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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, ησλ κνπζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κνπζηθψλ ρξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη έξεπλα πνπ 

εθπνλήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε ε νπνία εμεηάδεη κέζσ 129 

εξσηεκαηνινγίσλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο επηιέγνπλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή. 

       ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζηθνί φξνη «κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο», «κνπζηθέο επηινγέο», «κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο» θαη «κνπζηθέο ρξήζεηο» νη 

νπνίνη νξίδνληαη σο εμήο: «Μνπζηθέο πξνηηκήζεηο» είλαη νη αμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά έξγα ραξαθηεξίδνληάο ηα σο αξεζηά ή κε αξεζηά (Boer, 2009), ή 

αιιηψο νη «αληηδξάζεηο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθξφαζεο ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ» (Price, 1986, αλαθ. ζην LeBlanc et al., 1998). 

«Μνπζηθέο επηινγέο» είλαη νη επηινγέο αθξφαζεο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα κε βάζε ηηο 

κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. «Μνπζηθέο ιεηηνπξγίεο» είλαη νη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο 

επηηεινχληαη κέζσ ηεο κνπζηθήο θαη αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρεη ν 

άλζξσπνο κε ηε κνπζηθή αθξφαζε. Οη «κνπζηθέο ρξήζεηο» αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηε κνπζηθή κε ζθνπφ λα επηηειέζεη ηηο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδένληαη νη «κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο» θαη νη «κνπζηθέο ρξήζεηο» κε ηηο 

πξψηεο λα απνηεινχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή 

αθξφαζε. Γηα θάζε κία κνπζηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη κέζσ ηεο αθξφαζεο ππάξρεη θαη 

ε αληίζηνηρε κνπζηθή ρξήζε. 

       Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα: Σν πξψην θεθάιαην 

απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε αλαθεξφκελε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ησλ κνπζηθψλ ρξήζεσλ. πγθεθξηκέλα δηαπξαγκαηεχνληαη ν ξφινο θαη ε 

ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ησλ κνπζηθψλ εηδψλ 

θαη ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε επηκέξνπο νκάδεο κνπζηθψλ εηδψλ. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδνληαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαζψο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην 

αζρνιείηαη κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθνληαο ην δείγκα, ηα εξεπλεηηθά 
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εξγαιεία θαη ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α.  ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Α.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΗΝ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ 

ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ 
 

       Ζ κνπζηθή έρεη δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ζε 

φιε ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ. Όπσο ζπκβαίλεη γεληθά κε ηελ ηέρλε, ε κνπζηθή απνηειεί 

ζπρλά παξάγσγν θαη έθθξαζε ηεο επνρήο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ηελ γελλνχλ 

θαη ηελ αλαδεηθλχνπλ, αθνινπζψληαο ζπρλά κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 

ή θαη επηζηεκνληθέο/ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη κεηαβνιέο. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, άιιεο 

κνπζηθέο ζεκαηνδφηεζαλ ηηο εθάζηνηε ειίη θαη άιιεο ηηο ιατθέο κάδεο, ηξαγνχδηα έγηλαλ 

ζχκβνια δηάθνξσλ νκάδσλ, κνπζηθέο ζπλδέζεθαλ κε θνηλσληθνχο αγψλεο ελψ νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαηά ηνλ 20
ν
 θαη 21

ν
 αηψλα άιιαμαλ δξακαηηθά ηελ δεκηνπξγία, ηελ 

δηαλνκή θαη ηελ αθξφαζε κνπζηθήο (Fox&Williams, 1974   Brown, 2008   Spau, 2013   

Μπιάθηλγθ, 1981   Eyerman & Jamison, 1998 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & 

Levitin, 2011   Cerulo, 1984 αλαθέξεηαη ζην Brown, 2008). Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, ζην 

έξγν ηνπ Πιάησλα, ζπλαληάκε ηελ ηδέα φηη ε θαηάιιειε ρξήζε ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα 

απνηειέζεη πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηελ πγηή αλάπηπμε κπαινχ θαη ζψκαηνο, θαζψο θαη γηα 

ηε δφκεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο (Μπιάθηλγθ, 1981). 

Παξά ηελ επξχηεξε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο κνπζηθήο γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα ηελ θνηλσληθή δσή, ε εξεπλεηηθή παξαγσγή εμαθνινπζεί λα 

είλαη αλαληίζηνηρε απηήο ζε πνζφηεηα. (Rentfrow&Gosling, 2003).  

     Ζ κνπζηθή βξίζθεηαη ζηε βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ ελψ νη 

άλζξσπνη ζπρλά ρηίδνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κε θξηηήξην ηηο κνπζηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο 

(Mark, 1998   Rentfrow&Gosling, 2003   Boer, 2009   Boer et al., 2011  ˙  ter Bogt et al., 

2010   Selfhout et al., 2009). ε δηάθνξεο κειέηεο αλά ηνλ θφζκν νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξνπλ ηελ κνπζηθή σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη ηεο δσήο 

ηνπο γεληθφηεξα (Rentfrow&Gosling, 2003   ter Bogt et al., 2010   North, Hargreaves & 
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O‟Neil, 2000), θαζψο νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη κέζσ απηήο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

ςπρνινγία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Tarrant, North&Hargreaves, 2001  Upadhyay, 

2013  Boer&Fischer, 2012  Tekman, Boer&Fischer, 2012   Chamorro-Premuzic & Furnham, 

2007   Schäfer & Sedlmeier, 2009  Boer et al., 2012  Bonneville-Roussy et al., 2013   Georgi 

& Polat, 2013). ε κηα θαηαγξαθή ηεο πνιηηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Skaliotis, 2002) θαίλεηαη πσο ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

αθνχεη κνπζηθή θαζεκεξηλά ελψ ην ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη ζηελ Ακεξηθή, αθνχ ζε 

έξεπλα ησλ Rentfrow θαη Gosling (2003) νη εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο ε αθξφαζε κνπζηθήο 

μεπεξλάεη θαηά πνιχ ζε ζπρλφηεηα φιεο ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο.  

    Ζ κνπζηθή παξέρεη έλα κέζν κε ην νπνίν ηα άηνκα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ζπλαηζζήκαηα 

θαη λα δειψζνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπο αθφκα θαη φηαλ δε κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα 

(Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002). Δίλαη αξθεηέο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη νη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα λα αληαιιάμνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνη είλαη ή γηα ην πψο επηζπκνχλ λα εθιακβάλνληαη απφ ηνπο άιινπο 

(Tarrant, North&Hargreaves, 2000, 2001 Rentfrow&Gosling, 2003, 2007 Boer, 2009 Boer et 

al., 2011 Boer et al., 2012   Boer&Fischer, 2012   Tekman&Hortacsu, 2002, 2003   

Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  North, Hargreaves & O‟Neil, 2000  terBogt et al., 

2010  Hargreaves&North, 1999  Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002  Schäfer et al., 2013   

Bennett, 1999   Frith, 1983 αλαθέξεηαη ζην Παπαπαλαγηψηνπ, 2004). Βέβαηα γηα ηνλ θάζε 

άλζξσπν ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο ζηε δσή ηνπ δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή,. Γηαθνξεηηθά 

θίλεηξα θαη ιφγνη νδεγνχλ δηαθνξεηηθά άηνκα ζηελ αθξφαζε κηαο κνπζηθήο, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο κηα κνπζηθή κπνξεί λα δηεγείξεη ιεπηέο γξακκέο ηεο επαηζζεζίαο 

ελφο αηφκνπ ελψ λα αθήζεη εληειψο αδηάθνξν θάπνηνλ άιινλ (Μπιάθηλγθ, 1981    terBogt et 

al., 2010   Upadhyay, 2013   Fischer, 2013) . Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη αλάγθεο πνπ επηζπκεί ν 

θαζέλαο λα θαιχςεη κέζσ ηεο αθξφαζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ ζε έλαλ άμνλα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζε έλαλ δεχηεξν άμνλα ελδνπξνζσπηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Boer, 2009  ˙  Boer et al., 2012). 

    Οη Hargreaves, Miell&MacDonald (2002) επηζεκαίλνπλ πσο ε κειέηε ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ απνηειεί ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ κνπζηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρεη ν άλζξσπνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ηάκνπ (2006) 

ππνζηήξημε φηη ε κειέηε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ζέζεη γφληκνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πξνο βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο. Δξεπλεηηθά 
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δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη επηινγέο ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κνπζηθά είδε, ζε 

αγαπεκέλα ηξαγνχδηα θαη θαιιηηέρλεο έρεη θαλεί πσο κπνξνχλ λα καο παξέρνπλ έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην πιεξνθνξηψλ γηα ηα άηνκα απηά φπσο είλαη νη αμίεο (Boer, 2009  ˙  Boer 

et al., 2011), νη ζηάζεηο θαη γεληθά νη επηινγέο δσήο ηνπο (North&Hargreaves, 2007: 1, 2). 

Δπίζεο, αθνχ ηα δηάθνξα κνπζηθά ζηπι πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα θνηλσλία, είηε είλαη 

εμειηζζφκελα είηε δηαρξνληθά, ζπληζηνχλ απνηέιεζκα θπξίσο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Μπιάθηλγθ, 1981), ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα απνθαιχςεη αλαδπφκελεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ηείλνπλ λα θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην πεξηζζφηεξν ηηο θαηαλαισηηθέο 

ηνπο ζπλήζεηεο θαη ιηγφηεξν ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ην ζχλεζεο 

(Peterson&DiMaggio, 1975 αλαθέξεηαη ζην Brown, 2008).  

      Ο Αγγειφπνπινο (2009) ζεκεηψλεη πσο ηα θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλεο απξφζσπεο 

καδηθήο δσήο φπσο είλαη ε πιεξνθνξηαθή ππεξθφξησζε θαη ν άκεηξνο θαηαλαισηηζκφο, 

έρνπλ επεξεάζεη ζε ηέηνην βαζκφ ηηο αλζξψπηλεο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο 

πνπ θάπνηεο απφ ηηο ζχγρξνλεο ςπρηθέο αζζέλεηεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο αθξηβψο ζε απηά. Οη 

North θαη Hargreaves (2007: 1) δηαπίζησζαλ φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ. Ο 

Upadhyay (2013) επηπξφζζεηα ππνζηεξίδεη πσο ε κειέηε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Αθφκα, 

πνηθίιεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ελφο 

αλζξψπνπ αλαθινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηελ 

απηφ-αληίιεςε, ηηο αμίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηελ επθπΐα θαη ηε γλσζηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ην πεξηβάιινλ θαη ην πνιηηηζηηθφ ηνπ ππφβαζξν 

θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα (Rentfrow, Goldberg&Levitin, 

2011 Boer, 2009 Boer et al., 2011 Boer et al., 2012 Rentfrow&Gosling, 2003, 2007 Fischer, 

2013 Upadhyay, 2013 Tekman, Boer&Fischer, 2012 Serbun&DeBono, 2010 Roe, 

1996 Garcia-Álvarez, Katz-Gerro&López-Sintas, 2007 North&Hargreaves, 2007:1,2  ˙   

Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002 López-Sintas, Garcia-Álvarez&Filimon, 

2008 Schwartz&Fouts, 2003 Ziv&Keydar, 2009  ˙  North, Hargreaves&O‟Neill, 

2000 Tekman&Hortacsu, 2002 Tarrant, North&Hargreaves, 2001 Schäfer&Sedlmeier, 

2009 Cattell&Saunders, 1954 Mark, 1998 Baltzis&Gardikiotis, 2008 Bonneville-Roussy et 

al., 2013 Mulder et al., 2007 Mulder et al., 2010 Delsing et al., 2008 Ladinig&Schellenberg, 

2012 Georgi&Polat, 2013 Gowensmith&Bloom, 1997 Kopacz, 2005  Dunn, 
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Ruyter&Bowhuis, 2012  Dollinger, 1993 Chamorro-Premuzic&Furnham, 2007   

Rawlings&Ciancarrelli, 1997   Gardikiotis&Baltzis, 2012). 

    Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζεκείν ηεο κειέηεο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ είλαη ην εχξνο 

ηνπο φπσο απηφ δηαθαίλεηαη κέζσ ηνπ πιήζνπο ησλ κνπζηθψλ επηινγψλ ησλ αηφκσλ. Ζ 

ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ καδψλ ππνζηεξίδεη φηη ε δηάξζξσζε ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο αιιά θαη απφ ηηο επηινγέο ησλ αθξναηψλ 

αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ε νπνία απνηειεί απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία (Fox&Williams, 1974). Έρεη βξεζεί πσο ην 

κεγάιν εχξνο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαζψο θαη ε έθζεζε ζε κνπζηθέο δηαθφξσλ 

πνιηηηζκψλ βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ απνδνρή ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηιίαο ε νπνία 

πξννησλίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο (Ijaz, 1981 Ikehara, 1998 αλαθέξνληαη 

ζην Teo, 2005). Αληίζεηα, ε κνλφπιεπξε πξνηίκεζε θαη ε εκκνλή κε ηα δεκνθηιή είδε ηεο 

επνρήο δεκηνπξγνχλ έλα ππφζηξσκα θνηλσληθήο αζπλεηδεζίαο, απνμέλσζεο θαη 

αηνκηθηζκνχ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ (Fox&Williams, 1974 Blau, 1988 

αλαθέξεηαη ζηoBrown, 2008). 

    Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν Μπιάθηλγθ (1981) επηζεκαίλεη πσο αλ ζέινπκε λα πάξνπκε 

απαληήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε ηε κνπζηθή ηεο σο 

πνιηηηζηηθφ δεκηνχξγεκα πεξηζζφηεξν κε κηα αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε παξά κε 

κνπζηθνινγηθέο αλαιχζεηο. 

 

Α.2. ΜΟΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΜΟΤΙΚΕ ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΕ 

ΦΡΗΕΙ 
 

Α.2.1. Οριςμόσ των μουςικών προτιμήςεων 

Ξεθηλψληαο, είλαη αλαγθαίν λα εμεηάζνπκε ηη αθνξά ε έλλνηα ησλ κνπζηθψλ εηδψλ, κηαο θαη 

απηά απνηεινχλ ηα θχηηαξα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ κνπζηθψλ ηαπηνηήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ζεκείν αλαθνξάο θάζε έξεπλαο πνπ κειεηάεη ηηο  κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ελφο 

πιεζπζκνχ. Ο βαζηθφο ξφινο ησλ κνπζηθψλ εηδψλ είλαη λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηξαγνχδηα, 

θαιιηηέρλεο, ζπγθξνηήκαηα θαη κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο κνπζηθψλ εηδψλ ζε έλα εληαίν 

ζθειεηφ αληίιεςεο (Tekman&Hortacsu, 2002 αλαθέξεηαη ζην Boer, 2009). Πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε θάπνηεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ ην θάζε άηνκν ηαμηλνκεί ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη έλα θνηλφ έδαθνο πνπ αθνξά ηελ 
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θαηάηαμε ησλ ζηπι θαη ζην νπνίν ζπλαληψληαη νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο (Boer, 2009). Ο 

Μπιάθηλγθ (1981) ζεσξεί φηη ε δεκηνπξγία ησλ κνπζηθψλ πθψλ έρεη ηε βάζε ηεο ζηηο 

αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα θνηλσλία θαη ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο 

δηάθνξεο δνκέο ηεο, πεξηιακβάλνπλ λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο άλζξσπνο επηιέγεη ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα λα εθθξάζεη ηηο 

πνιηηηζηηθέο ηνπ εκπεηξίεο, αιιειεπηδξά κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη νξγαλψλεη ηνπο ήρνπο ζε 

θνηλσληθά απνδεθηέο κνξθέο. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ε Boer (2009) πσο αλ 

παξαηεξήζνπκε ηα ηδηαίηεξα κνπζηθά χθε ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζε 

απηά αλαθιψληαη θαη νη δηαρξνληθέο ηνπ αμίεο (Boer, 2009). 

Σα κνπζηθά ζηπι παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε κηαο κνπζηθήο απφ ηα άηνκα. 

Έλα θνκκάηη θξίλεηαη σο ζπκπαζέο ή κε φρη κφλν απφ ηα κνπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αιιά 

θαη απφ ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη (North&Hargreaves, 1997  ˙  Teo, 2005  LeBlanc, 1981, 

αλαθέξεηαη ζε ηάκνπ, 2006). Κάζε ερεηηθφ ζχκπιεγκα κεηαθέξεη κνπζηθέο θαη 

εμσκνπζηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθέο 

αληαπνθξίζεηο κεηαμχ ησλ αθξναηψλ αλάινγα κε ηε λνεηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή ηνπο ζηάζε 

θαζψο θαη κε ην πνιηηηζηηθφ ηνπο ππφβαζξν (Μπιάθηλγθ, 1981). Γηα παξάδεηγκα, φζνλ 

αθνξά ηηο κνπζηθέο πιεξνθνξίεο, έλα άηνκν πνπ ζπλεζίδεη λα αθνχεη κνπζηθή γηα λα 

ρνξεχεη κπνξεί λα αμηνινγήζεη ζεηηθφηεξα έλα ηξαγνχδη πνπ αλήθεη ζηελ hip-hop κνπζηθή ε 

νπνία σο είδνο έρεη ρνξεπηηθφ ραξαθηήξα (Tekman, Boer θαη Fischer, 2012  Schäfer θαη 

Sedlmeier, 2009), ελψ φζνλ αθνξά ηηο εμσκνπζηθέο πιεξνθνξίεο, έλα άηνκν πνπ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ κπνξεί λα αμηνινγήζεη ζεηηθφηεξα έλα ηξαγνχδη πνπ 

αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή θαη ιατθή κνπζηθή ηνπ ηφπνπ ηνπ (Boer et al., 2013).  

Ωο «κνπζηθέο πξνηηκήζεηο» νξίδνληαη απφ ηελ Boer (2009) νη αμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

αθνξνχλ κηα νξηζκέλε κνπζηθή ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο αξεζηή ή κε αξεζηή, ελψ απφ ηνλ 

Price (1986, αλαθ. LeBlanc et al., 1998) νξίδνληαη σο «αληηδξάζεηο απέλαληη ζε 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο ησλ εξεζηζκάησλ 

απηψλ». Οη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο απηναληίιεςεο ηνπ 

αηφκνπ, γεγνλφο πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο θαηά ηελ λεαληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο 

φηαλ ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο ζπληζηψζα θαηαζθεπήο θαη σο δήισζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002  ˙  Roe, 1996  ˙  

Schwartz, 2002  ˙  Rentfrow&Gosling, 2007  ˙  Saarikallio, 2007  ˙  Frith, 1983 αλαθ. ζην 

Παπαπαλαγηψηνπ, 2004  ˙  Harter, 1999 αλαθ. ζην αλαθ. ζην Παπαπαλαγηψηνπ, 2004). Οη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά ηε κνπζηθή γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 
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θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπο (Boer, 2009  ˙  Boer&Fischer, 2010  ˙  

Schäfer&Sedlmeier, 2009  ˙  Tarrant, North&Hargreaves, 2000  ˙  Tekman&Hortacsu, 2002, 

2003  ˙  terBogt et al., 2010  ˙  North, Hargreaves&O‟Neil, 2000  ˙  Rentfrow&Gosling, 

2003), θαη νη κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο είλαη ηφζν άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε νιφθιεξν ην 

είλαη ηνπο πνπ νη νπαδνί θνηλψλ κνπζηθψλ εηδψλ βξέζεθε λα έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο, ελψ νη νπαδνί δηαθνξεηηθψλ εηδψλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ξπζκίζεηο δηαβίσζεο θαη ζηηο γεληθφηεξεο επηινγέο φπσο είλαη νη πνιηηηθέο ζηάζεηο, νη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αθφκα θαη ε ρξήζε νπζηψλ (North&Hargreaves, 2007: 1, 2  ˙  

terBogt et al., 2012  ˙  Mulder et al., 2008  ˙  Mulder et al., 2009  ˙  Fox&Williams, 1954). 

 

Α.2.2. Οριςμόσ των μουςικών χρήςεων  

Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο αθξφαζεο  θαη επηινγήο ηξαγνπδηψλ, 

θαιιηηερλψλ, κνπζηθψλ εηδψλ θαη ξεπκάησλ. Ζ κνπζηθή εμππεξεηεί έλα πιήζνο ιεηηνπξγηψλ 

φπσο είλαη ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ή ε κεηαθνξά ηδεψλ, γηα ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ηελ 

βάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. 

Καηά ηνλ Μπιάθηλγθ (1981) νη ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο θαιχπηνπλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ θαη αληαλαθινχλ ηα λνήκαηα θαη ηηο ζεκαζίεο πνπ έρεη ε κνπζηθή ζηελ 

εθάζηνηε θνηλσλία ζπζρεηηδφκελεο ζηελά κε ηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 

κνπζηθνχ είδνπο. Παξνκνίσο νηTekman θαη Hortaçsu (2002) ζεσξνχλ φηη ην θάζε είδνο 

δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα σο πξνο ην πνηεο ιεηηνπξγίεο εμππεξεηεί θαιχηεξα. Δπνκέλσο, ν 

ξφινο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ε κνπζηθή αθνξά ζηε «κνπζηθή ιεηηνπξγία» ελψ ν ηξφπνο 

πνπ ην θάζε άηνκν αμηνπνηεί απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο αθνξά ζηε 

«κνπζηθή ρξήζε». Σα δηάθνξα κνπζηθά χθε ζπλήζσο αληηζηνηρνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο. Τπάξρνπλ ηξαγνχδηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ρνξφ, άιια 

γηα ζπγθέληξσζε, άιια γηα λνεηηθέο επεμεξγαζίεο θαη νχην θαζ‟ εμήο. Έηζη ν θάζε 

άλζξσπνο επηιέγεη λα αθνχεη ηε κνπζηθή εθείλε ηεο νπνίαο νη ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ. Καηά ηνλ Μπιάθηλγθ (1981) φιεο νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ 

ηηο ξίδεο ηνπο ζε κηα βαζηθή ε νπνία είλαη ε ζπκθηιίσζε αλάκεζα ζηελ βηνινγηθή θαη 

θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 

      Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δείρλεη πσο νη ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ε κνπζηθή θαη ηηο 

νπνίεο ν θαζέλαο ρεηξίδεηαη αλαιφγσο πνηθίινπλ ζε έλα επξχ πιαίζην πξνζσπηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (Boer, 2009). Έηζη θάπνηνο κπνξεί λα αθνχεη 
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κνπζηθή ελψ πξνζπαζεί λα βγάιεη ζε πέξαο θάπνην έξγν ψζηε λα παίξλεη ελέξγεηα απφ ην 

ξπζκφ, λα δηαηεξεί ηελ εγξήγνξζε ηνπ, θαη λα εληζρχεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ (Upadhyay, 

2013  LaMont&Webb, 2010 αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010  Newmann, 

Hunt&Rhodes, 1966, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011). Με παξφκνην 

ηξφπν ε κνπζηθή πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο λνεηηθήο 

εγξήγνξζεο. Όηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε θάπνηα εξγαζία ε νπνία απαηηεί ζπγθέληξσζε, ε 

αθξφαζε ηεο θαηάιιειεο κνπζηθήο  κπνξεί λα ηνλ ζηεξίμεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

εζηηάζεη ζην αληηθείκελν πνπ ηνλ απαζρνιεί (Upadhyay, 2013  Rentfrow&Gosling, 2003  

Penn&Bootzin, 1990, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011  Emery et al., 

2003, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011  Schellenberg, 2004, αλαθέξεηαη 

ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011). Ζ κνπζηθή ππφθξνπζε φκσο ζε έλα πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη θάπνηα άιιε ελέξγεηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζπκβαίλεη πξνο 

ελίζρπζε ηεο. Πνιιά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή σο ζπλνδεία ζε φ, ηη θαη αλ θάλνπλ 

κέζα ζηελ κέξα ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ νδεγνχλ, φηαλ καγεηξεχνπλ, φηαλ 

αζινχληαη, φηαλ ςσλίδνπλ ή φηαλ θαζαξίδνπλ. Έηζη αθνχγνληαο ηξαγνχδηα πνπ ηνπο 

αξέζνπλ δεκηνπξγείηαη ην επηζπκεηφ ππφζηξσκα θαη ε θαηάιιειε αηκφζθαηξα ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ επράξηζηα ηε κέξα ηνπο (Boer&Fischer, 2010  Rentfrow&Gosling, 2003  

Upadhyay, 2013  LaMont&Webb, 2010 αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010). 

       Μηα απφ ηηο πην ζπρλέο ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο είλαη ε ξύζκηζε ηεο δηάζεζεο 

(Rentfrow&Gosling, 2003, 2007  Rentfrow, MacDonald&Oldmeadow, 2009  

Schwartz&Fouts, 2003  LaMont&Webb, 2010, αλαθέξεηαη Pettijohn, Williams&Carter, 

2010  terBogt et al., 2010  Boer&Fischer, 2010). Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ελφο 

θνκκαηηνχ φπσο ε κεισδία, ν ξπζκφο θαη ν ζηίρνο κεηαθέξνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ αηφκσλ  ζε απηφ. Αλάινγα κε ην πψο 

εθιακβάλνληαη απηά ηα ζηνηρεία παξάγεηαη θαη ην αλάινγν απνηέιεζκα 

(Ladinig&Schellenberg, 2012  Teo, 2005  Kopacz 2005). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνπζηθή  

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία θαη κάιηζηα έρεη απνδεηρηεί πσο είλαη 

ηζρπξφο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηεο δηάζεζεο (Stratton& Zalanowski, 1989). Ο θάζε 

άλζξσπνο ινηπφλ αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ αηζζεηηθή, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαδεηά ην ζπγθεθξηκέλν ζηπι κνπζηθήο πνπ ζα έρεη ηελ επηζπκεηή 

επίδξαζε πάλσ ζηελ ςπρνινγία ηνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ηα θαηαζιηπηηθά άηνκα κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ νξηζκέλεο κνπζηθέο πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ δηάζεζε ηνπο ζηα επίπεδα πνπ 

ζέινπλ (Rentfrow&Gosling, 2003). Δπίζεο ν  Saarikallio (2007) ζπκπέξαλε πσο ε 
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ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθήβνπο. Όζν ινηπφλ 

νη έθεβνη ζέινπλ λα εληζρχζνπλ ηελ δηάζεζε ηνπο ή λα ηε ξπζκίζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

αθνχλε κνπζηθή κε ζθνπφ λα ςπραγσγεζνχλ, λα αλαδσνγνλεζνχλ, λα ληψζνπλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα, λα εθηξαπνχλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ, λα απνθνξηηζηνχλ, λα αζρνιεζνχλ κε 

λνεηηθέο δηεξγαζίεο ή λα παξεγνξεζνχλ. 

      Παξνκνίσο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα αληηκεησπίζνπλ δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα βξνχλε δηέμνδν από ηελ πίεζε θαη ην άγρνο (terBogt et al., 2010  

Upadhyay, 2013  Boer&Fischer, 2010). Οη Jiang et al. (2013) ζε αλάινγε έξεπλα βξήθαλ 

πσο ε κνπζηθή θαη εηδηθά εθείλε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αξεζηή δχλαηαη λα βνεζήζεη ηα 

άηνκα λα μεπεξάζνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο πίεζεο ηζνξξνπψληαο ζπλαηζζεκαηηθά. 

πγθεθξηκέλα αθνχ ρψξηζαλ ην δείγκα ηνπο ζε δπν νκάδεο θαη ηελ θάζε νκάδα ζε δπν 

ππννκάδεο ην ππέβαιαλ ζε αθξφαζε κνπζηθήο ελψ ε ςπρνινγία ηνπ ήηαλ ζε θαηάζηαζε 

άγρνπο θαη ζηξεο. Οη δχν ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ε πξψηε νκάδα εθηέζεθαλ ζε 

ραιαξσηηθή κνπζηθή ε κία θαη ζε ηνλσηηθή ε άιιε, ελψ θαλέλα απφ ηα θνκκάηηα πνπ 

αθνχζηεθαλ δελ άλεθαλ ζην θάζκα ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο. Αληηζηνίρσο, φζνλ αθνξά ηηο 

δχν ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ε δεχηεξε αξρηθή νκάδα απηνί πνπ κεηείραλ ζηελ 

πξψηε άθνπζαλ ραιαξσηηθή κνπζηθή ελψ απηνί πνπ κεηείραλ ζηελ δεχηεξε νκάδα άθνπζαλ 

ηνλσηηθή κνπζηθή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο φια ηα θνκκάηηα πνπ αθνχζηεθαλ άλεθαλ 

ζε αγαπεηά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είδε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε γηα ηελ πξψηε 

νκάδα, δειαδή γηα εθείλνπο πνπ άθνπζαλ κε πξνηηκψκελε κνπζηθή, ήηαλ φηη ε αθξφαζε 

ραιαξσηηθήο κνπζηθήο ζπζρεηίζηεθε κε κείσζε ηνπ ζηξεο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

φηη ε αθξφαζε ηνλσηηθήο κνπζηθήο. Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα πνπ άθνπζε γεληθά αγαπεηή 

κνπζηθή, ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο κεηψζεθαλ γεληθά ρσξίο κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ραιαξσηηθήο θαη ζε απηήλ ηεο ηνλσηηθήο κνπζηθήο. ε παξφκνην θιίκα ε 

ηαηξηθή έξεπλα ησλ Khalfa et al. (2003) έδεημε πσο φηαλ έρεη πξνεγεζεί κηα εξγαζία έληνλεο 

ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη άγρνπο ε ραιαξσηηθή κνπζηθή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάθακςε θαη κάιηζηα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ζησπή. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν ε κνπζηθή ιεηηνπξγία ηεο ραιάξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά απφ άηνκα πνπ 

ηελ έρνπλ αλάγθε (Rentfrow&Gosling, 2003  Williams&Carter, 2010  LaMont&Webb, 

2010, αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010) 

       Μηα αθφκα ζεκαληηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο είλαη ε έθθξαζε πνιηηηθώλ ζηάζεσλ κέζσ 

κνπζηθψλ έξγσλ πνπ είηε γξάθηεθαλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ είηε απιά θάπνηεο ζπγθπξίεο 

νδήγεζαλ ζην λα ηαπηηζηνχλ κε απηέο (Eyerman&Jamison, 1998, αλαθέξεηαη ζην 
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Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011  Brown, 2008  Spau, 2013). Ζ κνπζηθή κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ηδέεο θαη λα εθθξάζεη αμίεο κε ζπιινγηθφ ραξαθηήξα θάησ απφ ην νπνίν ηα 

άηνκα κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή θνηλφηεηα δειψλνληαο κε ηα ηξαγνχδηα ηηο ηδενινγίεο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ (Spau, 2013). Ζ κνπζηθή κπνξεί λα αλαπαξηζηά έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν 

πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη ιεηηνπξγψληαο σο ζηξαηεπκέλε ηέρλε λα γίλεηαη ε ίδηα έλα είδνο 

πνιηηηθνχ καληθέζηνπ (Brown, 2008). Σα θνηλσληθά θηλήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία 

απνηέιεζαλ ρψξνπο φπνπ ε δηάδξαζε ησλ αλζξψπσλ παξήγαγε λέεο κνξθέο πνιηηηζκνχ θαη 

έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο ήηαλ ε κνπζηθή (Spau, 2013). Βέβαηα νη Boer et al. (2012) παξαηήξεζαλ 

πσο ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο γηα έθθξαζε πνιηηηθψλ πηζηεχσ δελ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηζηηθά 

πξφηππα αιιά θπξίσο κε αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο ζηάζεηο δσήο. Έλα 

παξάδεηγκα πνιηηηθήο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο είλαη ην θαηλφκελν ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο πνπ παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ. Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δηακαξηχξνληαη φπσο είλαη ηα δηάθνξα εξγαηηθά 

ζσκαηεία ή νη νκάδεο θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο πξνβνιή ησλ ζεκάησλ πνπ 

ηνπο ελνρινχλ, σο δήισζε ηεο ζηάζεο ηνπο, σο θίλεηξν, σο ζχκβνιν ηεο ζπλνρήο ηνπο θαη 

σο κέζν γηα λα δηαδψζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ηα κελχκαηα ηνπο (Eyerman&Jamison, 1998, 

αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011). 

       Ζ κνπζηθή επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηακόξθσζε θαη θαζνξηζκό ηεο πξνζσπηθήο αιιά 

θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ησλ αηφκσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ηα 

κνπζηθά είδε είλαη παξάγσγα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο θαη αμίεο θαη πνιιέο θνξέο κεηαθέξνπλ άκεζα ηα κελχκαηα ηνπο 

κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ (Μπιάθηλγθ, 1981  Boer, 2009). Απφ ηελ άιιε, 

κέζσ ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ νξηζκέλα κνπζηθά ζηπι ζπλδένληαη κε 

ζηεξενηππηθέο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο αθξναηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο δσήο 

(Rentfrow&Gosling, 2007). Έηζη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αμίεο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο ψζηε αξρηθά λα ζηεξίμνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο, ζηάζεηο θαη απηφ-απφςεηο θαη κεηέπεηηα λα ηηο επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο 

γχξσ ηνπο παξνπζηάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπο κέζσ ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχλε (North, 

Hargreaves&O‟Neill, 2000  terBogt et al., 2010  Tarrant, North&Hargreaves, 2000  



 
 

16 
 

Tekman&Hortaçsu, 2002  Rentfrow&Gosling, 2003, 2007  Schwartz&Fouts, 2003  

Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002  Boer&Fischer, 2010  Schäfer&Sedlmeier 2009  

Hargreaves&North, 1999). Οη  Rentfrow θαη Gosling (2003, 2007) ζπκπέξαλαλ πσο νη 

άλζξσπνη αθνχλε κνπζηθή γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνη είλαη, γηα ην πψο ζα 

ήζειαλ λα ηνπο βιέπνπλ θαη γηα λα δειψζνπλ ηελ ηδηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θάπνηα 

θνηλσληθή νκάδα. Δλδείμεηο γηα ηελ επηινγή κνπζηθήο κε ζθνπφ ηνλ δηαρσξηζκφ απφ νκάδεο 

αλεπηζχκεηεο θαη γηα ηελ δηαηήξεζεο κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ δίλεη θαη ε έξεπλα 

ησλ Tekman&Hortaçsu (2003). Οη Schäfer θαη Sedlmeier (2009) ππνζηεξίδνπλ πσο φζνη 

αθνχλε κνπζηθή γηα έθθξαζε αμηψλ θαη ηαπηφηεηαο έρνπλ πην ηζρπξέο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο. Ζ κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα σο ηαπηφηεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηηο 

παξαδνζηαθέο κνπζηθέο (Boer et al., 2013  Boer, 2009   Boer&Fischer, 2010). Δμάιινπ απφ 

ηελ ξνκαληηθή πεξίνδν έσο ζήκεξα πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο  πνπ ζπγθεθξηκέλα 

θνκκάηηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζληθή έθθξαζε γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί αθφκε θαη κε 

ηξαγνχδηα ηεο ζχγρξνλεο pop (Brown, 2008).  

      Παξάγσγν ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο ηεο επηθνηλσλίαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

κέζσ ηεο κνπζηθήο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ. Αθνχ ε κνπζηθή ζπκβνιίδεη 

αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, ε έθθξαζε πξνηίκεζεο γηα θνηλά κνπζηθά ζηπι απνηειεί 

δείθηε νκνηφηεηαο ζε επίπεδν αμηψλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή έιμε (Boer, 2009). Οη 

άλζξσπνη ζπρλά γηα λα πεηχρνπλ απηήλ ηελ έιμε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή πνπ αθνχλε 

σο απηφ- παξνπζίαζε θαη πνιιέο θνξέο σο θξηηήξην θηιίαο (terBogt et al., 2010  

Tekman&Hortaçsu, 2002  Schäfer&Sedlmeier, 2009  Selfhoul et al., 2009). Ζ Boer (2009) 

ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη αξθεηά 

πηζαλφ  λα ζπκπαζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, είηε ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν είηε ζε νκαδηθφ. 

Όηαλ θάπνηνο κνηξάδεηαη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο κε κηα νκάδα δειψλεη φηη 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο πξσηφηππεο αμίεο ηεο, κε απνηέιεζκα αθελφο λα είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελνο απέλαληη ηεο θαη αθεηέξνπ ε ίδηα ε νκάδα λα ηνλ αληηκεησπίδεη ζεηηθά. Ζ 

πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θνηλσληθήο επαθήο κέζσ ηεο κνπζηθήο απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ην εχξεκα  ησλ Rentfrow & Gosling (2006, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow & Gosling, 2007) 

πνπ ιέεη φηη ην πην δεκνθηιέο ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ αγλψζησλ είλαη ε κνπζηθή. ε 

κειέηεο ηνπο νη Boer et al. (2011) παξνπζίαζαλ φηη απφ θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ηζρπξνί θνηλσληθνί δεζκνί. πγθεθξηκέλα ε έξεπλα εζηίαζε ζε 

Γεξκαλνχο λεαξνχο ελήιηθεο θαη ε κνπζηθή αθνξνχζε κφλν δπηηθά είδε. Αθνχ ινηπφλ νη 
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κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη δίαπινη επηθνηλσλίαο ησλ αμηψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, βξέζεθε φηη ηα άηνκα πνπ 

εθθξάδνπλ θνηλέο πξνηηκήζεηο ζεσξνχλ πσο κνηξάδνληαη θαη φκνηεο αμίεο θαη γη‟ απηφ ηνλ 

ιφγν επηηειείηαη ε θνηλσληθή έιμε. Μεηά απφ αληίζηνηρε έξεπλα ζην Υνλγθ Κνλγθ 

πξνέθπςε πσο απηφ δελ ζπκβαίλεη φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε θηλέδηθα είδε ή ηελ pop 

κνπζηθή. Οη θνηλέο πξνηηκήζεηο γηα απηά ηα είδε δελ εθιακβάλνληαη σο έθθξαζε θνηλψλ 

αμηψλ. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο κπνξεί λα απμήζνπλ 

ηελ θνηλσληθή έιμε ελψ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο δε ζεκαίλνπλ απφξξηςε αιιά 

νπδεηεξφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ άιισλ. Όπσο θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ δελ επεξεάδεηαη απφ δηαθνξέο ζηα πνιηηηζηηθά θαη 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα, νχηε απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν. πκβαίλεη πάληα θαη θάησ απφ 

φιεο ηηο ζπλζήθεο (Boer, 2009). ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Selfhout et al. 

(2009) νη νπνίνη ζεκείσζαλ πσο νη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ έθεβσλ ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε θηιίαο ελψ νη δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο δε 

ζπζρεηίδνληαη αληίζηνηρα κε απνδφκεζε θνηλσληθψλ δεζκψλ. 

    Μηα αθφκε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο είλαη ε ζσκαηηθή δηέγεξζε. Πνιιά άηνκα επηιέγνπλ 

ηελ κνπζηθή κε ηεο νπνίαο ην ξπζκφ κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ θαη επηζπκνχλ λα θηλεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έηζη γηα ρνξφ ή γηα θπζηθή άζθεζε (Tekman&Hortaçsu, 2002  

Ronström, 1999, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011  Dwyer, 1995, 

αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011). Έηζη νη άλζξσπνη αθνχλε κνπζηθή 

άιιεο θνξέο φηαλ γπκλάδνληαη γηα λα ηνπο θξαηά ζε εγξήγνξζε θαη άιιεο φηαλ ζέινπλ λα 

ρνξέςνπλ. Έρεη βξεζεί κάιηζηα πσο ζηελ Διιάδα ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ θαηέρεη κηα απφ 

ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο αλάκεζα ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φπνπ έιαβε ρψξα ε έξεπλα ηνπ Skaliotis (2002). πγθεθξηκέλα ν ρνξφο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπρλφ θαηλφκελν ζηε νπεδία θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε Διιάδα ελψ 

ζπαληφηεξα ζπλαληάηαη ζηελ Πνξηνγαιία. 

      Οη Rentfrow, Goldberg θαη Levitin (2011) αλαθέξνπλ πσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

δείρλεη φηη νη βαζηθφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη ε δηαζθέδαζε θαη ε 

αηζζεηηθή απφιαπζε, ε θπζηθή άζθεζε θαη ν ρνξφο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε επαγξχπλεζε 

θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο παξαγσγήο. Οη LaMont θαη Webb (2010, αλαθέξεηαη 

ζην Pettijohn ,Williams&Carter, 2010) απφ ηελ άιιε βξήθαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

αθνχλ ηα αγαπεκέλα ηνπο είδε γηα λα ξπζκίζνπλ ηε δηάζεζε ηνπο, χζηεξα αθνινπζνχλ ζε 

αξηζκφ απηνί πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ραιαξψλνπλ κε ηε βνήζεηα κνπζηθήο, κεηά εθείλνη πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή γηα λα εληζρχνληαη ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ελψ αζρνινχληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο εθείλνη πνπ νηηδήπνηε θαη αλ θάλνπλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο ζπλνδεία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επηζπκεηή αηκφζθαηξα. 

      Οη Tekman θαη Hortaçsu (2002) απφ ηε κεξηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ πσο νη θχξηνη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο θαλείο αθνχεη κνπζηθή είλαη ε έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, ε ζχλαςε θνηλσληθψλ δεζκψλ κέζσ απηήο ηεο έθθξαζεο, ε 

δεκηνπξγία θαη πξνβνιή κηαο εμσηεξηθήο εηθφλαο ψζηε λα εθηηκάηαη απφ ηνπο γχξσ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηζπκεί, ε θηλεηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ θαη 

ηέινο ε δεκηνπξγία κηαο ζπλνδεπηηθήο αηκφζθαηξαο ζε άιιεο εξγαζίεο. ε παξφκνην θιίκα 

νη Schäfer θαη Sedlmeier (2009) ζεκείσζαλ πσο νη πην ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επηιέγνπλ ηα είδε πνπ ηνπο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν θαη έηζη 

δηακνξθψλνληαη νη ηζρπξφηεξεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη ε έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αμηψλ, ε δηακφξθσζε θαη ε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ε ζχλαςε θνηλσληθψλ δεζκψλ κέζσ ηεο κνπζηθήο. 

      ε έξεπλα ηνπ ν Upadhyay (2013) ζε θνηηεηέο ηεο Ηλδίαο δηαπίζησζε πσο ε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα σο βνήζεηα ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο θαη άγρνπο, σο αλαθνχθηζε 

απφ ζπλζήθεο πνπ εθιακβάλνληαη σο βαξεηέο, σο δηαηήξεζε ηεο εγξήγνξζεο θαη σο 

ζπλνδεία ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχλ ζπγθέληξσζε φπσο ε νδήγεζε θαη ην 

καγείξεκα αιιά θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε επίιπζε καζεκαηηθψλ 

αζθήζεσλ. Ζ απφζπαζε ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηε κνπζηθή ζπλνδεία δελ παξαηεξήζεθε 

ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζην κνπζηθφ ηκήκα, θαζψο εθείλνη δήισζαλ πσο αθνχλε 

κνπζηθή ζε φ, ηη θαη λα θάλνπλ φπσο φηαλ δηαβάδνπλ, καγεηξεχνπλ, πεξπαηάλε, ραιαξψλνπλ, 

δηαζθεδάδνπλ θαη αθφκα θαη φηαλ δνπιεχνπλ ψζηε λα δηαηεξνχληαη ήξεκνη θαη κε θαιή 

δηάζεζε. ε γεληθέο γξακκέο θαη φζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα 

φιν ην δείγκα, νη Ηλδνί θνηηεηέο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή αθξφαζε 

πεξηζζφηεξν σο ζπλνδεία ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο παξά σο εζηηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα. Οη 

Rentfrow θαη Gosling (2003) ζην θνκκάηη ηεο κειέηεο ηνπο πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο 

κνπζηθέο ρξήζεηο βξήθαλ πσο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπλνδεπηηθήο αηκφζθαηξαο θαζψο αθνχλε ζπρλφηεξα φηαλ νδεγνχλ. Αξθεηά ζπρλά επίζεο 

αθνχλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν φηαλ είλαη κφλνη θαη φηαλ εηνηκάδνληαη γηα έμνδν. Αθφκα 

ζπλνδεχνπλ κε ηε κνπζηθή ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ άζιεζε ηνπο. Οη ζπαληφηεξεο κνπζηθέο 

ρξήζεηο ηνπ δείγκαηφο ηνπο θάλεθε λα είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ε 
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ραιάξσζε αθνχ ε αθξφαζε ηεο κνπζηθήο είλαη ζπάληα ζε πεξίπησζε πνπ δηαβάδνπλ ή πάλε 

γηα χπλν. 

    Οη ter Bogt et al. (2010) ζεκεηψλνπλ πσο ζηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξεηο κνπζηθέο ρξήζεηο ηηο νπνίεο θαη κειέηεζαλ. Απηέο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηάζεζεο, 

ε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε 

δφκεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. Οη ηξείο πξψηεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κεηαμχ ηνπο, δειαδή ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα ηνλ έλαλ ιφγν πηζαλψο ζα 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη γηα ηνπο άιινπο, ελψ ε ρξήζε γηα θαζνξηζκφ θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο κε ηηο ππφινηπεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ελίζρπζεο ηεο δηάζεζεο 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα θαζψο αθφκε θαη εθείλνη πνπ δείρλνπλ ηνλ ειάρηζην ελζνπζηαζκφ γηα 

ηε κνπζηθή ηε ρξεζηκνπνηνχλε γηα λα αληιήζνπλ απφ ηελ ελέξγεηα ηεο δειψλνληαο πσο ε 

κνπζηθή ηνπο βνεζάεη λα κε βαξηνχληαη, δεκηνπξγεί κηα φκνξθε αηκφζθαηξα θαη ηνπο 

ραιαξψλεη. Ζ δεχηεξε πην ζπρλή ιεηηνπξγία είλαη ε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

κέζσ ηεο κνπζηθήο θαη εθείλα ηα άηνκα πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν δειψλνπλ 

πσο απαιχλεη ηε ζιίςε, κεηψλεη ην ζπκφ θαη βνεζάεη ζε φιεο ηηο άβνιεο θαηαζηάζεηο ηεο 

δσήο φπσο ε κνλαμηά. Ληγφηεξν ζπρλή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο δφκεζεο ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηα άηνκα δειψλνπλ πσο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ νη ζηίρνη εθθξάδνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη νη αγαπεκέλνη ηνπο θαιιηηέρλεο ζηεξίδνπλ ηδέεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

ηηο δηθέο ηνπο ή απνηεινχλ παξάδεηγκα. Ο θαζνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο είλαη ε 

πην ζπάληα ιεηηνπξγία θαη ζπλήζσο ηα άηνκα ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο θξηηήξην ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο δεζκψλ. Με φιεο απηέο ηηο ρξήζεηο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά ε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε κνπζηθή γηα ηα άηνκα. 

     Οη Boer θαη Fischer (2010) κειέηεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αθνχλε κνπζηθή νη 

άλζξσπνη εθηά δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Ζ έξεπλα εζηίαζε ζε πιεζπζκνχο ηεο δχζεο, ηεο 

Αζίαο θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, αγγιφθσλνπο θαη κε. Σα απνηειέζκαηα ηνπο έδσζαλ 

ζηνηρεία δηαπνιηηηζκηθά θαλεξψλνληαο πσο πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο παξά δηαθνξέο 

ππάξρνπλ ζηηο κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ινηπφλ  ηεο 

κνπζηθήο βξέζεθε λα είλαη ε ζπλνδεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγεί, ε αλαπφιεζε ηνπ 

παξειζφληνο κε κνπζηθέο ζπλδεδεκέλεο κε αλακλήζεηο, ε δηαζθέδαζε, ε ξχζκηζε ηεο 

δηάζεζεο, ε ζχλαςε θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη ηέινο ε ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε δειαδή ε 

αθξφαζε γηα πξφθιεζε ή κεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο ήηαλ ε 

ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία απφ απηέο πνπ είραλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ε έθθξαζε ηεο 
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πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ε ζεκαληηθφηεξε ησλ πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ ε ιεηηνπξγία 

ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ ε ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή ιεηηνπξγία. 

    Όζνλ αθνξά ηα άηνκα κηθξφηεξσλ ειηθηψλ, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζε παξφκνην πιαίζην 

θηλνχληαη θαη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξεο γηα απηά. Ζ ηάκνπ (2006) 

ζε έξεπλά ηεο δηαπίζησζε πσο ηα παηδηά ζηελ πξνεθεβηθή ειηθία ηεο 5
εο

 θαη 6
εο

 δεκνηηθνχ 

δειψλνπλ πσο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αγαπνχλ ηε κνπζηθή είλαη ε ραιάξσζε πνπ κπνξεί 

λα ηνπο πξνζθέξεη, ε δηαζθέδαζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ην γεγνλφο φηη ηνπο βνεζάεη 

λα μεράζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη φηη απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνχ ηνπο 

ρξφλνπ. ηα άηνκα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο πξνζηίζεηαη αθφκα κία ζεκαληηθή κνπζηθή 

ιεηηνπξγία, απηή ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. πγθεθξηκέλα νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα δείρλνπλ πσο ε κνπζηθή αθξφαζε ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη γηα 

θαζνξηζκφ θαη έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο  ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο ηαχηηζεο κε θνηλσληθά πξφηππα θαη νκάδεο (Schwartz&Fouts, 

2003  Rentfrow&Gosling, 2003, 2007  Rentfrow, MacDonald&Oldmeadow, 2009  Bleich, 

Zillman, Weaver, 1991, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin Zillman&Gan, 

1997, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow,Goldberg&Levitin, 2011  Saarikallio, 2007). ηελ εθεβηθή 

ειηθία εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο εηθφλαο κε ηελ νπνία ν 

έθεβνο ζα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ θαη βαζηθφ πιηθφ ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

απνηεινχλ νη κνπζηθέο ηαπηφηεηεο (Harter, 1999, αλαθέξεηαη ζην Παπαπαλαγηψηνπ, 2004). 

Γηα απηφ ην ιφγν θαη ηα επξήκαηα ηεο Frith (1983, αλαθέξεηαη ζην Παπαπαλαγηψηνπ, 2004) 

θαλεξψλνπλ πσο νη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο σο ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο θαη επηιέγνπλ ηε κνπζηθή πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ νκάδεο ζπλνκήιηθσλ 

κε ηηο νπνίεο δελ επηζπκνχλ λα ζρεηίδνληαη. Σέινο , ν Saarikallio (2007) ππνζηεξίδεη πσο νη 

έθεβνη αθνχλ κνπζηθή γηα λα εμππεξεηνχλ ηα ςπρνθνηλσληθά θαη αλαπηπμηαθά ηνπο 

δεηήκαηα. Έηζη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε δφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ε αληηπξνζψπεπζε ηνπο, ε δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

ζρέζεσλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

 

Α.2.3 .Η δομή των μουςικών χρήςεων  

Πνιινί είλαη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δνκή ησλ κνπζηθψλ ρξήζεσλ, δειαδή 

κε ην πψο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αθνχλε  κνπζηθή κπνξνχλ λα 
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θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε γεληθφηεξεο νκάδεο. Σα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο 

ηνπο έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ 

παλνκνηφηππα απνηειέζκαηα φπσο ην φηη νη πεξηζζφηεξνη παξνπζίαζαλ ηξηζδηάζηαηε δνκή 

κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οη Tarrant, North θαη Hargreaves (2000) κεηά απφ κειέηε ζε 

δείγκαηα Άγγισλ θαη Ακεξηθάλσλ εθήβσλ βξήθαλ φηη νη ιφγνη αθξφαζεο θαη ν ηξφπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή θαζνξίδεηαη απφ ηξείο βαζηθνχο παξάγνληεο. Πξψηνο 

παξάγνληαο είλαη ε εθπιήξσζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο αθξφαζεο φπσο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, δεχηεξνο ε εθπιήξσζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ φπσο είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δέζκεπζεο θαη ηξίηνο νη ιφγνη απηνπξαγκάησζεο φπσο είλαη ε 

δηακφξθσζε πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο. 

   Οη Hargreaves, Miell θαη MacDonald (2002) ζεκείσζαλ φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο 

νκαδνπνηεί ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ηξείο επξείεο θαηεγνξίεο: ηηο πλεπκαηηθέο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. ηελ πεξίπησζε ηεο πλεπκαηηθήο/ λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηα άηνκα αθνχλε κνπζηθή γηα γλσζηηθνχο ζθνπνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θαιιηέξγεηα  ηνπ πλεχκαηνο κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηε κνπζηθή δνκή ελφο θνκκαηηνχ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηίρσλ ηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία επηηειείηαη 

φηαλ ηα άηνκα αθνχλε κνπζηθή έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε είηε γηα λα ηελ επεξεάζνπλ είηε λα ηελ εθθξάζνπλ, θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

πεξηθιείεη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή ελέξγεηα θαη δηεξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ηεο κνπζηθήο. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηηο πλεπκαηηθέο θαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φκσο ε θνηλσληθή κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη αξθεηά ζεκεία ησλ 

άιισλ δπν αθνχ ε κνπζηθή είλαη θαηά θφξσλ θνηλσληθφ θαηλφκελν (Hargreaves, 

Miell&MacDonald, 2002). 

      Οη Schäfer et al. (2013) κειέηεζαλ ηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο 

ησλ λεαξψλ ελειίθσλ Γεξκαλψλ θαη δηαπίζησζαλ πσο πίζσ απφ εθαηφλ είθνζη ελλέα ιφγνπο 

πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα λα αθνχλε κνπζηθή θξχβνληαη ηξείο βαζηθέο δηαζηάζεηο κνπζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Ζ πξψηε δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο ηεο δηάζεζεο θαη 

ηεο δηέγεξζεο φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο γηα δηαζθέδαζε, γηα εγξήγνξζε, γηα 

ραιάξσζε θαη γηα δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο 

απηνγλσζίαο φπσο ε αθξφαζε κε ζθνπφ ηελ ελδνζθφπεζε ή ηε κεηάβαζε ζπλαηζζεκάησλ 

απφ ηε κνπζηθή, αθφκε θαη ε λνεηηθή απφδξαζε απφ θάπνηεο θαηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηξίηε δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξζεθε σο ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο ζπλδέεηαη κε ηελ έθθξαζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ ζπζρεηηζκψλ, 
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δειαδή ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ επηινγψλ σο έλδεημε ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο, ησλ αμηψλ, ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ζε κηα νκάδα θαη σο κέζν γηα ηελ επηηέιεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. Οη Chamorro-Premuzik θαη Furnham (2007) 

νκαδνπνίεζαλ επίζεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε Αγγιία θαη 

Ακεξηθή. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ην δείγκα ηνπο (ην 22%) ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή 

γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ζθνπνχο, δειαδή επηιέγνπλ κνπζηθή γηα λα ξπζκίζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε πξνθαιψληαο ζεηηθή ή αξλεηηθή θφξηηζε ψζηε λα 

κεηαβάιινπλ ή λα επηβεβαηψζνπλ ην ππάξρνλ ζπλαίζζεκα. Αηζζεηά ιηγφηεξνη (ην 12% ηνπ 

δείγκαηνο) ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή κε πλεπκαηηθφ ηξφπν θαη γηα ζθνπνχο λνεηηθήο 

επεμεξγαζίαο εζηηάδνληαο έηζη γηα παξάδεηγκα ζηνπο εθηειεζηέο, ζηελ δνκή ηεο κνπζηθήο ή 

ζηελ ελνξρήζηξσζε ζπγθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο επάλσ ζην άθνπζκα. Πεξίπνπ ίζνη 

ζε αξηζκφ (11% ηνπ δείγκαηνο) ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο ζπλνδεπηηθφ ππφζηξσκα 

θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε, ε κειέηε θαη ε 

εξγαζία, ελψ έρνπλ ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή αθξφαζε. Οη 

δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζεο θαη ηεο ρξήζεο σο ππφζηξσκα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κεηαμχ ηνπο, δειαδή ηα άηνκα πνπ αθνχλε πεξηζζφηεξν γηα ηνλ έλα ιφγν αθνχλε ζπλήζσο 

θαη γηα ηνλ άιιν, ελψ ε πλεπκαηηθή ρξήζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο άιιεο δπν 

δηαζηάζεηο, δειαδή απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα ιφγνπο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο 

ζπλήζσο δελ αθνχλ γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ε ζπλνδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

      Οη Hargreaves θαη North (1999) εζηηάδνληαο ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο δηαπίζησζαλ 

φηη εθπιεξψλνληαη κέζσ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ, δειαδή κέζσ δηαρείξηζεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ξχζκηζεο ηεο δηάζεζεο κέζα 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη Getz et al. (2011) νκαδνπνίεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη έθεβνη αθνχλε κνπζηθή ζε κηα ηξηζδηάζηαηε δνκή πνπ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο 

πλεπκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ιεηηνπξγίεο ζπλνδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Σν  δείγκα ησλ 

North, Hargreaves θαη O‟Neill (2000) απνηέιεζαλ επίζεο άηνκα εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηέιεμε πσο νη ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

ιεηηνπξγίεο εθπιήξσζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ φπσο ε αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο κέζσ 

ηεο κνπζηθήο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ζε ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο εμσηεξηθήο 

εληχπσζεο φπσο ε δεκηνπξγία κηαο επηζπκεηήο εηθφλαο κέζσ ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ 

θαη ζε ιεηηνπξγίεο δηαζθέδαζεο φπσο ε απνθπγή ηεο ζηαζηκφηεηαο. 
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Α.2.4. Η έρευνα τησ Boer (2009) και η κλίμακα Respect-Music 

Ζ Boer (2009) κειεηψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα επηιέγνπλ λα αθνχλε 

κνπζηθή δηαπίζησζε πσο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλαδήηεζε ησλ επηζπκεηψλ εκπεηξηψλ. Γηα λα εξκελεχζεη απηά ηα απνηειέζκαηα  

θαζψο θαη γηα λα παξνπζηάζεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπο ζπλέηαμε θαη εθάξκνζε κηα θιίκαθα 

κέηξεζεο ησλ θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κνπζηθήο, ηελ 

νπνία νλφκαζε RESPECT-Music (Ratings at Experienced Social , Personal and Cultural 

Themes of Music Function). Ζ ηειηθή κνξθή απηήο ηεο θιίκαθαο απαξηίδεηαη απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην 36 δειψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο κε ηελ αθξφαζε κνπζηθήο θαιψληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα απνθξηζνχλ θαηά πφζν νη δειψζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. 

   Σελ θιίκαθα  RESPECT-Music ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο θαη νη Boer et al. 

(2012) ζε έλα κεγάιν δείγκα λεαξψλ ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα ε Boer (2009) κειέηεζε ηηο 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε Γεξκαλία, Μεμηθφ, Κέλπα, Νέα Εειαλδία, Φηιηππίλεο, Βξαδηιία , 

ηγθαπνχξε θαη Υνλγθ-Κνλγθ ελψ νη Boer et al. (2012) ζε Σνπξθία, Κέλπα, Νέα Εειαλδία, 

Φηιηππίλεο, Μεμηθφ θαη Γεξκαλία. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. Οη εξεπλεηέο πξψηα 

νξγάλσζαλ ην πιήζνο ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε δέθα θαηεγνξίεο πνπ απνηεινχλ ηηο 

ζεκειηψδεο θηλεηήξηεο δηεξγαζίεο ηνπ πψο θαη γηα πνηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηε 

κνπζηθή. Ύζηεξα φξηζαλ ηε βάζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ε νπνία απνηειείηαη απφ δπν 

δηαζηάζεηο (φπσο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα) θαη ηέινο κειέηεζαλ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επεξέαζαλ ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο απνδεηθλχνληαο φηη  δηάθνξα 

ζεκεία ηεο ςπρνινγίαο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ πνιηηηζηηθνχ ππφβαζξνπ θαζψο θαη ην 

θχιν ησλ αηφκσλ ζπζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε απηέο. 

    Οη δέθα βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη νη εμήο: Πξψηε είλαη ε 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεζκψλ κε άιια άηνκα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ, ηελ εκπεηξία θαη ηελ αλαπφιεζε θνηλψλ βησκάησλ κέζσ ηεο κνπζηθήο. Γεχηεξε 

θαηεγνξία είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε ή ηε ζπδήηεζε πεξί κνπζηθήο σο νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηε κνπζηθή σο θνηλφ νηθνγελεηαθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ 

κέζσ κνπζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Σξίηε είλαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο δηέμνδν απφ ηηο 

δπζάξεζηεο ζπγθπξίεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνχθηζε απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο, ηελ απφδξαζε απφ πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο. 

Σέηαξηε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ πεξηθιείεη θάζε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

θαη ςπρνινγηθή αληίδξαζε κέζσ ηεο αθξφαζεο, θαζψο θαη ηελ πξφθιεζε, ηελ κεηαθνξά ή 

ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πέκπηε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφθιεζε ηεο ρνξεπηηθήο επηζπκίαο θαη ηελ θάιπςε ηεο κέζσ ηεο 

κνπζηθήο. Έθηε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνβάζξνπ φηαλ δειαδή ε κνπζηθή ζπλνδεχεη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, έβδνκε ε ιεηηνπξγία ηεο εζηίαζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο κε 

ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο, φγδνε ε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ επηινγψλ σο έθθξαζε πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, έλαηε ε έθθξαζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο αλάινγεο κνπζηθήο 

θαη ηέινο δέθαηε ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία κε ηε δηακφξθσζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ.  

    Σελ βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ απνηεινχλ δπν δηαζηάζεηο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην 

θαηά πφζν ν θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαρηθφο ή θνηλσληθφο ραξαθηήξαο θαη απφ ην πνηεο 

αλάγθεο, ζπλαηζζεκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο επηζπκεί λα θαιχςεη. Ζ πξψηε δηάζηαζε ινηπφλ 

ρσξίδεη ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ηξείο ηνκείο. Πξψηνλ είλαη νη ελδνπξνζσπηθέο 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κνλαρηθή αθξφαζε, ππεξηζρχνπλ ησλ 

ππνινίπσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο δηέμνδν απφ δπζάξεζηεο 

πεξηζηάζεηο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε, ηε ρξήζε σο ζπλνδεπηηθφ ππφβαζξν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο. Γεχηεξνλ ρσξίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνξνχ θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ, θαη ηξίηνλ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ηελ έθθξαζε ησλ 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε 

είλαη έλαο άμνλαο φπνπ ζηνλ έλα πφιν ηνπ βξίζθνληαη νη ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο πνπ αθνξνχλ 

ηηο θαηά θφξσλ πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηνλ άιιν πφιν εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. ηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο αλήθνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αμηψλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο απφ ηελ άιιε 

ππάγνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ, ηεο αλάθιαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ. Οη ππφινηπεο 

ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ βξίζθνληαη θάπνπ αλάκεζα ζηνπο δχν 

πφινπο θαζψο έρνπλ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη πλεπκαηηθφ πεξηερφκελν.   
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Α.3. ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΜΟΤΙΚΕ ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 
 

     Γηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο κειέηεζαλ ηα κνπζηθά θαη ηα εμσκνπζηθά ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο επηινγέο, άιιεο επηθεληξψζεθαλ ζηα πξψηα θαη άιιεο ζηα 

δεχηεξα, ελψ δηαθνξεηηθνί επηζηήκνλεο παξνπζίαζαλ δεδνκέλα εληζρχνληαο ηελ κία ή ηελ 

άιιε άπνςε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ν Berlyne (1971, αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009) 

ππνζηήξημε φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε δηέγεξζε πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή 

ζηα άηνκα ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ν Konecni 

(1975, αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009) φηη ζρεηίδνληαη θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηζηάζεσλ. ήκεξα έρεη πξνθχςεη έλαο κεγάινο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ καο θάλεη θαλεξφ φηη νη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο έξρνληαη σο απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ παξαπάλσ (Rentfrow, 

Goldberg&Levitin, 2011  ˙  Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002). Οη θαζαξά κνπζηθέο 

εθθάλζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ ζε ζπζρέηηζε κε ηηο επηζπκεηέο 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο θνηλσληθέο ρξνηέο ηεο κνπζηθήο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δεκηνπξγνχλ έλα πιέγκα αληηδξάζεσλ ην νπνίν ππνθηλεί ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή 

αμηνιφγεζε απέλαληη ζε έλα κνπζηθφ θνκκάηη. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε νη Ladinig θαη 

Schellenberg (2012) δηαπίζησζαλ φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ην θάζε θνκκάηη, ηηο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Αληίζεηα ν Teo (2005) δε βξήθε ηηο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο λα επεξεάδνληαη απφ ηε κνπζηθή παηδεία θαη απφ ηηο ηπρφλ ειηθηαθέο δηαθνξέο 

φζνλ αθνξά ηελ επξχηεξε ζθαίξα ησλ εθήβσλ. Όκνηα κε ηνλ LeBlanc (1982, αλαθέξεηαη 

ζην Teo, 2005) θαηέγξαςε ηηο επηξξνέο ησλ κνπζηθψλ επηινγψλ λα έξρνληαη απφ ην θχιν, ηε 

θπιή, ηελ νηθεηφηεηα ηνπ κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνχ λα δηεγείξεη ηε 

θαληαζία θαη λα δεκηνπξγεί εηθφλεο κε άκεζν ηξφπν. Δπηπιένλ ζεκείσζε φηη ηα κνπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο εληππψζεηο ζε ζχκκεημε κε ηα παξαπάλσ είλαη ην 

κνπζηθφ χθνο σο ε ηζρπξφηεξε κεηαβιεηή, ε κεισδία, ε ρξνηά, νη δπλακηθέο, ε ξπζκνινγία 

θαη ην ηέκπν. 

       Έλα αθφκε παξάδεηγκα γηα ηελ ζχλζεζε κνπζηθψλ θαη εμσκνπζηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ είλαη ε έξεπλα ηνπ Ho (2004) ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηελ Σατιάλδε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε έλα δείγκα αηφκσλ απφ 11 έσο 23 εηψλ. Οη 
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πεξηζζφηεξνη λένη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζνπλε θνκκάηηα κε φκνξθεο 

κεισδίεο, πνπ αθνχγνληαη εχθνια θαη μεθνχξαζηα θαη πνπ κεηαθέξνπλ ηα απαξαίηεηα 

επίπεδα ελέξγεηαο. Γεληθά πξνηηκνχλε ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ γξακκέλνπο ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα έλαληη ησλ αγγιηθψλ ψζηε λα είλαη εχθνια θαηαλνεηνί, γεγνλφο πνπ 

θαηαιήγεη ζηελ πξνηίκεζε ησλ ηνπηθψλ θαιιηηερλψλ. Ζ θσλή ηνπ ηξαγνπδηζηή έιθεη 

κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ηνπο ελψ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζε κε κνπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θαιιηηερλψλ, ε ζθεληθή ηνπο 

παξνπζία, ην ληχζηκν θαη νη ρνξεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

      Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη, άιια ζε κηθξφηεξεο θαη άιια ζε 

κεγαιχηεξεο αλαινγίεο, ψζηε ηειηθά λα πξνθχςνπλ ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο γηα ηηο 

δηάθνξεο κνπζηθέο. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη 

θαλείο απφ έλα κνπζηθφ θνκκάηη θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο επελεξγνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. 

 

 

 

 

 

Α.3.1. Πώσ εκλαμβάνεται το μουςικό ερέθιςμα  

i) Η ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

      Αλ εζηηάζνπκε ζηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηα εμεηάζνπκε κε 

ρξνληθή ζεηξά σο γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αλζξψπηλε αληίιεςε, ηφηε ζε πξψην 

ζηάδην ζα ζπλαληήζνπκε ηελ αθνπζηηθή επαθή κε έλα κνπζηθφ θνκκάηη θαη ηελ δεκηνπξγία 

κηαο αξρηθήο εληχπσζεο γηα απηφ. Οη Brattico, Bogert&Jacobsen (2013) δηαπίζησζαλ πσο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξψηεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

αληαλαθιαζηηθά ηνπ μαθληάζκαηνο, ην αξρηθφ αίζζεκα επραξίζηεζεο  θαη ηε θπζηνινγηθή 

δηέγεξζε. ηε ζπλέρεηα πξνθαινχληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηά δηαθξηηά ζπλαηζζήκαηα, ελψ 

νη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο ζπγρξνλίδνληαη κε ηε κνπζηθή θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ. ηα επφκελα ζηάδηα κπιέθνληαη λνεηηθνί θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνί κεραληζκνί πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη δηεξγαζίεο 
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ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο πξφζεζεο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπγθηλήζεηο 

θαη θξίζεηο  ψζηε ηειηθά λα πξνθχςεη ε ζπλεηδεηή πξνηίκεζε. 

       Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη θαλεξφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γελλάηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε απέλαληη ζε κία πξψηε επαθή κε έλα κνπζηθφ 

εξέζηζκα. Σν ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απζφξκεηα ζε θάπνηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθξφαζεο παίδεη πνιχ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο απφ 

ηελ πξνζερηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θνκκαηηνχ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηαπηηζηεί κε ηε 

ζπγθίλεζε εθείλε πνπ ε κνπζηθή έρεη σο ζηφρν λα κεηαδψζεη (Schubert, 2007). Βέβαηα 

ππάξρνπλ δχν απφςεηο γηα ηε ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο-κνπζηθήο κε ηελ πξψηε λα ππνζηεξίδεη 

πσο ε κνπζηθή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Οη 

επηζηήκνλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δεχηεξε άπνςε πηζηεχνπλ πσο έλα κνπζηθφ θνκκάηη 

δε δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα, παξά κφλν είλαη απιά ε αλαπαξάζηαζε θαη ην απνηέιεζκα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο πξφζθαηεο έξεπλεο 

παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ πξψηε άπνςε, φηη δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα 

παξάγνληαη απφ ην κνπζηθφ εξέζηζκα (Roy, Mailhot, Gosselin, Paquette&Peretz, 2009). 

Γηαθνξεηηθέο κνπζηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα εχζπκεο θαη ιππεηεξέο, γξήγνξεο θαη αξγέο, 

έληνλεο θαη απαιέο, έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρνζσκαηηθή αληίδξαζε ησλ 

αλζξψπσλ, ε νπνία βέβαηα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. ηα ίδην θιίκα βξίζθνληαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Ladinig θαη Schellenberg (2012). Αθνχ ινηπφλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηφηε θαη ν θαζέλαο 

θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ αλάινγα κε ηα επηζπκεηά ζπλαηζζήκαηα.  

 

ii) Τα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα κνπζηθά γλσξίζκαηα ελφο θνκκαηηνχ ξπζκίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θπζηνινγηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο δηέγεξζεο ηηο νπνίεο επηζπκεί θαλείο λα θαιχςεη κε ηελ κνπζηθή επεξεάδνληαο 

έηζη ηε κνπζηθή πξνηίκεζε. ήκεξα ππάξρεη έλα πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ κνπζηθψλ γλσξηζκάησλ απηψλ κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Οη Livingstone, 

Brown θαη Muhlberger (2005) παξνπζίαζαλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ 

ζπλδπαζκνί νξηζκέλσλ κνπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ην ηέκπν, ε αξκνλία, ε θιίκαθα, ην 

ηνληθό ύςνο, ε ερεξόηεηα θαη ε legato/staccato εθηέιεζε πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Σξνπνπνηήζεηο ηεο κνπζηθήο σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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παξαηεξήζεθε λα επηθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ δείγκαηνο απφ 

απηέο πνπ εθδήισζε θαηά ηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, νδεγψληαο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηε κνπζηθή ζπλαηζζήκαηνο. Οη Huang θαη Wu (2007) ζε 

έξεπλά ηνπο παξαηήξεζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα παξαγφκελα ζπλαηζζήκαηα απφ 

κνπζηθέο δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα. Έλα δείγκα θνηηεηψλ ζηελ Σατβάλ εθδήισζε 

εηεξνεηδείο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο κεηά απφ αθξφαζε θνκκαηηψλ νξγαληθψλ θαη 

θσλεηηθψλ, ηνλσηηθψλ θαη ραιαξσηηθψλ, θιαζζηθήο θαη κε κνπζηθήο. Οη εξεπλεηέο 

νδεγήζεθαλ ζην πφξηζκα πσο νη πξνηηκήζεηο θαη κε πξνηηκήζεηο γηα ηε κνπζηθή 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ εθάζηνηε θνκκαηηνχ, ην είδνο ζην 

νπνίν αλήθεη, θαη ηα κέζα εθηέιεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε ησλ Rentfrow et al. (2012) 

παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ηέηνηνπ είδνπο κνπζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ πσο 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζην θάζε είδνο κνπζηθήο πνπ γίλνληαη αηηία γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ν ελζνπζηαζκφο, ν ξνκαληηζκφο ή ν 

ζπκφο, γηα εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο,  ε ζχλζεηε ή ε απιντθή 

ζθέςε, θαη γηα ιεηηνπξγίεο ελέξγεηαο φπσο είλαη ε εγξήγνξζε ή ε ραιάξσζε. Οη άλζξσπνη 

αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ηθαλνπνηνχληαη ν θαζέλαο απφ 

δηαθνξεηηθέο ςπρνινγηθέο, εγθεθαιηθέο θαη ελεξγεηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν 

επηδεηνχλ ηα κνπζηθά ζηπι πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπζρέηηζε απηή 

αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ 

Kopacz (2005) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ κε ηνλ 

παξαπάλσ ηξφπν ηε κνπζηθή πξνηίκεζε είλαη ην ηέκπν, ν ξπζκόο, ε ερεξόηεηα θαη ν αξηζκφο 

ησλ κεισδηθώλ κνηίβσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα θνκκάηη.  

       Αο δνχκε ηψξα ηα κνπζηθά γλσξίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζην πξψην 

επίπεδν ηεο αθξφαζεο. Μηα αξρηθή αθνπζηηθή εληχπσζε δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο κνπζηθήο πνπ ζπλδένληαη  κε ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ή ηεο 

ιχπεο. Οη Ladinig θαη Schellenberg (2012) κειέηεζαλ ηε ζεψξεζε ησλ αηφκσλ γηα 

εμνινθιήξνπ άγλσζηα θνκκάηηα θαη βξήθαλ φηη πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν εθείλα πνπ 

πξνθαινχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνηάο φπσο ραξά. Οη ζπλδπαζκνί 

ησλ κνπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έδσζαλ ηα πην έληνλα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ην ηέκπν θαη 

ε ηνληθόηεηα. Απφ ηε κία εθείλα πνπ ήηαλ γξακκέλα ζε γξήγνξν ηέκπν θαη κείδνλα 

ηνληθφηεηα έγηλαλ αηζζεηά σο ιακπεξά θαη ραξνχκελα αθνχζκαηα, θαη απφ ηελ άιιε εθείλα 
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ζε αξγφ ηέκπν θαη ειάζζνλα ηνληθφηεηα αληηιήθζεζαλ σο έληνλα ζιηκκέλα. Δπίζεο 

δηαπηζηψζεθε πσο αλ θαη ν θάζε άλζξσπνο δηαθέξεη αλάινγα κε ην πνηα ζπλαηζζήκαηα 

επηζπκεί λα ιάβεη απφ ηε κνπζηθή, νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ ηα ηξαγνχδηα πνπ ηνπο 

κεηαθέξνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα επθξνζχλεο, δειαδή ηα γξήγνξα θαη ηα καηδφξε. Οη 

Schellenberg, Peretz θαη Vieillard (2008, αλαθ. ζην Pereira et al., 2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

κνπζηθά αθνχζκαηα πνπ πξνθαινχλ ραξά πξνηηκνχληαη φλησο πεξηζζφηεξν έλαληη εθείλσλ 

πνπ πξνθαινχλ ζιίςε, αιιά ε δηαθνξά είλαη αηζζεηή κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα εζηηαζκέλε 

αθξφαζε. Δπίζεο ε έξεπλα ησλ Nieminen, Istok, Brattica θαη Tervaniemi (2012) έδεημε πσο 

ηα παηδηά εθηηκνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο κνπζηθέο ζε κείδνλεο θιίκαθεο απφ απηέο ζε 

ειάζζνλεο. Αθφκε έλα ζηνηρείν πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα πξνεγνχκελα ππνδειψλνληαο 

ηελ πξνηίκεζε ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε εχζπκα ζπλαηζζήκαηα δίλεη ε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Joseph θαη Sathiyaseelan (2014), απφ ηελ νπνία πξνέθπςε 

φηη ε αθξφαζε κνπζηθήο ειάζζνλνο ηνληθφηεηαο απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο ζηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα, θαζψο απηφ ζπλέβε φηαλ ην δείγκα ηνπο πνπ απνηεινχηαλ απφ λεαξνχο 

ελήιηθεο εθηέζεθε ζε ηέηνηνπ είδνπο απνζπάζκαηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ. 

      Ό ζπλδπαζκφο ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηδξνχλ ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

παηδηψλ είλαη θαηά ηνλ LeBlanc (1981, αλαθ. ζην Upadhyay, 2013) ην ηέκπν, ην κέζν 

εθηέιεζεο, θαη ην κνπζηθό ζηπι ζην νπνίν αλήθεη έλα θνκκάηη. Σν ηέκπν ζηελ έξεπλα ησλ 

LeBlanc θαη Cote (1983) βξέζεθε λα επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πξνηίκεζε απφ ην 

κέζν εθηέιεζεο. Απφ ηελ άιιε νη Boyle, Hosterman θαη Ramsey (1981, αλαθ. ζην 

Upadhyay, 2013) θαηέιεμαλ φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ  

ηε κεισδία, ηε δηάζεζε, ην ξπζκό θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ. Ο Teo (2005) 

ππνζηεξίδεη πσο ζηελ εθεβηθή ειηθία ηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αζθνχλ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζην ζρεκαηηζκφ εληππψζεσλ είλαη ην κνπζηθό ζηπι, ε έληαζε ηεο κνπζηθήο, ε 

κεισδηθή γξακκή, ε ρξνηά ηνπ ήρνπ, ε ξπζκνινγία θαη ην ηέκπν. Δπίζεο δηαπίζησζε φηη ε 

κνπζηθή πξνηίκεζε απμάλεηαη φηαλ ν ξπζκφο ηνπ θνκκαηηνχ είλαη επλφεηνο θαη νηθείνο, 

φηαλ ην ηέκπν είλαη γξήγνξν, φηαλ ε κεισδία θηλείηαη πάλσ ζε γλψξηκεο θιίκαθεο θαη 

αθνχγεηαη θαζαξά θάλνληάο ηελ εχθνια αληηιεπηή θαη φηαλ νη δπλακηθέο είλαη ζε κέηξηα 

επίπεδα απνθεχγνληαο ζεκεία απμεκέλεο έληαζεο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε 

θαη ε έξεπλα ηεο Sink (1992, αλαθέξεηαη ζηε ηάκνπ, 2006) ππνζηεξίδνληαο πσο ε πςειή 

πξνηίκεζε ησλ αηφκσλ ζηελ εθεβηθή θαη πξν-εθεβηθή ειηθία γηα έλα κνπζηθφ απφζπαζκα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επαλάιεςε εχθνισλ θαη κεισδηθψλ κνηίβσλ, ηελ έληαζε ζηνλ 

παικό, ηηο πνηθίιεο δπλακηθέο θαζψο θαη ην γξήγνξν ηέκπν. Ο Upadhyay (2013) κειέηεζε ηηο 
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πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ζηελ Ηλδία εζηηάδνληαο ηελ έξεπλά ηνπ ζε δχν δείγκαηα. Απφ ηε κία 

έρνπκε θνηηεηέο κνπζηθήο θαη απφ ηελ άιιε θνηηεηέο άιισλ ζρνιψλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπ 

θαλεξψλνπλ πσο φζνλ αθνξά ηα ερνρξώκαηα θαη ηα κέζα εθηέιεζεο πνπ γίλνληαη αηζζεηά ζε 

έλα κνπζηθφ θνκκάηη, νη θνηηεηέο ηεο κνπζηθήο ζρνιήο εληππσζηάδνληαη θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηε θσλή θαη απφ ηνπο ήρνπο νξγάλσλ φπσο ην sitar, ην sarangi θαη ην 

θιάνπην, ελψ νη θνηηεηέο ησλ άιισλ ζρνιψλ δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην ξπζκφ θαη ζε 

φξγαλα φπσο ε θηζάξα θαη ην βηνιί. 

     Οη έξεπλεο πνπ εζηίαζαλ ζην πψο επηδξά ην ηέκπν ζηελ ιήςε ηνπ κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο 

παξνπζηάδνπλ φκνηα απνηειέζκαηα κε ηηο πξνεγνχκελεο. Οη LeBlancθαη McCrary (1983) 

κειέηεζαλ ηηο αληηδξάζεηο καζεηψλ ηεο 5
εο

 θαη ηεο 6
εο

 ηάμεο θαηά ηελ αθξφαζε κηαο ζεηξάο 

απφ κνπζηθά απνζπάζκαηα θαη παξαηήξεζαλ φηη θάζε έλα θνκκάηη πνπ είρε πςειφηεξν 

ηέκπν απφ ηα ππφινηπα βαζκνινγνχηαλ ζεηηθφηεξα. ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ 

γξήγνξνπ ηέκπν θαηέιεμαλ θαη νη κεηέπεηηα έξεπλεο φπσο είλαη απηή ησλ LeBlanc θαη Cote 

(1983) ζηελ νπνία ζπκκεηείρε δείγκα καζεηψλ ηεο 5
εο

 θαη ηεο 6
εο

 ηάμεο, ε έξεπλα ηεο 

Montgomery (1996) ζηελ νπνία ζπκκεηείρε δείγκα απνηεινχκελν απφ άηνκα ειηθίαο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ έσο θαη ηεο 8
εο

 ηάμεο, ε έξεπλα ησλ Ladinig θαη Schellenberg (2012) φπνπ 

ζπκκεηείρε δείγκα θνηηεηψλ, θαζψο θαη ε έξεπλα ησλ LeBlanc et al. (1988) ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλε άηνκα απφ ηελ ειηθία ηεο 3
εο

 ηάμεο έσο θαη θνηηεηέο. Τπάξρνπλ επίζεο 

δεδνκέλα ηα νπνία επηζεκαίλνπλ ηε ζρέζε ηεο πξνηίκεζεο γηα γξήγνξν ηέκπν κε ηελ ειηθία. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θνληά ζηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ 

παξνπζηάδεηαη ηζρπξή πξνηίκεζε γηα ηξαγνχδηα κε ηαρχηεξν ηέκπν, ζην ηέινο ηεο εθεβείαο 

θαη ζηελ πξψηε ελήιηθε δσή κεηψλεηαη ε έληαζε απηήο ηεο πξνηίκεζεο ελψ απμάλεηαη πάιη 

κεηά ηα είθνζη δχν (Sims, 1987  ˙  May, 1985  ˙  Wapnick, 1976, αλαθέξνληαη ζην Teo, 

2005). 

      Έλα κνπζηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη αιιειέλδεην κε ην ηέκπν είλαη ν ξπζκηθόο παικόο. Οη 

LeBlanc et al. (2002) θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ Sink (1992, αλαθέξεηαη 

ζηε ηάκνπ, 2006) ζπκπεξαίλνληαο πσο ε έληαζε ηνπ παικνχ ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εληππψζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα απηφ, κε ηνλ ηζρπξφ παικφ 

γεληθά λα πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αζζελή. πγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ 

ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ελφο δείγκαηνο αηφκσλ ειηθίαο απφ 9 έσο 13 ζε Βξαδηιία, Διιάδα, 

Ηαπσλία, Πνξηνγαιία θαη Ζ.Π.Α. γηα ηα κνπζηθά ζηπι ηεο ηδαδ, ηεο πνπ θαη ηεο art music. 

Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπο δείρλνπλ πσο ε έληαζε ηνπ ξπζκηθνχ παικνχ αζθεί ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηελ κνπζηθή πξνηίκεζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ θαη ηνπ 
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πνιηηηζκνχ αιιά θαη ησλ δηάθνξσλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ κεηαβιεηψλ. 

Βξέζεθε επηπιένλ φηη ε πξνηίκεζε ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ 

έληαζε ηνπ ξπζκηθνχ παικνχ αλάινγα κε ην θχιν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Σν δείγκα απφ 

ηελ Ηαπσλία γηα παξάδεηγκα ήηαλ ην κνλαδηθφ ην νπνίν δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζε κνπζηθή πξνηίκεζε θαη ξπζκηθφ παικφ. Δπίζεο ε πξνηίκεζε ησλ 

αγνξηψλ γηα έληνλν παικφ θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξφηεξε απφ απηήλ ησλ θνξηηζηψλ, ελψ 

αληίζηξνθα ηα θνξίηζηα δήισζαλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα αζζελή παικφ απφ φηη ηα 

αγφξηα. 

 

iii) Η κνπζηθή πνιππινθόηεηα 

Σα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο απνζπάζκαηνο ζπλδπάδνληαη έηζη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 

ζπλζέηνπλ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ. Ο βαζκφο απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ πνιχ κηθξφο φηαλ γηα παξάδεηγκα ζπλαληάκε απιά θαη ιίγα ζε αξηζκφ 

κεισδηθά θαη ξπζκηθά κνηίβα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ελφο θνκκαηηνχ 

θαη ζπλάκα ιηηή ελνξρήζηξσζε, έσο πνιχ κεγάινο ζε αληίζεηεο πεξηπηψζεηο. Καηά ηνπο Ziv 

θαη Keydar (2009) ε αληηιακβαλφκελε πνιππινθφηεηα έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αξκνλία, 

ηηο ηνληθέο αθνινπζίεο θαη ην ξπζκνινγηθφ κέξνο. ε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ηα άηνκα  

εθδειψλνπλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα κνπζηθά θνκκάηηα κεζαίνπ βαζκνχ 

πνιππινθφηεηαο. Ο Hargreaves (1984) θαη νη North θαη Hargreaves (1995) κειέηεζαλ ηε 

δηαθχκαλζε ηεο κνπζηθήο πξνηίκεζεο ζπλαξηήζεη ηεο κνπζηθήο πνιππινθφηεηαο θαη 

βξήθαλ πσο φηαλ ηα θνκκάηηα είλαη πνιχ απιά ή πνιχ ζχλζεηα δελ πξνηηκνχληαη ηφζν φζν 

εθείλα κε κέηξηα πνιππινθφηεηα. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε, είηε ε δηαδηθαζία ηνπο 

πεξηειάκβαλε γλσζηέο κνπζηθέο είηε ηερλεηά θνκκάηηα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Ziv&Keydar, 2009). Οη Eerola θαη 

North (2000) ππνινγίδνληαο ηελ παξακνλή ησλ ηξαγνπδηψλ ζηα charts βξήθαλ πσο ε 

απμεκέλε κεισδηθή πνιππινθφηεηα ηελ νπνία ηελ ρσξίδνπλ ζε ηνληθή ζηαζεξφηεηα, ζε 

δηαζηεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ζε ξπζκφ, ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ δεκνηηθφηεηα ζην επξχ 

θνηλφ. Σν κνληέιν ηνπο βέβαηα δε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ελνξρήζηξσζε, ηηο αξκνλίεο θαη ην 

ηέκπν ηα νπνία πηζαλψο επεξεάδνπλ αξθεηά ηελ αληίιεςε σο  πξνο ην πφζν απιφ ή ζχλζεην 

είλαη έλα θνκκάηη.  
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        ηα δεδνκέλα απφ ηα charts βαζίζηεθε θαη ε έξεπλα ηνπ Parry (2004 αλαθ. ζην 

Ziv&Keydar, 2009) ν νπνίνο έδσζε κηα άιιε δηάζηαζε ηεο ζρέζεο πνιππινθφηεηαο θαη 

πξνηίκεζεο, ζέηνληαο ππφ εμέηαζε ηνλ ζπληειεζηή ηεο δηαρξνληθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηά 

ηνπ ιέλε φηη ηα πεξηζζφηεξν ζχλζεηα θνκκάηηα, δειαδή απηά πνπ είλαη πνιππινθφηεξα 

κεισδηθά θαη ξπζκηθά, είλαη αγαπεηά θαη παξακέλνπλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο 

πςειέο ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα, απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

πνιππινθφηεηα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ δηαρξνληθφηεηα ελφο έξγνπ ελψ ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ αξρηθή αληίδξαζε ηνπ αθξναηή πξνο απηφ. Απφ ηελ άιιε, ηα επξήκαηα ησλ 

North θαη Hargreaves (1995) δείρλνπλ φηη ελψ κία ζχλζεζε κεγάιεο πνιππινθφηεηαο 

ζπλήζσο δε ραίξεη πςειήο εθηίκεζεο ζηελ αξρή, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα αμηνινγεζεί 

ζεηηθφηεξα φζν πεξηζζφηεξν έξρεηαη θαλείο ζε επαθή καδί ηεο. Δάλ ζπλππνινγίζνπκε φια 

ηα παξαπάλσ δεδνκέλα αληηιακβαλφκαζηε φηη φηαλ θάπνην άηνκν αθνχζεη έλα αξθεηά 

ζχλζεην θνκκάηη θαη δε ηνπ δψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ην απνθιείζεη απφ ην πεδίν ησλ κνπζηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ. 

       Ζ πνιππινθφηεηα κηαο ζχλζεζεο απνηειεί επίζεο ζεηηθά ζπζρεηηδφκελν ζηνηρείν  κε ηελ 

πξνηίκεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξφκαζηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αηφκσλ. Αλ 

παξαηεξήζνπκε ηηο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα 

επθπΐαο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη πεηπραίλνπλ βέιηηζηε πλεπκαηηθή δηέγεξζε κε ηα πην 

ζχλζεηα κνπζηθά είδε ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λνεηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, γεγνλφο πνπ ηνπο 

νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ηζρπξψλ πξνηηκήζεσλ γηα απηά (Rentfrow&Gosling, 2003). Γηα ηνλ 

αληίζηνηρν ιφγν νη ρακειφηεξνη δείθηεο επθπΐαο ζρεηίδνληαη κε ηε πξνηίκεζε γηα 

απινχζηεξα θνκκάηηα θαη κνπζηθά είδε. Μεγαιχηεξε πξνηίκεζε γηα ζπλζέζεηο 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο παξνπζηάδνπλ θαη ηα άηνκα εθείλα πνπ εκθαλίδνπλ 

πςειή δεκηνπξγηθή δπλαηφηεηα θαη αλάγθε (Ziv&Keydar, 2009). Ζ κνπζηθή παηδεία επίζεο 

είλαη κηα ηζρπξή κεηαβιεηή πνπ επηδξά ζεκαληηθά πάλσ ζηελ ζρέζε πνιππινθφηεηαο θαη 

πξνηίκεζεο. Οη Smith θαη Melara(1990, αλαθέξεηαη ζην Ziv&Keydar, 2009) βξήθαλ φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ιάβεη ή ιακβάλνπλ κνπζηθή εθπαίδεπζε ηθαλνπνηνχληαη βαζχηεξα απφ ην 

άθνπζκα άηππσλ αξκνληθψλ πξνφδσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν επηιέγνπλ ηηο πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηεο κνπζηθέο  

      πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ην κέζν φξν ησλ αλζξψπσλ, ε πςειφηεξε πξνηίκεζε 

θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί ζε κέηξηα επίπεδα πνιππινθφηεηαο ηεο κνπζηθήο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ σο πξνο ην δήηεκα απηφ κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ απφ ηηο κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο ησλ κειεηψλ θπξίσο σο πξνο ηα κνπζηθά 
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εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ άιινηε κεηξνχλ ην 

πνζνζηφ ηεο πξνηίκεζεο θαη άιινηε ηε δηέγεξζε, ηα δείγκαηα ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηνλ 

ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ άιιεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα θαη άιιεο κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ziv&Keydar, 

2009). 

 

 

iv) Ο ξόινο ηεο νηθεηόηεηαο 

Καηά ηε ιήςε ελφο κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο, ε αληίδξαζε ελφο αηφκνπ ζε απηφ εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κνπζηθά ηνπ ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ή φρη κηα γλψξηκε 

εηθφλα ζηελ αληίιεςε ηνπ αθξναηή. Αλ θαη δελ έρεη βξεζεί πψο αθξηβψο αληηδξνχλ νη 

κεραληζκνί ησλ λεχξσλ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθεηφηεηαο ζην ζέκα ηεο κνπζηθήο, έρεη παξαηεξεζεί φηη γεληθά ε δχλακε ηεο νηθεηφηεηαο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη ν αθξναηήο κε έλα κνπζηθφ 

θνκκάηη, αθνχ φζν θαλείο εμνηθεηψλεηαη καδί ηνπ ηφζν ζεηηθφηεξα ην αμηνινγεί (Pereira et 

al., 2011). Οη North θαη Hargreaves (1995) παξαηήξεζαλ πσο φηαλ ε ζπρλφηεηα ηεο 

αθξφαζεο απμάλεηαη, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ζχλζεησλ κνπζηθψλ αθνπζκάησλ, ηφηε ηα 

άηνκα δίλνπλ ζεηηθφηεξεο αμηνινγήζεηο. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο θξίζηκνο 

αξηζκφο επαλαιήςεσλ, απφ ην νπνίν θαη πάλσ ε ηζρχο ηεο πξνηίκεζεο γηα έλα κνπζηθφ 

θνκκάηη αξρίδεη λα κεηψλεηαη. Οη Schellenberg, Peretz θαη Vieillard (2008, αλαθ. ζην Pereira 

et al., 2011) ππνζηήξημαλ πσο ζηελ παζεηηθή αθξφαζε ε πξνηίκεζε απμάλεηαη ζπλερψο φζν 

αλαπηχζζεηαη ε νηθεηφηεηα, ελψ ζηελ εζηηαζκέλε, ελεξγεηηθή αθξφαζε ε πξνηίκεζε 

απμάλεηαη έσο έλα ζεκείν θαη χζηεξα κεηψλεηαη φζν ζπλερίδεη ε έθζεζε ζηελ ίδηα κνπζηθή. 

Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη απφ πιήζνο παξφκνησλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ζηελ νπζία 

δείρλνπλ πσο ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο είλαη εμνηθεησκέλνο κε κία κνπζηθή, έλα ηξαγνχδη ή 

γεληθά κε έλα κνπζηθφ ξεχκα ή ζηπι, δίλεη πνιιέο παξαπάλσ πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζεη 

ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο γηα απηφ ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ έρεη αλαπηχμεη 

έλα νξηζκέλν επίπεδν νηθεηφηεηαο καδί ηνπ (Teo, 2005  ˙  Ho, 2004  ˙  Ziv&Keydar, 2009  ˙  

Serbun & DeBono, 2010  ˙  Huang θαη Wu, 2007). 

      Οη Pereira et al. (2011) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζηελ νπνία θαηέγξαςαλ ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ είρε ην δείγκα ηνπο ζρεηηθά κε γλσζηά αιιά θαη άγλσζηά ηνπ κνπζηθά 

αθνχζκαηα ζε βνιηθέο θαη ζε άβνιεο ζπλζήθεο αθξφαζεο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα γλσζηά 

θνκκάηηα έιαβαλ πςειφηεξν επίπεδν πξνηίκεζεο απφ ηα άγλσζηα ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο 
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αθξφαζεο. Αθφκα θαη απφ ηα αθνχζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε κνπζηθά είδε ηα νπνία 

πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο, ε πξνηίκεζε θάλεθε λα είλαη εληνλφηεξε γηα 

εθείλα κε ηα νπνία είραλ ηε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε. Παξαηεξήζεθε παξάιιεια πσο αλ θαη 

ηα άηνκα κπφξεζαλ λα ζπγρξνληζηνχλ ζην ξπζκφ ηεο άγλσζηεο κνπζηθήο θαη λα ρνξέςνπλ 

κε απηή, ηα γλψξηκα θνκκάηηα δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζήο ηνπο κε 

επθνιφηεξν θαη ακεζφηεξν ηξφπν, δεκηνχξγεζαλ γηα απηνχο έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

θηλεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο εθδειψζεθαλ κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη δηάζεζε. Οη επηζηήκνλεο 

κειέηεζαλ επίζεο ζπγθεθξηκέλα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ θαη βξήθαλ φηη θαηά ηελ αθξφαζε 

ελεξγνπνηείηαη κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ «απεηθφληζε» ησλ κνπζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ αλζξψπηλν λνπ κε ηε κνξθή ζηνηρείσλ θαληαζίαο θαη εηθνλνπνηίαο. 

πλππνινγίδνληαο φηη ζηα γλσζηά θνκκάηηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ ηη ζα 

αθνινπζήζεη, ζπκπέξαλαλ φηη ε νηθεηφηεηα δίλεη ζηε θαληαζία έλα επξχ πεδίν ζην νπνίν 

κπνξεί ειηρζεί θαη έηζη λα δπλακψζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο απφ ηε κνπζηθή. 

 

Α.3.2.Πώσ ςυςχετίζονται οι μουςικέσ προτιμήςεισ με τισ μουςικέσ 

χρήςεισ 

Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο δηακνξθψλνληαη αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο ηε κνπζηθή επηιέγνληαο ην κνπζηθφ ζηπι πνπ 

είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ πιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ (Tekman & Hortaçsu, 2002    

Tekman, Boer & Fischer, 2012   North & Hargreaves, 2007   Chammoro-Premuzik & 

Furnham, 2007   Boer et al., 2011   Upadhyay, 2013  Rentfrow & Gosling, 2003   Colley, 

2008   ter Bogt et al., 2010   Boer, 2009   Boer et al., 2012   Schäfer & Sedlmeier, 2009).  Οη 

Getz et al. (2010) κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ πσο νη ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο απφ ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη Rentfrow, Goldberg & Levitin, 

(2011) ππνζηεξίδνπλ πσο κηα ζχγρξνλε ζπλνιηθή ζεσξία ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ζα 

πξέπεη εθηφο απφ ην λα κειεηάεη ηελ πεξίζηαζε θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά λα εζηηάδεη 

θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. Οη Tekman θαη 

Hortaçsu (2002) θαηέιεμαλ πσο ηα κνπζηθά είδε δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ βαζκφ πνπ 

εμππεξεηνχλ κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία ζπλνδεπηηθήο 

αηκφζθαηξαο, ηελ θίλεζε θαη ηελ ελέξγεηα, ηελ απηφ-παξνπζίαζε θαη ηελ εθηίκεζε απφ ηνπο 

γχξσ, ηελ έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ηέινο ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κνπζηθά ζηπι εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 
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παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ, θαη απηφ απνηειεί βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ην θάζε άηνκν επηζπκεί λα 

θαιχςεη. 

    Οη Schäfer θαη Sedlmeier (2009) ζεκεηψλνπλ πσο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο ηεο δηακφξθσζεο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ηηο κνπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

ν θάζε άλζξσπνο θάλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ επηινγέο αλάινγα κε ην πνηά κνπζηθά θαη 

εμσκνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνλ δηεγείξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζην επηζπκεηφ επίπεδν θαη κε 

βάζε ηελ εηθφλα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ψζηε λα ζπζρεηηζηεί κε ηνπο γχξσ ηνπ. Αθφκα 

έρεη βξεζεί πσο ε ιεηηνπξγία ηεο έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή ε δήισζε 

ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ απηφ-απφςεσλ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο κνπζηθήο 

αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο (North, Hargreaves&O‟Neill, 2000  Rentfrow&Gosling, 

2003). Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ ην γεγνλφο φηη εθείλνη πνπ θάλνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο  επηινγέο 

θπξίσο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε έληαζε ζηελ αγάπε ηνπο γηα ηε κνπζηθή πνπ αθνχλε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππνινίπνπο (Schäfer&Sedlmeier, 2009). Δμάιινπ απφ ηελ λεαξή ειηθία αθφκε, φηαλ ηα 

άηνκα πεηξακαηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ε κνπζηθή παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ έθθξαζή ηεο (Roe, 1996). 

    Ο Wheeler (1985, αλαθέξεηαη ζην Upadhyay, 2013) δηαπίζησζε πσο ε ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο γηα ελίζρπζε ηεο δηάζεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο  ησλ 

αηφκσλ. Όηαλ θάπνηνο αηζζάλεηαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα αθνχζεη κηα κνπζηθή 

πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαθνπθηζηεί θαη λα ληψζεη θαιχηεξα, ελψ φηαλ αηζζάλεηαη ήδε 

φκνξθα κπνξεί λα αθνχζεη θάηη πνπ ηνπ αξέζεη ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε δηάζεζε ηνπ. Ζ 

κνπζηθή ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο ηεο δηάζεζεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηηο 

κνπζηθέο επηινγέο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Saarikallio (2007) πάλσ ζε έλα δείγκα εθήβσλ.  

     Μηα αθφκε κνπζηθή ρξήζε πνπ επεξεάδεη  ηε κνπζηθή πξνηίκεζε ησλ αηφκσλ είλαη ε 

έθθξαζε ησλ πνιηηηθψλ πηζηεχσ κέζσ ηεο κνπζηθήο. Ο Shepherd (2003, αλαθέξεηαη ζην 

North, Hargreaves, 2007:2) ππνζηεξίδεη φηη νη κνπζηθέο επηινγέο κπνξεί λα αλαθινχλ  

γεληθφηεξεο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο νκάδεο αθνχ απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη κεηά 

ε κνπζηθή πνιχ ζπρλά πήξε ηνλ ραξαθηήξα θνηλσληθνχ θαηαζθεπάζκαηνο θαη πνιηηηθέο θαη 
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πνιηηηζηηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έληνλα απφ αλζξψπνπο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθέο νκάδεο. 

 

     Οη Tekman, Boer θαη Fischer (2012) ζηελ έξεπλα ηνπο βξήθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κνπζηθέο ρξήζεηο θαη ζηηο επηινγέο νξηζκέλσλ κνπζηθψλ ζηπι. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηα επξήκαηα ησλ Schäfer θαη Sedlmeier (2009), ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο δείρλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ αθνχλε κνπζηθή πεξηζζφηεξν γηα λα ρνξέςνπλ ή λα 

ζπληνληζηνχλ κε ην ξπζκφ πξνηηκνχλ «ζχγρξνλα» κνπζηθά είδε φπσο είλαη απηά ηεο pop, 

ηεο rap, θαη ηεο hip-hop, ελψ εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα δηακφξθσζε θαη 

έθθξαζε αμηψλ πξνηηκνχλ «έληνλα» κνπζηθά είδε φπσο είλαη ε rock κνπζηθή. «Έληνλε» 

κνπζηθή βξέζεθε επίζεο λα αθνχλε θαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα 

εληζρχζνπλ ηε δηάζεζή ηνπο επεηδή ηνπο βνεζάεη λα μεπεξλνχλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φπσο 

είλαη ην ζηξεο, πξάγκα πνπ έδεημε επίζεο  θαη ε έξεπλα ησλ terBogt et al. (2010). Απφ ηελ 

άιιε νη MacNamara θαη Ballard (1999, αλαθέξεηαη Rentfrow & Gosling, 2003) βξήθαλ πσο 

ηα κνπζηθά είδε πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «έληνλα» φπσο είλαη ε heavy metal, ε rock θαη ε 

alternative κνπζηθή αιιά θαη ηα «ρνξεπηηθά» είδε ηεο dance θαη ηεο rap ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηα άηνκα κε ζθνπφ ηελ θπζηνινγηθή ηνπο δηέγεξζε. Όκνην απνηέιεζκα έδσζε θαη ε 

έξεπλα ησλ Gowensmith θαη Bloom (1997) θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην είδνο ηεο heavy metal. 

Αθφκε έλα εχξεκα ησλ Tekman, Boer θαη Fischer (2012) αθνξά ηα εθιεπηπζκέλα είδε 

κνπζηθήο φπσο είλαη ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ κνπζηθή θαη ζπκθσλψληαο κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ Getz et al. (2010) θαλεξψλεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηακφξθσζεο πξνζσπηθψλ αμηψλ θαη 

ηεο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο πξνηηκνχλ ζπλήζσο απηά ηα είδε. Οη Boer et al. 

(2013)  ζε έξεπλά ηνπο γηα ηελ έθθξαζε ησλ αμηψλ κέζσ ηεο κνπζηθήο δηαπίζησζαλ φηη ηα 

παξαδνζηαθά κνπζηθά είδε ηνπ θάζε ηφπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ελψ αληίζεηα ηα ζχγρξνλα κνπζηθά είδε κε θπξίαξρε 

ηελ rock κνπζηθή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθθξαζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ ή γηα λα 

εθθξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

ζπλδένληαη. Ο Upadhyay (2013) κειέηεζε ην πψο ζπλδέεηαη ην χθνο ηεο επηιεγφκελεο 

κνπζηθήο κε ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ Ηλδψλ θνηηεηψλ. Βξήθε φηη νη θνηηεηέο ηεο κνπζηθήο 

ζρνιήο φηαλ ρξεηάδνληαη ηελ κνπζηθή γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπγθεληξσζνχλ, λα 

εξεκήζνπλ, λα ηζνξξνπήζνπλ ή λα θνηκεζνχλ, αθνχλε ζπλήζσο «απαιή» κνπζηθή. Όηαλ νη 

ίδηνη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηε κνπζηθή, λα εληζρχζνπλ ηε δηάζεζή ηνπο θαη 
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λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο αθνχλε «απαιή θαη αξγή» κνπζηθή. Ζ «δπλαηή 

θαη γξήγνξε» κνπζηθή ζπζρεηίδεηαη κφλν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλνδεπηηθήο αηκφζθαηξαο 

θαη θπξίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο. Απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο πνπ δελ 

ζπνπδάδνπλ ζηε κνπζηθή ζρνιή βξέζεθε πσο εθείλνη πνπ επηζπκνχλ κέζσ ηεο κνπζηθήο λα 

θαηεπλάζνπλ ην λνπ θαη ην ζψκα, λα ραιαξψζνπλ, λα θνηκεζνχλ, λα ζπγθεληξσζνχλ ζε 

βαζηά ζθέςε θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηελ αλαζηάησζε ή ηε κνλαμηά ηνπο αθνχλε κνπζηθή κε 

«ήξεκν θαη απαιφ» χθνο. Παξνκνίσο φηαλ θαλείο είλαη ζιηκκέλνο θαη κφλνο ή ραιαξψλεη 

θαη αλαπνιεί φκνξθεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο, αθνχεη «απαιή θαη αξγή» κνπζηθή δηφηη 

είλαη επθνιφηεξε ε ηαχηηζε ηνπ κε απηήλ ππφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο. Σέινο, ηα άηνκα πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαλεσζνχλ, λα εληζρχζνπλ ηε δηάζεζε ηνπο, λα θξαηεζνχλ ζε εγξήγνξζε, λα  

απνκαθξχλνπλ απφ ην λνπ ηνπο ηα πξνβιήκαηα θαζψο θαη ην άγρνο πξνηηκνχλ «έληνλε θαη 

γξήγνξε» κνπζηθή.  

 

Α.3.3.  Η επιρροή του κοινωνικού  χώρου  και των ατομικών  

χαρακτηριςτικών 

Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ δνκνχληαη κέζα ζην επξχ πεξηβάιινλ φπνπ 

εμειίζζεηαη ε δσή ηνπο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γχξσ. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ 

αλαπηχζζνληαη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί παξά λα θξχβνληαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ βηνινγηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο επηξξνψλ (Μπιάθηλγθ, 1981  ˙  

Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002). Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ην ζέκα ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαλεξψλνπλ φηη νη δεζκνί πνπ δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο 

κε ηε κνπζηθή πνηθίινπλ σο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηνπ ηάμεο, ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ, ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηνπ επξχηεξνπ 

πνιηηηζηηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ αμηψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ, ηεο ειηθίαο ηνπ, ηεο 

αληίιεςεο πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπ πσο ζέιεη λα θαίλεηαη, ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ 

επηπέδνπ, ησλ πξνηχπσλ επηξξνήο ηνπ, ηεο ελδερφκελεο κνπζηθήο παηδείαο ηνπ θαη ησλ 

ζηεξενηχπσλ ηνπ (Rentfrow&Gosling, 2003  Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011  

Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002).  

Οη Chamorro-Premuzic θαη Furnham (2007) ζεκείσζαλ πσο είλαη δπλαηφ απφ ηηο 

πξνηηκήζεηο ελφο αηφκνπ λα βγεη ζπκπέξαζκα γηα ηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ 

ζπκβαίλεη αλ αθνινπζήζνπκε ηνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο 
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κνπζηθέο ρξήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ. Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επεξεάδνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί θαλείο λα αθνχεη κνπζηθή, θαη απηνί κε 

ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηε κνπζηθή πξνηίκεζε πξνο είδε πνπ παξέρνπλ ζην άηνκν ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οη Schwartz θαη Fouts (2003) δηαπίζησζαλ φηη νη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο επεξεάδνληαη απφ κεηαβιεηέο πξνδηάζεζεο φπσο είλαη ε απηναληίιεςε, ε 

αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνο ηελ εμνπζία. Οη López-Sintas, Garcia-

Álvarez θαη Filimon (2008) θαηέιεμαλ πσο απφ θνηλσληνινγηθήο ζθνπηάο νη ηζρπξφηεξεο 

επηξξνέο έξρνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ην πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν. Όζνλ αθνξά ηνπο λένπο, ε Roe (1996) επηζεκαίλεη πσο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε 

κνπζηθή θαίλεηαη θαζαξά ην απνηχπσκα ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηάμεο, ηνπ θχινπ θαη ηεο 

εζληθφηεηάο ηνπο. Οη Garcia-Álvarez, Katz-Gerro θαη López-Sintas (2007) εμεγνχλ απηέο ηηο 

ζπζρεηίζεηο ζεκεηψλνληαο πσο ε θνηλσληθή ηάμε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην θχιν 

απνηεινχλ θνηλσληθά φξηα πνπ ζξέθνπλ ηελ αληζφηεηα ζηελ δηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ θαη έηζη ζπκβάινπλ ζηε κνξθνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζπκβνιηθψλ νξίσλ ζηηο 

κνξθέο πνιηηηζκηθήο θαηαλάισζεο.  

 

 

i) Κνηλσληθόο ρώξνο 

Σα άηνκα εθηίζεληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κνπζηθήο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ρψξσλ ζηνπο 

νπνίνπο θηλνχληαη θαη ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθνληαη. Έηζη γλσξίδνπλ ηα 

δηάθνξα είδε, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηα ηξαγνχδηα θαη καζαίλνπλ γηα φ,ηη λέν εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ρψξν ησλ κνπζηθψλ εηδψλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (Mark, 1998). Γξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ε ςπραγσγία κε βάζε ηε κνπζηθή, ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη, νη ζπδεηήζεηο, νη αληαιιαγέο 

πιεξνθνξηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε κνπζηθψλ παξαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε απηέο. Βέβαηα ν 

ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη νη παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίεο απαηηνχλ ηε δαπάλε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο. Γηα απηφλ ην 

ιφγν ν Mark (1998) ππνζηεξίδεη πσο έλα άηνκν δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη πξνηηκήζεηο γηα 

πνιιά ζηπι κνπζηθήο. Όζν πεξηζζφηεξν θαλείο ζπκπαζεί έλαλ ηχπν κνπζηθήο θαη 

αζρνιείηαη κε απηφλ, ηφζν ιηγφηεξα απνζέκαηα ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο ηνπ κέλνπλ γηα λα 

θαηαλαιψζεη ζε έλα άιιν κνπζηθφ είδνο ψζηε λα θαιιηεξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

πξνηίκεζε γηα απηφ. Έηζη ινηπφλ νη ηζρπξέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ελφο αλζξψπνπ αθνξνχλ 

ζπλήζσο έλα ζηελφ πεδίν κνπζηθψλ ζηπι. 
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        Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ Mark (1998) αηηηνινγνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ρψξνπ ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο βάζεη ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηφλ. ε 

θάζε δηάζηαζε ινηπφλ ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ έλαο ηχπνο 

κνπζηθήο είλαη δεκνθηιέζηεξνο. Αλ γηα παξάδεηγκα πάξνπκε ηε δηάζηαζε ηεο ειηθίαο, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο φπνπ βξίζθνληαη ηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, ε πην δεκνθηιήο 

κνπζηθή είλαη ε pop. πλδπάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ θάζε είδνο είλαη δεκνθηιέζηεξν φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν θαη νη 

θνηλσληθέο νκάδεο, πξνθχπηνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο «ζέζεηο» ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ γηα 

ην θάζε ζηπι. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θάζε «ζέζε» πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νπαδψλ ηνπ αλάινγνπ είδνπο. Όηαλ ινηπφλ 

θάπνηνο βξίζθεηαη εληφο κηαο ηέηνηαο «ζέζεο» ζεκαίλεη φηη έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηνπο ιάηξεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο πξάγκα πνπ θάλεη αξθεηά πηζαλή ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. Απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε ζα έξζεη ζε επαθή θαη εθείλνο κε 

ην κνπζηθφ είδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθή «ζέζε» θαη 

απνθηψληαο νηθεηφηεηα καδί ηνπ γίλεηαη πνιχ πηζαλή ε αλάπηπμε κνπζηθήο πξνηίκεζεο. Με 

ην ίδην ζθεπηηθφ, φζν θαλείο απέρεη απφ ην θέληξν κηαο θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθήο «ζέζεο» 

ελφο κνπζηθνχ είδνπο, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη λα αλαπηχμεη ηζρπξή πξνηίκεζε γηα απηφ. 

Δπίζεο ν Mark (1998) δηαπίζησζε φηη ζε φζεο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο «ζέζεηο» 

βξίζθεηαη θαλείο, ηφζε κεγαιχηεξε πνηθηιία εκθαλίδεη ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ. Έλα 

αθφκε ελδηαθέξνλ εχξεκα ηνπ ηδίνπ είλαη πσο ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ κηαο 

νξηζκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα εκθαληζηεί κεγάιε εηεξνγέλεηα. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε νκνηφηεηα ησλ αηφκσλ ζε κηα δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθφ-

δεκνγξαθηθνχ δηαζηήκαηνο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα νκνηφηεηα θαη ζηηο ππφινηπεο  

δηαζηάζεηο, άξα νχηε εγγχηεηα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ησλ 

Higdon θαη Stephens (2008) δελ θαηέιεμε ζε επξήκαηα ζεκαληηθψλ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα 

ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο. Σέινο, ν 

Μπιάθηλγθ (1981) παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο εζλνκνπζηθνινγηθήο ηνπ έξεπλαο 

ππνζηήξημε πσο ζε θάζε πνιηηηζκφ θαη θάζε ρξνληθή πεξίνδν νη εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ κε 

ηε κνπζηθή εμαξηψληαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο βηψλνπλ, φπσο θαη απφ ην 

ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαζψο νη εκπεηξίεο απηέο 

εζσηεξηθεχνληαη. 
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  Με ιίγα ιφγηα, ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο επεξεαδφκελα απφ 

ηνπο θνηλσληθφπο  ρψξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε άιια άηνκα 

(Mark, 1998). 

 

ii) Πξόηππα επηξξνώλ 

 
Οη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή θαη καζαίλνπλ γηα ηε κνπζηθή δηα κέζνπ ησλ θνηλσληθψλ 

δεζκψλ θαη δηθηχσλ ηνπο φπσο είλαη νη γνλείο θαη νη θίινη. Σα θνηλσληθά απηά δίθηπα 

ζπλδένπλ ζπλήζσο άηνκα κε παξφκνηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, ε θνηλσληθή ηάμε θιπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ 

θπξίσο κε νκνίνπο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθφ ρψξν αλαπηχζζνληαο έηζη θνηλέο 

αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο επάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα ε απφζηαζε ησλ αηφκσλ ζηνλ 

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθφ ρψξν αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλσληθή ηνπο απφζηαζε θαη 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηα παξφκνηα άηνκα είλαη πνιχ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κεηαμχ ηνπο αλαπηχζζνληαο έηζη παξφκνηεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο (Mark, 1998  

Αγγειφπνπινο, 2009). Μέζα απφ ηα πνξίζκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ εξεπλψλ γίλεηαη θαλεξφ 

πσο νη έθεβνη θαη νη λεαξνί ελήιηθεο επεξεάδνληαη απφ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θίισλ 

ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αξρίδεη λα θαζνξίδεηαη ε θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα αιιά θαη νη 

ελήιηθεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο (Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011). Αλ εμεηάζνπκε 

φκσο ηελ αηηηφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο απφ ηε βάζε ηεο, ε επηινγή θίισλ έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έρνληαο ηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο έιθνληαη απφ άιια 

άηνκα πνπ είλαη ιάηξεηο κνπζηθψλ εηδψλ πνπ ζπλδένληαη ζηεξενηππηθά κε ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εληζρχνπλ απηέο ηνπο ηηο ηάζεηο. Μέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ινγηθφ λα επεξεαζηεί θαη ε δηακφξθσζε κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ αλαιφγσο 

(Mulder et al., 2009).  

     Όζνλ αθνξά ηελ παηδηθή ειηθία, είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη φπσο ζηα γεληθά 

πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ έηζη θαη ζην θνκκάηη ηεο κνπζηθήο ε επηξξνή ησλ γνλέσλ είλαη 

ζίγνπξε. Όηαλ εθείλνη κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ παξαδεηγκάησλ ηνπο ελζαξξχλνπλ ηηο 

κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο δηεπξχλνληαο έηζη ην κνπζηθφ 

ηνπο πεδίν, ηφηε απηά δέρνληαη πην εχθνια κνπζηθά είδε πνπ δελ είλαη γλσζηά ή αξεζηά 

ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Αξγπξίνπ, 2011). ηελ έξεπλα ηεο ηάκνπ (2006) δηαπηζηψζεθε 
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πσο ην «κνπζηθφ» νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ελφο παηδηνχ. πγθεθξηκέλα ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο 

ησλ νπνίσλ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο αζρνιείηαη κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο λα παξνπζηάζνπλ πξνηίκεζε γηα ηελ 

θιαζζηθή κνπζηθή θαζψο θαη λα εθηηκήζνπλ φια ηα είδε κνπζηθήο. Παξφκνηεο ζπζρεηίζεηο 

δελ πξνέθπςαλ γηα ηα είδε ηεο πνπ θαη ηεο ξνθ ηα νπνία κάιηζηα βξέζεθαλ λα θαηέρνπλ θαη 

ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο, ππνλνψληαο φηη ε πξνηίκεζε γηα απηά δε επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ παξάγνληα ηνπ «κνπζηθνχ» νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

    ηελ έξεπλά ηνπο νη ter Bogt et al. (2011)  παξαηήξεζαλ φηη ε ζπκπάζεηα ησλ γνλέσλ γηα 

ηα δεκνθηιή είδε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ γηα ηα είδε 

ηεο pop θαζψο θαη ησλ ρνξεπηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ φπσο είλαη ε rap θαη ε hip-hop κνπζηθή. 

Αθφκα φηαλ νη γνλείο είλαη ιάηξεηο ησλ εθιεπηπζκέλσλ κνπζηθψλ εηδψλ φπσο είλαη ε 

θιαζζηθή θαη ε ηδαδ, ηα παηδηά επεξεάδνληαη ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο 

παξνπζηάδνληαο θιίζε γηα απηά ηα είδε. Ζ πξνηίκεζε ησλ γνλέσλ γηα ηε rock κνπζηθή 

βξέζεθε λα αθήλεη αλεπεξέαζηα ηα αγφξηα ελψ επεξεάδνληαη ζεηηθά ηα θνξίηζηα σο πξνο 

ηελ επηινγή ηνπο ζηα είδε ηεο rock.  

Δλδηαθέξνλ ζεκείν απνηειεί ην εχξεκα ησλ Serbun θαη DeBono (2010) πνπ αθνξά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην γνληθφ πξφηππν επηδξά ζηηο κνπζηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ. Οη 

εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο ηα παηδηά αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηα κνπζηθά είδε ησλ νπνίσλ 

νη γνλείο ηνπο είλαη ιάηξεηο φηαλ εηζπξάηηνπλ θξνληίδα ζε πςειφ βαζκφ θαη ζεσξνχλ ηελ 

ζρέζε ηνπο ζεξκή θαη δεδνκέλε. Έηζη ην γνληθφ πξφηππν είλαη παξφλ ζηηο ζθέςεηο, ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπο θαη νη θνηλσληθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο. Γηα απηφ ην ιφγν φζν ζηνξγηθή ζρέζε έρεη έλα 

παηδί κε ηνπο γνλείο ηνπ ηφζν πην πνιχ επεξεάδεηαη απφ ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.  

     Παξ‟ φια ηα πξνεγνχκελα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε θηιηθή επηξξνή 

ζην ζέκα ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ είλαη πνιχ πην ηζρπξή απφ ηελ γνληθή (Roe, 1996). ε 

απηήλ ηε θαηεχζπλζε ν Ho (2004) ζπκπέξαλε φηη ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ηνπ 

δείγκαηνο ηνπ ήηαλ κεγάιε ε επίδξαζε ησλ θίισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ελψ ειάρηζηε ησλ 

γνλέσλ. Ο Finnäs (1987,1989a, αλαθέξεηαη ζην Παπαπαλαγίσηνπ, 2004) δηαπίζησζε πσο ηα 

άηνκα ζηελ εθεβηθή ειηθία νξηνζεηνχλ ηνλ θχθιν ησλ κνπζηθψλ ηνπο επηινγψλ αλάινγα κε 

ηα πξφηππα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Αθφκα θαη αλ απηά ηα πξφηππα δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη έθεβνη ηείλνπλ λα ζπκπαζνχλ ηελ κνπζηθή πνπ πηζηεχνπλ πσο 
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αθνχλ νη θίινη θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Roe (1996) ζεκεηψλεη πσο ζηελ 

ειηθία ησλ 9 εηψλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αξρίδεη λα 

κεηαθηλείηαη πξνο ηνλ εθεβηθφ θφζκν θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, δηαρσξίδνληαο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο απφ απηέο ησλ γνλέσλ. Σα παηδηά 

αλαδεηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα εθηφο ηνπ ζπηηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ε 

απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν. Δάλ ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 

θαη ε ζρνιηθή επίδνζε ρεηξνηεξέςεη ηφηε ε επηξξνή απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο γίλεηαη 

εληνλφηεξε ζηελ πξνζπάζεηα λα βξνπλ ελαιιαθηηθά πεξηβάιινληα πνπ πιεξνχλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Έηζη πνιιέο θνξέο ηαπηίδνληαη κε ππνθνπιηνχξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κνπζηθή θαη 

πνπ πνιιέο θνξέο κάιηζηα δελ είλαη ηεο έγθξηζεο ησλ γνλέσλ. Αθφκε θαη νη ηεξαξρήζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ ζε επηηπρεκέλνπο θαη κε καζεηέο νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο απνμέλσζεο , απφ 

ηηο νπνίεο ηα άηνκα γηα λα μεθχγνπλ, γπξεχνπλ πνιηηηζηηθά ζχκβνια ελαιιαθηηθήο 

ηαπηφηεηαο φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε νη κνπζηθέο ππνθνπιηνχξεο. ε απηέο ηα αγφξηα 

είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά απφ φηη ηα θνξίηζηα. Γεληθά νη έθεβνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

γνληθή επηξξνή ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα ηελ κνπζηθή θαη αθνχλ ζπαληφηεξα ελψ 

παξνπζηάδνπλ πξνηηκήζεηο γηα ηα ηζρχνπζα δεκνθηιή είδε, ελψ νη έθεβνη κε εληνλφηεξε ηελ 

θηιηθή επηξξνή ησλ ζπλνκήιηθσλ ελδηαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γηα ηε κνπζηθή ελψ 

επηιέγνπλ ζπρλφηεξα ζθιεξφηεξεο κνπζηθέο κνξθέο φπσο ε rock (Roe, 1996). 

     Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη πσο φζνλ αθνξά ηηο κνπζηθέο επηινγέο ηα άηνκα 

αθνινπζνχλ ζπρλά ηα ηζρπξά ξεχκαηα επηξξνήο ηεο κάδαο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν δηαθξίλνπκε 

κεγάιεο αξηζκεηηθέο δηαθνξέο ζηνπο ιάηξεηο ησλ δεκνθηιψλ θαη ησλ κε δεκνθηιψλ 

κνπζηθψλ εηδψλ.  Καηά ηελ άπνςε φκσο ησλ Aebischer, Hewstone θαη Henderson (1984) 

πνπ εμέηαζαλ ηα πξφηππα επηξξνήο απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, νη θαηλνηνκίεο ζε 

κηα θνηλσλία δελ αλακέλεηαη λα πξνέιζνπλ απφ ηε κάδα αιιά απφ ηελ κεηνλφηεηα. Έηζη ηα 

άηνκα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα επεξεάδνληαη πην εχθνια κε έκκεζν ηξφπν απφ νκάδεο πνπ 

απνηεινχλ κεηνλφηεηεο βάζεη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο επηινγψλ. ηελ πεξίπησζε 

ζπγθεθξηκέλα ηεο κνπζηθήο, ε ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη πσο δηάθνξα ζηπι μεθίλεζαλ απφ ηηο 

ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη εξρφκελα ζε ζχγθξνπζε κε ην θαηεζηεκέλν θαηέιεμαλ 

ζηηο αλψηεξεο ζέζεηο δεκνηηθφηεηαο ησλ επηθξαηνχλησλ κνπζηθψλ εηδψλ. Έηζη θαίλεηαη πσο 

ε κεηνλφηεηα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα επαλεμεηάδνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ 

ηηο επηινγέο ηνπο αθφκα θαη αλ ζπκβαίλεη έκκεζα ρσξίο δειαδή λα δίλνπλ πξνζνρή θαη λα 

αληηιακβάλνληαη απηή ηελ κεηαηφπηζε πξνο λέεο κνπζηθέο ηάζεηο. 
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    πλνςίδνληαο, ηα άηνκα ζηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (ηάκνπ, 2006  ˙  

Αξγπξίνπ, 2011  ˙  ter Bogt et al., 2011  ˙  Serbun & DeBono, 2010  ˙  Roe, 1996), ελψ απφ 

ηελ εθεβηθή ειηθία θαη κεηά ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ε επηξξνή ησλ θίισλ (Roe, 1996  ˙  

Ho, 2004  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Mulder et al., 2009  ˙  Finnäs, 

1987,1989a, αλαθέξεηαη ζην Παπαπαλαγίσηνπ, 2004). 

 

 

iii) Κνηλσληθή νκάδα 

 

Όηαλ έλαο άλζξσπνο απνθηά ηελ ηδηφηεηα κέινπο κηαο νκάδαο, αλαπηχζζεη κηα ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ε νπνία ηνλ ππνηάζζεη ζηηο νκαδηθέο αξρέο θαη ηηο αληηιήςεηο ελψ απνθιείεη 

νηηδήπνηε αιιφηξην θαη δηαθνξεηηθφ ζεσξψληαο ην πξφβιεκα γηα ηελ ζπλνρή ηεο νκάδαο 

(Αγγειφπνπινο, 2009).  Όπσο ππνζηήξημε θαη ν Φξφπλη, κηα κάδα αλζξψπσλ 

κνξθνπνηεκέλε  ζε νκάδα αξλείηαη νηηδήπνηε λέν θαη αζπλήζηζην γηαηί ε φπνηα αληίθαζε 

ηζνδπλακεί κε απνρψξεζε απφ ην ζχλνιν απηφ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

δηαπηζηψζεη πσο κέζα ζε δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο ρψξνπο δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθέο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εκκέλνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά είδε. (Spau, 2013  Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002   Bourdieu, 

1984, αλαθέξεηαη ζην Gardikiotis&Baltzis, 2008  Peterson, 1992, αλαθέξεηαη ζην  

Gardikiotis&Baltzis, 2008  terBogt et al., 2010). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο βξίζθνπλ 

επηβεβαίσζε ζε θάζε έθθαλζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Έηζη γηα παξάδεηγκα πνιχ ζπρλά 

παξαηεξνχκε φηη νη άλζξσπνη κέζσ ησλ κνπζηθψλ ησλ νπνίσλ δειψλνπλ ιάηξεηο 

θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζε θνηλσληθά ζχλνια 

(Rentfrow&Gosling, 2007). Δπίζεο έρεη βξεζεί φηη ηα πςειά κνξθσκέλα άηνκα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο πξνο ελίζρπζε ησλ ζπκβνιηθψλ νξίσλ πνπ ηνπο 

δηαρσξίδνπλ απφ εθείλνπο κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (Bryson, 1996, 1997   López-

Sintas&Zerva 2005, αλαθέξνληαη ζηα Garcia –Álvarez, Katz-Gerro&López-Sintas, 2007). 

Παξφκνηα θαηλφκελα αληηζηνίρεζεο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη θνηλσληθήο νκάδαο 

ζπλαληνχκε έληνλα ζηηο λεαξέο ειηθίεο ηεο εθεβείαο θαη ηεο πξψηεο ελήιηθεο δσήο. Σφηε ηα 

άηνκα εηζεξρφκελα ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

ηαπηίδνληαη κε ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ηεο νκάδαο ζηελ νπνίαο αλήθνπλ ή επηζπκνχλ λα 

εηζρσξήζνπλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ μέλεο νκάδεο. Έλα απφ 
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απηά ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα θαη κάιηζηα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ηα πξφηππα ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ (Rentfrow&Gosling, 2007  Παπαπαλαγηψηνπ, 2007) κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη έθεβνη ηθαλνπνηνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά, αθνχ αλήθνπλ ζε έλα αθξναηήξην πνπ ην 

αληηιακβάλνληαη σο θάηη ην ηδηαίηεξν αιιά θαη αηζζάλνληαη κηα επηβεβαίσζε αλσηεξφηεηαο 

κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ άιιεο νκάδεο (Εilmann&Gan, 1997 αλαθέξεηαη ζην 

Παπαπαλαγηψηνπ, 2004). Παξνκνίσο νη Tarrant, North θαη Hargreaves (2001) ζπκπέξαλαλ 

φηη νη έθεβνη θαη ηδηαίηεξα ηα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νκνηφηεηα ηνπο ζε κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο γηα λα θαζνξίζνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο.   

      Γηάθνξεο θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ κειεηήζεη ην πψο επηδξά ε θνηλσληθή νκάδα 

θαη ε ηδηφηεηα κέινπο ζε απηή ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αμηνινγηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 

ζεσξία θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ε νπνία ζέηεη σο βάζε ηεο φηη ε δηακφξθσζε θαη ε πξνβνιή 

ηεο πξνζσπηθήο εηθφλαο ελφο αηφκνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

κηα νκάδα (Παπαπαλαγηψηνπ, 2004), ππνζηεξίδεη πσο γεληθά νη άλζξσπνη θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηείλνπλ λα επλννχλ ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζπλφισλ ζε 

ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηά (Tajfel, 1978 Tajfel&Turner, 1979, 

αλαθέξνληαη ζηνλ Tarrant, North&Hargreaves, 2001). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο 

φζν ρακειφηεξνο απηνζεβαζκφο ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα ηφζν πην αξλεηηθά αμηνινγνχλ 

φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ηνπο (Σarrant, North&Hargreaves, 2001). 

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν αιιά θαη ζε ζχδεπμε κε ην γεγνλφο φηη ν θαζέλαο ζεσξεί πσο ηα κνπζηθά 

ζηπι πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν επηινγψλ ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν αμηφινγα απφ ηα ππφινηπα, 

ηα άηνκα δηαηεξνχλ ηελ πεπνίζεζε φηη ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ ηνπο έρνπλ θνηλέο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο κε εθείλα. Όηαλ ηα ίδηα άηνκα πηζηεχνπλ πσο νκνηάδνπλ ζηηο 

κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο κε ηα κέιε άιισλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ, ηφηε εθιακβάλνληαο φηη 

έρνπλ ιηγφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ηα θξίλνπλ κε ζεηηθφηεξν ηξφπν απφ φηαλ δελ 

γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο (Bakagiannis&Tarrant, 2006 Tarrant, 

North&Hargreaves, 2001). Αληίζηνηρα νη Tekman θαη Hortaçsu (2002, αλαθέξεηαη ζην 

Colley, 2008) βξήθαλ πσο νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηα άηνκα πνπ αθνχλ φκνηα κε 

εθείλνπο κνπζηθή. Όια ηα παξαπάλσ δίλνπλ αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηζρπξηζκφ 

φηη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ είλαη αδηαίξεην θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηαχηηζεο κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο.  

      Ζ Roe (1996) ζεκείσζε πσο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο είλαη έληνλν ην θαηλφκελν 

ζχλδεζεο νξηζκέλσλ εηδψλ κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξεο θαη αληί-θνπιηνχξεο 

ηδηαίηεξα ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Οη θνπιηνχξεο απηέο πξνθχπηνπλ φηαλ θάπνηα άηνκα πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα 

κε ηηο δηθέο ηεο μερσξηζηέο αμίεο θαη ελλνηνινγήζεηο, κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν δσήο θαη 

ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Μέζα ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ γηα λα 

εθθξάδνληαη αλήθεη θαη ε κνπζηθή. Έηζη θαηά θαηξνχο νη δηάθνξεο νκάδεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνπιηνχξαο-αληηθνπιηνχξαο ηαπηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ζηπι. Απφ κηα αληίζεηε 

άπνςε ε Bennett (1999) ππνζηεξίδεη πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο αιιά θαη γεληθφηεξα νη 

ζηηιηζηηθέο πξνηηκήζεηο ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

θνπιηνχξεο δειαδή κε δεηήκαηα θνηλσληθήο ηάμεο, αιιά κε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη 

ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο. Οη ηαπηφηεηεο ησλ λέσλ θαηαζθεπάδνληαη ζην 

έδαθνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη κπνξεί λα κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη ζηαζεξέο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξεο ή ηηο αληί-θνπιηνχξεο νη νπνίεο ρηίδνληαη πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο. 

     Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο αλαπηχζζνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο ζχκβνια ηεο νκάδαο κέζσ 

ησλ νπνίσλ ηα άηνκα δηαρσξίδνληαη απφ άηνκα άιισλ νκάδσλ (Spau, 2013   Hargreaves, 

Miell&MacDonald, 2002  Bourdieu, 1984, αλαθέξεηαη ζην Gardikiotis&Baltzis, 2008   

Peterson, 1992, αλαθέξεηαη ζην  Gardikiotis & Baltzis, 2008  terBog et al., 2010  ˙  Roe, 

1996  ˙  Bryson, 1996, 1997   López-Sintas & Zerva 2005, αλαθέξνληαη ζηα Garcia –

Álvarez, Katz-Gerro & López-Sintas, 2007  ˙  Rentfrow & Gosling, 2007   Παπαπαλαγηψηνπ, 

2007  ˙  Tarrant, North θαη Hargreaves 2001). Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα άηνκα 

ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηα άηνκα κε ηα φπνηα κνηξάδνληαη θνηλέο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο (Tekman θαη Hortaçsu, 2002, αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008  ˙  Bakagiannis & 

Tarrant, 2006   Tarrant, North & Hargreaves, 2001). 

 

 

iv) Σηεξεόηππα 

Σα ζηεξεφηππα σο παξάγσγα δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο απνηεινχλ 

βαζηθά θαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ κε βάζε ηα νπνία νη άλζξσπνη 

αζθνχλ θξηηηθή ζηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ζηνπο γχξσ ηνπο. Τπάξρνπλ ζηεξεφηππα 

ζπλδεδεκέλα κε ζεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη άιια κε αξλεηηθέο επεξεάδνληαο φπσο είλαη 

ινγηθφ θαη ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Έρεη βξεζεί πσο ηα άηνκα ζπρλά επηιέγνπλ κνπζηθέο 
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πνπ έρνπλ ηαπηηζηεί κε νξηζκέλα ζηεξεφηππα ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ζεκηηέο εληππψζεηο γηα 

εθείλνπο ζπλζέηνληαο έηζη κηα παξνπζία πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα εθηηκεζεί κε ζεηηθφ ηξφπν 

κέζα ζηα θνηλσληθά πεδία φπνπ θηλνχληαη (North, Hargreaves&O‟Neill, 2000). Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κεηαμχ εθήβσλ νη νπνίνη δηαηεξνχλ ζηεξενηππηθέο εηθφλεο γηα 

ηνπο γχξσ ηνπο βάζεη ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπο αμηνινγψληαο ζεηηθφηεξα ηα άηνκα 

πνπ αθνχλ ηελ αξεζηή γηα εθείλνπο κνπζηθή θαη αξλεηηθφηεξα φζνπο αθνχλ είδε πνπ 

ζεσξνχλ αληηπαζεηηθά (Tarrant, North&Hargreaves, 2001). To ίδην θαηλφκελν παξαηήξεζαλ 

νη North θαη Hargreaves (1999, αλαθέξεηαη ζην North&Hargreaves, 2007:1) γηα ηνπο 

νπαδνχο ησλ εηδψλ ηεο chart pop θαη ηεο rap κνπζηθήο νη νπνίνη βξέζεθε πσο αμηνινγνχλ 

ζεηηθά ηα άηνκα πνπ έρνπλ θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο κε εθείλνπο ελψ ην αληίζηξνθν 

ζπκβαίλεη κε ηα άηνκα πνπ δελ ζπκπαζνχλ ηνπο ίδηνπο ηχπνπο κνπζηθήο.          

     Σα ζηεξεφηππα φκσο απηά δελ κπνξεί παξά λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο δεκηνπξγίαο. 

Οη Rentfrow&Gosling (2007) ζε αληίζηνηρε έξεπλα δίλνπλ ηε δηθή ηνπο εμήγεζε. Σα άηνκα 

ζπλδένπλ νξηζκέλα είδε κνπζηθήο θαη ηνπο νπαδνχο απηψλ κε ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επεξεαδφκελα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ εθηίζεληαη ηα κνπζηθά ζηπι ζηα δεκνθηιή κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ηέινο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο. Οη θαιιηηέρλεο ελζσκαηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην είδνο πνπ εθπξνζσπνχλ θαη κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο αλαθινχλ ηηο 

ςπρνινγηθέο ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη ην αθξναηήξην ηνπο. Έηζη, ε έξεπλα έρεη 

δείμεη φηη ηα άηνκα θαη ηδηαίηεξα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ λεαξψλ ελειίθσλ ζπκθσλνχλ 

ζηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηα θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νπαδψλ νξηζκέλσλ κνπζηθψλ εηδψλ, γηα ηηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπο, ηηο αμίεο ηνπο θαη ηε 

ρξήζε νπζηψλ φπσο ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά (Rentfrow, MacDonald&Oldmeadow, 

2009  Rentfrow&Gosling, 2007).  

.Οη Rentfrow θαη Gosling (2007) βξήθαλ επίζεο πσο νη ιάηξεηο νξηζκέλσλ εηδψλ δειψλνπλ 

φηη φλησο θαηέρνπλ ηα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία ηνπο ραξαθηεξίδνπλ νη 

γχξσ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπέξαλαλ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζηεξενηππηθή 

εηθφλα κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη ην αθξναηήξην απηψλ ησλ εηδψλ πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ 

ππξήλα αιήζεηαο θαη παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάλνληαο έηζη δπλαηή ηε ρξήζε ηνπο σο έγθπξεο πεξηγξαθέο ησλ αηφκσλ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο δείρλνπλ φηη ε γεληθφηεξε άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηνπο 

ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο είλαη πσο νκνηάδνπλ ζηα 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηνπο έρνληαο εμίζνπ πςειά επίπεδα 
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δεθηηθφηεηαο, επζπλεηδεζίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ελψ δηαθέξνπλ ζηελ 

εμσζηξέθεηα ε νπνία πηζηεχεηαη πσο ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο ιάηξεηο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο, θαη ζηελ δηάζεζε γηα λέεο εκπεηξίεο πνπ πηζηεχεηαη φηη 

ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο. Κνηλά ζηεξεφηππα επίζεο βξέζεθε 

λα ππάξρνπλ γηα ηνπο νπαδνχο ηεο rock θαη ηεο rap νη φπνηνη πηζηεχεηαη φηη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειή δεθηηθφηεηα θαη ρακειή επζπλεηδεζία, ελψ νη πξψηνη εθιακβάλνληαη λα έρνπλ 

ρακειφηεξν επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη πςειφηεξν επίπεδν δηάζεζεο γηα 

λέεο εκπεηξίεο απφ ηνπο δεχηεξνπο. Έλα αθφκε παξάδεηγκα γηα ηε ζπζρέηηζε κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ζηεξενηχπσλ απνηεινχλ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο Fried (2003). 

χκθσλα κε απηά, νη ιάηξεηο ηεο heavy metal κνπζηθήο εθιακβάλνληαη απφ ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία σο απεηιή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ νη ιάηξεηο ηεο rap κνπζηθήο εθιακβάλνληαη σο 

απεηιή γηα ηνπο γχξσ ηνπο. 

     Ζ επίδξαζε πνπ αζθνχλ φκσο ηα ζηεξεφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο δελ αθνξά κφλν 

ηηο πξνηηκήζεηο αιιά επεθηείλεηαη γεληθφηεξα ζηηο κνπζηθέο πξαθηηθέο. Έλα παξάδεηγκα πνπ 

δείρλεη απηήλ ηελ επέθηαζε είλαη ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ ηα νπνία εκθαλίδνληαη απφ ηελ 

παηδηθή αθφκε ειηθία. Αγφξηα θαη θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηηο 

επηινγέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ζπκπεξηθνξηθά 

ζηεξεφηππα ζπλδεδεκέλα κε ην έλα ή ην άιιν θχιν. Έηζη ε Αξγπξίνπ (2011) δηαπίζησζε φηη 

αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηα αγφξηα βαζίδνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ηελ 

επηινγή κνπζηθνχ νξγάλνπ ζην αξζεληθφ ζηεξεφηππν ελψ ηα θνξίηζηα  ζην ζειπθφ. Έηζη  

πεξηζζφηεξα αγφξηα παξά θνξίηζηα αθνχλ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή ε νπνία εθιακβάλεηαη 

σο πην «βαξχ» είδνο, θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε φξγαλα φπσο ε ειεθηξηθή θηζάξα ή ηα 

ηχκπαλα. Αληίζηνηρα, πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απφ αγφξηα αθνχλ ειιεληθή pop κνληέξλα 

κνπζηθή θαη επηιέγνπλ φξγαλα φπσο ην βηνιί θαη ε θινγέξα. 

    πκπεξαζκαηηθά, νξηζκέλα κνπζηθά είδε ηαπηίδνληαη κε ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

βάζε ησλ νπνίσλ ηα άηνκα απφ ηε κία αμηνινγνχλ ηνπο ιάηξεηο ησλ εηδψλ απηψλ θαη απφ 

ηελ άιιε θάλνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

επηζπκνχλ ζηνπο γχξσ ηνπο (North, Hargreaves&O‟Neill, 2000  ˙  North θαη Hargreaves, 

1999, αλαθέξεηαη ζην North&Hargreaves, 2007:1  ˙  Tarrant, North&Hargreaves, 2001  ˙  

Rentfrow, MacDonald&Oldmeadow, 2009   Rentfrow&Gosling, 2007  ˙  Fried, 2003). 
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v) Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηξξνήο φισλ ησλ 

αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηφ. Σν εθάζηνηε πιαίζην, κέξνο ή 

θπζηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνπζηθήο (Μπιάθηλγθ, 1981  Upadhyay, 2013). Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

σο απνηέιεζκα αλζξψπηλεο ελέξγεηαο ελαξκνλίδνληαη εμίζνπ κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη Pettijohn, Williams θαη Carter (2010) παξαηήξεζαλ πσο νη θνηηεηέο ζηηο 

Ζ.Π.Α ηνπο θζηλνπσξηλνχο θαη ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ πξνηηκνχλ θπξίσο ηξαγνχδηα 

κε βαξπζήκαλην λφεκα θαη κνπζηθά χθε φπσο ε ηδαδ, ε blues θαη ε θιαζζηθή κνπζηθή. Σελ 

άλνημε θαη ην θαινθαίξη πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα φπσο είλαη απηά ηεο  

rap/ hip-hop, ηεο soul/ funk θαη ηεο electro/ dance κνπζηθήο. Έηζη θαηέιεμαλ φηη νξηζκέλα 

κνπζηθά είδε αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα, ην λφεκα θαη ηελ δηάζεζε πνπ ηα ραξαθηεξίδεη 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνρψλ. Απφ ηε κηα θαηά ηελ ρεηκεξηλή  

πεξίνδν ην πεξηβάιινλ εθιακβάλεηαη σο πεξηζζφηεξν άβνιν θαζψο νη εξγαζηαθέο, ζρνιηθέο 

ή αθαδεκατθέο απαηηήζεηο είλαη πςειέο ελψ ηαπηφρξνλα νη ζπλζήθεο ηνπ θξχνπ θαη 

λεθειψδνπο θαηξνχ πξνζθέξνληαη γηα δηεξγαζίεο ελδνζθφπεζεο, θαη απφ ηελ άιιε θαηά ηελ 

εαξηλή πεξίνδν ν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνο θαη νη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πην έληνλεο άξα ην πεξηβάιινλ εθιακβάλεηαη πην βνιηθφ απφ ηελ ρεηκεξηλή 

επνρή. Έηζη ζε γεληθέο γξακκέο ε ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε είλαη πσο νη άβνιεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζπλδένληαη κε πξνηίκεζε γηα κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα βαζχηεξνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θνξηίνπ ελψ νη βνιηθέο ζπλζήθεο ζπλδένληαη κε πξνηίκεζε γηα κνπζηθά 

θνκκάηηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελέξγεηα θαη ζηνλ ξπζκφ. 

      Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο νη Pettijohn θαη Sacco (2009a, b, αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, 

Williams&Carter, 2010) βξήθαλ φηη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο θνηλσλίαο επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ 

ηεο. Όηαλ απηέο νη θαηαζηάζεηο εμειίζζνληαη νκαιά θαη κε ζηαζεξφηεηα πξνκελχνληαο έλα 

ζίγνπξν κέιινλ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηξέθνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο πξνο θνκκάηηα 

εχζπκα, δηαζθεδαζηηθά, ζπκβαηηθά, κε επηθαλεηαθά λνήκαηα θαη ζπλήζσο κε γξήγνξε 

κνπζηθή, αθνχ δελ έρνπλ ηελ αλάγθε ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

δηεξγαζίεο ζηνραζκνχ, πξνβιεκαηηζκνχ ή θνηλσληθήο θξηηηθήο. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο νη 

αλάγθεο πνπ ηα άηνκα αλαδεηνχλ λα θαιχςνπλ κέζσ ηεο κνπζηθήο είλαη ζπλήζσο φζεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ςπραγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Αληίζεηα, ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο 

ε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο απεηιείηαη απφ δηάθνξεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ηα 
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πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζαλάησλ έλαληη ηεο κείσζεο ησλ γελλήζεσλ θαη άιιεο, ηα ηξαγνχδηα πνπ πξνηηκψληαη 

πεξηζζφηεξν είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθά θνηλσληθά εξεζίζκαηα, πνπ δίλνπλ ηξνθή 

γηα ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκφ θαη αλαθνπθίδνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα κέζσ ησλ 

ζπγθηλήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ. Σα ηξαγνχδηα απηά ζπλήζσο είλαη κεγάια ζε δηάξθεηα, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηίρνπο κε βαζπζηφραζην πεξηερφκελν θαη κνπζηθέο αξγέο θαη 

πινχζηεο ζε ζπλαηζζήκαηα. Ο Cerulo (1984 αλαθέξεηαη ζην Brown, 2008) δηαπίζησζε πσο 

ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπγθπξίεο θαη νη θνηλσλίεο πνπ 

βηψλνπλ δξακαηηθέο αιιαγέο ή θάπνην ηξαχκα ηείλνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηε κνπζηθή ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζην πεξηερφκελφ ηεο λα αλαθιψληαη ηα γεγνλφηα 

απηά. Οη ηδέεο απηέο ζπλαληηνχληαη θαη ζε άιιεο εξγαζίεο (Fox&Williams, 1974 Brown, 

2008 Spau, 2013) θαη είλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρηνχλ κέζα απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα ζε 

εηεξφκνξθνπο πνιηηηζκνχο θαη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ πεξίπησζε ηεο Μαχξεο 

Σδαδ ζηε Νφηην Αθξηθή πνπ έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο ζε κία θξίζηκε ηζηνξηθή πεξίνδν (Ballantine, 1991, αλαθέξεηαη ζην Brown, 

2008) αιιά θαη ε επηθξάηεζε ηεο απνιηηηθήο κνπζηθήο ζηηο Ζ.Π.Α. ηε δεθαεηία ηνπ „80 σο 

αληαλάθιαζε ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο  ηεο αδηαθνξίαο γηα ηα θνηλσληθνπνιηηηθά 

ζπκβάληα (Fox&Williams, 1974) είλαη ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα. 

     Δθηφο φκσο απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ελφο νξηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε απηφ ππάξρεη θαη κηα 

έκκεζε επηξξνή. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε 

δεκηνπξγνχληαη θαη νη αληίζηνηρνη ζπλεηξκνί νη νπνίνη απνηππψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα ζηελ κλήκε ησλ αηφκσλ. Οη Konerman θαη Peynircioglu (2004, αλαθέξεηαη 

ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010) θαη νη Dalgleish et al. (2001, αλαθέξεηαη ζην 

Pettijohn, Williams&Carter, 2010) δηαπίζησζαλ φηη ην άθνπζκα κηαο κνπζηθήο κπνξεί λα 

αλαθαιέζεη ηελ αλάκλεζε ελφο εξεζίζκαηνο πνπ εμειηζζφηαλ ζπγρξφλσο κε πξνεγνχκελε 

αθξφαζε ηεο ίδηαο κνπζηθήο. Αλ ην πεξηβάιινλ εθείλε ηελ ζηηγκή ήηαλ επράξηζην γηα ηνλ 

αθξναηή ηφηε απηή ε κνπζηθή ζπλδεκέλε κε ζεηηθέο κλήκεο είλαη πνιχ πηζαλφ  λα εμειηρζεί 

ζε πξνηίκεζε θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη 

κνπζηθέο πνπ αθνχγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο απνζπνχλ ηηο 

ζεηηθφηεξεο απφ ηηο εληππψζεηο θαη απνθηνχλ κεγάιε δεκνηηθφηεηα αθνχ ην θιίκα ζε απηά 

ηα θέληξα δελ κπνξεί παξά λα είλαη δηαζθεδαζηηθφ θαη επράξηζην.  
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    πκπεξαζκαηηθά, φηαλ νη θνηλσληθέο θαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο εθιακβάλνληαη σο  

απεηιεηηθέο γηα ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ ηφηε εθείλα επηιέγνπλ ηξαγνχδηα ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ ζεκαληηθά κελχκαηα θαη πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν, ελψ αληίζεηα φηαλ νη 

ζπλζήθεο εθιακβάλνληαη σο βνιηθέο ηα ηξαγνχδηα πνπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν είλαη 

εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ελέξγεηά ηνπο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ιεηηνπξγίεο 

ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα (Pettijohn, Williams & Carter, 2010  ˙  Pettijohn θαη Sacco, 2009a, 

b, αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010). Δπίζεο ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο κηα κνπζηθή θαη κε έκκεζν ηξφπν, κέζσ ησλ αλακλήζεσλ 

κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε πξψηε αθξφαζή ηεο (Konerman θαη Peynircioglu, 2004, 

αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010  ˙  Dalgleish et al., 2001, αλαθέξεηαη ζην 

Pettijohn, Williams&Carter, 2010). 

 

vi) Πξνζσπηθόηεηα 

Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηνπο ιφγνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ αθξφαζε ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπο κνπζηθήο, ελψ επίζεο δηαθέξεη θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε κνπζηθή γηα ηε 

δσή ηνπ θαζέλα (ηterBogt et al., 2010). Οη Chamorro-Premuzik θαη Furnham (2007) 

ππνζηήξημαλ φηη απφ ηνπο δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ έρεη θαλείο γηα λα αθνχζεη κνπζηθή νη πην 

ζεκαληηθνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

εμάιινπ δηαπίζησζαλ πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο αλαθινχλ ζαθή ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ (Rentfrow&Gosling, 2007) ζε αληίζεζε κε παιηφηεξνπο 

εξεπλεηέο φπσο νη Cattell θαη Saunders (1954) πνπ εθηηκνχζαλ πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

πσο αλαθινχλ ηελ αζπλείδεηε πιεπξά ηνπ εαπηνχ. Οη Georgi θαη Polat (2013) ζεκεηψλνπλ 

πσο ππάξρνπλ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη ρξήζεηο, θαη κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ Delsing et al. (2008) νη 

ζπζρεηίζεηο απηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηα άηνκα απφ ηελ παηδηθή αθφκα ειηθία. Ωζηφζν 

είλαη ζαθέο φηη νη κνπζηθέο επηινγέο ελφο αηφκνπ δελ είλαη δπλαηφ λα δίλνπλ αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (Tekman, 2009).  

      Οη αλάγθεο ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αηφκσλ φπσο είλαη ε δηέγεξζε, νη 

λνεηηθέο επεμεξγαζίεο θαη νη αλάγθεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε 

ζχλδεζε πξνζσπηθφηεηαο θαη κνπζηθψλ επηινγψλ (Boer et al., 2011). Οη Rentfrow θαη 

Gosling (2007) ππνζηήξημαλ πσο ηα άηνκα επηιέγνπλ λα αθνχλε κνπζηθή πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηεο 
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πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Όηαλ θάπνηνο βξίζθεη έλα ζηπι κνπζηθήο ειθπζηηθφ κπνξεί 

λα επζπγξακκίζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εηθφλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηιακβάλεηαη πσο 

ζπλδένληαη κε απηφ ην ζηπι. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ν άλζξσπνο εθιακβάλεη θαη εθηηκά ηα 

κεηαθεξφκελα απφ ηε κνπζηθή ζπλαηζζήκαηα αλάινγα κε ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπ (Ladinig&Schellenberg, 2012  ˙  Gowensmith&Bloom, 1997). H Fischer 

(2013) εμεγεί απηφ ην γεγνλφο ζεκεηψλνληαο πσο ε αξρηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αθξναηή δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη πξηλ ηελ αθξφαζε ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Όηαλ ινηπφλ ζπκβαίλεη ε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο , νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ απνθξίζεηο ζην κνπζηθφ εξέζηζκα ζα έρνπλ λα θάλνπλ πάληα κε ηελ 

αξρηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζα επεξεάδνληαη έληνλα απφ απηήλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο πξνθχπηνπλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ππάξρεη σο βάζε ε πξνζσπηθφηεηα. 

        Οη Rentfrow, Goldberg θαη Levitin (2011) ζεκεηψλνπλ φηη ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν λεπξσηηζκφο, ε εμσζηξέθεηα, ε ςχρσζε θαη ε αλαδήηεζε 

εληχπσζεο επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ελψ νη Rawlings θαη Ciancarelli (1997) 

ππνζηεξίδνπλ πσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε δηάζεζε γηα λέεο εκπεηξίεο 

θαη ε εμσζηξέθεηα είλαη απηά πνπ αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. Ο Kopacz (2005) βξήθε 

πσο ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη ε 

θνηλσληθφηεηα, ε δηάζεζε γηα αιιαγέο, ε εμσζηξέθεηα, ε εγξήγνξζε θαη ε δσληάληα, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Dollinger (2003) ξίρλνπλ ην κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ 

αλαδήηεζε εληππψζεσλ.  

       Ζ έξεπλα ησλ Schwartz&Fouts (2003) έδεημε πσο ηα άηνκα ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο 

αθνχλ ηε κνπζηθή πνπ αληαλαθιά ηα ζέκαηα θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηα αλαπηπμηαθά ηνπο δεηήκαηα φπσο είλαη ε ζσκαηηθή 

αλάπηπμε, ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ε αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο, θαη έηζη αξρίδνπλ λα 

θαζνξίδνληαη αθφκα θαη νη ελήιηθεο πξνηηκήζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα νη έθεβνη θαη νη λένη 

ελήιηθεο πνπ δειψλνπλ ιάηξεηο κνπζηθψλ εηδψλ κε βαξχ ήρν φπσο είλαη ηα είδε ηεο metal 

θαη ηεο hard rock είλαη ζπλήζσο αληηθνηλσληθνί θαη δχζπηζηνη κε ηνπο γχξσ ηνπο ληψζνληαο 

φηη δελ ηνπο θαηαλννχλ, θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε 

ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ αδηαθνξψληαο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη αληηθνκθνξκηζηέο, αλεμάξηεηνη θαη 

ππεξεπαίζζεηνη, ξηζθάξνπλ απνδεηψληαο έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη εκθαλίδνπλ έιιεηςε 

απηνγλσζίαο αιιά θαη ππεξζεμνπαιηθφηεηα. Ζ κνπζηθή πνπ αθνχλε ηνπο βνεζάεη λα 



 
 

52 
 

απνθεχγνπλ ηα αζέκηηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα αιιάδνπλ ή λα επηβεβαηψλνπλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ψζηε λα κε βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή κνλαμηά αθνχ 

κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο ιάηξεηο ησλ ίδησλ κνπζηθψλ ζηπι 

αιιά θαη κε ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ηα εθπξνζσπνχλ. Απφ ηελ άιιε, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη 

θαη λένη ελήιηθεο αθνχλ ειαθξηά κνπζηθή φπσο είλαη ηα είδε ηεο pop θαη ηεο dance 

κνπζηθήο πνπ αλαθέξνληαη ζε θνκκάηηα απιά, ξπζκηθά, κεισδηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

Απηνί αληίζεηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλήζσο είλαη θνηλσληθνί, ζπλεξγαηηθνί ππεχζπλνη 

θαη κε παξνξκεηηθνί ελψ ζπκκνξθψλνληαη ελψ ζπκκνξθψλνληαη εχθνια αθνχ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ νη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία ηνπο. Οη αλαζθάιεηεο πνπ 

κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ ηνπο γχξσ, ηελ ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ληψζνληαο άβνια κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, ελψ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ ηζνξξνπία ησλ 

ζρέζεσλ εμάξηεζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ κνπζηθή πνπ αθνχλ δίλεη πεδίν 

εμεξεχλεζεο ησλ αλαζθαιεηψλ ηνπο, αληαλαθιά ζέκαηα ελζνπζηαζκνχ θαη αλεζπρίαο θαη 

σο δεκνθηιέο είδνο πξνζθέξεη ηελ απνδνρή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηβεβαίσζε πνπ 

αλαδεηνχλ. Σέινο, ππάξρνπλ θαη εθείλνη νη έθεβνη πνπ αθνχλ επηιεθηηθά κνπζηθή, δειαδή 

ηε κνπζηθή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ δηάζεζή ηνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζηηγκήο. 

χκθσλα κε ηνπο Schwartz & Fouts (2003), ηα άηνκα απηά ζπλήζσο δελ αληηκεησπίδνπλ 

ηφζα δεηήκαηα φζα νη πξνεγνχκελνη, είλαη γεληθά πξνζαξκφζηκνη, ελψ φπνηα δεηήκαηα 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηζνξξνπία. Οη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηνί νη έθεβνη επηιέγνπλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηε δηάζεζή ηνπο, είηε κε ζθνπφ λα ηελ επηβεβαηψζνπλ είηε γηα λα ηελ ξπζκίζνπλ φπσο 

επηζπκνχλ. 

      Οη Rentfrow θαη Gosling (2003) κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

κεγάιν δείγκα θνηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο παξνπζίαζαλ ζηνηρεία γηα ην πψο ζπλδέεηαη ε 

πξνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ εηδψλ κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. 

Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ε πξνηίκεζε γηα ζπκβαηηθά είδε κνπζηθήο φπσο είλαη ε pop, ε 

country θαη ε gospel ζπλδέεηαη ζεηηθά κε αλζξψπνπο εμσζηξεθείο, θνηλσληθνχο, 

επζπλείδεηνπο, ζρεηηθά ζπληεξεηηθνχο θαη πνπ αηζζάλνληαη ειθπζηηθνί γηα ηνπο γχξσ, ελψ 

ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε εθείλνπο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα γλσξίζνπλ λέεο εκπεηξίεο. Ζ 

πξνηίκεζε γηα ξπζκηθή κνπζηθή φπσο είλαη ε rap, ε funk θαη ε electro ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε άηνκα εμσζηξεθή, γεκάηα ελέξγεηα, κε θηιειεχζεξεο ηδέεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

αζιεηηζκφ θαη πηζηεχνπλ ζηελ θαιαηζζεζία ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο. Σα άηνκα πνπ 
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αθνχλε πνιχπινθα είδε φπσο είλαη ε blues θαη ε θιαζζηθή κνπζηθή θαίλεηαη λα είλαη 

αλνηρηά ζε λέεο εκπεηξίεο, θηιειεχζεξα, εθεπξεηηθά, κε πινχζηα θαληαζία, λα πηζηεχνπλ 

ζηελ επθπΐα ηνπο θαη λα κελ αζρνινχληαη κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ε 

πξνηίκεζε γηα έληνλα είδε φπσο είλαη ε rock θαη ε heavy metal ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

δηάζεζε γηα εκπεηξίεο, κε απηναληίιεςε επθπΐαο, κε αζιεηηθή ελαζρφιεζε θαη κε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ελέρνπλ ξίζθν. 

      ε αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Delsing et al. (2008) ζε δείγκα αηφκσλ πνπ θπκάλζεθε απφ 

ηελ αξρή ηεο εθεβηθήο ειηθίαο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο βξέζεθε φηη ε 

πξνζσπηθφηεηα επεξεάδεη ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη ζηελ 

έξεπλα ησλ Rentfrow θαη Gosling (2003). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε 

δηαθνξά ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο αθνχ νη ελήιηθεο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο έρνπλ ζρεηηθά πην 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα απφ ηνπο έθεβνπο ηεο δεχηεξεο. Σα επξήκαηα ηνπο ινηπφλ 

δείρλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάζεζε γηα λέεο εκπεηξίεο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα είλαη ιάηξεηο ησλ εηδψλ ηεο «rock» θαη ηεο «εθιεπηπζκέλεο» κνπζηθήο φπσο είλαη 

ε θιαζζηθή. Οη εξεπλεηέο εμεγνχλ πσο απηά ηα άηνκα αλαδεηνχλ εκπεηξίεο κε ζπκβαηηθέο 

πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή δηέγεξζε κε απνηέιεζκα λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ελαιιαθηηθά κνπζηθά είδε πέξαλ απηψλ πνπ επηθξαηνχλ. Σα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπγθαηαβαηηθφηεηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πξνηίκεζε γηα «δεκνθηιή» είδε 

κνπζηθήο φπσο είλαη ε pop θαη ε dance, γηα «εθιεπηπζκέλα» είδε, θαη γηα «αζηηθά» είδε 

φπσο ραξαθηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο ηελ rap, ηελ soul θαη ηελ R&B. Σα επζπλείδεηα άηνκα 

βξέζεθε λα έρνπλ αξλεηηθέο εληππψζεηο γηα ηα είδε ηεο «rock» κνπζηθήο. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην αθξναηήξην ηεο ζπλδέεηαη ζηεξενηππηθά αξλεηηθά κε 

θηινδνμίεο γηα επηηπρίεο. Σα εμσζηξεθή άηνκα ζπλδένληαη επίζεο αξλεηηθά κε ηελ 

πξνηίκεζε γηα «rock» κνπζηθή ελψ ζεηηθά κε πξνηίκεζε γηα «αζηηθά» θαη «δεκνθηιή» 

κνπζηθά είδε, πηζαλψο ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ επηδεηνχλ λα θαιχςνπλ, φπσο εμεγνχλ νη εξεπλεηέο. 

Αθφκε ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα βξέζεθε λα  

ζπλδένληαη αξλεηηθά κε πξνηίκεζε γηα «εθιεπηπζκέλα» κνπζηθά είδε. Έλα αθφκε 

αμηνζεκείσην εχξεκα ησλ Delsing et al. (2008) αθνξά νξηζκέλεο ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηνπο 

ζπζρεηηζκνχο πξνζσπηθφηεηαο θαη κνπζηθψλ επηινγψλ. Οη δηαθνξέο απηέο εκθαλίδνληαη 

αλάκεζα ζην πξψην ζηάδην ηεο εθεβείαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειηθίεο απφ δψδεθα έσο 

δεθαπέληε εηψλ θαη ζην δεχηεξν ζηάδην πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο απφ δεθαέμη έσο 

δεθαελληά εηψλ. Οη έθεβνη ινηπφλ ηεο πξψηεο ειηθηαθήο ηάμεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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επζπλεηδεζία θαζψο θαη εθείλνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμσζηξέθεηα βξέζεθε λα 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε πξνηίκεζεο γηα «εθιεπηπζκέλε» κνπζηθή (φπσο είλαη 

ε θιαζζηθή) ελψ ζηηο επφκελεο ειηθηαθέο θάζεηο ε ζπζρέηηζε απηή κεηαηξέπεηαη ζε 

αξλεηηθή. Παξφκνηεο αιιαγέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα αθνχ επξηζθφκελα ζην πξψην ειηθηαθφ θάζκα ζπλδένληαη 

ζεηηθά κε πξνηίκεζε γηα «αζηηθή» κνπζηθή (φπσο είλαη ε rap) ελψ ζην δεχηεξν αξλεηηθά. 

       ε παξφκνηα πιαίζηα κε ηα πνξίζκαηα ησλ Delsing et al. (2008) θαη ησλ Rentfrow θαη 

Gosling (2003) θηλνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ην ζπζρεηηζκφ 

πξνζσπηθφηεηαο, κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ρξήζεσλ. Παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζρεηίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπο κε ηελ πξνηίκεζε γηα νξηζκέλα 

κνπζηθά είδε. Έηζη ινηπφλ έρεη βξεζεί πσο ε αλαδήηεζε ηεο εληχπσζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

άηνκα πνπ γεληθά ζηε δσή ηνπο επηδεηνχλ ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο εληππψζεηο 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο κε ζθνπφ ηε δηέγεξζε (McNamara & Ballard, 

1999, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow & Gosling, 2003) θαη αληίζηνηρα κε ηελ πξνηίκεζε γηα 

έληνλα θαη ζθιεξά είδε φπσο είλαη ε hard rock, ε alternative θαη ε heavy metal (Higdon & 

Stephens, 2008  ˙  Dollinger, 1993  ˙  Little & Zuckerman, 1986  ˙  McNamara & Ballard, 

1999, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow & Gosling, 2003) ελψ αξλεηηθά ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνηίκεζε γηα soundtracks θαη gospel κνπζηθή (Little & Zuckerman, 1986). Σα πςειά 

επίπεδα ηεο επζπλεηδεζίαο πνπ θάλνπλ έλα άηνκν ππεχζπλν θαη νξγαλσηηθφ ζπλδένληαη 

αξλεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο (Chamorro-Premuzik & Furnham, 

2007) θαη ζεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα θιαζζηθή θαη ηδαδ κνπζηθή (Delsing et al., 2008) 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη ινγηθφ αθνχ απηά ηα είδε πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο 

πλεπκαηηθέο παξά γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο (Chamorro-

Premuzik&Furnham, 2007  ˙  Getz et al., 2010  ˙  Tekman, Boer&Fischer, 2012). Σα άηνκα 

κε πςειφ επίπεδν ζπγθαηαβαηηθφηεηαο εθιακβάλνπλ κε κεγάιε έληαζε ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε κνπζηθή θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ πξνθαινχλε ζιίςε 

(Ladinig&Schellenberg, 2012) ελψ ζπλδένληαη ζεηηθά κε πξνηίκεζε γηα δεκνθηιή κνπζηθά 

ζηπι φπσο είλαη ε pop θαη ε hiphop (Boer et al., 2011) πνπ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο γηα ηε 

ζεηηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ. Σα λεπξσηηθά άηνκα έρεη βξεζεί πσο εθιακβάλνπλ επίζεο 

κε κεγάιε έληαζε ηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε κνπζηθή 

(Ladinig&Schellenberg, 2012)  θαη ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο (Chamorro-Premuzik&Furnham, 2007) θαη κε πξνηίκεζε γηα ην είδνο ηεο 
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θιαζζηθήο (Dunn, Ruyter&Bouwhuis, 2012), ελψ ηα ςπρσηηθά άηνκα ζπλήζσο πξνηηκνχλ 

κνπζηθή κε ππεξβνιηθφ κπάζν φπσο είλαη ε rap θαη ε dance (McCrown et al., 1997, 

αλαθέξεηαη ζην Rentfrow&Gosling, 2003). Ζ εμσζηξέθεηα έρεη δηαπηζησζεί πσο 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε κνπζηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο δπλακηθέο, γξήγνξα ηέκπν 

θαη ζηίρνπο κε ραξνχκελα κελχκαηα (Cattell&Saunderns, 1954  ˙  McCrown et al., 1997, 

αλαθέξεηαη ζην Rentfrow&Gosling, 2003) θαη γεληθά κε δεκνθηιή κνπζηθά ζηπι πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε rap/hiphop θαη ε pop κνπζηθή (Boer et 

al., 2011  ˙  Rawlings & Ciancarrelli, 1997). Γηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζίαζε ν 

Dollinger (1993) ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ πσο ε εμσζηξέθεηα ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα 

ηδαδ κνπζηθή. Αληίζεηα ε εζσζηξέθεηα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε πξνηίκεζε γηα κνπζηθή πνπ 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

(Ladinig&Schellenberg, 2012). Έρεη βξεζεί επίζεο πσο ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα αγρψδε άηνκα αιιά θαη αληηδηακεηξηθά απφ εθείλα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ αηζηνδνμία ηνπο (Getz, Marks&Roy, 2014). Σέινο, ε δηάζεζε γηα 

λέεο εκπεηξίεο έρεη παξαηεξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε κεγάιν εχξνο κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ (Rawlings&Ciancarrelli, 1997) θαη θπξίσο γηα είδε κε δεκνθηιή (Dollinger, 

1993) θαζψο θαη κε κνπζηθέο πνπ πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο (Ladinig&Schellenberg, 

2012). Έηζη ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλήζσο πξνηηκνχλ ζχλζεηεο κνπζηθέο θαη είδε πνπ εθιακβάλνληαη σο 

«θαιιηηερληθά» θαη «εθιεπηπζκέλα» φπσο είλαη ε ηδαδ θαη ε θιαζζηθή κνπζηθή (Chamorro-

Premuzik&Furnham, 2007  ˙  Rentfrow&Gosling, 2003  ˙  Dunn, Ruyter&Bouwhuis, 2012  ˙  

Boer et al., 2011) αιιά θαη είδε κε ζθιεξφηεξν ήρν φπσο ε rock θαη ε heavy metal (Boer et 

al., 2011  ˙  Higdon&Stephens, 2008). Οη Chamorro-Premuzik θαη Furnham (2007) επίζεο 

θαηέιεμαλ πσο ηα άηνκα πνπ είλαη αλνηρηά ζε λέεο εκπεηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή 

πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ηαηξηάδεη κε αθφκα έλα 

εχξεκά ηνπο πνπ δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή ρξήζε έρεη λα θάλεη κε ην πφζν 

ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηελ αχμεζε γλψζεσλ θαη ηελ πλεπκαηηθή επέλδπζε, ελέξγεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα πεγάδνπλ απφ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 

          Δλψ ινηπφλ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο έρνπλ δψζεη ζρεηηθά παξφκνηα απνηειέζκαηα, 

απηέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ έρεη ζπκβεί λα 

παξνπζηάζνπλ θαη αξθεηέο δηαθνξέο ζηα πνξίζκαηά ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

γελίθεπζή ηνπο κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα είλαη αδχλαηε (Delsing et al., 2008). Ζ 
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δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη ινγηθή αθνχ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θνηλσλία πξνθχπηνπλ 

δηαθνξεηηθνί ζπλεηξκνί θαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή (Μπιάθηλγθ, 

1974) φπσο επίζεο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθά νη 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ν αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθά 

εξεζίζκαηα (Αγγειφπνπινο, 2009). Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο φινη νη παξαπάλσ 

ζπζρεηηζκνί κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ κφλν πάλσ ζε κία θαηεχζπλζε, απφ απηήλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πξνο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο (Cattell & Saunders, 1954). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ε πξνζσπηθφηεηα είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηηο κνπζηθέο επηινγέο ελψ ην αληίζεην δελ 

κπνξεί λα ζπκβεί. Αθφκε θαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε έλα είδνο κνπζηθήο πνπ 

ζηεξενηππηθά ζπλδέεηαη κε θάπνηα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά δε δχλαηαη λα επεξεάζεη 

κφληκα ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ. 

       πκπεξαζκαηηθά, έλα κεγάιν πιήζνο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη πσο νη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο (γηα παξάδεηγκα Chamorro-Premuzik & Furnham, 2007  ˙  terBogt et al., 2010  ˙  

Rentfrow & Gosling, 2007  ˙  Georgi & Polat, 2013  ˙  Delsing et al., 2008  ˙  Fischer, 2013   ̇ 

Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Rawlings & Ciancarelli, 1997  ˙  Kopacz, 2005  ˙  

Schwartz & Fouts, 2003  ˙  Rentfrow & Gosling, 2003). Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο ζεκεία: ε δηάζεζε γηα λέεο εκπεηξίεο ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα είδε 

εθιεπηπζκέλα φπσο είλαη ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ, αιιά θαη κε είδε ζθιεξά θαη έληνλα φπσο 

είλαη ε rock (Delsing et al., 2008  ˙  Dollinger, 1993  ˙  Chamorro-Premuzik  &Furnham, 

2007  ˙  Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Dunn, Ruyter & Bouwhuis, 2012  ˙  Boer et al., 2011  

˙  Boer et al., 2011  ˙  Higdon&Stephens, 2008), ε εμσζηξέθεηα ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα 

είδε δεκνθηιή, εχζπκα θαη δσεξά φπσο είλαη ε pop θαη ε rap (Cattell&Saunderns, 1954  ˙  

McCrown et al., 1997, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow&Gosling, 2003  ˙  Boer et al., 2011  ˙  

Rawlings & Ciancarrelli, 1997  ˙  Delsing et al., 2008  ˙  Rentfrow & Gosling, 2003), ε 

αλαδήηεζε ηεο εληχπσζεο ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα έληνλα θαη ζθιεξά είδε φπσο είλαη 

ηα είδε ηεο rock (Higdon & Stephens, 2008  ˙  Dollinger, 1993  ˙  Little & Zuckerman, 1986  

˙  McNamara & Ballard, 1999, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow & Gosling, 2003), θαη ηέινο ε 

ζπγθαηαβαηηθφηεηα-δεθηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα δεκνθηιή είδε φπσο είλαη ε 

pop θαη ε rap (Boer et al., 2011  ˙  Delsing et al., 2008). 
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vii) Επθπΐα 

Έρεη απνδεηρηεί πσο ε επθπΐα ησλ αλζξψπσλ φπσο αθξηβψο επεξεάδεη ηηο επηινγέο ηνπο 

γεληθά ζηε δσή έηζη αθξηβψο επεξεάδεη θαη ηηο επηινγέο ηνπο ζηε κνπζηθή θαζψο θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο. Οη Chamorro-Premuzik&Furnham (2007) 

βξήθαλ πσο ε πλεπκαηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε πςειά επίπεδα 

ηνπ γεληθνχ δείθηε λνεκνζχλεο φπσο θαη κε ηε πξνηίκεζε γηα πλεπκαηψδεο αζρνιίεο φπσο 

είλαη νη ηέρλεο θαη νη θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο. Έηζη ινηπφλ, ηα επθπή άηνκα επηδεηψληαο 

ζηε δσή ηνπο εκπεηξίεο πνπ δηεγείξνπλ ην πλεχκα ηνπο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κνπζηθή σο εξέζηζκα γηα γλσζηηθή θαη λνεηηθή επεμεξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ 

επηινγή αθξφαζεο πνιχπινθσλ κνπζηθψλ κνξθψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θιαζζηθή 

θαη ε ηδαδ κνπζηθή. 

     Παξνκνίσο νη Rentfrow θαη Gosling (2003) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα κε πςειφηεξα 

επίπεδα επθπΐαο πεηπραίλνπλ ηε βέιηηζηε πλεπκαηηθή δηέγεξζε κε ηα πην πνιχπινθα είδε 

αλαπηχζζνληαο έηζη πξνηίκεζε γηα απηά. Αληίζεηα ηα άηνκα κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο 

δηεγείξνληαη κε απινχζηεξεο κνπζηθέο κνξθέο θαηαιήγνληαο ζην λα επηιέγνπλ γηα ηελ 

αθξφαζή ηνπο είδε φπσο είλαη ε pop κνπζηθή. Οη εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ επίζεο 

απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εθεπξεηηθφηεηα θαη 

πινχζηα θαληαζία, γλσξίζκαηα πνπ ππνλννχλ πςειά επίπεδα γηα θάπνηνπο δείθηεο 

λνεκνζχλεο, πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζχλζεηα είδε ηεο θιαζζηθήο, ηεο ηδαδ, ηεο blues θαη 

ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζεκείν ηεο έξεπλάο ηνπο αθνξά 

εθείλνπο πνπ δηαηεξνχλ ηελ πεπνίζεζε φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή λνεκνζχλε. Σα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο ινηπφλ πνπ παξνπζηάδνπλ απηναληίιεςε επθπΐαο παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξε πξνηίκεζε φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη γηα θιαζζηθή, ηδαδ, blues θαη 

παξαδνζηαθή κνπζηθή αιιά θαη γηα ηα έληνλα είδε ηεο rock, ηεο alternative θαη ηεο heavy 

metal. 

 

viii) Ηιηθία 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ νη κνπζηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο 

δηακνξθψλνληαη δερφκελεο κεγάιε επηξξνή απφ ηα αλαπηπμηαθά ηνπ δεηήκαηα, ηελ 

αθνπζηηθή αληίιεςε θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο πνπ αλαινγνχλ ζην θάζε ειηθηαθφ 

ζηάδην (Bonneville-Roussy et al., 2013). Οη κνπζηθέο ηαπηφηεηεο αξρίδνπλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
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αξρίδνπλ νη ζπγθξίζεηο κε ηνπο γχξσ, θαη φζν απηέο νη ζπγθξίζεηο ζπλερίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λνήκαηα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, νη ηαπηφηεηεο απηέο 

αλαθαηαζθεπάδνληαη νδεγνχκελεο πξνο ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο (Hargreaves, Miell & 

MacDonald, 2002). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο αλαπηχζζνληαη ζηελ εθεβηθή ειηθία δηαηεξψληαο φκσο κηα ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ελψ ζηελ πξψηε ελήιηθε δσή αξρίδνπλ λα θαηαζηαιάδνπλ θαη λα γίλνληαη 

ζαθέζηεξνη δηαρσξηζκνί αλάκεζα ζηελ αγαπεηή θαη φρη κνπζηθή ( terBogt et al., 2010  

Mulder et al., 2010  Mulder et al., 2008   Delsing et al., 2008  terBogt et al., 2012). 

πγθεθξηκέλα νη Mulder et al. (2008) ζπκπέξαλαλ πσο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ 

εθεβηθή έσο ηελ πξψηε ελήιηθε δσή παξνπζηάδεηαη πςειή ζηαζεξφηεηα ζηηο πξνηηκήζεηο 

γηα ηηο επξείεο θαηεγνξίεο κνπζηθψλ εηδψλ, κέηξηα ζηαζεξφηεηα ζηηο πξνηηκήζεηο γηα 

μερσξηζηά κνπζηθά ζηπι θαη ρακειή γηα ηνπο πξνηηκψκελνπο θαιιηηέρλεο. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο έλα άηνκν φζν κεγαιψλεη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλερίδεη λα πξνηηκάεη κνπζηθή ζην ίδην 

χθνο πνπ άθνπγε θαη σο έθεβνο, ιηγφηεξν πηζαλφ λα αθνχεη αθξηβψο ηα ίδηα κνπζηθά είδε 

ελψ είλαη αξθεηά ρακειέο νη πηζαλφηεηεο λα έρεη ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο ζε κεκνλσκέλνπο 

θαιιηηέρλεο κε απηέο πνπ είρε θαη φηαλ βξηζθφηαλ ζηελ εθεβηθή ειηθία. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα βξεη εμήγεζε ζην φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ην χθνο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ κέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά 

θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί απφ ρξφλν ζε ρξφλν λα κεηαβάιινληαη είλαη ηθαλέο λα επεξεάδνπλ κφλν ηελ δηάζεζε 

ηεο κνπζηθήο πνπ επηιέγνπλ ηα άηνκα παξνδηθά θαη φρη γεληθά ηελ ηαπηφηεηα ησλ κνπζηθψλ 

ηνπο επηινγψλ (Rentfrow&Gosling , 2003). 

     Οη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ειηθία είλαη θαηά ηελ 

Boer (2009) ε έθθξαζε αμηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο 

κνπζηθήο. Σα παηδηά πξν εθεβείαο ινηπφλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο ζηξέθνληαη ζηα θηιηθά πεξηβάιινληα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. 

Δλδηαθεξφκελα γηα ηελ απνδνρή ηνπο βξίζθνπλ αζθάιεηα ζηελ ηαχηηζε κε ηε δεκνθηιή 

κνπζηθά είδε θαη γη ΄ απηφ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ζε απηή ηε θάζε ηεο δσήο 

πξνηηκψληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο νη κνπζηθέο ηεο rock θαη ηεο pop (Roe , 1996). Καηά 

ηα εθεβηθά ρξφληα ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ηνπο 

γηα δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εηθφλαο (Harter, 1999, αλαθέξεηαη ζην 

Παπαπαλαγηψηνπ, 2004). ην ηέινο ηεο εθεβηθήο δσήο ζηηο ειηθίεο απφ 17 έσο 19 εηψλ 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Boer (2009) ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ 
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ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπο ηε κνπζηθή γηα λα ρνξεχνπλ, γηα λα ζπλνδεχνπλ άιιεο αζρνιίεο 

ηνπο θαη γηα λα πεξλνχλ ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο αζρνινχκελνη κε ηε κνπζηθή είηε σο 

ζέκα ζπδήηεζεο είηε σο άιιε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ζε απηέο ηηο ειηθίεο ηεο 

ψξηκεο  εθεβείαο ηα άηνκα θαηά ηνλ Saarikallio (2007) ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα 

ξπζκίδνπλ ηε δηάζεζε ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο εθήβνπο. Όζνλ 

αθνξά ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ε Boer (2009) βξήθε πσο ηα κεγαιχηεξα άηνκα ηνπ 

δείγκαηνο ηεο πνπ θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηα 20 έσο ζηα 24 έηε ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ηε κνπζηθή γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ζθνπνχο, γηα λα βξίζθνπλ δηέμνδν 

απφ ηηο πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη γηα λα εθθξάδνπλ ηηο αμίεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο θαη ηα πνιηηηθά ηνπο πηζηεχσ. Ζ πνιηηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο βξέζεθε θαη απφ 

ηνπο Fox θαη Williams (1974) λα αθνξά πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο γχξσ ζηα 20 έηε. Σα 

κεγαιχηεξα απφ 25 έηε άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα ιφγνπο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη νη κηθξφηεξνη  ηνπο.  

      ε γεληθέο γξακκέο νη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ηα λεαξά 

άηνκα, δειαδή εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηα ρξφληα ηεο εθεβείαο θαη ηεο πξψηεο ελήιηθεο 

δσήο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα δεκνθηιέζηεξα είδε κνπζηθήο, ελψ ηα κεγαιχηεξα ζε 

ειηθία άηνκα εκθαλίδνπλ πξνηίκεζε γηα πην ψξηκεο κνπζηθέο. Ο Mark (1998) δηαπίζησζε 

πσο ηα λεφηεξα άηνκα αθνχλε πεξηζζφηεξν ηα είδε ηεο rap, ηεο heavy metal, ηεο reggae θαη 

ηεο ζχγρξνλεο pop κνπζηθήο, ελψ νη κεγαιχηεξνη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε πξνηίκεζε γηα 

ιατθή κνπζηθή, γηα bluegrass, γηα gospel, γηα big-band, γηα musical θαη γηα φπεξα. Ο Ζν 

(2004) παξνκνίσο δηαπίζησζε πσο ελψ αλάκεζα ζηνπο λένπο ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ θαη ηεο 

Σατιάλδεο ε πην δεκνθηιήο κνπζηθή ήηαλ ε ηνπηθή pop, νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πςειφηεξε πξνηίκεζε γηα είδε Γπηηθήο κνπζηθήο πνπ δελ είλαη 

δεκνθηιή ζηηο πεξηνρέο απηέο φπσο είλαη ε θιαζζηθή κνπζηθή. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ North θαη Hargreaves (2007:1) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία ήηαλ ζηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε κε ηα πξνεγνχκελα. Σα λεφηεξα άηνκα έδεημαλ πξνηίκεζε πεξηζζφηεξν γηα 

κνπζηθά είδε πνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη ζηε κφδα φπσο ε rap, ε dance, ε R&B θαη ε chart 

pop, ελψ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο αληίζεηα γηα κνπζηθά είδε πνπ δελ ζεσξνχληαη κνληέξλα 

φπσο ε θιαζζηθή κνπζηθή, ε pop κνπζηθή ηνπ ΄60, ηα musical, ε opera θαη ε country. Μηα 

αθφκε έξεπλα πνπ δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο λεαξήο ειηθίαο κε ηελ δεκνθηιή κνπζηθή είλαη 

ηεο ηάκνπ (2006), ε νπνία δηαπίζησζε πσο φζνλ αθνξά ηα παηδηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζηελ Διιάδα, ε κνπζηθή γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε πςειφηεξε 

πξνηίκεζε είλαη ε πνπ κε αηζζεηή δηαθνξά απφ ηα άιια είδε. ην ίδην θιίκα, νη Mulder et 
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al. (2010) βξήθαλ φηη νη έθεβνη Οιιαλδνί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 17 πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο κνπζηθήο απηφ ηεο chart pop. Δπίζεο νη ίδηνη δηαπίζησζαλ πσο 

νη λεαξνί ελήιηθεο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα απφ ηηο ειηθίεο ησλ 17 κε 22 αμηνινγνχλ ηελ 

pop κνπζηθή ρακειφηεξα απφ φηη νη κηθξφηεξνη, αιιά θαη νη κεγαιχηεξνη ηνπο. Όζνλ αθνξά 

ηα ελήιηθα άηνκα, νη Boer et al. (2012) βξήθαλ φηη νη λένη ελήιηθεο επηιέγνπλ ζπρλφηεξα 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κνπζηθέο πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη 

εξεπλεηέο εμεγνχλ πσο ην γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη πηζαλψο κε ηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηε λεαξή ελήιηθε δσή, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κνπζηθή γηα λα ζηεξίμνπλ ηα δεηήκαηα απηά κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλάπηπμεο θαη 

έθθξαζεο αμηψλ θαη πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο. Δίλαη 

επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε πσο παξφιν πνπ ε παξαδνζηαθή κνπζηθή δελ βξίζθεηαη 

ζην πεδίν πξνηηκήζεσλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ, θαηλφκελν πνπ κνηάδεη παγθφζκην, ηα λεαξά 

άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο σο 

θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη γηα 

ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (Boer et al., 2012). 

    Μηα έξεπλα πνπ εζηίαζε ελδειερψο ζηε ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο θαη ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο είλαη απηή ησλ Bonneville-Roussy et al. (2013). Ζ δηάξθεηα ηεο 

θξάηεζε κηα δεθαεηία θαη ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 250.000 άηνκα. Γεληθά βξέζεθε πσο φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία ε πξνηίκεζε γηα έληνλα θαη ζχγρξνλα είδε κνπζηθήο κεηψλεηαη ελψ ε 

πξνηίκεζε γηα εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο φξηζαλ 

ηέζζεξηο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη ειηθίαο. Πξψηε είλαη ε 

πεξίνδνο ηεο εθεβείαο φπνπ ηα άηνκα έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο, ηεο απηνλφκεζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηνπο άιινπο. ε απηή ηε θάζε ε 

κνπζηθή πνπ πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν θαη επηηειεί ηηο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο ησλ εθήβσλ είλαη ε έληνλε κνπζηθή πνπ αλαθέξεηαη ζε είδε 

φπσο είλαη ε rock, ε funk θαη ε metal. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο ηεο 

λεαξήο ελήιηθεο δσήο, φηαλ ηα άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ξνκαληηζκφ ηνπο, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο άιινπο θαη απφ ηελ επηζπκία 

ηνπο λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ρνξέςνπλ. Πάλσ ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηεξίδεηαη 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή κε απνηέιεζκα ηα ζχγρξνλα θαη ήπηα κνπζηθά είδε φπσο 

είλαη ε pop θαη ε R&B λα είλαη απηά πνπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν ζε απηήλ ηελ θάζε. Ζ 

ηξίηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηα ρξφληα ηνπ πεξάζκαηνο ζηε κέζε ειηθία φπνπ ηα άηνκα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη ην λνεηηθφ ηνπο ππφβαζξν, 
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ρξεζηκνπνηψληαο έηζη ηε κνπζηθή κε γλσζηηθφ ηξφπν θαη σο δείθηε ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

ζέζεο. Ζ κνπζηθή πνπ είλαη θαηαιιειφηεξε θαη πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν ζε απηή ηε θάζε 

απνηειείηαη απφ εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε φπσο είλαη ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηεο ψξηκεο ειηθίαο, ην ελδηαθέξνλ ησλ αηφκσλ ζηξέθεηαη ζηηο ξίδεο ηνπο 

θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ζπζρεηίζεηο. Έηζη ε κνπζηθή πνπ αθνχλ έρεη λα θάλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 

      Ζ ειηθία φκσο επεξεάδεη θαη έλα αθφκε θνκκάηη ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

κνπζηθή ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε κνπζηθή γηα ηνλ θαζέλα θαη ε 

βαξχηεηα πνπ δίλεη ζηελ ελαζρφιεζε καδί ηεο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ 

κνπζηθή αξρίδεη ζηελ ειηθία ησλ 4, εληείλεηαη ζηε ειηθία ησλ 6 κε 7 θαη θηάλεη ζηελ 

θνξπθή ηνπ γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ ειηθία ησλ 15 θαη γηα ηνπο άληξεο ζηα 24 (Roe, 1996). 

Γεληθά νη λένη αθνχλε ζπρλφηεξα κνπζηθή θαη ζε πεξηζζφηεξα πεξηβάιινληα, ελψ νη 

κεγαιχηεξνη αθνχλε ζπαληφηεξα θαη ζπλήζσο ζε ηδησηηθέο θαηαζηάζεηο (Bonneville-Roussy 

et al., 2012). Διαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ηε ζρέζε ειηθίαο θαη κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ είλαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλLeBlanc et al. (1988) θαη LeBlanc et al. 

(1996) κειέηεζαλ ηελ ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηελ έληαζε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. Ζ 

πξψηε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ηεζη κε θνκκάηηα ηεο ηδαδ θαη αθνξνχζε έλα δείγκα 

ακεξηθαλψλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ελψ ε δεχηεξε ρξεζηκνπνίεζε θνκκάηηα ηεο ηδαδ, ηεο 

rock θαη ηεο alternative θαη ην δείγκα ηεο πεξηειάκβαλε κεγαιχηεξν ειηθηαθφ θάζκα πνπ 

θπκαηλφηαλ απφ ηα 6 έσο ηα 21 έηε. Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ δείρλνπλ πσο ε 

έληαζε ηεο κνπζηθήο πξνηίκεζεο είλαη πςειή ζηα παηδηά ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ, ελψ κεηψλεηαη κέρξη έλα ζεκείν ζηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ, πξάγκα πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ δηαπίζησζε ηεο  Montgomery (1996). Ύζηεξα θαζψο 

απμάλεηαη ε ειηθία απμάλεηαη θαη ε έληαζε ηεο πξνηίκεζεο θηάλνληαο ζην πςειφηεξν 

ζεκείν ηεο ζηελ ειηθία ησλ θνηηεηψλ. Σέινο, ζηνπο κεγαιχηεξνπο ελήιηθεο ε έληαζε ηεο 

πξνηίκεζεο κεηψλεηαη πάιη αιιά ζπλερίδεηαη λα βξίζθεηαη ςειά ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα. Ζ ζρέζε φκσο ειηθίαο θαη έληαζεο ηεο κνπζηθήο πξνηίκεζεο 

επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα επξήκαηα ησλ LeBlanc et al. (1999) κεηά 

απφ έξεπλά ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κνξέα νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία απφ ηα 8 έσο ηα 18 έηε ε έληαζε ηεο πξνηίκεζεο κεηψλεηαη. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην αληίζηξνθν ζπκπέξαζκα κεηά απφ αληίζηνηρε έξεπλά ηνπο ζηηο 

Ζ.Π.Α., δειαδή φηη ε έληαζε ηεο πξνηίκεζεο απμάλεηαη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο. Δμαηξέζεηο ζε φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ νη έξεπλεο ησλ Chamorro-Premuzik θαη 
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Furnham (2007), Higdon θαη Stephens (2008) θαη Teν (2005) πνπ δελ βξήθαλ ζπζρεηηζκφ 

κεηαμχ ειηθίαο θαη κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. 

    Με ιίγα ιφγηα, νη έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ 

είλαη ζρεηηθά αζηαζείο ζηηο λεαξέο ειηθίεο ελψ ζηαζεξνπνηνχληαη θαζψο ηα άηνκα 

πιεζηάδνπλ απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελειηθίσζε (Hargreaves, Miell & McDonald, 2002  ˙  

Mulder et al., 2008  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  ter Bogt et al., 2010  ˙  ter Bogt et al., 2012  ˙  

Delsing et al., 2008), ελψ ε έληαζε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ βξίζθεηαη ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ηεο θνληά ζηελ ειηθία ησλ λέσλ ελειίθσλ (LeBlanc et al., 1988  ˙  

LeBlanc et al., 1996). Σέινο, νη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

αηφκσλ δηάθνξσλ ειηθηψλ, ζπκπέξαλαλ φηη σο επί ην πιείζηνλ ηα έθεβα θαη ηα λεαξά 

ελήιηθα άηνκα πξνηηκνχλε πεξηζζφηεξν ηα δεκνθηιή είδε ηεο κνπζηθήο, ελψ νη κεγαιχηεξνη 

ελήιηθεο πξνηηκνχλε πην ψξηκα είδε (Mark, 1998  ˙  Ho, 2004 ˙  North & Hargreaves, 2007:1  

˙  Mulder et al, 2010  ˙  Bonneville-Roussy et al., 2013). 

 

ix) Φύιν 

Δδψ θαη δεθαεηίεο έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα δχν θχια δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηε κνπζηθή θαη ζηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (Wapnick, 1976   LeBlanc, 1982  Wheeler, 

1985 αλαθέξνληαη ζην Upadhyay, 2013). Απηέο νη δηαθνξέο ηνπο νθείινληαη ζηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ην νπνίν επεξεάδνληαη απφ απηήλ γεγνλφο πνπ πηζαλψο 

πξνζδηνξίδεηαη βηνινγηθά (Boer et al., 2012). Απφ ηελ άιιε, ε Colley (2008) ππνζηεξίδεη φηη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο δηακνξθψλνληαη θάπνηνη ξφινη θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε θνηλσληθά πξφηππα. Απφ ηελ παηδηθή αθφκα ειηθία ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηηο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή φπσο είλαη νη 

κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο ή ε ελαζρφιεζε κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ηα νπνία πηζαλψο 

επεξεάδνληαη απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ (Αξγπξίνπ, 2011 Eros, 2008). χκθσλα κε ηε 

Frith (1983, αλαθέξεηαη ζην Roe, 1996) θάζε δηαθνξά ησλ δχν θχισλ ζρεηηθή κε ζέκαηα 

αλαςπρήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, φπσο είλαη θαη ε κνπζηθή ελαζρφιεζε, 

πξνθχπηεη απφ  κηα βαζηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ηηο επηινγέο ηεο ςπραγσγίαο ηνπο, 

αθνχ ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζπηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ 

ηα αγφξηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη νη δηάθνξνη ζπζρεηηζκνί θχινπ θαη 

κνπζηθήο. Γηα παξάδεηγκα ε ηάκνπ (2006) βξήθε πσο ζηελ πξν-εθεβηθή ειηθία ηα 

θνξίηζηα πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα κνπζηθήο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο 
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κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά δείρλνπλ ελζνπζηαζκφ γηα ηε κνπζηθή αθφκα θαη  ζε 

ζρνιηθά πιαίζηα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα αγφξηα κε ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή 

ελαζρφιεζε. Οη LeBlanc et al. (1999) εμεηάδνληαο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο αηφκσλ απφ 8 

έσο 18 εηψλ γηα ηα είδε ηεο traditional jazz, rock, θαη art music ζε Διιάδα, Κνξέα θαη 

Ζ.Π.Α. δηαπίζησζαλ φηη ην γπλαηθείν θχιν ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη γεληθά πην έληνλεο 

πξνηηκήζεηο απφ ην αληξηθφ ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο δελ πξνέθπςαλ αλάινγνη ζεκαληηθνί 

ζπζρεηηζκνί. Οη North θαη Hargreaves (2007:1) δηαπίζησζαλ φηη νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ  

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο θαη εληνλφηεξε ελαζρφιεζε κε 

ηε κνπζηθή απφ ηνπο άληξεο. Απφ ηελ άιιε ε Colley (2008) βξήθε ην αληίζεην αθξηβψο, 

θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο έδεημαλ πσο νη άληξεο αλαδεηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ 

πξνηίκεζε κέζα ζε έλα επξχηεξν θάζκα κνπζηθψλ εηδψλ αθνχ βαζκνιφγεζαλ πςειά 

πεξηζζφηεξα είδε απφ φηη νη γπλαίθεο. Σα πνξίζκαηα ησλ ter Bogt et al. (2010) βξίζθνληαη 

θάπνπ αλάκεζα ζηηο δχν πξνεγνχκελεο έξεπλεο δείρλνληαο πσο παξφιν πνπ νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηελ ηάμε ησλ πςειά αζρνινχκελσλ αηφκσλ κε ηε 

κνπζηθή νη άληξεο είλαη απηνί γηα ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή θαίλεηαη  λα έρεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία γεληθά ζηε δσή ηνπο. 

     Έρεη βξεζεί ζε γεληθέο γξακκέο πσο ην θχιν επεξεάδεη ηηο ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο 

(Hargreaves, Miell & Macdonald, 2002) θαη φηαλ απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο δηακφξθσζεο θαη έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, αθνχ ν θάζε άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζηπι γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο απηφ-πξνβνιήο ηνπ κε βάζε ηα θπιεηηθά ζηεξεφηππα (Christerson&Peterson, 

1988, αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008). Οη Schwartz θαη Fouts (2003) ππνζηεξίδνπλ πσο απηέο 

νη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ζην επίπεδν ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηα 

παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε λεαξή ειηθία. Ο Teo (2005) δηαπίζησζε πσο ε βαζηθή δηαθνξά ζηε 

ζρέζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε ηε κνπζηθή έρεη λα θάλεη  κε ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε 

θχινπ, κε ηα θνξίηζηα λα είλαη αξθεηά πην επαίζζεηα απφ ηα αγφξηα, αληηκεησπίδνληαο έηζη 

κεγαιχηεξεο ζπγθηλήζεηο θαη εθιακβάλνληαο εληνλφηεξα ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα θαη 

ηδηαίηεξα απηά πνπ ηνπο πξνθαινχλε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γη απηφ ην ιφγν έρεη βξεζεί πσο 

ηα έθεβα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα ξπζκίζνπλ ηε δηάζεζε ηνπο ελψ ηα 

αγφξηα γηα θαζνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη γηα λα δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα πνπ 

επηζπκνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο δεκηνπξγψληαο εληχπσζε ζηνπο γχξσ ηνπο (North, 

Hargreaves&O‟Neill, 2000   Saarikallio, 2007). Δπνκέλσο ηα θνξίηζηα ληψζνπλ φηη ηνπο 
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αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξν ηα ειαθξά είδε κνπζηθήο φπσο ε pop, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηίρνπο πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ αλαθιψληαο έηζη ηηο αλεζπρίεο ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, ελψ ηα αγφξηα ληψζνπλ φηη 

ηνπο αληηζηνηρεί ε πην βαξηά κνπζηθή φπσο ε rock πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ζπλαηζζήκαηα επηζεηηθφηεηαο θαη αλαηξνπήο (Schwartz&Fouts, 2003 Frith&McRobbie, 

1978, αλαθέξεηαη ζην Roe, 1996). Οη  Delsing et al. (2008) ζε έξεπλα ηνπο ζηελ Οιιαλδία 

θαηέιεμαλ πσο ηα έθεβα θνξίηζηα αλαπηχζζνπλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε απφ ηα αγφξηα γηα 

είδε φπσο ε rap θαη ε R&B θαζψο θαη γηα εθιεπηπζκέλα είδε φπσο είλαη ε θιαζζηθή 

κνπζηθή, ελψ ηα αγφξηα αλαπηχζζνπλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο rock φπσο είλαη 

ε punk θαη ε heavy metal κνπζηθή. Οη Hargreaves, Comber θαη Colley (1995, αλαθέξεηαη ζε 

Colley, 2008) θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα ζηελ Αγγιία, κε ηνπο αξζεληθνχο 

έθεβνπο λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ rock θαη ηελ heavy metal κνπζηθή απφ ηα θνξίηζηα, 

ελψ νη έθεβεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ chart pop, ηε reggae, ηελ ηδαδ, ηελ θιαζζηθή θαη 

ηε ιατθή κνπζηθή. ηελ Διιάδα, ε ηάκνπ δηαπίζησζε φηη αλάκεζα ζηα παηδηά ησλ 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ πνπ δειψλνπλ πξνηίκεζε γηα πνπ θαη θιαζζηθή κνπζηθή 

πνιχ πεξηζζφηεξα είλαη ηα θνξίηζηα, ελψ αλάκεζα ζε εθείλα πνπ πξνηηκνχλε ηε ξνθ 

κνπζηθή, ηε ξαπ, ηελ παξαδνζηαθή, ηελ R&B θαη άιια πνιχ πεξηζζφηεξα είλαη ηα αγφξηα. 

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ αθνξά άηνκα παξφκνησλ ειηθηψλ, ε Αξγπξίνπ (2011) βξήθε φηη 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ αθνχλε μέλε κνπζηθή θαη ειιεληθή κνληέξλα πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα είλαη θνξίηζηα, ελψ αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ αθνχλε θιαζζηθή, παξαδνζηαθή  

θαη ειιεληθή ιατθή κνπζηθή ηα πεξηζζφηεξα είλαη αγφξηα. 

      Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ ηελ 

παηδηθή. Ζ Colley (2008) δηαπίζησζε πσο νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία γηα ηνπο άληξεο είλαη ε δφκεζε θαη ε έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο. Οη ter Bogt et al. (2010) βξήθαλ πσο νη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή 

πεξηζζφηεξν γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα ελψ νη γπλαίθεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηεο δηάζεζεο ηνπο. 

Οη Boer et al. (2012) θαηέιεμαλ ζε φκνηα απνηειέζκαηα κε παιαηφηεξε έξεπλα ηεο Boer 

(2009), δειαδή πσο γηα ηηο γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο. Οη γπλαίθεο σο πην επαίζζεηεο απφ ηνπο άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηε κνπζηθή γηα ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, γηα κεηαθνξά θαη έθθξαζε 

ζπγθηλήζεσλ, γηα έθθξαζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, γηα ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα 

ρνξφ θαη γηα ζχζθημε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο δεζκψλ. Οη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
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κνπζηθή πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο γηα λα αλαθνπθίζνπλ ηελ απνγνήηεπζε ηνπο, λα 

εθηνλσζνχλ, λα εθθξάζνπλ ηα πνιηηηθά ηνπο πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο ηνπο, λα 

ζπγθεληξψλνληαη, λα δεκηνπξγνχλ ζπλνδεπηηθή κνπζηθή ππφθξνπζε θαη λα ρηίδνπλ δεζκνχο 

κε θίινπο. Σα είδε ηεο επηθξαηνχζαο δεκνθηινχο κνπζηθήο είλαη εθείλα πνπ πξνζθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηηέιεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη 

θαη απηά πνπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο (Boer et al., 2012). Γηα παξάδεηγκα 

νη Christerson θαη Peterson (1998, αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008) δηαπίζησζαλ φηη ζηελ 

Ακεξηθή νη γπλαίθεο θνηηήηξηεο παξνπζίαζαλ ηζρπξφηεξεο πξνηηκήζεηο απφ ηνπο άληξεο γηα 

ηα είδε ηεο επηθξαηνχζαο pop, ηεο R&B, ηεο soul, ηεο disco θαη ηεο  gospel κνπζηθήο, ελψ 

νη άληξεο θνηηεηέο παξνπζίαζαλ ηζρπξφηεξεο πξνηηκήζεηο γηα ηα είδε ηεο blues θαη ηεο rock 

κνπζηθήο. Παξνκνίσο, νη North θαη Hargreaves (2007:1) βξήθαλ πσο ζηελ Αγγιία νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αθξναηεξίνπ ησλ δεκνθηιψλ εηδψλ φπσο 

είλαη ε chart pop, ε R&B, ε disco, ε dance, αιιά θαη ην κηνχδηθαι θαη ε φπεξα, ελψ νη 

άληξεο βξέζεθε λα είλαη πεξηζζφηεξνη κε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ιάηξεηο ηεο blues 

ελψ κε κηθξή αλάκεζα ζηνπο ιάηξεηο ηεο ηδαδ κνπζηθήο. Ζ Colley (2008) ζε έξεπλα ηεο 

επίζεο ζηελ Αγγιία δηαπίζησζε πσο ζεκεηψζεθαλ νη ζπλήζεηο δηαθνξέο. Γεληθά θάλεθε νη 

άληξεο λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο ηε heavy metal, ηε ιατθή, ηε rock θαη 

ηελ blues κνπζηθή, νη γπλαίθεο λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ chart pop, ελψ ε πξνηίκεζε 

γηα ηελ rap κνπζηθή δελ θάλεθε λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην θχιν. ε έξεπλα ησλ Mulder et 

al. (2010) πνπ αθνξνχζε Οιιαλδνχο ειηθίαο απφ 6 έσο θαη 30 εηψλ βξέζεθε πσο νη άληξεο 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα ρνξεπηηθά είδε κνπζηθήο φπσο είλαη ε dance θαη ε trance, ελψ νη 

γπλαίθεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα είδε ηεο pop θαη ηεο αζηηθήο κνπζηθήο φπσο είλαη ε rap 

θαη ε R&Β. Έλα αθφκε εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη πσο νη γπλαίθεο θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη ειαθξψο πην ζηαζεξέο ζηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο απφ φηη νη 

άληξεο. Αθφκε κηα έξεπλα πνπ παξνπζηάδεη ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ πσο νη γπλαίθεο 

πξνηηκνχλ ηελ pop πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο είλαη απηνί ησλ Rawlings θαη Ciancarelli 

(1997). 

       Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ επεθηείλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ δχν 

θχισλ θαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εθιεπηπζκέλσλ κνπζηθψλ εηδψλ φπσο είλαη ε ηδαδ θαη ε 

θιαζζηθή κνπζηθή. Οη Garcia-Álvarez, Katz-Gerro θαη López-Sintas (2007) βξήθαλ πσο 

απηέο νη δηαθνξέο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ αηφκσλ. Γπλαίθεο θαη άληξεο 

πνπ αλήθνπλ ζηηο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο θαηαλάισζε. Αλάκεζα φκσο ζε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ηάμεηο 



 
 

66 
 

ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, νη γπλαίθεο πνπ πξνηηκνχλ πνιηηηζηηθά πξντφληα 

πςειήο θνπιηνχξαο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άληξεο πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο πξνηηκήζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κνπζηθήο απηφ κεηαθξάδεηαη πσο αλάκεζα ζηα άηνκα ησλ κε 

πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ αθνχλε εθιεπηπζκέλα κνπζηθά ζηπι, νη 

πεξηζζφηεξεο είλαη γπλαίθεο. Οη Mulder et al. (2007) αληίζηνηρα παξνπζίαζαλ ζηνηρεία απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη φηη αλάκεζα ζηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ κνλαδηθή πξνηίκεζε ηελ 

θιαζζηθή θαη ηδαδ κνπζηθή, νη πεξηζζφηεξεο επίζεο είλαη γπλαίθεο. 

      Δμαηξέζεηο ζε φια ηα πξνεγνχκελα απνηεινχλ νη έξεπλεο ησλ Chamorro-Premuzik θαη 

Furnham (2007) νη νπνίνη δελ βξήθαλ λα ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε θχιν θαη 

ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο φπσο επίζεο θαη ησλ Higdon θαη Stephens (2008), ησλ LeBlanc, Sims, 

Malin&Sherill (1992, αλαθέξεηαη ζην Upadhyay, 2013) θαη ηνπ Abeles (1980) ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δε δείρλνπλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε 

θχιν θαη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. 

      πλνπηηθά, έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα δχν θχια δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηελ παηδηθή 

αθφκα ειηθία ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηε κνπζηθή, κε ηηο γπλαίθεο λα δείρλνπλ γεληθά πην 

πνιχ ελζνπζηαζκφ θαη λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνπζηθή απφ φηη ηα αγφξηα 

(ηάκνπ, 2006  ˙  North & Hargreaves, 2007: 1  ˙  terBogt et al., 2010). Οη έξεπλεο επίζεο 

ζπγθιίλνπλ ζην φηη γπλαίθεο αθνχλε κνπζηθή θπξίσο γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ζθνπνχο 

(terBogt et al., 2010  ˙  Teo, 2005  ˙  Boer, 2009  ˙  Saarikallio, 2007  ˙  North, Hargreaves & 

O‟Neill, 2000  ˙  Boer et al., 2012) θαη σο εθ ηνχηνπ αλαπηχζζνπλ πξνηηκήζεηο θπξίσο γηα 

ηα δεκνθηιή είδε φπσο είλαη ε chart pop  (Boer et al., 2012  ˙  Christerson & Peterson, 1998, 

αλαθέξεηαη ζηελ Colley, 2008  ˙  North & Hargreaves, 2007: 1  ˙  Colley, 2008  ˙  Mulder et 

al., 2010  ˙  Rawlings & Ciancarelli, 1997). Ζ ζπζρέηηζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ κε ηελ 

πξνηίκεζε γηα ηελ δεκνθηιή κνπζηθή είλαη εκθαλήο απφ ηελ παηδηθή ειηθία (ηάκνπ, 2006  

˙  Αξγπξίνπ, 2011  ˙  Delsing et al., 2008  ˙  Hargreaves, Comber & Colley, 1995 αλαθέξεηαη 

ζηελ Colley, 2008). 

 

x) Πξνζσπηθέο αμίεο 

Οη αμηαθνί  πξνζαλαηνιηζκνί ησλ αηφκσλ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ ηνπο  

πξνηηκήζεσλ έρνληαο σο ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο 

(Tekman, Boer&Fischer, 2012). Οη αμίεο θαηεπζχλνπλ ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο θαζνξίδνληαο 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαλείο επηζπκεί λα αθνχεη κνπζηθή, θαη νη κνπζηθέο ρξήζεηο κε 
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ηε ζεηξά ηνπο θαηεπζχλνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη πξνο ηθαλνπνίεζε 

ηεο παξαπάλσ επηζπκίαο. ε έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Tekman, Boer θαη Fischer (2012) ζε 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηεο Σνπξθίαο βξέζεθαλ ζαθείο ζπζρεηίζεηο ζε αμίεο θαη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο, κε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο ρξήζεηο λα δηακεζνιαβνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ζρέζεηο απηέο. Ζ αμία ηεο απηφ-ππέξβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη νηθνπκεληθέο αμίεο φπσο 

είλαη ν αλζξσπηζκφο, ε ηζφηεηα θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα ηελ  

θαηεγνξία ηεο «εθιεπηπζκέλεο» κνπζηθήο φπνπ αλήθνπλ είδε φπσο ε θιαζζηθή, ε ηδαδ, ε 

blues θαη ε ethnic κνπζηθή θαη γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ζχγρξνλεο πνπ ηνχξθηθεο κνπζηθήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία, απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηεο 

απηφ-ππέξβαζεο δηαπηζηψζεθε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή σο νηθνγελεηαθφ δεζκφ θαη 

σο έθθξαζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ιεηηνπξγίεο πνπ επηηπγράλνληαη πνιχ 

θαιχηεξα κέζσ ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο ηνπο κνπζηθήο. Ζ αμία ηεο αιιαγήο πνπ 

πεξηιακβάλεη αμίεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ειεπζεξίαο, θαη αλαδήηεζεο ζπλαξπαζηηθψλ 

βησκάησλ, ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο δηέμνδν απφ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ «έληνλσλ» κνπζηθψλ εηδψλ φπσο είλαη απηά ηεο rock θαη 

ηεο metal νδεγψληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε πξνηίκεζεο γηα απηά. Αθφκα ηα άηνκα πνπ είλαη 

αλνηρηά ζηηο αιιαγέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα δηακνξθψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ 

ηηο αμίεο ηνπο, ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη επίζεο κέζσ ησλ έληνλσλ κνπζηθψλ εηδψλ 

θαζψο θαη κέζσ ηεο εθιεπηπζκέλεο κνπζηθήο, γεγνλφο πνπ θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

αλάινγσλ πξνηηκήζεσλ. Ζ αμία ηνπ ζπληεξεηηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πίζηε ζηελ 

παξάδνζε, ηελ επζέβεηα θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο εμνπζίαο ζπζρεηίδεηαη 

κε πξνηηκήζεηο γηα «ζχγρξνλε» κνπζηθή φπσο ε pop θαη ε rap. Οη δηακεζνιαβεηηθνί 

παξάγνληεο ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ βξέζεθαλ ζε απηή ηε ζρέζε είλαη ζηαζεξνί αιιά 

αδχλακνη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην φηη ν ζπληεξεηηζκφο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε αμηψλ θαη ηελ έθθξαζε πνιηηηθψλ πηζηεχσ κέζσ ηεο κνπζηθήο, ιεηηνπξγίεο πνπ 

βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά απφ ηα παξαπάλσ είδε. Ζ απνθήξπμε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ απφ 

ηελ άιιε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε κνπζηθή ρξήζε ηεο δηακφξθσζεο αμηψλ θαη ηα άηνκα 

επηιέγνπλ γηα απηφ ην ιφγν ηα «έληνλα» κνπζηθά ζηπι. Σέινο, ε αμία ηεο απηφ-βειηίσζεο 

πνπ έρεη λα θάλεη κε θηινδνμίεο γηα επηηπρία, γηα πινχην θαη εμνπζία ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε 

ηεο κνπζηθήο γηα εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο γηα ρνξφ, ιεηηνπξγία πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε πξνηίκεζεο γηα ηε «ζχγρξνλε» κνπζηθή. 

     Ζ Boer (2009) κειεηψληαο πνηθίινπο πνιηηηζκνχο αλά ηνλ θφζκν θαηέιεμε ζε φκνηα 

ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε ηα επξήκαηά ηεο ε απφξξηςε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ζπλδέεηαη ζε 
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παγθφζκην επίπεδν κε εθείλα ηα κνπζηθά χθε πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη δηεζλψο θαηά φκνην 

ηξφπν ζην είδνο ηεο rock κνπζηθήο, ε απηφ-ππέξβαζε ζπλδέεηαη κε ηελ θιαζζηθή θαη ηελ 

ηδαδ κνπζηθή, ν ζπληεξεηηζκφο κε ηε ζχγρξνλε pop αιιά θαη κε ηελ θιαζζηθή κνπζηθή, ε 

απην-βειηίσζε θαη ν θηιειεπζεξηζκφο κε ηα είδε ηεο δηεζλνχο pop, θαη ε αμία ηεο αιιαγήο 

ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα rock θαη punk αιιά θαη γηα δηεζλή pop κνπζηθή. Οη North θαη 

Hargreaves (2007) αθφκα δηαπίζησζαλ πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά 

κήθνο κηαο δηρνηφκεζεο θηιειεχζεξσλ θαη ζπληεξεηηθψλ αμηψλ πνπ επεξεάδνπλ  ζηάζεηο 

δσήο θαη ζπκπεξηθνξέο, κε γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ ζπληεξεηηθέο 

ηάζεηο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν θιαζζηθέο κνξθέο κνπζηθήο ελψ εθείλα πνπ έρνπλ 

θηιειεχζεξεο αμίεο πξνηηκνχλ επαλαζηαηηθά κνπζηθά είδε. 

     ηελ Διιάδα νη ζπζρεηίζεηο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη αμηψλ είλαη παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ βξέζεθαλ θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη Baltzis θαη Gardikiotis (2008, 2012) βξήθαλ 

πσο ε αμία ηνπ ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζην θαζεζηψο ζπλδέεηαη έληνλα κε 

πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο  pop, ηεο rap, ηεο R&B θαη ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθηινχο ιατθήο κνπζηθήο ηεο δηαζθέδαζεο. Απφ ηελ άιιε ε αμία ηεο απην-ππέξβαζεο 

φπσο θαη ε αμία ηεο δηάζεζεο γηα αιιαγέο ζπλδέεηαη έληνλα κε πξνηηκήζεηο γηα κε 

επηθξαηνχληα κνπζηθά είδε ρακειήο ζρεηηθά δεκνηηθφηεηαο φπσο είλαη ε ειιεληθή θαη μέλε 

rock, ε metal, ε alternative, ε funk, ε punk, ε house θαη ε trance κνπζηθή. 

 

xi) Πνιηηηζκηθέο αμίεο 

Σν πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απνηειεί κείδνλ θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί κπνξεί λα ζεκαίλνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο, 

ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο (Αγγειφπνπινο, 2009). Οη LeBlanc et al. (1999) θαη νη 

LeBlanc et al. (2002) επηζεκαίλνπλ πσο ε έξεπλα ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ νθείιεη λα 

ιάβεη ππ‟ φςηλ ηελ κεηαβιεηή ηεο θνπιηνχξαο/ πνιηηηζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

βξνπλ εμήγεζε νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο ή αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο φπσο έγηλε θαλεξφ κεηά 

απφ έξεπλα ησλ πξψησλ ζε Διιάδα, Κνξέα θαη Ζ.Π.Α. θαη ησλ δεχηεξσλ ζε Βξαδηιία, 

Διιάδα, Ηαπσλία, Πνξηνγαιία θαη Ζ.Π.Α.  

     Έρεη δηαπηζησζεί πσο νη πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα δίπνια 

ζπιινγηθφηεηα-αηνκηθηζκφο θαη αληίζηνηρα παξάδνζε-εθθνζκίθεπζε αζθνχλ ζεκαληηθή 



 
 

69 
 

επίδξαζε ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε κνπζηθή ζηελ εθάζηνηε θνηλσλία. Οη  

έξεπλεο ησλ Boer (2009), Boer & Fischer (2010) θαη Boer et al. (2012) ζπκπεξηέιαβαλ έλα 

πιήζνο πνιηηηζκψλ δπηηθψλ θαη αλαηνιηθψλ, αηνκηθηζηηθψλ θαη ζπιινγηθψλ, ζε Δπξψπε, 

Αθξηθή, Αζία, Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή θαη παξνπζίαζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Σα 

άηνκα απφ πνιηηηζκνχο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε αμίεο ζπιινγηθφηεηαο θαη παξάδνζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθθξάζνπλ απηέο ηηο αμίεο θαη νη 

κνπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ αθξφαζε κέρξη θαη ηελ εθηέιεζε παίξλνπλ ηε κνξθή 

ηζρπξνχ δείθηε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο δεζκψλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηηο πην 

θνζκηθέο θαη αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο γηα ρνξφ θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο φπσο είλαη ε 

αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θηι. Βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο εμππεξεηνχλ ζπκπεξηθνξηζηηθέο εθθξάζεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ, 

δηαθνξέο ηνπο κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ζε θνηλέο κνπζηθέο ρξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ν ρνξφο 

ζηηο πεξηζζφηεξν ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζεσξείηαη κία δξαζηεξηφηεηα απηνβειηίσζεο 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο θαη ηελ ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, ελψ 

ζηηο πην παξαδνζηαθέο απνηειεί έλα ζηνηρείν ηειεηνπξγίαο θαη ζπιινγηθήο ςπραγσγίαο.  

     Ο πνιηηηζκφο επεξεάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα ηηο κνπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη κνπζηθέο ηαπηφηεηεο 

δεκηνπξγνχληαη ελ κέζσ ησλ πνιηηηζκηθψλ ξφισλ κε ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδεηαη θαλείο κέζα 

ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ (Hargreaves, Miell&MacDonald, 2002). Απηέο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαδηθαζίεο επεξεάδνπλ έσο έλα βαζκφ πνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη φκνξθα θαη αξκνληθά 

(Cattell&Saunders, 1954). Αθφκε θαη ε νηθεηφηεηα έρεη βξεζεί πσο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πνιηηηζκηθή έθζεζε αθνχ έλαο άλζξσπνο ζα εθιάβεη έλα κνπζηθφ χθνο σο νηθείν απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην έρεη αθνκνηψζεη ν πνιηηηζκφο κέζα ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε δσή ηνπ 

(North&Hargreaves, 1995). Ζ Boer (2009) φξηζε ηα είδε ηεο rock, ηεο pop θαη ηεο 

θιαζζηθήο κνπζηθήο ηα νπνία εθιακβάλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε φκνην ηξφπν θαη 

θαηαηάζζνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπο φκνηνπο θαιιηηέρλεο σο δηεζλή κνπζηθά ζηπι θαη 

εμέηαζε ζε πνηνπο πνιηηηζκνχο έρεη ην θάζε έλα ηε κεγαιχηεξε δεκνηηθφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηά ηεο δείρλνπλ πσο ζε θνηλσλίεο ζχγρξνλεο, αηνκηθηζηηθέο θαη κε 

βξαρππξφζεζκνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ε πην δεκνθηιήο κνπζηθή είλαη ε δηεζλήο rock, ζε 

θνηλσλίεο πνπ ζέβνληαη ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο θαη είλαη αλεθηηθέο πξνο ηελ αβέβαηε 
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αληηκεηψπηζε ηνπ κέιινληνο ε δεκνθηιέζηεξε είλαη ε δηεζλήο pop, θαη ζε θνηλσλίεο κε 

εδξαησκέλεο αμίεο θαη πηζηέο ζηνλ ζεζκφ ηεο ηεξαξρίαο ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν ε δηεζλήο θιαζζηθή κνπζηθή. 

     Δθηφο φκσο απφ ηελ απηνχζηα επίδξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο κνπζηθέο επηινγέο ησλ 

αλζξψπσλ έρεη παξαηεξεζεί θαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο επηξξνήο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε 

ζρέζε πνπ δηαηεξεί ν θαζέλαο κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη λένη πνπ απνξξίπηνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ θξαηψληαο απφζηαζε απφ ην 

κεηξηθφ ηνπο πνιηηηζκφ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο πξνηίκεζε γηα 

βαξηά είδε κνπζηθήο φπσο είλαη ε hard rock (Roe, 1996  ˙  Schwartz&Fouts, 2003). Απφ ηελ 

άιιε εθείλνη πνπ δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην θπξίαξρν ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο, ζπλήζσο νη πνιηηηζηηθέο ηνπο επηινγέο απνηεινχληαη απφ κε εθδεισηηθά 

ζηνηρεία θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κνπζηθήο  νη πξνηηκήζεηο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ειαθξηά 

κνπζηθά ζηπι φπσο είλαη ε pop θαη ε dance κνπζηθή (Roe, 1996  ˙  Schwartz&Fouts, 2003).   

      Οη Boer et al. (2013) παξαηήξεζαλ πσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αγαπνχλ είδε πνπ έρνπλ ηηο γισζζηθέο, ηζηνξηθέο θαη γισζζηθέο ηνπο ξίδεο  ζηελ εζληθή 

ηνπο ππφζηαζε. Αλεμάξηεηα κε ην αλ ππάξρνπλ θαη άιια κνπζηθά είδε πνπ πξνηηκνχλ ζε  

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο κνπζηθψλ εθθξάδνπλ θαη 

επηθνηλσλνχλ αμηαθά ζηνηρεία θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο κέζα ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία φπνπ δνχλε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θαηλφκελν απηφ ηνπ κνπζηθνχ 

εζλνθεληξηζκνχ ζπλδέεη ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηα ηδηαίηεξα κνπζηθά 

χθε ηνπ ιανχ ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

Αληίζεηε κε ηα παξαδνζηαθά κνπζηθά είδε είλαη ε δηεζλήο rock κνπζηθή ε νπνία 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ έθθξαζε εζληθψλ αμηψλ δηαηεξψληαο ηε δηάζεζε ηεο 

έθθξαζεο κηαο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ή ζπλδεφκελε κε ηαπηφηεηεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο. ηελ Διιάδα θαίλεηαη λα ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 

κνπζηθνχ εζλνθεληξηζκνχ αθνχ έρεη βξεζεί πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ  

θαζψο θαη νη επηινγέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε δσληαλψλ κνπζηθψλ 

παξαζηάζεσλ  αθνξνχλ ηα παξαδνζηαθή ειιεληθή κνπζηθή ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηα ππφινηπα είδε (Skaliotis, 2002). Σειηθά, ελψ ην θαηλφκελν ηνπ κνπζηθνχ εζλνθεληξηζκνχ 

έρεη παξαηεξεζεί πην έληνλα ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, ζπλαληάηαη θαζνιηθά ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ αλάκεζα ζηα δηάθνξα έζλε ηνπ θφζκνπ (Boer et al., 2013). 
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       Με ιίγα ιφγηα, ηα άηνκα ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαδνζηαθά 

ηνπο κνπζηθά είδε γηα ηελ έθθξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο αμηψλ, ελψ ηα άηνκα ησλ πην 

κνληέξλσλ θαη αηνκηθηζηηθψλ θνηλσληψλ πξνηηκνχλ θπξίσο ηα ζχγρξνλα κνπζηθά είδε θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή πεξηζζφηεξν γηα λα ρνξέςνπλ, λα εθηνλσζνχλ θαζψο θαη γηα 

άιιεο πξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο (Boer, 2009  ˙  Boer & Fischer, 2010  ˙  Boer et al., 2012).  

 

xii) Πνιηηηθέο αμίεο 

 

Όπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηνλ ζπληεξεηηζκφ ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ αμηαθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ νη έξεπλεο δείρλνπλ 

πσο νη κνπζηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ 

αμία ηνπ πνιηηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ. Οη Rentfrow θαη Gosling (2003) κειεηψληαο ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θνηηεηψλ κέζα απφ έλα πνιππνίθηιν δείγκα θπιψλ θαη εζληθνηήησλ 

βξήθαλ πσο ηα άηνκα ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ αμηψλ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζπκβαηηθά 

είδε ηεο pop, ηεο country, ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη ηεο κνπζηθήο ησλ soundtracks ελψ εθείλα 

πνπ απνθεξχζζνπλ ην ζπληεξεηηζκφ είλαη πηζαλφηεξν λα επηιέγνπλ ηα πνιχπινθα κνπζηθά 

ζηπι  ηεο θιαζζηθήο, ηεο  ηδαδ, ηεο blues, ηεο ιατθήο κνπζηθήο θαζψο θαη ηα ξπζκηθά ζηπι 

ηεο rap, ηεο funk θαη ηεο dance. Οη Fox θαη Williams (1974) ζεκεηψλνπλ πσο ν πνιηηηθφο 

ζπληεξεηηζκφο αληηκεησπίδεη ηηο δεκνθηιείο κνπζηθέο ησλ δεθαεηηψλ ‟60 θαη ‟70 φπσο θαη 

ηε rock κνπζηθή σο επίθνβεο γηα κελχκαηα θνηλσληθήο θαηάιπζεο ελψ πνιηηηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο βιέπεη απηέο ηηο κνπζηθέο σο ελ δπλάκεη ηζρπξφ φπιν γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή. ηελ έξεπλα ηνπο ρψξηζαλ ηνπο πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ζε ζπληεξεηηθνχο, 

θεληξψνπο θαη θηιειεχζεξνπο, δηαπηζηψλνληαο πσο νη πνιηηηθά θηιειεχζεξνη πξνηηκνχλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο ηα είδε ηεο ηδαδ, ηεο ιατθήο, ηεο blues 

κνπζηθήο θαη ην ηξαγνχδη δηακαξηπξίαο ελψ νη ζπληεξεηηθνί πξνηηκνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο ηηο πξφζθαηεο pop επηηπρίεο θαη γεληθά ηελ εχθνια αθνπζηή 

κνπζηθή. Ζ rock θαη ε country κνπζηθή αλ θαη ζεσξνχληαη πσο πεξηέρνπλ θηιειεχζεξα θαη 

ζπληεξεηηθά αληίζηνηρα πνιηηηθά κελχκαηα δελ βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη έληνλα κε 

πνιηηηθνχο νξίδνληεο. Με κηθξέο γεληθά δηαθνξέο ηελ rock κνπζηθή ηελ πξνηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν νη πνιηηηθά θεληξψνη θαη ιηγφηεξν νη ζπληεξεηηθνί, θαη ηελ country φπσο θαη 

ηελ θιαζζηθή ηελ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν νη θηιειεχζεξνη θαη ιηγφηεξν νη ζπληεξεηηθνί. 

Έλα αθφκε εχξεκα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο  αθνξά ηα κέζα αθξφαζεο  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ  ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Οη θηιειεχζεξνη 
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πξνηηκνχλ λα αθνχλε κνπζηθή απφ ερνγξαθήζεηο θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο ελψ νη ζπληεξεηηθνί πξνηηκνχλ ηελ αθξφαζε απφ 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο. Ζ ζρέζε κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη πνιηηηθψλ ζηάζεσλ κειεηήζεθε θαη απφ ηνπο Leung θαη Kier (2008) νη 

νπνίνη θαηέιεμαλ φηη νξηζκέλα κνπζηθά είδε ζπλδένληαη κε πνιηηηθή έθθξαζε φρη κφλν ζε 

ηδενινγηθφ αιιά θαη ζε πξαθηηθφ πιαίζην φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ ζπκκεηνρή ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο δξάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνλ Καλαδά ζε δείγκα λεαξψλ αηφκσλ απφ 19 έσο 24 ρξνλψλ δείρλνπλ πσο κε πνιηηηθφ 

αθηηβηζκφ ζπλδέεηαη ζεηηθά ε πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο heavy metal, ηεο Punk, ηεο ska, ηεο 

house, ηεο newage, ηεο worldmusic, ησλ musical, ηεο opera θαη ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ελψ 

αξλεηηθά ε πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο pop, ηεο  rap/ hip-hop θαη ηεο R&B. 

     Πνιηηηθή κνπζηθή ππήξρε ζε θάζε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη θάζε 

πνιηηηζκφο ηνπ πιαλήηε ρξεζηκνπνηεί θαηά θαηξνχο ηε κνπζηθή σο πνιηηηθή δηακαξηπξία 

(Μπιάθηλγθ, 1981 Brown, 2008). Πνιιά κνπζηθά είδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο φπσο είλαη ε country κνπζηθή πνπ 

αλέθαζελ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε παηξησηηθά κελχκαηα ζηηο ΖΠΑ, θαη άιια δεκηνπξγήζεθαλ 

εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ πεξηέρνληαο ζαθείο πνιηηηθέο ζέζεηο φπσο ζπλέβε κε ην hip-hop 

πνπ γελλήζεθε εθθξάδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηακαξηπξία ηεο αζηηθήο λενιαίαο 

ζε Αθξηθή θαη Ακεξηθή (Brown, 2008  Leung&Kier, 2008). O Spau (2013) εμεγεί φηη ε 

κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα σο ηειεηνπξγηθφ ζχκβνιν ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ππνβάζξνπ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζε απηά κεηαθέξνληαο ηδέεο 

θαη ζπλαηζζήκαηα ζπιινγηθά θαη επηβεβαηψλνληαο ηελ επηθνηλσλία θνηλψλ αμηψλ, 

πεπνηζήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα θνηλφ έδαθνο φπνπ 

δηακνξθψλνληαη ηα κέζα γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο.  

      Ο Brown (2008) ζεκεηψλεη φηη ππάξρνπλ δχν είδε πνιηηηθήο κνπζηθήο αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ κεηαθέξνπλ ηηο ηδέεο. Πξψηνλ είλαη ε αλαπαξαζηαηηθή κνπζηθή ε νπνία 

αλαθέξεηαη  ζηα έξγα πνπ κεηαθέξνπλ ηελ πνιηηηθή ζέζε ηνπ ζπλζέηε ρξεζηκνπνηψληαο 

άκεζα κελχκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είηε κε κία δηαρξνληθή θαηάζηαζε είηε κε έλα 

παξνληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία. Με ην ηξαγνχδη εμάιινπ επαλαιακβάλνληαη 

έλλνηεο, ζέκαηα θαη ηδενινγίεο επεξεάδνληαο έηζη θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζρεηηθά θηλήκαηα αιιά θαη εθείλνπο πνπ κέλνπλ ακέηνρνη αλαπηχζζνληαο κηα αίζζεζε 

θνηλφηεηαο θάησ απφ θνηλέο αμίεο (Spau, 2013). Γεχηεξν είδνο πνιηηηθήο κνπζηθήο θαηά ηνλ 

Brown (2008) είλαη ε ζπλεηξκηθή κνπζηθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηα νκάδα 
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αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχλζεζε ελφο έξγνπ σο κέζν γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο πηζηεχσ, ζπλδένληαο ην έξγν απηφ κε ζθνπνχο θαη έλλνηεο νη νπνίεο πηζαλψο 

λα κελ πξννξίδνληαλ απφ ηνλ ζπλζέηε. Ζ κνπζηθή εμάιινπ απνηειεί πνιηηηθφ κέζν απφ ηελ 

ζηηγκή θαη κφλν πνπ νδεγεί ζε ζπιινγηθή βίσζε εκπεηξηψλ φπνπ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε γίλνληαη έλα (Μπιάθηλγθ, 1981) . 

     Σνλ 20
ν
 αηψλα ε πνιηηηθή κνπζηθή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

εξγαηηθή ηάμε, επεξεάδνληαο άκεζα ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ (Brown, 2008). Γηα 

παξάδεηγκα ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ γξάθηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά 

ηξαγνχδηα κε θαζαξά αληηπνιεκηθφ πεξηερφκελν, ελψ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 ζηελ 

Ακεξηθή ε κνπζηθή δηακαξηπξία ήηαλ αιιειέλδεηε κε ηνπο αγψλεο ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ (Brown, 2008). Ζ πνιηηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο βέβαηα ζπζρεηίδεηαη ζε πην 

έληνλν βαζκφ κε ηνπο λένπο. Οη Fox θαη Williams (1974) βξήθαλ πσο ηε ζχγρξνλε ηνπο 

επνρή πνιηηηθή κνπζηθή άθνπγαλ θπξίσο νη λεαξνί ελήιηθεο 20 πεξίπνπ εηψλ. Ο Brown 

(2008) ππνζηεξίδεη πσο θαη ζήκεξα ε κεηαθνξά πνιηηηθψλ ηδεψλ κε ηε κνπζηθή ζπκβαίλεη 

ηδηαίηεξα κεηαμχ λέσλ. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο απμάλεη δηαξθψο ηελ επθνιία δηαλνκήο ηεο 

θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαζέλαο ζε φπνηα κνπζηθή ζέιεη. Σα λέα 

άηνκα ινηπφλ πνπ ζπλήζσο έρνπλ άξηζηε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ 

εχθνια ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο κνπζηθήο. Έηζη ε κνπζηθή ζήκεξα παίδεη θχξην ξφιν ζηελ 

απμαλφκελε θαη πνηθηιφκνξθε κεηαθνξά ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ (Brown, 2008). 

       πλνςίδνληαο, ηα άηνκα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πνιηηηθά ζπληεξεηηθέο αμίεο 

πξνηηκνχλ δεκνθηιή κνπζηθά είδε φπσο είλαη ε chart pop ελψ ηα άηνκα πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο αμίεο πξνηηκνχλ πην πνιχπινθα κνπζηθά είδε 

φπσο είλαη ε ηδαδ θαη ε blues (Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Fox & Williams, 1974). 

 

 

xiii) Μνξθσηηθό επίπεδν 

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο 

θαζψο νη επηινγέο ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ έρεη  βξεζεί πσο κπνξεί λα 

ζπζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο, ελψ δελ έρεη παξαηεξεζεί αληίζηνηρε 

επηξξνή ζηηο κνπζηθέο ρξήζεηο (ter Bogt et al., 2010). Απηφ ζεκαίλεη πσο δχν άηνκα κε 

κεγάιε δηαθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο κπνξεί λα ζέινπλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή γηα 
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ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη έρνληαο ηηο ίδηεο αλάγθεο αιιά ηηο πιεξνχλ ν θαζέλαο κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. 

    Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην φηη ην πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε. Γηα 

παξάδεηγκα ν Mark (1998) βξήθε πσο ηα άηνκα ηνπ δείγκαηφο ηνπ κε ην πςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν αθνχλε θπξίσο θιαζζηθή, musical, φπεξα, newage θαη ηδαδ κνπζηθή ελψ 

εθείλα κε ην ρακειφηεξν αθνχλε heavy metal, rap, country, bluegrass θαη gospel κνπζηθή. Ο 

Ζν (2004) ζηελ έξεπλά ηνπ δηαπίζησζε επίζεο πσο ηα άηνκα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε γηα θιαζζηθή κνπζηθή παξά γηα ηελ ηνπηθή 

δεκνθηιή κνπζηθή ζε αληίζεζε κε εθείλα πνπ είλαη ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Ο 

Mulder et al. (2010) βξήθαλ φηη ε δηαθνξά ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ αλάινγα κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε φπσο ε lounge θαη ε 

θιαζζηθή κνπζηθή αιιά θαη ζηα ρνξεπηηθά φπσο είλαη ε dance θαη ε trance κνπζηθή. Σα 

πςειφηεξα κνξθσκέλα άηνκα ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εθιεπηπζκέλε κνπζηθή θαη 

ιηγφηεξν ηελ ρνξεπηηθή ελψ αληίζεηα ηα ιηγφηεξν κνξθσκέλα άηνκα ζπκπαζνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ρνξεπηηθή θαη ιηγφηεξν ηελ εθιεπηπζκέλε. Ο VanEijck (2001) απφ ηελ 

άιιε δελ βξήθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ε θνηλσληθή ηάμε ησλ αηφκσλ, ε 

νπνία ππνλνεί θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο αιιά κε ην 

εχξνο ησλ εηδψλ πνπ ζπκπαζεί θαλείο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείρλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε έρνπλ ειαθξψο πην πνιιέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

απφ εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξε. Παξνκνίσο νη López-Sintas, Garcia-Álvarez θαη 

Filimon (2008) βξήθαλ πσο αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο ηζπαληθήο κεζαίαο ηάμεο 

έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν εχξνο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, απηφ ην εχξνο επηινγψλ απμάλεηαη ζηα 

άηνκα ησλ πςειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ. 

    Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ κε 

ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη παξφκνηνο κε απηφλ πνπ ζπζρεηίδνληαη θαη νη κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιηθφ ηνπο επίπεδν. Οη Mulder et al. (2007) δηαπίζησζαλ 

πσο νη πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα ζπλδένληαη έληνλα κε πξνηίκεζε γηα 

εθιεπηπζκέλα είδε κνπζηθήο ελψ νη ρακειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζπλδένληαη είηε κε 

πξνηίκεζε γηα δεκνθηιή θαη ρνξεπηηθά κνπζηθά είδε είηε κε γεληθή αδηαθνξία πξνο ηε 

κνπζηθή. Οη Schwartz θαη Fouts (2003) βξήθαλ πσο ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ δελ ηνπο 

αξέζεη ην ζρνιείν θαη γεληθά νη καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο θαη έρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 
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αθαδεκατθή ηνπο ηθαλφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε πξνηίκεζε γηα βαξηά κνπζηθά είδε 

φπσο είλαη ε heavy metal θαη ε hard rock. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ 

αθαδεκατθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη έρνπλ ζεηηθέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν πξνηηκνχλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δφθηκεο κνξθέο θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαη ν αληηθαηνπηξηζκφο απηψλ 

ησλ κνξθψλ ζην θνκκάηη ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ηα δεκνθηιή θαη 

ειαθξηά κνπζηθά είδε φπσο είλαη ε pop, ε εθεβηθή pop θαη ε dance κνπζηθή. Ζ Roe (1996) 

ζε παξφκνην θιίκα ζεκεηψλεη πσο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θαζνδηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία 

ή ε απέρζεηα γηα ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο επηδφζεηο ζπλδέεηαη κε ηζρπξή 

πξνηίκεζε γηα heavy metal κνπζηθή. Ζ ηζρπξή ζπκπάζεηα γηα θιαζζηθή, ηδαδ θαη blues 

κνπζηθή αιιά θαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε φια ηα κνπζηθά ζηπι ζπλδέεηαη κε πςειέο 

καζεηηθέο επηδφζεηο θαη ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

      Οη Peterson θαη Kern (1996) κειεηψληαο ηελ ζρέζε κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

Ακεξηθαλψλ κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαηέιεμαλ πσο νη λέεο γεληέο ησλ πςειψλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ αχμεζαλ ην εχξνο ησλ κνπζηθψλ ηνπο επηινγψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

παιαηφηεξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ παιηέο θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ παξνπζίαδαλ κνλαδηθή πξνηίκεζε γηα εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε, νη λέεο γεληέο 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή πνιηηηζκηθή θίλεζε θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

εθηηκνχλ πνιηηηζηηθά είδε πνπ απαηηνχλ πςειφ κνξθσηηθφ ή θαη λνεηηθφ επίπεδν φπσο ηα 

εθιεπηπζκέλα κνπζηθά ζηπι, κπνξνχλ θαη λα επηιέγνπλ πξντφληα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

δελ απαηηνχλ θάπνην ηδηαίηεξν επίπεδν γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο, φπσο είλαη ηα 

δεκνθηιή κνπζηθά είδε. Ζ άπνςε απηή δελ βξίζθεη ππνζηήξημε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Garcia-Álvarez, Katz-Gerro θαη López-Sintas (2007) νη νπνίνη βξήθαλ φηη 

αλάκεζα ζηνπο Ακεξηθάλνπο αθξναηέο πνπ άλνημαλ ζην πέξαο ηνπ θαηξνχ ηνλ θχθιν ησλ 

κνπζηθψλ ηνπο επηινγψλ, βξίζθνληαη κφλν νη ιάηξεηο ηεο pop κνπζηθήο καδί κε εθείλνπο 

πνπ είραλ αλέθαζελ έλα ζρεηηθά κεγάιν εχξνο πξνηηκήζεσλ. Δπίζεο δηαπίζησζαλ φηη ην 

κεγάιν εχξνο πνιηηηζκηθήο θαηαλάισζεο δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. πλδπάδνληαο ινηπφλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην εχξνο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ρψξηζαλ ηνπο αθξναηέο ζε ηέζζεξεηο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα 

άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ έρνπλ κεγάιν εχξνο κνπζηθψλ επηινγψλ αιιά κε 

πεξηζζφηεξε έληαζε πξνηηκνχλ είδε πςειήο θνπιηνχξαο φπσο είλαη ε θιαζζηθή κνπζηθή. Ζ 

δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ έρνπλ 

απνθιεηζηηθή πξνηίκεζε γηα κνπζηθά είδε πςειήο θνπιηνχξαο, ζηελ ηξίηε αλήθνπλ ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κεγάινο εχξνο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ 
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αιιά πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν είδε ρακειήο θνπιηνχξαο φπσο είλαη ε  pop κνπζηθή, θαη ζηελ 

ηέηαξηε νκάδα αλήθνπλ εθείλνη πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ζηελφ εχξνο  

πξνηηκήζεσλ θαη ζπλήζσο είλαη ιάηξεηο απνθιεηζηηθά ηεο pop κνπζηθήο. Με παξφκνην 

ηξφπν νη López-Sintas θαη Katz-Gerro (2005) ηεξάξρεζαλ ηνπο αθξναηέο βάζεη γεληθήο 

πνιηηηζηηθήο θαηαλάισζεο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Οη νκάδεο αθξναηψλ πνπ πξνέθπςαλ 

ήηαλ πάιη ηέζζεξηο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο πςειά κνξθσκέλνπο κε κεγάιν 

εχξνο πνιηηηζηηθψλ πξνηηκήζεσλ, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ επίζεο πςειά 

κνξθσκέλα άηνκα πνπ έρνπλ φκσο ζηελφ εχξνο  πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα είδε 

πςειήο θνπιηνχξαο αληηκεησπίδνληαο ηα ππφινηπα ππνηηκεηηθά. Ζ ηξίηε νκάδα 

πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη πςειά κνξθσκέλα θαη έρνπλ ζηελφ εχξνο 

πξνηηκήζεσλ γηα δεκνθηιή είδε πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά ζε γλσζηηθφ θαη 

δηαλνεηηθφ επίπεδν. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε νκάδα αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πςειή 

κφξθσζε αιιά ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ απνζηξνθή γηα ηα δεκνθηιή είδε. 

      Με ιίγα ιφγηα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη ηα άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ  

επίπεδν ζπλήζσο πξνηηκνχλ πνιχπινθα θαη εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε φπσο είλαη   ε 

θιαζζηθή θαη θ ηδαδ κνπζηθή (Mark, 1998  ˙  Ho, 2004  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  López-

Sintas &  Katz-Gerro, 2005  ˙  Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & López-Sintas, 2007). 

 

 

xiv) Μνπζηθή παηδεία 

Ζ κνπζηθή παηδεία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη κπνξεί εχθνια λα βνεζήζεη ζηελ πξφβιεςε ηνπο. Με εμαίξεζε ηε έξεπλα 

ηνπ Teo (2005) ζηελ νπνία δελ βξέζεθαλ ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζηε κνπζηθή παηδεία θαη ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ ηεο ηγθαπνχξεο, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ πσο 

ηα άηνκα πνπ είλαη εθπαηδεπκέλα πάλσ ζηε κνπζηθή δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζε 

ζέκαηα επηινγήο θαη ρξήζεο ηεο. Καηαξράο ηα άηνκα κε κνπζηθή παηδεία  έρεη δηαπηζησζεί 

πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή πεξηζζφηεξν γηα γλσζηαθνχο-πλεπκαηηθνχο ζθνπνχο παξά 

γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο (Getz, Mark & Roy , 2014). ε γεληθέο γξακκέο ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη έληνλα κε πξνηίκεζε γηα ζχλζεηεο κνπζηθέο κνξθέο. Ζ Colley (2008) 

ππνζηεξίδεη πσο ε κνπζηθή παηδεία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο 

ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη πσο επεξεάδεη ηα άηνκα σο πξνο ηε ζπκπάζεηα γηα 

εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε. Οη North θαη Hargreaves (1997, αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008) 

εμεγνχλε πσο ηα άηνκα πνπ εθπαηδεχνληαη κνπζηθά έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε είδε φπσο 
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ε θιαζζηθή θαη ε φπεξα κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ νηθεηφηεηα καδί ηνπο θαη ηειηθά λα 

ηα ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν. Ζ ηάκνπ (2006) βξήθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζηε 

πξνηίκεζε γηα θιαζζηθή κνπζηθή. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δήισζαλ ηελ θιαζζηθή κνπζηθή 

σο ηελ αγαπεκέλε ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κνπζηθήο ζε 

εμσζρνιηθά πιαίζηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε κηα νκάδα άιισλ κνπζηθψλ εηδψλ φπσο είλαη ε 

rap, ε παξαδνζηαθή θαη ε R&B αιιά ν ζπζρεηηζκφο πνπ πξνέθπςε ήηαλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφο. Οη Smith θαη Melara (1990, αλαθέξεηαη ζην Ziv & Keydar, 2009) δηαπίζησζαλ 

πσο ηα άηνκα πνπ ζπνπδάδνπλ κνπζηθή πξνηηκνχλ λα αθνχλ θνκκάηηα κε άηππεο αξκνληθέο 

πξνφδνπο θαη είδε πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλα επίπεδα κνπζηθήο πνιππινθφηεηαο. 

Ζ ζρέζε κνπζηθήο παηδείαο θαη πξνηίκεζεο γηα ζχλζεηεο κνπζηθέο θφξκεο απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα ησλ North θαη Hargreaves (1995, αλαθέξεηαη ζην 

Colley, 2008) ζπγθξίλνληαο ηνπο αθξναηέο ηνπο αθξναηέο ηεο pop κνπζηθήο πνπ είραλ 

κνπζηθή παηδεία κε απηνχο πνπ δελ είραλ, θαίλεηαη πσο νη πξψηνη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

δεχηεξνπο δήισζαλ ηζρπξφηεξεο πξνηηκήζεηο γηα θνκκάηηα ηεο pop κνπζηθήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα πνιππινθφηεηαο απφ ηα ππφινηπα. 

    Ζ πνιππινθφηεηα φκσο πνπ επηδεηνχλ θαηά ηελ αθξφαζε ηνπο ηα κνπζηθά εθπαηδεπκέλα 

άηνκα δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ κνξθή θαη ην χθνο ηεο κνπζηθήο. Οη  Ladinig θαη 

Schellenberg (2012) δηαπίζησζαλ πσο ελψ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ηνπο 

πξνηηκνχλ λα αθνχλε κνπζηθέο πνπ πξνθαινχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο, εθείλνη πνπ 

είραλ κνπζηθή παηδεία παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα κνπζηθέο πνπ πξνθαινχλ 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο αιιά θαη ζιίςεο ζην ίδην θνκκάηη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κνπζηθή 

παηδεία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε πνηθηιία ζην επίπεδν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε κνπζηθή αθξφαζε.  

   πκπεξαζκαηηθά, φιεο νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα 

πνιχπινθα κνπζηθά πνπ πξνηίζεληαη γηα γλσζηαθή-πλεπκαηηθή επεμεξγαζία (Getz, Mark & 

Roy , 2014  ˙  North θαη Hargreaves, 1997, αλαθέξεηαη ζηελ Colley, 2008  ˙  ηάκνπ, 2006  ˙  

Smith θαη Melara,1990, αλαθέξεηαη ζηνπο Ziv & Keydar, 2009  ˙  North θαη Hargreaves, 

1995, αλαθέξεηαη ζηελ Colley, 2008) 

 

xv) Τξόπνο δσήο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο 
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Οη ιάηξεηο νξηζκέλσλ κνπζηθψλ εηδψλ ζε δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν εκθαλίδνπλ παξφκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο δσήο. Σν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγείηαη σο εμήο: ε πξψην 

ζηάδην έλαο βαζηθφο ππξήλαο νπαδψλ ελφο είδνπο επεξεάδεηαη απφ ηα κελχκαηα ησλ 

ηξαγνπδηψλ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην είδνο απηφ, 

δεκηνπξγψληαο κηα βάζε ζπκπεξηθνξηθψλ πξνηχπσλ. Οη ππφινηπνη ιάηξεηο ηνπ ίδηνπ είδνπο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ζηάζεηο απηψλ ησλ νπαδψλ ηνπ βαζηθνχ ππξήλα θαη ηδηαίηεξα απφ 

άηνκα ζπλνκήιηθα. Ζ ηαχηηζε ινηπφλ κε ηα πξφηππα απηά νδεγεί ζε ζηεξενηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζηάζεηο δσήο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε 

νπζηψλ ή ε απνθπγή ηεο ρξήζεο ηνπο, ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφι θηι. Βέβαηα απηή ε 

επηξξνή δε ζπκβαίλεη κε παζεηηθφ ηξφπν. Σα άηνκα έρνπλ ήδε αλεπηπγκέλεο ζε θάπνην 

βαζκφ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο εληζρχνληαη είηε ζπλεηδεηά είηε  

ππνζπλείδεηα απφ ηα ζηεξενηππηθά πξφηππα ησλ κνπζηθψλ εηδψλ πνπ πξνηηκνχλ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ινηπφλ ζηε πξψηε ελήιηθε δσή φπνπ νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζηαζεξνπνηνχληαη 

θαη ηα άηνκα εθζέηνληαη ζπλερψο ζηα ίδηα κελχκαηα θαη ηηο ίδηεο εηθφλεο, δηακνξθψλεηαη ε 

ζπζρέηηζε κνπζηθήο πξνηίκεζεο θαη ηξφπνπ δσήο (terBogt et al., 2012   Mulder et al., 2009). 

      Οη North θαη Hargreaves (2007:2) βξήθαλ πσο αλάκεζα ζηνπο ιάηξεηο ησλ κνπζηθψλ 

εηδψλ απηνί πνπ θαηαλαιψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αιθνφι είλαη ζπλήζσο φζνη 

αθνχλε house, dance, hip-hop κνπζηθή, ελψ εθείλνη πνπ θαηαλαιψλνπλ ηηο κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο είλαη φζνη αθνχλε  musical, opera, θιαζζηθή, country θαη pop κνπζηθή. Οη ίδηνη 

βξήθαλ επίζεο πσο νη νπαδνί ηεο hip-hop είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο νπαδνχο άιισλ κνπζηθψλ ζηπι ελψ νη ιηγφηεξν πηζαλνί γηα 

εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη νη ιάηξεηο ηεο rock κνπζηθήο. Οη Mulder et al. (2009) 

βξήθαλ πσο ε πξνηίκεζε γηα rap/ hip-hop θαη soul/ R&B κνπζηθή ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ ρξήζε νπζηψλ φπσο ν θαπλφο, ηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι. Οη πξνηηκήζεηο γηα ζθιεξή 

κνπζηθή φπσο είλαη ε punkθαη ε techno ζπζρεηίδεηαη ιηγφηεξν ζεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ, 

θαη ε πξνηίκεζε γηα δεκνθηιή κνπζηθή φπσο επίζεο γηα ηδαδ θαη θιαζζηθή ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Οη Mulder et al. (2008) ζε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηε ζρέζε 

ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ έθεβσλ αηφκσλ κε ηε ρξήζε αιθνφι, θαπλνχ θαη νπζηψλ 

γεληθφηεξα βξήθαλ φηη ε πξνηίκεζε γηα punk/ hard rock θαη techno/ house κνπζηθή 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ ελψ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα 

εθιεπηπζκέλα φπσο θαη γηα δεκνθηιή είδε. Ζ πξνηίκεζε γηα heavy metal κνπζηθή ζηα 

αγφξηα βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην θάπληζκα  ελψ ζηα θνξίηζηα ζεηηθά, θαη 

ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ δχν θχισλ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ρξήζε αιθνφι. Ζ 
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πξνηίκεζε γηα rap/ hip-hop βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην θάπληζκα θαη ζηα δχν 

θχια, ε πξνηίκεζε γηα reggae ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε αιθνφι ζηα αγφξηα θαη 

ηέινο ε πξνηίκεζε γηα house/ trance ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε αιθνφι θαη 

θαπλίζκαηνο ζηα θνξίηζηα. 

    ε έξεπλα ησλ ter Bogt et al. (2012) ζηε Δπξψπε βξέζεθαλ θνηλά απνηειέζκαηα θαη ζηα 

δχν θχια γηα ηε ζπζρέηηζε κνπζηθήο πξνηίκεζεο θαη ρξήζεο νπζηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

απηά ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα ε πξνηίκεζε γηα δεκνθηιή κνπζηθά είδε 

θαη γηα είδε πςειήο θνπιηνχξαο φπσο είλαη ε θιαζζηθή κνπζηθή δηαπηζηψζεθε πσο 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ ελψ ε πξνηίκεζε γηα ρνξεπηηθά είδε φπσο είλαη 

ε trance κνπζηθή ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά. Ζ πξνηίκεζε γηα rock κνπζηθά είδε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ έδσζε θάπνηα ζπζρέηηζε αιιά θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο 

ππήξμαλ ζπζρεηίζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα αδχλακεο. Ζ πξνηίκεζε γηα αζηηθά κνπζηθά είδε φπσο 

ε rap/ hip-hop θαη ε soul/ R&B κνπζηθή έδσζε κηθηνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηε ρξήζε νπζηψλ, 

θάπνηεο θνξέο ζεηηθνχο θαη θάπνηεο αξλεηηθνχο. ηελ Διιάδα νη πξνηηκήζεηο γηα δεκνθηιή 

είδε θαη γηα είδε πςειήο θνπιηνχξαο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη φπσο θαη γεληθά ζηελ 

Δπξψπε αξλεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Ζ πξνηίκεζε γηα rock θαη ρνξεπηηθά κνπζηθά είδε 

βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ηέινο ε πξνηίκεζε γηα αζηηθά είδε 

έδσζε πεξηζζφηεξνπο ζεηηθνχο παξά αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηε ρξήζε νπζηψλ. 

 

 

Α.4. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΑΚΡΟΑΣΗΡΙΟΤ 
 
Αθνχ ζπληεζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απφ ηελ ιήςε ηνπ κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο κέρξη 

θαη ηελ ζηάζε δσήο ηνπ αηφκνπ, ρηίδεηαη έλα ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνπζηθνχ αθξναηεξίνπ ην νπνίν θαηεπζχλεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηηο κνπζηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Έηζη ππάξρνπλ νη ιάηξεηο ηεο ξνθ, ηεο θιαζζηθήο, ηεο 

ιατθήο κνπζηθήο θαη νχησ θαζεμήο. Γηα λα θαηαλνεζεί φκσο θαιχηεξα ε κνπζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αθξναηψλ πνιινί εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηνλ ηχπν θαη ηελ έληαζε ησλ 

κνπζηθψλ επηινγψλ ηνπο ρσξίδνληαο ην ζπλνιηθφ ζψκα ηνπ αθξναηεξίνπ θαη 

νκαδνπνηψληαο ηνπο ιάηξεηο ησλ μερσξηζηψλ κνπζηθψλ εηδψλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο, ην εχξνο, ηελ έληαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κνπζηθψλ ηνπο 

πξνηηκήζεσλ. 
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    Οη Garcia-Álvarez, Katz-Gerro&López-Sintas (2007) κεηά απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ πσο ην ακεξηθάληθν αθξναηήξην κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο βάζε ηνπ εχξνπο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ απηνί 

πνπ αθνχλε κε επραξίζηεζε φια ηα κνπζηθά είδε ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπλ κνπζηθά 

«πακθάγνπο». ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ εθείλνη πνπ έρνπλ κέηξην εχξνο κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ρσξίδνληαη ζε άιιεο δπν ππννκάδεο. ηε κία αλήθνπλ εθείλνη πνπ 

παξνπζηάδνπλ αζζελή πξνηίκεζε γηα αξθεηά είδε αιιά ηαπηφρξνλα εθηηκνχλ ηδηαίηεξα έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δειψλνληαο ιάηξεηο ηνπ, πηζαλφηαηα ηνπ rock ή ηνπ blues. ηελ άιιε 

ππννκάδα βξίζθνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ πην πνιιέο πξνηηκήζεηο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

θαη ζπλήζσο πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη ηζρπξέο ηνπ κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

αθνξνχλ ηα κνπζηθά είδε ησλ opera, musical, big bands, country, ethnic ή παξαδνζηαθή 

κνπζηθή. ηελ ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη αθξναηέο κε πεξηνξηζκέλν εχξνο κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ζπκπάζεηα γηα ζπγθεθξηκέλα κφλν είδε θαη πηζαλφηεξα 

απηά λα είλαη ηo rock ή ην country. Οη ter Bogt et al. (2003)  θαηεγνξηνπνίεζαλ επίζεο βάζε 

εχξνπο ην αθξναηήξην ησλ Γεξκαλψλ θνηηεηψλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ ζε έμη θχξηεο νκάδεο. 

Πξψηνλ είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ ηνπο αξέζεη γεληθά λα αθνχλε ηα πάληα, νη κνπζηθά 

«πακθάγνη», πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο γηα pop, γεξκαληθή 

pop, γηα αθξνακεξηθάληθν pop θαη γηα dance κνπζηθή θαη κέηξηαο έληαζεο πξνηίκεζε γηα 

rock θαη εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε. Γεχηεξνλ, είλαη εθείλνη κε ην κηθηφηεξν εχξνο 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ ζπλήζσο δειψλνπλ ιάηξεηο κφλν ηεο pop θαη ηεο Γεξκαληθήο 

pop κνπζηθήο. Σξίηνλ, είλαη νη ιάηξεηο ηεο δεκνθηινχο κνπζηθήο πνπ έρνπλ ηζρπξφηεξε 

πξνηίκεζε γηα pop θαη γεξκαληθή pop κνπζηθή, είλαη νπδέηεξνη πξνο ηε rock θαη ηελ dance 

θαη ηελ αθξνακεξηθάληθε pop ελψ δελ ηνπο αξέζεη θαζφινπ ε dance θαη ε εθιεπηπζκέλε 

κνπζηθή. ηελ ηέηαξηε, πέκπηε θαη έθηε νκάδα αλήθνπλ φζνη δειψλνπλ ιάηξεηο ηεο 

αθξνακεξηθάληθεο, ηεο rock θαη ηεο dance κνπζηθήο αληίζηνηρα ελψ ηαπηφρξνλα πηζαλψο λα 

έρνπλ θαη θάπνηεο αζζελέζηεξεο πξνηηκήζεηο γηα έλα άιιν κνπζηθφ είδνο δηαηεξψληαο φκσο 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε φια ηα ππφινηπα.  

         Μηα αθφκε έξεπλα πνπ εζηίαζε ζην εχξνο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ θαη 

παξνπζίαζε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ παξαπάλσ είλαη απηή ησλ Mulder et al. (2007), 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οιιαλδία θαη θαηέιεμε ζην φηη ππάξρνπλ εθηά νκάδεο πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχλ επαξθψο ην κνπζηθφ αθξναηήξην φισλ ησλ ειηθηψλ. Ζ πξψηε νκάδα είλαη 

ε κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο νπαδνχο ηεο pop-

rock κνπζηθήο. Σα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο παξνπζίαζαλ ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα ηελ 



 
 

81 
 

δεκνθηιή θαη ρνξεπηηθή κνπζηθή ησλ charts θαη ησλ clubs, κπνξεί ηνπο αξέζνπλ επίζεο ηα 

δηάθνξα είδε ηεο rock θαζψο θαη ε rap/ hip-hop, ε soul/ R&B θαη ε reggae, ελψ αληηπαζνχλ 

ηα είδε ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο ηδαδ. Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη κηθξφηεξε αξηζκεηηθά θαη 

πεξηιακβάλεη εθείλνπο πνπ αθνχλ απνθιεηζηηθά rock κνπζηθή θαη ηίπνηε άιιν. Ζ ηξίηε 

νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο ιάηξεηο ησλ rap/ hip-hop, soul/ R&B θαη reggae κνπζηθήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αθφκα πξνηίκεζε θαη γηα pop θαη dance κνπζηθή ελψ δελ ηνπο αξέζεη 

θαζφινπ ε rock. Σα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο είλαη επί ην πιείζηνλ ζειπθνχ θχινπ. Ζ 

ηέηαξηε νκάδα απνηειείηαη απφ εθείλνπο απνηειείηαη απφ εθείλνπο πνπ αθνχλε κφλν ηα είδε 

ηεο ηδαδ θαη ηεο θιαζζηθήο θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ είλαη θαη εδψ 

θνξίηζηα. ηελ πέκπηε νκάδα βξίζθνληαη φζνη δελ παξνπζηάδνπλ γεληθά πςειήο έληαζεο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ηνπο αξέζεη ειαθξψο ε δεκνθηιήο θαη ρνξεπηηθή κνπζηθή ελψ είλαη 

νπδέηεξνη πξνο ηα άιια είδε. Έθηε είλαη ε νκάδα ησλ αηφκσλ κε ρακειή κνπζηθή 

ελαζρφιεζε πνπ δελ παξνπζηάδνπλ πξνηίκεζε γηα θαλέλα είδνο. Σα άηνκα ηεο πέκπηεο θαη 

ηεο έθηεο νκάδαο έρνπλ θαηά κέζν φξν ην ρακειφηεξν επίπεδν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο απφ 

φιεο ηα άιιεο νκάδεο. Έβδνκε θαη ηειεπηαία είλαη ε νκάδα ησλ κνπζηθά «πακθάγσλ» πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνηίκεζε γηα φια ηα είδε αιιά πεξηζζφηεξν ζπκπαζνχλ ηε δεκνθηιή θαη 

ρνξεπηηθή κνπζηθή. 

    Μηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ κνπζηθνχ αθξναηεξίνπ είλαη απηή ησλ ter Bogt et 

al. (2010) νπνία έγηλε κε βάζε ην πφζν αζρνιείηαη θαλείο κε ηε κνπζηθή απφ φπνπ 

πξνέθπςαλ ηξεηο επξείεο νκάδεο ησλ Οιιαλδψλ αθξναηψλ. Πξψηνλ είλαη ε νκάδα ησλ 

πςειά αζρνινχκελσλ, δεχηεξνλ ε νκάδα ησλ κέηξηα αζρνινχκελσλ θαη ηξίηνλ ε νκάδα ησλ 

ρακειά αζρνινχκελσλ. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα αθνχλε πεξηζζφηεξε ψξα 

κνπζηθή ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν ελζνπζηαζκφ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θαηά ηελ αθξφαζε είλαη έληνλα, 

ζπρλφηεξα ζεηηθήο ρξνηάο θαη ζπαληφηεξα ζιίςε ή ζπκφο. ε  γεληθέο γξακκέο ηνπο αξέζνπλ 

φιεο νη κνπζηθέο έρνληαο ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγήζεηο ζε φια ηα είδε εθηφο ηεο rock, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχλε ηε κνπζηθή ζε έλα κεγάιν βαζκφ γηα λα βνεζηνχληαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο 

θαη γηα λα εκπινπηίδνπλ ηε δσή ηνπο. Απηήλ ε νκάδα απνηειεί ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο θαη ζπληίζεηαη επί ην πιείζηνλ απφ γπλαίθεο. Οη κέηξηα αζρνινχκελνη εκθαλίδνπλ 

κέηξην ελζνπζηαζκφ γηα ηε κνπζηθή, εηζπξάηηνπλ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη ζιίςεο  

ζπρλφηεξα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, έρνπλ ηελ πςειφηεξε πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο rock 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη απνηεινχλ ηα 3/4 ηνπ δείγκαηνο. Οη ιηγφηεξνη είλαη απηνί 

πνπ αζρνινχληαη ζε ρακειφ βαζκφ κε ηε κνπζηθή απνηειψληαο 1/20 ηνπ δείγκαηνο. Σα 
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άηνκα απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή κφλν γηα λα αληινχλ ζεηηθή ελέξγεηα 

εληζρχνληαο ηε δηάζεζε ηνπο θαη γηα λα δεκηνπξγνχλ ζπλνδεπηηθή αηκφζθαηξα φηαλ 

αζρνινχληαη κε θάηη άιιν θαη δελ εηζπξάηηνπλ θαζφινπ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ 

αθξφαζε παξά κφλν θάπνηα ζεηηθά θαη ζρεηηθά άηνλα. 

      Οη North θαη Hargreaves (2007:2) θαηεγνξηνπνίεζαλ ην Αγγιηθφ αθξναηήξην ζε δχν 

νκάδεο βάζεη ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηζηηθψλ επηινγψλ. Σα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ην είδνο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ 

αθξφαζε ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, ην επίπεδν ζπλδξνκήο πεξηνδηθψλ θαη ην είδνο ηνπο, ηηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο αλάγλσζεο θαη ην είδνο ηνπ βηβιίνπ θαη ηέινο ηηο επηινγέο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Έηζη πξνέθπςαλ νη δχν θαηεγνξίεο ησλ νπαδψλ ηεο πςειήο 

θνπιηνχξαο θαη νπαδψλ ρακειήο θνπιηνχξαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ιάηξεηο 

ηεο opera, ηεο θιαζζηθήο, ηεο  blues, ηεο ηδαδ κνπζηθήο θαη ζε θάπνηεο κεηξήζεηο θαη νη 

ιάηξεηο ηεο rock, ηεο ελήιηθεο δεκνθηινχο κνπζηθήο θαη ηεο δεκνθηινχο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟60. Σα άηνκα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο δηαλνεηηθψο θαη πλεπκαηηθψο απαηηεηηθά κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο, επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ κηα πλεπκαηηθή πηπρή ζηνλ 

ειεχζεξν ηνπο ρξφλν θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο θαη πξνηηκνχλ λα αθνχλ 

κνπζηθή ζε πην επίζεκα δεδνκέλα φπσο είλαη νη ζπλαπιίεο. Απφ ηελ άιιε νη νπαδνί 

ρακειήο θνπιηνχξαο είλαη ζπλήζσο ιάηξεηο ηεο hiphop, ηεο επηθξαηνχζαο  pop , ηεο dj, ηεο 

dance/house θαη ηεο R&B κνπζηθήο. Σα άηνκα απηά επηιέγνπλ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

πνπ δελ απαηηνχλ πςειφ πλεπκαηηθφ επίπεδν γηα ηε ρξήζε ηνπο, ελδηαθέξνληαη έληνλα γηα 

ην πψο πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν θαη θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ 

εθηφλσζεο θαη δηαζθέδαζεο, βγαίλνπλ έμσ θπξίσο γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη πξνηηκνχλ λα 

αθνχλ κνπζηθή ζε πην αλεπίζεκα δεδνκέλα φπσο θαηά ηελ έμνδν ηνπο ζε λπρηεξηλά θέληξα.    

 

Α.5. Η ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ 
 

Α.5 .1. Οι τρεισ διαςτάςεισ τησ δομήσ  των μουςικών προτιμήςεων  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηάθξηζε ηεο δνκήο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ, δειαδή κε ηελ νκαδνπνίεζε ηνπο ζε δηαζηάζεηο πνπ ε θαζεκηά πεξηιακβάλεη 

είδε πνπ αλαθινχλ θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο επηξξνέο (Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011). 

Ζ δνκή απηή πξνθχπηεη κεηά απφ παξαγνληηθή αλάιπζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ ηηο δειψζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηα κνπζηθά είδε πνπ πξνηηκνχλ , θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δηαθαίλεηαη πνηα κνπζηθά είδε εθηηκψληαη θνηλψο ψζηε ηειηθά λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θνηλφ παξαλνκαζηή (Mulder et al., 2008). Σν γεγνλφο φηη πνηθίιεο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ππάξρνπλ θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο γηα νξηζκέλα είδε δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο, ζεκαίλεη φηη εκθαλίδνπλ θάπνηα 

θνηλά κνπζηθά ή εμσζσκαηηθά γλσξίζκαηα πνπ ηα θάλνπλ αξεζηά ζε ζπγθεθξηκέλν 

αθξναηήξην (Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011  Rentfrow&Gosling, 2003). Σα γλσξίζκαηα 

απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεληθφηεξν χθνο ηεο κνπζηθήο, κε αθνπζηηθά αιιά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ, κε ην 

βαζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, ην πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ εάλ ππάξρνπλ θαη κε ην 

επίπεδν ηεο ελέξγεηαο ηνπο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ηα ζηπι ηεο pop κνπζηθήο, ηεο country, ηεο 

gospel θαη ησλ soundtracks αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ φπνπ ε 

κνπζηθή θαη νη ζηίρνη βγάδνπλ γεληθά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ακεζφηεηα θαη απιφηεηα, ε δνκή ζπλήζσο είλαη ιηηή θαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα κέηξηαο 

έληαζεο. Οη Cattell θαη Saunders (1954) επηπιένλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαζηάζεηο ηεο δνκήο 

ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ αλαθινχλ πεξηζζφηεξν παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηαπεξακέληνπ παξά θαζ‟ απηνχ δηαθνξέο κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κνπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πξάγκα  πνπ ζεκαίλεη πσο ηα κνπζηθά είδε πνπ αλήθνπλ ζε κηα δηάζηαζε 

δελ πξνηηκψληαη απαξαίηεηα ιφγσ θνηλψλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ αιιά πεξηζζφηεξν επεηδή 

βάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο έιθνληαο έηζη ηελ ζπκπάζεηα ηνπο.  

Βάζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 

θαη κεηά ε δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαρξνληθή θαη 

δηαπνιηηηζκηθή ζηαζεξφηεηα (Mulder et al., 2007). Ζ δνκή απηή απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηξεηο πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο πνπ δείρλνπλ ζπζηεκαηηθέο θαη παξφκνηεο, ελψ ηα 

ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ πνιιέο θνξέο ζπλδένπλ ηα ίδηα ηξαγνχδηα θαη θαιιηηέρλεο κε 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζηπι αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά ηνπο πξφηππα (Boer, 2009). Ζ πξψηε 

δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο rock θαη ηεο metal, ε δεχηεξε ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο 

ηδαδ θαη ε ηξίηε ηεο rap θαη ηεο hip-hop κνπζηθήο, ελψ ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη κηα αθφκε 

δηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ country θαη ηε κνπζηθή ησλ ηξαγνπδνπνηψλ/ηξνβαδνχξσλ 

θαη άιιε κηα φπνπ  θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα είδε ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο newage κνπζηθήο 

(Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011). Μέζα ζηηο έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ηξηζδηάζηαηε  
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δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ είλαη θαη απηή ηεο Boer (2009). Σα άηνκα ησλ ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ησλ Φηιηππίλσλ θαη ηεο 

Γεξκαλίαο δήισζαλ ηε πξνηίκεζε ηνπο γηα ηα κνπζηθά ζηπι πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα ζε 

φιν ηνλ θφζκν θαη έηζη πξνέθπςαλ νη δηαζηάζεηο πξψηνλ ηνπ «δηεζλνχο ξνθ», δεχηεξνλ ηνπ 

«δηεζλνχο πνπ», θαη ηξίηνλ ηεο «δηεζλνχο θιαζζηθήο». Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη κνπζηθά είδε 

βαζηζκέλα ζηελ θηζάξα φπσο είλαη ε rock/ alternative, ε metal θαη ε punk κνπζηθή. Ζ 

δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην ξπζκφ δειαδή ηελ pop, ηελ rap/ hip-

hop, ηελ techno/ electrν κνπζηθή, θαη ε ηξίηε πεξηέρεη ηα θιαζζηθά κνπζηθά ζηπι ηεο 

θιαζζηθήο/opera, ηεο ηδαδ/blues θαη ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Άιιεο έξεπλεο πνπ 

θαηέιεμαλ ζε ηξηζδηάζηαηε δνκή είλαη απηήλ ηνπ VanEijck (2001) ν νπνίνο νκαδνπνίεζε ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζηε δηάζηαζε ησλ «δεκνθηιψλ» κνπζηθψλ εηδψλ, ησλ «ιατθψλ» 

εηδψλ θαη ησλ εηδψλ «πςειήο θνπιηνχξαο», φπσο επίζεο θαη νη έξεπλεο  ησλ Hakanen θαη 

Wells (1995, αλαθέξεηαη ζην Boer, 2009) θαη ησλ Wells θαη Tekinoya (1998, αλαθέξεηαη 

ζην Boer, 2009) νη νπνίνη βξήθαλ πσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο αληίζηνηρα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κηα θαηεγνξία ησλ 

«δεκνθηιψλ θαη ρνξεπηηθψλ» κνπζηθψλ εηδψλ, ζε κηα δεχηεξε ησλ «κε δεκνθηιψλ» φπσο 

είλαη ε ηδαδ θαη ε θιαζζηθή θαη ζε κηα ηξίηε ηεο «white heavy rock» κνπζηθήο. 

 

Α.5 .2 . Η τετραδιάςτατη δομή 

Οη Rentfrow θαη Gosling (2003) κειέηεζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σέμαο θαη ην δείγκα ηνπο ζπληέζεθε απφ άηνκα πνηθίισλ θπιψλ φπσο 

Αθξνακεξηθαλνί, Αζηάηεο, Λεπθνί, Λαηίλνη θαη άιινη. Ζ δνκή πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο 

αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζίαζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο κνπζηθψλ εηδψλ νη νπνίεο 

εθιακβάλνληαη φηη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά γλσξίζκαηα φπσο ε αλάθιαζε 

ζπλαηζζεκάησλ ή ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο. Έηζη ινηπφλ ζηελ πξψηε δηάζηαζε κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ αλήθνπλ ηα κνπζηθά είδε πνπ νη εξεπλεηέο ραξαθηεξίδνπλ σο «εθθξαζηηθά 

θαη πνιχπινθα» ηα νπνία είλαη ε blues, ε ηδαδ, ε θιαζζηθή θαη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή. Σα 

είδε απηά αλαθινχλ ελδνζθφπεζε, πξνθαινχλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

είλαη δνκηθά, κνπζηθά θαη ζηηρνπξγηθά πνιχπινθα, έρνπλ ρακειφ επίπεδν ελέξγεηαο,  

ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα θσλεηηθά, ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κνπζηθή εθηέιεζε 

είλαη θπξίσο αθνπζηηθά θαη ηέινο εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν ηα πην αξγά ηέκπν αλάκεζα 

ζηα είδε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα «έληνλα θαη 
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επαλαζηαηηθά» κνπζηθά είδε, πνπ είλαη ε rock, ε alternative θαη ε heavy metal κνπζηθή. 

Απηά αλαθινχλ ζπλήζσο έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο είλαη ν ζπκφο θαη ε ιχπε, 

ηνλίδνπλ ζέκαηα επαλάζηαζεο, ζηηρνπξγηθά θαη κνπζηθά παξνπζηάδνπλ κέηξηα 

πνιππινθφηεηα θαη είλαη γεκάηα ελέξγεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά θπξίσο φξγαλα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπο, εκθαλίδνπλ κέηξηα ζπρλφηεηα παξνπζίαο θσλεηηθψλ θαη ηα ηέκπν ησλ 

ηξαγνπδηψλ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη γεληθά σο ηα πην γξήγνξα. Σα κνπζηθά είδε ηεο ηξίηεο 

δηάζηαζεο νλνκάδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο «αηζηφδνμα θαη ζπκβαηηθά» θαη είλαη ε country, 

ε pop, ε gospel κνπζηθή θαη ηα soundtracks. Απηήλ ε δηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα  

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κνπζηθή, απφ ηελ απιή ζρεηηθά δνκή θαη ηε 

κέηξην επίπεδν ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη. Οη ζηίρνη φπσο επίζεο θαη ε κνπζηθή 

δηαθαηέρνληαη απφ απιφηεηα θαη ακεζφηεηα ελψ δηαθέξνπλ ζην επίπεδν ελέξγεηαο, κε ηνπο 

ζηίρνπο λα δίλνπλ πςειά επίπεδα ελψ ε κνπζηθή είλαη ζπλήζσο ραιαξσηηθή. Σα κνπζηθά 

φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε είλαη ηφζν αθνπζηηθά φζν θαη ειεθηξηθά, ηα 

θσλεηηθά έρνπλ κέηξηα παξνπζία ζηα ηξαγνχδηα θαη ην ηέκπν ησλ ηξαγνπδηψλ θπκαίλεηαη 

ζε κέηξηα επίπεδα. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα rap/hip- hop, soul/funk θαη 

electro/dance κνπζηθά είδε πνπ κε έλα φλνκα ραξαθηεξίδνληαη «ελεξγεηηθά θαη ξπζκηθά». 

Απηά ηα ζηπι κνπζηθήο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξπζκφ θαη ζηε δσληάληα, έρνπλ κέηξηα 

ελέξγεηα θαη κέηξηαο έληαζεο ζπλαηζζήκαηα. Οη ζηίρνη θαη ε κνπζηθή ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απιντθφηεηα, ε παξνπζία θσλεηηθψλ είλαη κέηξηαο ζπρλφηεηαο, ηα φξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηά θφξσλ ειεθηξνληθά θαη ηα ηέκπν ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη 

κεζαίαο ηαρχηεηαο. Ζ δηάζηαζε ησλ «αηζηφδνμσλ θαη ζπκβαηηθψλ» ζηπι ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηε δηάζηαζε ησλ «ελεξγεηηθψλ θαη ξπζκηθψλ», δειαδή ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ 

πξνηίκεζε γηα ηε κία ζπλήζσο ζα εκθαλίδνπλ θαη γηα ηελ άιιε. Οη άιινη ζπλδπαζκνί 

δηαζηάζεσλ δίλνπλ είηε αξλεηηθνχο είηε κε ππνινγίζηκνπο ζπζρεηηζκνχο.  

     Οη Rentfrow θαη Gosling (2003) επαλέιαβαλ ηελ έξεπλα ηνπο άιιεο δχν θνξέο ζε 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη κε δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πάληα ηα ίδηα, θαηαιήγνληαο ζηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ 

ηζρπξέο πηζαλφηεηεο ε ηεηξαδηάζηαηε δνκή λα κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε δηαπνιηηηζκηθφ θαη 

δηαρξνληθφ επίπεδν, ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Tekman (2009) ν νπνίνο 

νδεγήζεθε ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα κέζα απφ αλάινγεο έξεπλεο φπνπ ζπκκεηείρε φπσο 

είλαη απηή ησλ Tekman θαη Hortaçsu (2002, αλαθέξεηαη ζε Tekman, 2009). Οη Delsing et al. 

(2008) επίζεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο ζρεηηθήο 

γελίθεπζεο ηεο ηεηξαδηάζηαηεο δνκήο ησλ Rentfrow θαη Gosling (2003) ζε δηαθνξεηηθνχο 
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πνιηηηζκνχο θαη ειηθίεο κε κηθξέο βέβαηα δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θάζε νκάδα θαζψο θαη κε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζεθαλ νη πξνηηκήζεηο Οιιαλδψλ εθήβσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ 

γηα έληεθα κνπζηθά ζηπι κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη κηα ζαθέζηαηε ηεηξαδηάζηαηε δνκή 

πνπ νκαδνπνηεί ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο πξψηνλ ζηα είδε ηεο «ξνθ» φπνπ θαηαηάζζνληαη ε 

hard rock, ε heavy metal, ε punk, ε hardcore, ε grunge, ε gothic θαη ε rock κνπζηθή, 

δεχηεξνλ ζηα «εθιεπηπζκέλα» είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θιαζζηθή, ηελ ηδαδ, θαη ηελ 

gospel κνπζηθή, ηξίηνλ ζηα «αζηηθά» είδε πνπ ζεσξνχληαη ε hip-hop/rap, ε soul θαη ε R&B 

κνπζηθή θαη ηέηαξηνλ ζηα «δεκνθηιή/ ρνξεπηηθά» είδε φπνπ αλήθνπλ ε trance/techno 

κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ top 40 θαη ησλ charts. Οη ζπζρεηηζκνί πνπ βξέζεθαλ είλαη 

ζεηηθνί θαη αθνξνχλ ηελ δηάζηαζε ηεο «ξνθ» κε ηε δηάζηαζε ησλ «εθιεπηπζκέλσλ» ζηπι 

θαη ηελ δηάζηαζε ηεο «αζηηθήο» κε απηήλ ηεο «δεκνθηινχο/ ρνξεπηηθήο» κνπζηθήο. ε 

παξφκνηα  απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Mulder et al. (2007) ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηελ Οιιαλδία θαη αθνξνχζε έλα κεγάιν ειηθηαθφ θάζκα. Ζ 

ηεηξαδηάζηαηε δνκή πνπ πξνέθπςε θαηεγνξηνπνηεί ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο 

ηεο «ξνθ», ηεο «αζηηθήο», ηεο «δεκνθηινχο/ ρνξεπηηθήο» θαη ηεο «εθιεπηπζκέλεο» 

κνπζηθήο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα κνπζηθά είδε φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Delsing 

et al. (2008) κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ «αζηηθή» κνπζηθή πξνζηίζεηαη ην είδνο ηεο reggae, 

ζηελ «δεκνθηιή/ ρνξεπηηθή» κνπζηθή πξνζηίζεηαη ην είδνο ηεο club θαη ζηελ δηάζηαζε ηεο 

«εθιεπηπζκέλεο» κνπζηθήο ιείπεη ε gospel κνπζηθή. Αθφκε κηα έξεπλα πνπ φπσο θαη νη δχν 

πξνεγνχκελεο έιαβε ρψξα ζηελ Οιιαλδία είλαη απηή ησλ Selfhout et al. (2009) νη νπνίνη 

αθνχ κεηξήζαλε ηηο  κνπζηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ θαηέιεμαλ αθξηβψο ζηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηνπο Mulder et al. (2007) φζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ δηάζηαζε ησλ «εθιεπηπζκέλσλ» κνπζηθψλ ζηπι 

ππάξρεη θαη ε gospel κνπζηθή. Οη Mulder et al. (2009) παξνπζίαζαλ επίζεο παξφκνηα 

απνηειέζκαηα φηαλ κειέηεζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο Γεξκαλψλ εθήβσλ γηα νρηψ 

κνπζηθά ζηπι. Οη ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ πξψηνλ ηα «δεκνθηιή» είδε 

δειαδή ε chart pop θαη ε γεξκαληθή pop κνπζηθή, δεχηεξνλ ηα «είδε ελειίθσλ» δειαδή ε 

θιαζζηθή θαη ε ηδαδ κνπζηθή, ηξίηνλ ηα «αζηηθά» είδε δειαδή ε rap/hip-hop θαη ε soul/ 

R&B κνπζηθή θαη ηέηαξηνλ ηα «ζθιεξά» είδε δειαδή ε punk, ε hardcore, ε techno θαη ε 

hard house κνπζηθή. ην ίδην θιίκα, νη ter Bogt et al. (2011) θαηέιεμαλ ζε ηεηξαδηάζηαηε 

δνκή κεηξψληαο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεσλ παηδηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηα «δεκνθηιή», ηα 

«ξνθ», ηα «πςειήο θνπιηνχξαο» θαη ηα «ρνξεπηηθά» είδε, ελψ κεηξψληαο ηηο κνπζηθέο 
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πξνηηκήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο νδεγήζεθαλ ζε ηξηζδηάζηαηε δνκή φκνηα κε ηε πξνεγνχκελε 

ρσξίο φκσο ηελ δηάζηαζε ηεο «ρνξεπηηθήο» κνπζηθήο. 

     Ζ ηεηξαδηάζηαηε δνκή φκσο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

αηφκσλ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Οη Getz et al.(2011) κειεηψληαο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθήβσλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζπκπέξαλαλ φηη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ πξψηνλ ζηε 

δηάζηαζε ηεο «ξνθ» κνπζηθήο φπνπ αλήθνπλ ηα είδε ηεο rock, ηεο alternative, ηεο light rock, 

δεχηεξνλ ζηε δηάζηαζε ηεο «αθξηθαληθήο» κνπζηθήο φπνπ αλήθνπλ νη παξαδνζηαθέο 

αθξηθάληθεο κνπζηθέο θαη ην αθξηθάληθν είδνο Kwaito, ηξίηνλ ζηε δηάζηαζε ηεο 

«αθαδεκατθήο» κνπζηθήο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο δηεζλνχο ηδαδ, ηεο δηεζλνχο 

θιαζζηθήο θαη ηεο νξρεζηξηθήο κνπζηθήο θαη ηέηαξηνλ ζηε δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο «party» 

φπνπ αλήθνπλ ηα κνπζηθά ζηπι ηεο pop, ηεο rap, ηεο R&B/soul θαη ηεο dance κνπζηθήο. 

Δπηπιένλ απφ ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο βξέζεθε λα απνηειείηαη  θαη ε κνπζηθή δνκή ησλ 

πξνηηκήζεσλ Βξαδηιηάλσλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα ησλ Pimenter, Gouveia θαη Vasconcelos 

(2005) πνπ αθνξνχζε δψδεθα κνπζηθά ζηπι ηα επηά εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ηνπηθά 

βξαδηιηάληθα θαη ηα πέληε δηεζλή. Σέινο, νη Gouveia et al. (2008) εμέηαζαλ ηε δνκή ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ Βξαδηιηάλσλ θνηηεηψλ κε ηε κέζνδν ησλ Rentfrow θαη Gosling 

(2003) θαηαιήγνληαο ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα κε εθείλνπο. Όια απηά ηα ζηνηρεία 

παξέρνπλ ζηήξημε ζηε ζέζε ηεο γελίθεπζεο ηεηξαδηάζηαηεο δνκήο. Δλψ ινηπφλ νη North θαη 

Hargreaves (2007:2) ηζρπξίδνληαη πσο ιφγσ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο 

θνηλσλίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη παιηφηεξεο έξεπλεο γηα ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

κπνξεί λα είλαη εθηφο επνρήο, νη Rentfrow θαη Gosling (2003) εμεγνχλ πσο ε ζηαζεξφηεηα 

ηεο δνκήο ηνπο ζηεξίδεηαη δηαρξνληθά απφ ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ νη ρξνληθέο πεξίνδνη 

δηαθέξνπλ θαηά πνιχ κεηαμχ ηνπο θαη λέα είδε δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο, πάληα ζα ππάξρεη 

ρψξνο ζε θάπνηα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο φπνπ ζα εληάζζνληαη ηα 

θαηλνχξγηα κνπζηθά ζηπι βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ γηα απηά.   

  

 

Α.5 .3. Η πενταδιάςτατη δομή 

Μηα πην πξφζθαηε έξεπλα απφ απηή ησλ Rentfrow θαη Gosling (2003) ε νπνία θηλήζεθε 

γεληθά ζηηο ίδηεο γξακκέο αιιά παξνπζίαζε ειαθξψο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ησλ 

Rentfrow, Goldberg θαη Levitin (2011), νη νπνίνη αθνχ εμέηαζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

αηφκσλ ελφο πιήζνπο εζληθνηήησλ θαη πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ειηθηψλ θαηέιεμαλ 
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ζηε ζπγθξφηεζε κηαο δνκήο πέληε δηαζηάζεσλ. Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα βγήθαλ κεηά απφ 

ηξείο μερσξηζηέο κειέηεο πνπ κέηξεζαλ ην βαζκφ ηεο πξνηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά 

ηελ αθξφαζε ελφο ζπλφινπ θνκκαηηψλ ζηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ φια ηα ππφ εμέηαζε 

κνπζηθά είδε. Ζ πξψηε δηάζηαζε ινηπφλ πεξηιακβάλεη «ήπηα» είδε ηεο  pop θαη ηεο soft 

rock πνπ ραξαθηεξίδνληαη ραιαξσηηθά θαη απαιά, ε δεχηεξε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα 

«ζχγρξνλα αζηηθά» είδε ηεο rap, ηεο  funk θαη ηεο electro κνπζηθήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ξπζκηθά κε έκθαζε ζηα θξνπζηά, ε ηξίηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα «εθιεπηπζκέλα» είδε 

ηεο ηδαδ, ηεο θιαζζηθήο, ηεο opera θαη ηεο world κνπζηθήο ηα νπνία είλαη ζχλζεηα θαη 

εθιακβάλνληαη σο έμππλα θαη εκπλεπζκέλα, ε ηέηαξηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα «έληνλα» 

είδε ηεο rock θαη ηεο metal κνπζηθήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δπλακηθά, επηζεηηθά θαη 

ελεξγεηηθά θαη ηέινο ζηελ πέκπηε δηάζηαζε αλήθνπλ ηα «αλεπηηήδεπηα/ άκεζα» είδε ηεο 

country θαη ηεο rock „n‟ roll κνπζηθήο θαζψο ηα ηξαγνχδηα ησλ ηξαγνπδνπνηψλ-

ηξνβαδνχξσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο είδε απιήο κνπζηθήο πνπ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο 

κε ηηο ξίδεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ. 

       ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ έλα ρξφλν αξγφηεξα θαη νη Rentfrow et al. 

(2012). Οη Tekman, Boer θαη Fischer (2012) ππνζηεξίδνπλ πσο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

κειεηήζεη ηε δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ ζπκθσλνχλ ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία θαη νη πηζαλέο δηαθνξέο απνηεινχλ 

ζπλδπαζκνχο  ή ππνδηαηξέζεηο ηεο πέληαδηάζηαηεο δνκήο ησλ Rentfrow, Goldberg θαη 

Levitin (2011). ηελ έξεπλα ηνπο εμέηαζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο Σνχξθσλ θνηηεηψλ γηα 

16 κνπζηθά είδε θαη θαηέιεμαλ ζηελ παξνπζίαζε κηαο δνκήο πέληε δηαζηάζεσλ. Ζ πξψηε 

δηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «ήπηα» πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθηινχο ηνχξθηθεο κνπζηθήο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηνπηθή κνπζηθή, ηα soundtracks 

ησλ ηνχξθηθσλ ηαηληψλ θαη ην ηνχξθηθν είδνο Ozgun. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο «εθιεπηπζκέλε» πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο θιαζζηθήο, ηεο ηδαδ, ηεο 

blues, ηεο opera, ηεο samba θαη ηεο worldmusic. Σα είδε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο νλνκάδνληαη 

«αλεπηηήδεπηα» θαη είλαη ην Arabesk, ε ηνχξθηθε έληερλε κνπζηθή θαη ε ηνχξθηθε ιατθή 

κνπζηθή ηα νπνία απνηεινχλ ηελ παξαδνζηαθή δεκνθηιή ηνχξθηθε κνπζηθή. Ζ ηέηαξηε 

δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο metal, ηεο rock/alternative θαη ηεο electroκνπζηθήο θαη 

νλνκάδεηαη «έληνλε» κνπζηθή θαη ε πέκπηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο rap, ηεο hip-

hop θαη ηεο pop κνπζηθήο θαη νλνκάδεηαη «ζχγρξνλε» κνπζηθή. ε πεληαδηάζηαηε δνκή 

θαηέιεμαλ θαη νη ter Bogt et al. (2010) φηαλ κειέηεζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο Οιιαλδψλ 

εθήβσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ γηα 25 κνπζηθά είδε. Ζ δνκή απηή απνηειείηαη πξψηνλ απφ ηα 
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«δεκνθηιή» είδε ησλ top 40 ,ησλ ballads, ηνπ latinpop, ηνπ Οιιαλδηθνχ pop  θαη ησλ 

boybands, δεχηεξνλ απφ ηα «αζηηθά» είδε ηεο rap/hip-hop, ηεο R&B, ηεο  reggae θαη ηεο 

dancehall, ηξίηνλ απφ ηα «εθιεπηπζκέλα» είδε ηεο soul/R&B, ηεο lounge, ησλ 

ηξαγνπδνπνηψλ-ηξνβαδνχξσλ, ηεο ηδαδ θαη ηεο θιαζζηθήο, ηέηαξηνλ απφ ηα «ξνθ» είδε ηεο 

rock, ηεο hard rock, ηεο alternative, ηεο punk, ηεο grunge θαη ηεο heavy metal θαη πέκπηνλ 

ζηα «ρνξεπηηθά» είδε ηεο dance, ηεο  trance, ηεο techno, ηεο electro θαη ηεο hard house. 

Αθξηβψο ζηα ίδηα απνηειέζκαηα πεληαδηάζηαηεο δνκήο νδήγεζε θαη ε έξεπλα ησλ Mulder et 

al. (2010) νη νπνίνη κειέηεζαλ επίζεο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο λέσλ Οιιαλδψλ κε ηε 

δηαθνξά πσο ζηε δηάζηαζε ησλ «ξνθ» κνπζηθψλ εηδψλ ε grunge αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

gothic κνπζηθή. Οη ter Bogt et al. (2012) νκαδνπνίεζαλ επίζεο ζε πεληαδηάζηαηε δνκή ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ιπθείνπ έπεηηα απφ έξεπλα ζε δέθα επξσπατθέο ρψξεο 

γηα έληεθα κνπζηθά είδε. Ζ πξψηε δηάζηαζε πνπ πξνέθπςε νλνκάζηεθε «πνπ» θαη 

πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο επηθξαηνχζαο δεκνθηινχο κνπζηθήο θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ charts. 

Γεχηεξε είλαη ε δηάζηαζε ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα είδε ηεο hiphop/rap θαη R&B κνπζηθήο ηα 

νπνία νλνκάδνληαη «αζηηθά», ηξίηε είλαη ε δηάζηαζε φπνπ αλήθνπλ ηα «ξνθ» είδε ηεο heavy 

metal, ηεο rock, ηεο hardcore/punk θαη ηεο gothic κνπζηθήο, ηέηαξηε είλαη ε δηάζηαζε ησλ 

«ρνξεπηηθψλ» ζηπι ηεο house/trance θαη ηεο techno/hard house κνπζηθήο θαη πέκπηε είλαη ε 

δηάζηαζε ησλ «εθιεπηπζκέλσλ» εηδψλ ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο ηδαδ κνπζηθήο. Μηα αθφκε 

έξεπλα πνπ παξνπζίαζε δνκή πέληε δηαζηάζεσλ είλαη απηή ησλ ter Bogt et al. (2003) νη 

νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε έλα δείγκα Γεξκαλψλ θνηηεηψλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ ην νπνίν 

εμεηάζηεθε σο πξνο ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα είθνζη κνπζηθά είδε, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχςνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο «πνπ/γεξκαληθήο πνπ» κνπζηθήο, ηεο «αθξνακεξηθάληθεο 

πνπ» κνπζηθήο, ηεο «ξνθ» κνπζηθήο, ηεο «εθιεπηπζκέλεο» κνπζηθήο θαη ηεο «ρνξεπηηθήο» 

κνπζηθήο. Ζ δνκή ησλ πέληε δηαζηάζεσλ φκσο δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ησλ ζχγρξνλσλ 

εξεπλψλ. Γεθαεηίεο πξηλ νη Fox θαη Wince (1975, αλαθέξεηαη ζην North & Hargreaves, 

2007:2) κειέηεζαλ ηηο κνπζηθέο επηινγέο Ακεξηθάλσλ θνηηεηψλ θαη θαηέιεμαλ λα ηηο 

νκαδνπνηήζνπλ πξψηνλ ζηε δηάζηαζε ησλ «jazz-blues» εηδψλ, δεχηεξνλ ζηε δηάζηαζε ηεο 

«δεκνθηινχο» κνπζηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θνκκάηηα πνπ ζεσξνχληαη επηηπρίεο, ηξίηνλ 

ζηε δηάζηαζε ηεο «rock θαη επαλαζηαηηθήο» κνπζηθήο, ηέηαξηνλ ζηε δηάζηαζε ηεο «ιατθήο-

παξαδνζηαθήο» κνπζηθήο, θαη πέκπηνλ ζηε δηάζηαζε ηεο «country-western» κνπζηθήο. 

      ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη Gardikiotis θαη Baltzis (2008, 2012) κειέηεζαλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ γηα εηθνζηηέζζεξα είδε νκαδνπνηψληαο ηα ζε κηα δνκή 

πέληε δηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα ε πξψηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ νη εξεπλεηέο 
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νλφκαζαλ «ζπλαηζζεκαηηθά θαη εληππσζηνζεξηθά» θαη είλαη ε soul/R&B, ε pop, ε 

hiphop/rap, ε ειιεληθή pop, ε ειιεληθή rap/hiphop θαη ε ιατθν-πνπ κνπζηθή. ηελ δεχηεξε 

δηάζηαζε βξίζθνληαη ηα είδε πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο «εθιεπηπζκέλα θαη πνιχπινθα» ηα 

νπνία είλαη ε blues, ε ηδαδ, ε θιαζζηθή, ε reggae θαη ε world (ethnic) κνπζηθή. ηελ ηξίηε 

δηάζηαζε αλήθνπλ ηα «κε επηθξαηνχληα θαη δηάθσλα» κνπζηθά ζηπι δειαδή ε trance, ε 

punk, ε house, ε funk, ε alternative θαη ε hard rock/metal κνπζηθή. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε 

πεξηιακβάλεη ηα «θαζηεξσκέλα θαη επαλαζηαηηθά» ζηπι δειαδή ηελ rock, ηελ rock „n‟ roll, 

ηελ ειιεληθή rock θαη ηελ ειιεληθή δεκνθηιή έληερλε κνπζηθή. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία 

δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ «ειιεληθή κνπζηθή» δειαδή ηα είδε ηνπ ξεκπέηηθνπ, ηεο ιατθήο 

θαη ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. 

     Οη Tekman, Göhlü θαη Sağlam (2008, αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009) ζε έξεπλά ηνπο ζε 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηεο Σνπξθίαο, ελψ παξνπζίαζαλ απνηειέζκαηα πνπ νκνηάδνπλ κε ηνπο 

Rentfrow θαη Gosling (2003) νκαδνπνίεζαλ ηειηθψο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζε πέληε 

δηαζηάζεηο. Πξψηε είλαη ε δηάζηαζε ησλ «έληνλσλ θαη επαλαζηαηηθψλ» εηδψλ ηεο rock, ηεο 

metal θαη ηεο heavy metal κνπζηθήο, δεχηεξε είλαη ε δηάζηαζε ησλ «ελεξγεηηθψλ θαη  

ξπζκηθψλ» εηδψλ ηεο rap, ηεο techno θαη ηεο underground κνπζηθήο, ηξίηε είλαη ε δηάζηαζε 

ησλ «επδηάζεησλ θαη ζπκβαηηθψλ» εηδψλ ηεο pop θαη ηνπ ηνχξθηθνπ pop, ηέηαξηε είλαη ε 

δηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα «αλαθιαζηηθά θαη ζχλζεηα» είδε ηεο θιαζζηθήο, ηεο ηδαδ, 

ηεο blues θαη ηεο ηνχξθηθεο έληερλεο κνπζηθήο, θαη ε ηειεπηαία δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ηεο «ηνπηθήο δεκνηηθήο κνπζηθήο» ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα ηνχξθηθα είδε 

Arabesk θαη Özgün θαη απφ ηελ ηνχξθηθε ιατθή κνπζηθή. Αλ θαη ε πέκπηε δηάζηαζε ζέηεη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηελ νκάδα ησλ εξεπλψλ πνπ παξέρνπλ ζηήξημε γηα ηελ 

γελίθεπζε ηεο πεληαδηάζηαηεο δνκήο, εάλ παξαηεξήζνπκε ηα νλφκαηα αιιά θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ δηαζηάζεσλ ζα δνχκε ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ 

ηεηξαδηάζηαηε δνκή ησλ Rentfrow θαη Gosling (2003). Μία αθφκε έξεπλα πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ ηεηξαδηάζηαηε κε ηελ πεληαδηάζηαηε δνκή ππνζηεξίδνληαο θαη ηηο δχν είλαη ηεο Colley 

(2008). Μεηά απφ κειέηε ινηπφλ ησλ απηναλαθεξζέλησλ πξνηηκήζεσλ ησλ Άγγισλ 

θνηηεηψλ γηα έληεθα κνπζηθά ζηπι πξνέθπςε κία δνκή ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη πέληε γηα ηνπο άληξεο. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ήηαλ νη ίδηεο θαη ζηα δχν θχια 

είλαη ε δηάζηαζε ησλ κνπζηθψλ εηδψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «εθιεπηπζκέλα» θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ blues, ηελ φπεξα θαη ηελ θιαζζηθή, ε δηάζηαζε ηεο «βαξηάο» κνπζηθήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο heavy metal θαη ηεο rock θαη ε δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ξπζκηθή θαη επαλαζηαηηθή» θαη πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο reggae θαη ηεο 
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rap. ηηο γπλαίθεο ππάξρεη κία αθφκε δηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «επηθξαηνχζα ηάζε» 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ country, ηελ folk, ηελ chart pop θαη ηελ blues κνπζηθή. ηνπο άληξεο 

απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ δχν επηπιένλ δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη πξψηνλ ε δηάζηαζε ηεο 

«παξαδνζηαθήο» κνπζηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο folk, ηεο country κνπζηθήο θαη 

δεχηεξνλ ε δηάζηαζε ηεο «chart pop» πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηξαγνχδηα ησλ charts. 

 

Α.5 .4 . Περιςςότερεσ διαςτάςεισ  

Δθηφο φκσο απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ. Γηα παξάδεηγκα νη Schäfer θαη Sedlmeier (2009, αλαθέξεηαη 

ζηνπο Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011) εμεηάδνληαο ηηο επηινγέο ησλ ελειίθσλ 

Γεξκαλψλ γηα εηθνζηπέληε κνπζηθά είδε θαηέιεμαλ ζε δνκή έμη δηαζηάζεσλ. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηα «εθιεπηπζκέλα» είδε ηεο θιαζζηθήο, ηεο ηδαδ, ηεο blues θαη ηεο swing 

κνπζηθήο, ε δεχηεξε ηα «ειεθηξνληθά» είδε techno, trance, house θαη dance, ε ηξίηε ηα 

«ξνθ» είδε alternative, punk, ska, rock, metal θαη gothic, ε ηέηαξηε ηα είδε ηεο rap, ηεο 

hiphop θαη ηεο reggae, ε πέκπηε ηα «δεκνθηιή» είδε ηεο pop, ηεο soul, ηεο R&B θαη ηεο 

gospel κνπζηθήο, θαη ε έθηε ηα είδε ηεο beat, ηεο folk, ηεο country θαη ηεο rock „n‟ roll 

κνπζηθήο. ε δνκή έμη δηαζηάζεσλ θαηέιεμε θαη ν Dunn (in press, αλαθέξεηαη ζηνπο 

Rentfrow, Gosling&Levitin, 2011) κειεηψληαο ηηο επηινγέο ησλ Οιιαλδψλ γηα δεθαηέζζεξα 

κνπζηθά χθε. Ζ πξψηε δηάζηαζε απηήο ηεο κειέηεο ζπκπεξηέιαβε ηα είδε ηεο ηδαδ, ηεο 

blues θαη ηεο soul κνπζηθήο, ε δεχηεξε ηα είδε ηεο rock, ηεο heavy metal θαη ηεο alternative, 

ε ηξίηε ηα είδε ηεο rap θαη ηεο dance, ε ηέηαξηε ηα είδε ηεο country θαη ηεο folk κνπζηθήο, ε 

πέκπηε ηα είδε ηεο pop θαη ησλ soundtracks, θαη ε έθηε ηα είδε ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο 

gospel κνπζηθήο. Ο αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε δνκή ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ έρεη βξεζεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζηνλ Καλαδά έπεηηα απφ έξεπλα 

ησλ Leung θαη Kier (2008) νη νπνίνη νκαδνπνίεζαλ ηξηάληα δχν κνπζηθά είδε ζε νρηψ 

δηαζηάζεηο βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ εθήβσλ θαη ησλ λεαξψλ γηα απηά, κε θάπνηα απφ ηα 

κνπζηθά ζηπι λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαζηάζεηο. ηελ πξψηε 

ινηπφλ δηάζηαζε βξίζθνληαη νη blues, jazz, folk, bluegrass θαη big band κνπζηθέο, ζηελ 

δεχηεξε νη techno, trance, electro, dance, house θαη rave, ζηελ ηξίηε νη rap, hiphop, R&B θαη 

pop, ζηελ ηέηαξηε νη classic, opera, big band θαη worldmusic, ζηελ πέκπηε νη newage, easy-

listening, house θαη world music, ζηελ έθηε ε ελαιιαθηηθή rock, ε ζχγρξνλε rock, ε punk 
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θαη ε παιηά rock, ζηελ έβδνκε ε heavy metal, ε punk θαη ε ska, θαη ηέινο ζηελ φγδνε ε 

country θαη ε gospel κνπζηθή. 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη δηαζηάζεηο ηεο δνκήο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο ζπκπάζεηεο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάπνηα είδε, έρεη βξεζεί λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο νκαδνπνηψληαο 

ηα είδε ηεο ξνθ, ηεο πνπ, θαη ηεο εθιεπηπζκέλεο κνπζηθήο ε θαζεκία αληίζηνηρα (Boer, 2009  

˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). Απφ ηηο έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ γηα νξηζκέλα κνπζηθά ζηπι νη πεξηζζφηεξεο θαηέιεμαλ είηε  

ζε ηεηξαδηάζηαηε δνκή ζε παξφκνηα θαηεχζπλζε κε ηνπο Rentfrow θαη Gosling (2003) είηε 

ζε πεληαδηάζηαηε δνκή ζαλ ηνπο Rentfrow, Goldberg&Levitin (2011), είηε ζε ζπλδπαζκνχο 

απηψλ ησλ δχν. Δπίζεο, ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε 

Σνπξθία φπνπ εθηφο ησλ δηεζλψλ κνπζηθψλ ζηπι ππάξρεη έληνλν θαη ην παξαδνζηαθφ 

ζηνηρείν, ζηε δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ελψ βξίζθεηαη αξθεηά θνληά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινίπσλ εξεπλψλ ηειηθά πξνέθπςε κία επηπιένλ δηάζηαζε ε νπνία 

πεξηιακβάλεη είδε παξαδνζηαθά ηνπ θάζε ηφπνπ (Tekman, 2009  ˙  Tekman, Boer&Fischer, 

2012  ˙  Gardikiotis&Baltzis, 2008, 2012). 

 

Α.6. Η ΔΗΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

     ηηο Ζ.Π.Α. κε βάζε ην πξνθίι θαηαλαισηή πνπ ζπλέηαμε ε RIAA (Recording Industry 

Association of America) ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κνπζηθέο ηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ην 1999 έσο ην 2008, θαίλεηαη φηη ε επηθξαηέζηεξε κνπζηθή ήηαλ θαη 

είλαη κε δηαθνξά ε rock. ηα πεξηζζφηεξν αγαπεηά είδε αλήθνπλ επίζεο ε rap/hiphop, ε 

pop, ε ακεξηθάληθε country θαη ε R&B/Urban πνπ πεξηιακβάλεη κνπζηθέο ξπζκηθέο θαη 

ρνξεπηηθέο φπσο ε blues, ε funk, ε disco, ε reggae θαη άιιεο. Με κεγάιε δηαθνξά ηα 

ιηγφηεξν δεκνθηιή είδε είλαη ε gospel, ε θιαζζηθή, ε ηδαδ, ηα soundtracks θαη άιια. 

(www.ria.com/keystatistics.php?content_selector=consumertrends).  

      ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκνζηνπνίεζε ν Skaliotis (2002) ηα νπνία αθνξνχλ ηα είδε ηεο rock-pop, ηεο folk-

traditional, ηεο easy-listening θαη ηεο θιαζζηθήο, ε πην αγαπεηή κνπζηθή είλαη φπσο θαη ζηηο 

Ζ.Π.Α. απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο rock-pop. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηε 

http://www.ria.com/keystatistics.php?content_selector=consumertrends
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δεκνηηθφηεηα ηεο rock-pop  ζε ζρέζε κε ηα άιια κνπζηθά είδε παξαηεξείηαη ζηε Γαιιία, 

ζην Βέιγην θαη ζηε Γαλία. ηηο ίδηεο ρψξεο παξνπζηάδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε κεγαιχηεξε 

πξνηίκεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηεινχλ ε Φηιαλδία, ε Απζηξία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα. 

ηε Φηιαλδία ε κνπζηθή πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε κε δηαθνξά θαη πνπ παξάιιεια 

βξίζθεη ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε είλαη ε easy-listening. 

ηελ Απζηξία ε πην αγαπεηή κνπζηθή θαίλεηαη λα είλαη ε folk-traditional κε ηε 

δεκνηηθφηεηά ηεο λα βξίζθεηαη ειάρηζηα πην ςειά απφ ηε rock-pop πνπ έξρεηαη δεχηεξε. Ζ 

ιατθή-παξαδνζηαθή κνπζηθή παξνπζηάδεη αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα δεκνηηθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηα άιια είδε ζηηο ρψξεο ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Διιάδαο φπνπ ηαπηφρξνλα ε 

πξνηίκεζή ηεο είλαη ε κεγαιχηεξε αλάκεζα ζηελ ππφινηπε Δπξψπε κε ηελ Πνξηνγαιία λα 

πξνεγείηαη ειαθξψο. Ζ κεγαιχηεξε ζπκπάζεηα γηα ηελ θιαζζηθή κνπζηθή κέζα ζηελ 

Δπξψπε παξαηεξείηαη ζην Λνπμεκβνχξγν φπνπ απνηειεί ηελ δεχηεξε επηινγή κεηά ηελ 

rock-pop. 

    ηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο, δηαθνξεηηθά απφ ηνπ Skaliotis (2002) ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ terBogt et al. (2010) θαη ησλ Mulder et al. (2010) νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο κνπζηθή είλαη ε «πνπ» πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηηπρίεο ησλ 

chartsελψ ηα είδε ηεο «ξνθ» έξρνληαη ηειεπηαία ζε δεκνηηθφηεηα γηα ηνπο πξψηνπο θαη 

πξνηειεπηαία γηα ηνπο δεχηεξνπο. πγθεθξηκέλα θαη νη δχν απηέο έξεπλεο βξήθαλ φηη κεηά 

ηα είδε ηεο «πνπ» έξρνληαη ηα «αζηηθά» θαη χζηεξα ηα «εθιεπηπζκέλα». Ζ δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο φπνπ κε βάζε ηνπο terBogt et al. 

(2010) ηα «ρνξεπηηθά» είδε πξνεγνχληαη ησλ «ξνθ» ελψ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ Mulder et al (2010). Βέβαηα ηα δεδνκέλα ηνπ Skaliotis (2002) 

ζπιιέρηεθαλ αξθεηά ρξφληα πξηλ θαη ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ δείγκαηφο ηνπ δελ είρε ζαθή 

φξηα (απφ 15 έσο θαη πάλσ απφ 55 εηψλ) αληίζεηα κε ηνπο terBogt et al. (2010) θαη ηνπο 

Mulder et al (2010) πνπ κειέηεζαλ ηηο πξνηηκήζεηο αηφκσλ απφ δψδεθα έσο είθνζη ελλέα 

εηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Colley (2008) είλαη ζχκθσλα κε 

απηά ηνπ Skaliotis (2002) παξφιν πνπ ε πξψηε αλαθέξεηαη ζην ζηελφ ειηθηαθφ θάζκα ησλ 

λεαξψλ ελειίθσλ. Ζ έξεπλά ηεο θαλεξψλεη φηη αλάκεζα άγγινπο θνηηεηέο ηα πην δεκνθηιή 

είδε είλαη ε rock, ε blues,ε rap θαη ε chart pop κνπζηθή ελψ ηα ιηγφηεξν δεκνθηιή ε folk θαη 

ε heavy metal. Μηα αθφκε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ζπλέιιεμε 

ζηνηρεία απφ δέθα δηαθνξεηηθέο ρψξεο είλαη απηή ησλ terBogt et al (2012). Σα 

απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ πσο ηα άηνκα ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 
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καζεηέο ιπθείνπ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαηά κέζν φξν ζπκπαζνχλε πεξηζζφηεξν ηελ 

επηθξαηνχζα pop κνπζηθή ησλ charts. ηελ θιίκαθα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο αθνινπζεί θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ε «αζηηθή» κνπζηθή δειαδή ε hip-hop/rap θαη ε R&B, θαη κε αξθεηή 

δηαθνξά έξρνληαη ηα είδε ηεο «ξνθ» δειαδή ε heavy metal, ε rock, ε hardcore/punk θαη ε 

gothic, ηα είδε ηεο «ρνξεπηηθήο» δειαδή ε house/trance θαη ε techno/hard house θαη 

ηειεπηαία ε κνπζηθή «πςειήο θνπιηνχξαο» δειαδή ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ. Παξνκνίσο νη 

North, Hargreaves θαη O‟Neill (2000) δηαπίζησζαλ πσο αλάκεζα ζηνπο έθεβνπο ηεο 

Αγγιίαο ε κνπζηθή πνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν είλαη ε pop ελψ κε κεγάιε δηαθνξά απηέο πνπ 

πξνηηκψληαη ιηγφηεξν είλαη ε θιαζζηθή, ε folk θαη ε κνπζηθή ηεο φπεξαο. Ζ πςειή 

πξνηίκεζε ησλ έθεβσλ αηφκσλ γηα δεκνθηιή κνπζηθά είδε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

έξεπλα ηεο Sink (1992, αλαθέξεηαη ζε ηάκνπ, 2006). 

      ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ζηελ Σαυιάλδε νη λένη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ηνπηθή 

δεκνθηιή κνπζηθή ελψ ηα δπηηθά είδε φπσο ε pop, ε folk θαη ε θιαζζηθή κνπζηθή 

βξίζθνληαη ζε αξθεηά ρακειφηεξε ζέζε ηεο πξνηίκεζήο ηνπο (Ho, 2004. Σα αληίζηνηρα 

ηνπηθά δεκνθηιή είδε είλαη εθείλα πνπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν θαη ζηελ Σνπξθία απφ ηνπο 

λένπο ελήιηθεο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηε ζχγρξνλε ηνχξθηθε κνπζηθή 

έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο (Tekman, Boer&Fischer, 2012). Δπηπιένλ, ζηελ Ηλδία νη θνηηεηέο 

βξέζεθε φηη πξνηηκνχλ σο επί ην πιείζηνλ κνπζηθή πνπ είλαη αξγή θαη ήπηα φπσο είλαη ηα 

είδε ηεο pop ελψ πνιχ ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ πξνηηκνχλε δπλαηά θαη γξήγνξα κνπζηθά 

χθε (Upadhyay, 2013). Ζ pop είλαη εθείλε πνπ πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνπο 

έθεβνπο ηεο ηγθαπνχξεο νη νπνίνη θαίλεηαη επίζεο λα ζπκπαζνχλ ζε κέηξην βαζκφ ηελ 

θιαζζηθή ελψ ιηγφηεξν θαη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ηελ κε δπηηθή κνπζηθή (Teo,2005). 

     ηελ Διιάδα βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Skaliotis (2002) ηα πην δεκνθηιή είδε είλαη κε 

κεγάιε δηαθνξά ηα είδε ηεο ιατθήο θαη ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ζπλαπιίεο πνπ αθνξνχλ απηά 

ηα είδε έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Ζ ιηγφηεξν δεκνθηιήο κνπζηθή είλαη ε θιαζζηθή, ελψ ζηε 

κέζε βξίζθνληαη ε easy-listening θαη ε rock-pop κε ηε δεχηεξε λα πξνηηκάηαη ειαθξψο 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξψηε. Όζνλ αθνξά ηελ παηδηθή ειηθία, ε έξεπλα ηεο ηάκνπ (2006) 

θαλεξψλεη πσο ε πην δεκνθηιήο κνπζηθή γηα ηνπο καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη κε δηαθνξά ε πνπ, θαζψο απνηειεί ην αγαπεκέλν είδνο ζρεδφλ 

ησλ κηζψλ θαηά πξνζέγγηζε καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο. Γεχηεξε ζε δεκνηηθφηεηα έξρεηαη ε 

rock, χζηεξα ε θιαζζηθή θαη ηέινο φια ηα άιια είδε φπσο γηα παξάδεηγκα ε hip-hop, ε rap, 

ε παξαδνζηαθή θαη ε R&B κνπζηθή. Σν 11% ησλ καζεηψλ δήισζε πσο ηνπ αξέζνπλ εμίζνπ 



 
 

95 
 

φια ηα είδε. Σέινο, ε Αξγπξίνπ (2011) ζε έξεπλα ηεο νπνίαο ην δείγκα απνηέιεζαλ άηνκα 9 

έσο 12 εηψλ, ε πην αγαπεηή κνπζηθή θαίλεηαη λα είλαη ε «μέλε κνπζηθή» θαη αθνινπζεί ε 

«ειιεληθή πνπ κνληέξλα» κνπζηθή. Ύζηεξα κε αξθεηή δηαθνξά έξρεηαη ε θιαζζηθή, ε 

παξαδνζηαθή θαη ηειεπηαία ε ειιεληθή ιατθή κνπζηθή. Δδψ ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

δήισζε πσο αθνχεη ην ίδην επράξηζηα φια ηα είδε αγγίδεη ην 35%.  

 

Α.7. ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΕΤΝΑ- ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 
 

Ζ κειέηε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ζηελ Διιάδα απαζρνιεί έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζψο κεηξάεη κέρξη ζηηγκήο έλα κηθξφ αξηζκφ εξγαζηψλ επί ηνπ 

ζέκαηνο (γηα παξάδεηγκα ηάκνπ, 2006  ˙  Αξγπξίνπ, 2011  ˙  Baltzis&Gardikiotis, 2008, 

2012). Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ. 

    Μηα πξψηε αθνξκή απνηεινχλ ηα δεδνκέλα ησλ Federal Communications Commition 

(2008) θαη European Journalist Center (2008) (αλαθέξνληαη ζην Baltzis, 2008) πνπ δείρλνπλ 

φηη ε Διιάδα θαηέρεη παγθνζκίσο ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο μεπεξλψληαο αθφκε θαη ηηο Ζ.Π.Α. ε νπνία έξρεηαη δεχηεξε. 

Σν παξάδνμν είλαη πσο ελψ ζα πεξηκέλακε αληίζηνηρε πνηθηιία ζηηο πξνβαιιφκελεο 

κνπζηθέο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ξαδηνζηαζκψλ αιιά θαη ηεο θσλνγξαθηθήο βηνκεραλίαο 

θαηαγξάθεθε λα πξνσζεί έλα ζηελφ πεδίν κνπζηθψλ ζηπι, θαιιηηερλψλ θαη ξεπεξηνξίνπ 

γεληθφηεξα (Baltzis, 2008). Σα επίζεκα δεδνκέλα ησλ Airplay Chart (2014) δείρλνπλ φηη ην 

ίδην θαηλφκελν ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

    Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζψο θαη απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηεο ρψξαο καο δηφηη απεπζχλεηαη ζε λεαξά ελήιηθα άηνκα, κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα νπνία βηψλνπλ κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη: 

1
νλ

, λα εμεηάζεη ζηελ Διιάδα ηελ ηζρχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ  

α) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε θξίζηκσλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ κε 

πξνηηκήζεηο θπξίσο γηα είδε κε βαζχηεξα θνηλσληθά κελχκαηα (γηα παξάδεηγκα 

Pettijohn&Sacco, 2009 a, b,αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010),  
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β) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε πςεινχ κνξθσηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ κε ηελ 

πξνηίκεζε πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ κνπζηθψλ κνξθψλ (γηα παξάδεηγκα 

North&Hargreaves, 2007: 2)  θαη  

γ) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο λεαξήο ειηθίαο κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο δχλακε 

θνηλσληθήο αιιαγήο (γηα παξάδεηγκα Brown, 2008  ˙ Leung&Kier, 2008). 

2
νλ

, λα εμεηάζεη αλ ηα κνπζηθά ζηπι κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κηα ζαθή δνκή 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη λα ηε ζπγθξίλεη κε απηή πνπ βξέζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά κεηαμχ ηνπο.  

3
νλ

, λα εμεηάζεη εάλ πξνθχςνπλ ζπζρεηίζεηο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ κε ηηο κνπζηθέο 

ρξήζεηο θαζψο θαη κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ θαη ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, θαη έπεηηα 

λα ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο.  

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδεηήζεθαλ απαληήζεηο ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

- Έλα κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο θαη ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο πνηθίισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη πνιηηηζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, έδσζαλ 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ ζηαζεξέο δνκέο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο κάιηζηα είραλ αξθεηά θνηλά κεηαμχ ηνπο 

(Baltzis&Gardikiotis, 2008, 2012 Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011 Rentfrow et al., 

2012 Delsing et al., 2008 Colley, 2008 terBogt et al., 2003 terBogt et al., 2010 terBogt et 

al., 2011 terBogt et al., 2012 Rentfrow&Gosling, 2003 Tekman, Boer&Fischer, 

2012 Getz et al., 2011 Teo, 2005 Gouveia et al., 2008 Pimenter, Gouveia&Vasconcelos, 

2005 Boer, 2009 Leung&Kier, 2008 Mulder et al., 2007  Mulder et al., 2009 Mulder et 

al., 2010  VanEijck, 2001  Selfhout et al., Bonneville-Roussy et al., 2013  2009 Dunn (in 

press) αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011 George, Stickle, 

Rachid&Wopnford, 2007 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 

2011 Schäfer&Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 

2011 Hakanen&Wells, 1993 αλαθέξεηαη ζην Boer, 2009 Wells&Tekinoya, 1998 

αλαθέξεηαη ζην Boer, 2009 Fox&Wince, 1975 αλαθέξεηαη ζην North&Hargreaves, 
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2007:2 Tekman&Hortacsu, 2002 Tekman, Göhlü &Saglam, 2008 αλαθέξνληαη ζην 

Tekman, 2009). 

 Υπόθεζη 1 :  Πξνβιέπεηαη ινηπφλ φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κηα ζαθή δνκή κνπζηθψλ εηδψλ. 

 

- Αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο έρνπλε βξεη φηη ηα άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαζψο θαη εθείλα κε πςειφηεξνπο δείθηεο επθπΐαο επηιέγνπλ κνπζηθέο θαη 

ηξαγνχδηα κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα γλσζηηθή επεμεξγαζία, ελψ 

επίζεο νη ζπκπάζεηέο ηνπο αθνξνχλ έλα επξχ θαη πνηθίιν θάζκα κνπζηθψλ ζηπι 

(Rentfrow&Gosling, 2003 Ziv&Keydar, 2009 Chamorro-Premuzic&Furnham, 2007 Garcia-

Álvarez, Katz-Gerro&López-Sintas, 2007 North&Hargreaves, 2007:2 Mulder et al., 

2010 Peterson&Kern, 1996 López-Sintas&Katz-Gerro 2005 Ho, 2004 Mulder et al., 

2007 López-Sintas, Garcia-Álvarez&Filimon, 2008). 

Σν εχξνο ησλ επηινγψλ απμάλεηαη επίζεο θαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ελφο αηφκνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (TerBogt et al., 2010 Rentfrow&Gosling, 2007 Spau, 

2013 Mark, 1998), αθνχ έλαο ηξφπνο γηα λα δειψζεη ε θάζε κία ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

ππφζηαζή ηεο αιιά θαη λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο ππφινηπεο είλαη ε δηακφξθσζε θνηλψλ 

νκαδηθψλ πξνηηκήζεσλ αλαθεξφκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά είδε (Hargreaves, 

Miell&MacDonald, 2002 Rentfrow&Gosling, 2007   Παπαπαλαγηψηνπ, 2007 Bourdieu, 

1984, αλαθέξεηαη ζην Gardikiotis&Baltzis, 2008 Peterson, 1992, αλαθέξεηαη ζην  

Gardikiotis&Baltzis, 2008). 

Αθφκα γλσξίδνπκε πσο φηαλ ην γεληθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζε κία θνηλσλία 

εθιακβάλεηαη σο απεηιεηηθφ γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο, νη άλζξσπνη αξέζθνληαη λα αθνχλ 

πεξηζζφηεξν ηξαγνχδηα ψξηκα πνπ απνηεινχλ ηζρπξά επηθνηλσληαθά κέζα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ βαξπζήκαληα λνήκαηα (Fox&Williams, 1974  Μπιάθηλγθ, 

1981 Brown, 2008 Spau, 2013 Leung&Kier, 2008 Pettijohn, Williams&Carter, 

2010 Pettijohn&Sacco, 2009a, b αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams&Carter, 2010 Cerulo, 

1984 αλαθέξεηαη ζην Brown, 2008). 

 Υπόθεζη 2 : Οη θνηηεηέο ινηπφλ σο λέα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε πξάγκα ην νπνίν ππνλνεί δηαξθψο απμαλφκελν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 
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ζχλζεηεο λνεηηθέο επεμεξγαζίεο, πνπ παξίζηαληαη ζε αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ, αιιά θαη σο κέιε κηαο αζηαζνχο θνηλσλίαο,  

ζα αθνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ έληερλε ειιεληθή κνπζηθή πνπ σο είδνο ζχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ησλ Baltzis&Gardikiotis (2008) ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ κνπζηθέο 

θφξκεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη απφ  βαξπζήκαλην ζηηρνπξγηθφ πεξηερφκελν.  

- Έρεη αλαθχςεη πσο ε πξνηίκεζε γηα «βαξηά» κνπζηθά είδε φπσο είλαη ην heavy metal 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε απαξέζθεηα ησλ καζεζηαθψλ 

πξνζπαζεηψλ, θαζψο πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν απφ άηνκα κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κε ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα. 

Αληίζεηα, ε αλνδηθή πνξεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ζπλδέεηαη κε πξνηηκήζεηο γηα 

«ειαθξηά» θαη δεκνθηιή είδε φπσο είλαη ε πνπ αιιά θαη γηα «εθιεπηπζκέλα» είδε φπσο 

είλαη ε θιαζζηθή κνπζηθή. (Roe, 1996 Schwartz&Fouts, 2003). 

 Υπόθεζη 3 : Α) Ζ πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ γηα «βαξηά» κνπζηθή δε ζα βξίζθεηαη 

ζηηο πςειέο πνζνζηηαίεο ηάμεηο ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ 

Β) ζα παξνπζηάζνπλ πςειή πξνηίκεζε γηα «ειαθξηά» θαη «εθιεπηπζκέλα» κνπζηθά 

είδε. 

 

- Αθνχ ζηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία 

θνηηνχλ ζην κνπζηθφ ηκήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, είλαη εχζηνρν λα ζεκεηψζνπκε φηη έρεη 

βξεζεί πσο ε κνπζηθή παηδεία ζπλδέεηαη ζεηηθά κε πξνηίκεζε πνιχπινθσλ κνπζηθψλ 

εηδψλ (Colley, 2008 Ladinig&Schellenberg, 2012 Getz, Marks&Roy, 

2014 Smith&Melara, 1990 αλαθέξεηαη ζην Ziv&Keydar, 2009 North&Hargreaves, 1995, 

αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008). 

 Υπόθεζη 4 : Σα άηνκα κε κνπζηθή παηδεία ζα αθνχλ πνιχπινθα είδε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θιαζζηθή κνπζηθή, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

 

- Έρεη βξεζεί φηη νη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ, πξνηχπσλ, 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γεληθφηεξα, αθνξνχλ θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (Colley, 

2008 Boer, 2009 Boer et al., 2012 TerBogt et al., 2010 North&Hargreaves, 

2007:1 Mulder et al., 2007 Mulder et al., 2010 Teo, 2005 Garcia-Álvarez, Katz-

Gerro&López-Sintas, 2007  Αξγπξίνπ, 2011 Rawlings&Ciancarelli, 1997 Delsing et al., 
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2008 North, Hargreaves&O‟Neill, 2000 Eros, 2008 Schwartz&Fouts, 2003 Saarikallio, 

2007 LeBlanc, 1982 αλαθέξεηαη ζην Upadhyay, 2013 Wapnick, 1976 αλαθέξεηαη ζην 

Upadhyay, 2013 Christerson&Peterson, 1988 αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008 Hargreaves, 

Combere&Colley, 1995 αλαθέξεηαη ζην Colley, 2008 Frith&McRobbie, 1978 

αλαθέξεηαη ζηo Roe, 1996 Frith, 1983 αλαθέξεηαη ζηo Roe, 1996).   

 Υπόθεζη 5 : Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έηζη θαη εδψ, νη γπλαίθεο  

Α) ζα αθνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άληξεο «ειαθξηά» είδε φπσο είλαη απηά 

ηεο ζχγρξνλεο πνπ. 

Β) ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα ηελ πιήξσζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, πεξηζζφηεξν ζπρλά απφ ηνπο άληξεο. 

 

- Πνιιέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο δείρλνπλ λα ππάξρεη ζηελή 

ζρέζε αλάκεζα ζε απηέο θαη ζε νξηζκέλα κνπζηθά είδε, αθνχ ην θάζε έλα αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμππεξεηεί θάπνηεο ιεηηνπξγίεο θαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ κνπζηθψλ 

επηινγψλ (Tekman&Hortacsu, 2002 Tekman, Boer&Fischer, 2012 Rentfrow&Gosling, 

2003, 2007 Boer, 2009 Boer et al., 2011 Boer et al., 2013  Upadhyay, 2013  terBogt et 

al., 2010  Getz et al., 2011  Schwartz&Fouts, 2003  Rentfrow et al., 2012  Saarikallio, 

2007  Gowensmith&Bloom, 1997   Bonneville-Roussy et al., 2013  Jiang et al., 2013  

McNamara&Ballard, 1999 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow&Gosling, 2003). 

 Υπόθεζη 6 : Τπνζέηνπκε ινηπφλ φηη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο δνκήο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο.  

 

 
 



 
 

100 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Β.1. ΔΕΙΓΜΑ  

Σα δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρηεθε ηπραία θαη απνηειείηαη απφ 126 θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη θνηηεηέο απηνί πξνέξρνληαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 43 άηνκα είλαη 

18-20 εηψλ, 33 άηνκα είλαη 21-23 εηψλ θαη 50 άηνκα είλαη κεγαιχηεξα απφ 23 εηψλ. ηελ 

έξεπλα πήξαλ κέξνο 45 άληξεο θαη 81 γπλαίθεο. 

 

Β.3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

128 εξσηεκαηνιφγηα δηακνηξάζηεθαλ κε δχν ηξφπνπο ζηνπο θνηηεηέο: Σα πξψηα 88 κέζσ e-

mail θαη ηα ππφινηπα 40 δηα δψζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξμαλ δχν ηα νπνία δελ απαληήζεθαλ επαξθψο κε 

απνηέιεζκα λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα απνηειέζκαηα. Ο κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ 

ζπκπιήξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη πεξίπνπ 5 ιεπηά, ελψ ν κέζνο 

φξνο ηνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ησλ γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη πεξίπνπ 4 ιεπηά φπσο 

ππνινγίζηεθε ζε αλεμάξηεηε πηινηηθή έξεπλα (Ν=19). 

 

Β.2. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζ ε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ 128 εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχκελα απφ 3 ζθέιε: αξρηθά 

εμεηάδνληαη ην θχιν, ην έηνο ζπνπδψλ θαη ην επίπεδν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, χζηεξα παξαηίζεηαη  ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ηέινο ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ -ρξήζεσλ.  

Β.2.1. Ερωτηματολόγιο μουςικών προτιμήςεων  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ επηιέρηεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληί απηή ηεο αθξφαζεο. ηελ 
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πξψηε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζην 

νπνίν δειψλνπλ ηε πξνηίκεζε ηνπο γηα θάζε κνπζηθφ είδνο, ελψ ζηελ πεξίπησζε εξεπλψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθά ηεζη κνπζηθήο πξνηίκεζεο, νη εθθξάδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπο 

γηα έλα ζχλνιν θνκκαηηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο ηνπο. Οη  Rentfrow, Goldberg 

θαη Levitin (2011) εμεγνχλ πσο κε ηελ αθνπζηηθή αμηνιφγεζε κπνξνχκε πξψηνλ λα 

θξίλνπκε πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο κεηαηξέπνληαη ζε ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αθξναηή θαη ηνλ εξεζίδνπλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηεο ζπκπάζεηαο ή ηεο 

αληηπάζεηαο, δεχηεξνλ δελ καο ελδηαθέξεη αλ θάπνηα θνκκάηηα είλαη άγλσζηα ζηνπο 

εξσηεζέληεο αθνχ ε αληίδξαζε ηνπο είλαη άκεζε θαη ηξίηνλ ην αθνπζηηθφ ηεζη αμηνινγεί ηελ 

πξνηίκεζε γηα ηηο κνπζηθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί θαη φρη γηα ηα είδε ζηα νπνία αλήθνπλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε φκσο έξεπλα δελ εμεηάδεηαη πνηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο 

κεηαθξάδνληαη ζε αξέζθεηα ή κε, έρεη εμαζθαιίζεη πσο φια ηα είδε είλαη γλσζηά ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηα 

κνπζηθά είδε θαη φρη γηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα, πξάγκα πνπ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ηε ρξήζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δμάιινπ ην κνπζηθφ άθνπζκα παξάγεη κηα απζφξκεηε αληίδξαζε 

πνπ πνιχ ζπρλά έρεη βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε 

ζηαζεξή πξνηίκεζε ε νπνία είλαη καθξνπξφζεζκε θαη εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνινγήζεηο γηα ην θάζε κνπζηθφ είδνο (Abeles & Chung, 1996   Russell, 1997, 

αλαθέξνληαη ζην Upadhyay, 2013).  

    πλνςίδνληαο, ε κέζνδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνηηκήζεθε επεηδή φπσο ζεκεηψλεη ν 

Upadhyay (2013) είλαη απηή πνπ κεηξάεη ηηο ζπλνιηθέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα θαη αθνξνχλ ηελ γεληθή άπνςε επί ηεο κνπζηθήο ζε αληίζεζε κε ηα 

αθνπζηηθά ηεζη ηα νπνία κεηξάλε ηελ απζφξκεηε απφθξηζε ζην κνπζηθφ εξέζηζκα.  

 
Τα κνπζηθά είδε 

Οη Jellison θαη Flowers (1991, αλαθέξεηαη ζην Rentfrow&Gosling, 2003) βξήθαλ πσο φηαλ 

νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ γηα ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο πξψηα αλαθέξνπλ ηα είδε ηεο 

κνπζηθήο πνπ ζπκπαζνχλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηδαδ κνπζηθή, θαη χζηεξα ηνπο 

κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο ή ηξαγνχδηα θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο νκάδεο ησλ εηδψλ φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε «εθιεπηπζκέλε» κνπζηθή. Έηζη ινηπφλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

κεηξνχλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζε επίπεδν κνπζηθψλ εηδψλ (Rentfrow&Gosling, 2003). 

Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη βαζηζκέλα ζηηο έξεπλεο ησλ 
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Gardikiotis θαη Baltzis (2008, 2012) νη νπνίνη έπεηηα απφ πηινηηθή κειέηε θαζφξηζαλ ηα 

κνπζηθά ζηπι πνπ είλαη γλσζηά ζηνπο Έιιελεο θνηηεηέο, ηφζν απηά πνπ επηθξαηνχλ ζηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο φζν θαη εθείλα πνπ δελ πξνβάιινληαη ην ίδην. Τπνηέζεθε ινηπφλ 

φηη αθνχ θαη ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζε θνηηεηέο Διιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ δειαδή ζε 

πιεζπζκφ κε φκνην ειηθηαθφ θάζκα, φκνην επίπεδν κφξθσζεο θαη φκνηαο εζληθφηεηαο, ηα 

κνπζηθά είδε ησλ Gardikiotis θαη Baltzis (2008, 2012) ζα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ζ ππφζεζε απηή επαιεζεχηεθε κεηά απφ αλεμάξηεηε πηινηηθή 

έξεπλα (Ν=19) φπνπ εμεηάζηεθε θαη επηβεβαηψζεθε ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 24 απηψλ 

εηδψλ. Αθφκε, έξεπλεο πνπ αθνξνχλ θνηλνχο πιεζπζκνχο είλαη ζεκηηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα ίδηα κνπζηθά είδε γηαηί ην γεγνλφο φηη αλάκεζα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο δελ 

ππάξρεη ζπλαίλεζε ζε απηφ ην ζέκα δεκηνπξγεί έλα ράζκα κεηαμχ ηνπο θαη κηα αδπλακία λα 

ζπγθξηζνχλ ηα δηάθνξα απνηειέζκαηα ψζηε λα βγνπλ γεληθφηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα 

ζπκπεξάζκαηα (Gardikiotis & Baltzis, 2008). 

      Σα κνπζηθά ζηπι ινηπφλ πνπ παξαζέηνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηα εμήο 24:  

ειιεληθφ ξνθ, ειιεληθφ pop, ειιεληθφ έληερλν, ειιεληθά ιατθά, ξεκπέηηθα, ειιεληθφ ιατθφ-

πνπ, ειιεληθά παξαδνζηαθά, ειιεληθή rap θαη hip-hop, pop (μέλε, ζχγρξνλε), soul /R&B, 

rap/ hip-hop, funk, blues, ηδαδ, θιαζζηθή κνπζηθή, word (ethnic) music, reggae, alternative, 

hard rock/ metal, punk, rock, rock 'n' roll, house, trance. Θα ρξεηαζηνχλ θάπνηεο 

δηεπθξηλήζεηο γηα δπν είδε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα θαη πνπ ε ρξήζε ηνπο δελ 

είλαη ζπλήζεο ζε ηέηνηεο είδνπο έξεπλεο. Πξψηνλ σο ιατθά-πνπ ζεσξνχληαη ηα θνκκάηηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ επηξξνψλ δπηηθήο pop, Αξαβηθήο, ξεκπέηηθεο θαη 

ιατθήο κνπζηθήο, είλαη απιά ξπζκηθά, κεισδηθά θαη αξκνληθά, έρνπλ ιφγηα απιντθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπλήζσο γίλνληαη επηηπρίεο ζηα λπρηεξηλά θέληξα δηαζθεδάζεσο 

(Gardikiotis & Baltzis, 2008). Γεχηεξνλ, ζηελ έληερλε ειιεληθή κνπζηθή ε νπνία 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ εμήληα θαη έπεηηα απφ ζπλζέηεο φπσο ν Μ. Υαηδηδάθηο 

θαη ν Μ. Θενδσξάθεο αλήθνπλ θνκκάηηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηδηαίηεξεο  θαη πνιχπινθεο 

κνπζηθέο θφξκεο επεξεαζκέλεο απφ ηε ξεκπέηηθε, ηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ βπδαληηλή 

κνπζηθή, έρνπλ ζπλήζσο πνηεηηθφ ζηίρν θαη ζπρλά ζίγνπλ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα 

(Gardikiotis & Baltzis, 2008). 

     Σν ηεζη ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ινηπφλ αθνχ πξψηα εμεηάδεη ηα ζηνηρεία θχινπ, 

ειηθίαο θαη κνπζηθήο παηδείαο παξαζέηεη ηα παξαπάλσ 24 κνπζηθά ζηπι θαιψληαο ηνλ 

ζπκκεηέρνληα λα δειψζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα απηά επηιέγνληαο γηα ην θαζέλα  κηα απφ 
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ηηο αθφινπζεο δειψζεηο: «δελ γλσξίδσ απηφ ην είδνο κνπζηθήο», «δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ», 

«δελ κνπ αξέζεη», «κνπ είλαη αδηάθνξν», «κνπ αξέζεη», «κνπ αξέζεη πνιχ». 

 

Β.2.2. Ερωτηματολόγιο μουςικών χρήςεων  

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθ ε ε 

θιίκαθα ηεο Boer (2009) RESPECT -Music (Ratings of Experienced Social,  

Personal  and Cultural Themes of Music functions)  αθνχ πξψηα κεηαθξάζηεθε 

ζηα ειιεληθά. Σν RESPECT-Music απαξηίδεηαη  απφ 36 θξάζεηο -δειψζεηο νη  

νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο θαη πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν 

ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θαιέζηεθαλ λα απνθξηζνχλ θαηά πφζν νη δειψζεηο απηέο απνηεινχλ ιφγν γηα λα 

αθνχζνπλ κνπζηθή , βαζκνινγψληαο θάζε κηα βάζεη κηαο θιίκαθαο απφ ην 1  

(θαζφινπ) έσο ην 7 (ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ). Ζ Boer (2009) φπσο θαη νη Boer et 

al. (2012) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ηεζη RESPECT -Music νκαδνπνίεζαλ ην 

ζχλνιν ησλ 36 δειψζεσλ ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ ζε 10 θχξηεο δηαζηάζεηο 

κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ , σο εμήο: ε ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεζκψλ κε θίινπο, ε ιεηηνπξγία ηεο ζχζθημεο νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ε ρξήζε 

ηεο κνπζηθήο σο δηέμνδν θαη αλαθνχθηζε απφ ην ζηξεο, ε ζπλαηζζεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ε επηζπκία γηα ρνξφ, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλνδεπηηθήο αηκφζθαηξαο, ε 

ιεηηνπξγία ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο έθθξαζεο ησλ 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηεο έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηεο αλάθιαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη  

ηέινο ε ιεηηνπξγία ηεο δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο  θαη ηεο έθθξαζεο ησλ 

αμηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν φηαλ έλα άηνκν ζπκπιεξψλεη  ην RESPECT-Music 

γίλεηαη  θαλεξφ ην γηαηί επηιέγεη  λα αθνχζεη  κνπζηθή ή αιιηψο πνηεο κνπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν.  

      Οη Boer (2009) θαη Boer et al. (2012) κειεηψληαο κε ηελ RESPECT-Music ηηο κνπζηθέο 

εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, έδεημαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα έγθπξν θαη ιεηηνπξγηθφ φξγαλν κέηξεζεο ησλ κνπζηθψλ ρξήζεσλ, 

θαζψο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη θαζνιηθά θαη κε επηηπρία ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

κνπζηθήο. Δπηπιένλ νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο επηβεβαηψλεηαη θαη ν δηαπνιηηηζκηθφο 
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ηεο ραξαθηήξαο αθνχ δνθηκάζηεθε κε επηηπρία ζε πιήζνο πνιηηηζκψλ αξθεηά δηαθνξεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο. Με ηε ρξήζε ηνπ RESPECT-Music ζπιιέμακε ηα δεδνκέλα ησλ κνπζηθψλ 

ρξήζεσλ ησλ αηφκσλ ψζηε λα εμεηάζνπκε ην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηηο κνπζηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ- ΤΖΗΣΗΗ 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη πνηνηηθέο αιιά ζε 

θάπνηεο απφ απηέο έρεη λφεκα ε δηάηαμε. Πνηνηηθέο-δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο είλαη ε «κνπζηθή 

εθπαίδεπζε» (θαζφινπ, κηθξή, κέηξηα, κεγάιε), νη «κνπζηθέο πξνηηκήζεηο» (δελ κνπ αξέζεη 

θαζφινπ, δελ κνπ αξέζεη, κνπ είλαη αδηάθνξν, κνπ αξέζεη, κνπ αξέζεη πνιχ, δελ γλσξίδσ 

απηφ ην είδνο) θαη νη «κνπζηθέο ρξήζεηο» (απφ 1-θαζφινπ έσο 7-ζε κεγάιν βαζκφ). 

Γ.1. Οι μουςικέσ προτιμήςεισ του δείγματοσ 

Γ.1.1. Αποτελέςματα  

Αξρηθά, γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κνπζηθψλ εηδψλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή πξνηίκεζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε γηα απηά, θαηαζθεπάζηεθαλ μερσξηζηνί πίλαθεο ζπρλνηήησλ γηα ην θάζε 

είδνο. Δπεηδή νη κεηαβιεηέο είλαη πνηνηηθέο δελ έρνπλ λφεκα νη αζξνηζηηθέο 

ζπρλφηεηεο(cumulative percent).Γηα απηφ ην ιφγν θαη ζηνπο πίλαθεο νη νπνίνη ζα 

παξνπζηαζηνχλ δελ ζα δνζεί ζεκαζία ζε απηέο (Πίλαθαο Α1-Πίλαθαο Α24). 

Πίλαθαο Α1 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθφ ξνθ)  

Διιεληθό ξνθ 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 23 18,0 18,0 19,5 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 14 10,9 10,9 30,5 

 Μνπ αξέζεη 52 40,6 40,6 71,1 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 20 15,6 15,6 86,7 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 17 13,3 13,3 100,0 

 Total 128 100,0 1  

 

 

Πίλαθαο Α2 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθφ πνπ)  

Διιεληθό πνπ 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 17 13,3 13,3 14,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 16 12,5 12,5 27,3 

 Μνπ αξέζεη 46 35,9 35,9 63,3 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 21 16,4 16,4 79,7 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 26 20,3 20,3 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α3 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθφ έληερλν) 

Διιεληθό έληερλν 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 17 13,3 13,3 14,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 6 4,7 4,7 19,5 

 Μνπ αξέζεη 41 32,0 32,0 51,6 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 39 30,5 30,5 82,0 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 23 18,0 18,0 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α4 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθφ ιατθφ)  

Διιεληθά ιαϊθά 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 12 9,4 9,4 10,9 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 9 7,0 7,0 18,0 

 Μνπ αξέζεη 44 34,4 34,4 52,3 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 38 29,7 29,7 82,0 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 23 18,0 18,0 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α5 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Ρεκπέηηθα) 

Ρεκπέηηθα 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 19 14,8 14,8 16,4 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 10 7,8 7,8 24,2 

 Μνπ αξέζεη 51 39,8 39,8 64,1 
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 Μνπ αξέζεη πνιύ 22 17,2 17,2 81,3 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 24 18,8 18,8 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Α6 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθφ ιατθφ-πνπ) 

Διιεληθό ιαϊθό-πνπ 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 2 1,6 1,6 3,1 

 Δελ κνπ αξέζεη 19 14,8 14,8 18,0 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 25 19,5 19,5 37,5 

 Μνπ αξέζεη 23 18,0 18,0 55,5 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 33 25,8 25,8 81,3 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 24 18,8 18,8 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α7 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθά παξαδνζηαθά)  

Διιεληθά παξαδνζηαθά 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 1 ,8 ,8 2,3 

 Δελ κνπ αξέζεη 22 17,2 17,2 19,5 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 10 7,8 7,8 27,3 

 Μνπ αξέζεη 48 37,5 37,5 64,8 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 13 10,2 10,2 75,0 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 32 25,0 25,0 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο Α8 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Διιεληθή Rap θαη Hip-Hop) 

Διιεληθή Rap/ Hip-Hop 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 
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 Δελ κνπ αξέζεη 22 17,2 17,2 18,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 16 12,5 12,5 31,3 

 Μνπ αξέζεη 51 39,8 39,8 71,1 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 8 6,3 6,3 77,3 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 29 22,7 22,7 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο Α9 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Πνπ  (μέλε-ζχγρξνλε) 

Πνπ (μέλε-ζύγρξνλε) 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 14 10,9 10,9 12,5 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 7 5,5 5,5 18,0 

 Μνπ αξέζεη 55 43,0 43,0 60,9 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 29 22,7 22,7 83,6 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 21 16,4 16,4 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α10 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Soul/R'n'B) 

Soul/ R’n’B 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 3 2,3 2,3 2,3 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 5 3,9 3,9 6,3 

 Δελ κνπ αξέζεη 19 14,8 14,8 21,1 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 4 3,1 3,1 24,2 

 Μνπ αξέζεη 47 36,7 36,7 60,9 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 22 17,2 17,2 78,1 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 28 21,9 21,9 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο Α11 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Rap/Hip-Hop) 

Rap/Hip-Hop 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 1 ,8 ,8 2,3 
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 Δελ κνπ αξέζεη 27 21,1 21,1 23,4 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 12 9,4 9,4 32,8 

 Μνπ αξέζεη 44 34,4 34,4 67,2 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 12 9,4 9,4 76,6 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 30 23,4 23,4 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α12 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Funk) 

Funk 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 3 2,3 2,3 2,3 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 26 20,3 20,3 22,7 

 Δελ κνπ αξέζεη 31 24,2 24,2 46,9 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 9 7,0 7,0 53,9 

 Μνπ αξέζεη 22 17,2 17,2 71,1 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 8 6,3 6,3 77,3 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 29 22,7 22,7 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α13 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Jazz) 

Jazz 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 3 2,3 2,3 3,9 

 Δελ κνπ αξέζεη 19 14,8 14,8 18,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 29 22,7 22,7 41,4 

 Μνπ αξέζεη 35 27,3 27,3 68,8 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 19 14,8 14,8 83,6 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 21 16,4 16,4 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α14 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Blues) 

Blues 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 6 4,7 4,7 6,3 

 Δελ κνπ αξέζεη 23 18,0 18,0 24,2 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 11 8,6 8,6 32,8 
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 Μνπ αξέζεη 44 34,4 34,4 67,2 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 14 10,9 10,9 78,1 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 28 21,9 21,9 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

 

Πίλαθαο Α15 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο θιαζζηθή κνπζηθή) 

Κιαζζηθή κνπζηθή 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 3 2,3 2,3 2,3 

 Δελ κνπ αξέζεη 18 14,1 14,1 16,4 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 30 23,4 23,4 39,8 

 Μνπ αξέζεη 35 27,3 27,3 67,2 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 11 8,6 8,6 75,8 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 31 24,2 24,2 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α16 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο world(ethnic)music) 

World (ethnic) music 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 22 17,2 17,2 18,8 

 Δελ κνπ αξέζεη 19 14,8 14,8 33,6 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 17 13,3 13,3 46,9 

 Μνπ αξέζεη 34 26,6 26,6 73,4 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 9 7,0 7,0 80,5 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 25 19,5 19,5 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α17 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Reggae) 

Reggae 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 3 2,3 2,3 2,3 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 10 7,8 7,8 10,2 

 Δελ κνπ αξέζεη 21 16,4 16,4 26,6 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 18 14,1 14,1 40,6 
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 Μνπ αξέζεη 41 32,0 32,0 72,7 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 10 7,8 7,8 80,5 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 25 19,5 19,5 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο Α18 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Alternative) 

Alternative 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 5 3,9 3,9 3,9 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 35 27,3 27,3 31,3 

 Δελ κνπ αξέζεη 10 7,8 7,8 39,1 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 12 9,4 9,4 48,4 

 Μνπ αξέζεη 28 21,9 21,9 70,3 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 16 12,5 12,5 82,8 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 22 17,2 17,2 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α19 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Hardrock/metal) 

Hard Rock/ metal 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 31 24,2 24,2 25,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 49 38,3 38,3 64,1 

 Μνπ αξέζεη 18 14,1 14,1 78,1 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 16 12,5 12,5 90,6 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 12 9,4 9,4 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α20 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Punk) 

Punk 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω  απηό ην είδνο 14 10,9 10,9 12,5 

 Δελ κνπ αξέζεη 32 25,0 25,0 37,5 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 36 28,1 28,1 65,6 

 Μνπ αξέζεη 14 10,9 10,9 76,6 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 9 7,0 7,0 83,6 
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 Μνπ είλαη αδηάθνξν 21 16,4 16,4 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο Α21 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Rock) 

Rock 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 22 17,2 17,2 18,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 18 14,1 14,1 32,8 

 Μνπ αξέζεη 38 29,7 29,7 62,5 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 35 27,3 27,3 89,8 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 13 10,2 10,2 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α22 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Rock 'n' Roll) 

Rock’n’Roll 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 24 18,8 18,8 20,3 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 18 14,1 14,1 34,4 

 Μνπ αξέζεη 39 30,5 30,5 64,8 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 26 20,3 20,3 85,2 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 19 14,8 14,8 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο Α23 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο House) 

House 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 3 2,3 2,3 2,3 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 4 3,1 3,1 5,5 

 Δελ κνπ αξέζεη 17 13,3 13,3 18,8 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 29 22,7 22,7 41,4 

 Μνπ αξέζεη 33 25,8 25,8 67,2 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 14 10,9 10,9 78,1 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 28 21,9 21,9 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  
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Πίλαθαο Α24 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην κνπζηθφ είδνο Trance) 

Trance 
    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 2 1,6 1,6 1,6 

 Δελ γλωξίδω απηό ην είδνο 9 7,0 7,0 8,6 

 Δελ κνπ αξέζεη 23 18,0 18,0 26,6 

 Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ 42 32,8 32,8 59,4 

 Μνπ αξέζεη 21 16,4 16,4 75,8 

 Μνπ αξέζεη πνιύ 3 2,3 2,3 78,1 

 Μνπ είλαη αδηάθνξν 28 21,9 21,9 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

 

Παξαηεξψληαο φινπο ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ γίλεηαη θαλεξφ πσο γηα θάζε είδνο 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ειιείπνπζεο ηηκέο. Σα κνπζηθά είδε House, Reggae, 

Κιαζζηθή κνπζηθή, Funk, Soul θαη R‟n‟B ζπγθεληξψλνπλ 3 ειιείπνπζεο ηηκέο, ελψ 

ην είδνο ηεο Alternative κνπζηθήο ζπγθεληξψλεη 5 ειιείπνπζεο ηηκέο. Δπεηδή ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 128 άηνκα ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ 

ζεσξείηαη ακειεηέν.  

Ζ κνπζηθή πξνηίκεζε έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηνλ ηύπν θαη ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζεο. 

Ο ηχπνο ηεο πξνηίκεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ αμηνινγηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη έρεη λα 

θάλεη κε ηε δήισζε πξνηίκεζεο ή κε πξνηίκεζεο γηα έλα κνπζηθφ ζηπι, ελψ ε 

έληαζε ηεο πξνηίκεζεο έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνηηκάηαη ή δελ 

πξνηηκάηαη έλα κνπζηθφ ζηπι θαη δειψλεηαη κε εθθξάζεηο φπσο «κνπ αξέζεη», «κνπ 

αξέζεη πνιχ», «δε κνπ αξέζεη θαζφινπ» θηι. Απφ ηνλ ηχπν ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ εηδψλ πνπ ηνπο 

επραξηζηεί λα αθνχλε, ελψ απφ ηελ έληαζε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαίλνληαη ηα 

είδε πνπ πξνηηκνχλε πεξηζζφηεξν θαζψο θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπο κε ηε κνπζηθή 

(Upadhyay, 2013  ˙  ter Bogt et al., 2010  ˙  Mark, 1998). Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηα 

κνπζηθά ζηπι απφ ην πεξηζζφηεξν πξνηηκψκελν έσο ην ιηγφηεξν πξνηηκψκελν ρσξίο 

λα αγλνήζνπκε θάπνηα απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο κνπζηθήο πξνηίκεζεο, 

πξνρσξήζακε ζε δχν εηδψλ ζπγθξίζεηο: πξψηνλ ζπγθξίλακε ην πιήζνο ησλ αηφκσλ 

πνπ ζπγθεληξψλεη ην θάζε κνπζηθφ ζηπι ζηελ θαηεγνξία «κνπ αξέζεη πνιχ», θαη 

δεχηεξνλ ζπγθξίλακε ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην θάζε κνπζηθφ 
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είδνο ζηηο θαηεγνξίεο «κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ» αζξνηζηηθά. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε ηαμηλφκεζε ησλ κνπζηθψλ εηδψλ έγηλε κε βάζε ηελ έληαζε ηεο 

πξνηίκεζεο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα είδε ηαμηλνκήζεθαλ απφ απηφ πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηζρπξέο πξνηηκήζεηο (δειαδή ηηο πεξηζζφηεξεο 

δειψζεηο «κνπ αξέζεη πνιχ») έσο απηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο. Ζ δήισζε 

«κνπ αξέζεη πνιχ» εθθξάδεη ηε κεγαιχηεξε έληαζε ηεο πξνηίκεζεο, επνκέλσο φηαλ 

έλα άηνκν επηιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε γηα θάπνην κνπζηθφ είδνο, ππνδειψλεη 

φηη αλήθεη ζηνπο «νπαδνχο» ηνπ είδνπο απηνχ. Άξα ε ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ κε 

βάζε ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζεο ππνδειψλεη πνηα είδε έρνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

«νπαδνχο» (Πίλαθαο Β1). ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε ηαμηλφκεζε ησλ κνπζηθψλ 

εηδψλ έγηλε κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο πξνηίκεζεο, δειαδή κε βάζε ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ δειψζεσλ «κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ» γηα ην θάζε έλα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα είδε ηαμηλνκήζεθαλ απφ απηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνηηκήζεηο («κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ») έσο απηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο 

ιηγφηεξεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνδειψλεηαη ην πνηα είδε πξνηηκψληαη ζπρλφηεξα, 

άξα θαη πνηα είδε είλαη ηα πην δεκνθηιή. (Πίλαθαο Β2). Μηα γεληθή εηθφλα ηεο 

ζπλνιηθήο πξνηίκεζεο πνπ δήισζαλ ηα άηνκα γηα ην θάζε ζηπι κπνξεί λα θαλεί ζην 

ζηνηβαγκέλν ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 1). 
 

 

Πίλαθαο Β1 (Σαμηλφκεζε κε βάζε ηελ 

έληαζε ηεο πξνηίκεζεο) 

 

 

Πίλαθαο Β2 (Σαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ 

ηχπν ηεο πξνηίκεζεο)
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Μοσζικό είδος-Σστνόηηηα «μοσ αρέζει» και «μοσ αρέζει πολύ» 

 
1) Πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)              84 

2) Διιεληθά ιατθά                        82 

3) Διιεληθφ έληερλν                     80 

4) Ρεκπέηηθα                                 73 

5) Rock                                         73 

6) Διιεληθφ ξνθ                           72 

7) Soul/R'n'B                                69 

8) Διιεληθφ πνπ                           67 

9) Rock 'n' Roll                             65 

10) Διιεληθά παξαδνζηαθά            61 

11) Διιεληθφ Rap/Hip-Hop           59 

12) Blues                                        58 

13) Διιεληθφ ιατθφ-πνπ                 56 

14) Rap/Hip-Hop                            56 

15) Jazz                                           54 

16) Reggae                                      51 

17) House                                        47 

18) Κιαζζηθή κνπζηθή                   46 

19) Alternative                                44 

20) World (ethnic) music                43 

21) Hard rock/metal                        34 

22) Funk                                          30 

23) Trance                                       24 

24) Punk                                          23 

 

Γηάγξακκα 1(ηνηβαγκέλν ξαβδφγξακκα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνηίκεζε ηνπ θάζε είδνπο κνπζηθήο). 

 

 
 

 
Μοσζικό είδος-Σστνόηηηα «μοσ αρέζει πολύ» 

 
1) Διιεληθφ έληερλν                  39 

2) Διιεληθά ιατθά                     38 

3) Rock                                      35 

4) Διιεληθφ ιατθφ-πνπ              33 

5) Πνπ(μέλε, ζχγρξνλε)            29 

6) Rock 'n' Roll                          26 

7) Ρεκπέηηθα                              22 

8) Soul/R'n'B                             22 

9) Διιεληθφ πνπ                        21 

10) Διιεληθφ ξνθ           20 

11) Jazz                                        19 

12) Alternative                            16 

13) Hard rock/metal                    16 

14) Blues                                     14 

15) House                                    14 

16) Διιεληθά παξαδνζηαθά        13 

17) Rap/Hip-Hop                        12 

18) Κιαζζηθή κνπζηθή               11 

19) Reggae                                  10 

20) World (ethnic) music             9 

21) Punk                                       9 

22) ΔιιεληθφRap/Hip-Hop          8         

23) Funk                                       8 

24) Trance                                     3 
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Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ πξψηνλ, φηη ηα είδε πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ηζρπξψλ πξνηηκήζεσλ («κνπ αξέζεη πνιχ» - Πίλαθαο Β1), ή 

αιιηψο ηα είδε πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ «νπαδψλ» είλαη ην 

«ειιεληθφ έληερλν», ηα «ειιεληθά ιατθά» θαη ην «rock», κε ην 33% πεξίπνπ ηνπ 

δείγκαηνο λα δειψλεη ηζρπξή πξνηίκεζε γηα απηά, ελψ ην είδνο πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ «νπαδψλ» είλαη ην «trance» γηα ην νπνίν κφιηο ην 2% πεξίπνπ ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε ηζρπξή πξνηίκεζε. Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηεο πξνηίκεζεο 

(«κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ» - Πίλαθαο Β2), θαίλεηαη πσο ηα κνπζηθά είδε 

ηα νπνία πξνηηκψληαη ζπρλφηεξα είλαη ην «πνπ», ηα «ειιεληθά ιατθά» θαη ην 

«ειιεληθφ έληερλν», κε ην 67% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη πξνηίκεζε γηα 

απηά, ελψ ηα είδε ηα νπνία πξνηηκψληαη ζπαληφηεξα είλαη ε «trance»θαη ε«punk», κε 

ην 20% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη πξνηίκεζε γηα ηα απηά. Σα κνπζηθά είδε 

πνπ θαίλεηαη λα είλαη άγλσζηα ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη ηα «alternative», «funk» 

θαη «world (ethnic) music»θαζψο πεξίπνπ ην 29%, ην 20% θαη ην 18% αληίζηνηρα ηνπ 

δείγκαηνο δήισζαλ «δε γλσξίδσ απηφ ην είδνο» γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε.  

 

Γ.1.2. υζήτηςη  

Αληηπαξαβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηά ηνπ Skaliotis 

(2002) γίλνληαη επδηάθξηηεο νξηζκέλεο νκνηφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο Β1 θαη 

Β2 ε «ειιεληθή ιατθή» κνπζηθή είλαη απφ ηα πεξηζζφηεξν αγαπεηά κνπζηθά είδε, 

εχξεκα πνπ ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Skaliotis (2002) ηα νπνία 

δείρλνπλ φηη ε «folk-traditional» κνπζηθή είλαη κε κεγάιε δηαθνξά ε πην δεκνθηιήο 

ζηελ Διιάδα. Βέβαηα ε παξνχζα έξεπλα δηαρσξίδεη ηε «ιατθή» κνπζηθή κε ηελ 

«παξαδνζηαθή» σο δχν μερσξηζηά είδε, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Skaliotis (2002) 

απνηεινχλ έλα εληαίν είδνο νπφηε δε κπνξεί λα ππάξμεη άκεζε ζχγθξηζε ησλ δχν 

απνηειεζκάησλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ε «παξαδνζηαθή» κνπζηθή βξίζθεηαη πνιχ 

ρακειφηεξα ηεο «ιατθήο» θαη ζηνπο δχν πίλαθεο (Β1 θαη Β2). Δπίζεο, ζηα δεδνκέλα 

ηνπ Skaliotis (2002) ηε «folk-traditional» κνπζηθή αθνινπζνχλ ηα είδε ηεο «rock-

pop» θαη «easy-listening», ελψ παξνκνίσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ηα κνπζηθά είδε πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ παξεκθεξή ησλ «rock-pop» θαη «easy-listening» φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα«rock»,«rock‟n‟roll», «ειιεληθφ ξνθ», «πνπ» θαη «ειιεληθφ πνπ», 

βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε ζέζε απφ ηα «ειιεληθά ιατθά» θαη ζηνπο δχν πίλαθεο (Β1-
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«κνπ αξέζεη πνιχ» θαη Β2-«κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ»), κε εμαίξεζε ηελ 

«πνπ» ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα Β2. Δπηπιένλ, ε «θιαζζηθή» 

κνπζηθή ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο Β1 θαη Β2 θαίλεηαη λα είλαη απφ ηα είδε πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ρακειή πξνηίκεζε, ζπκθσλψληαο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Skaliotis 

(2002) φπνπ ε «θιαζζηθή» κνπζηθή απνηειεί ην είδνο πνπ πξνηηκάηαη ιηγφηεξν απφ 

φια ηα ππφινηπα. Σν πξφβιεκα βέβαηα πνπ δεκηνπξγεί ε κε ρξήζε  ησλ ίδησλ 

κνπζηθψλ εηδψλ απφ ηηο δχν έξεπλεο, δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπο. Σέινο, ην ειηθηαθφ θάζκα ησλ δεηγκάησλ 

ησλ δχν εξεπλψλ είλαη δηαθνξεηηθφ, αθνχ ζηελ παξνχζα ζπκκεηείραλ λεαξά ελήιηθα 

άηνκα ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Skaliotis (2002) ζπκκεηείραλ άηνκα ειηθίαο απφ 15 έσο 

θαη πάλσ απφ 55 εηψλ. 

    Δλδηαθέξνλ ζεκείν απνηειεί ε ζχγθξηζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα ηεο 

ηάκνπ (2006) θαη ηεο Αξγπξίνπ (2011) γηα ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ 

καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Καη ζηηο δχν απηέο έξεπλεο θαίλεηαη πσο νη καζεηέο 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πνπ κνπζηθή κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα είδε, 

ελψ ηα είδε ηεο «ειιεληθήο παξαδνζηαθήο» θαη «ιατθήο» κνπζηθήο βξίζθνληαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ εηδψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα 

βξέζεθε πσο ηα δεκνθηιή είδε φπσο είλαη ε «πνπ», ε «ειιεληθή πνπ» θαη ε 

«ειιεληθή ιατθή-πνπ», βξίζθνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο πςειέο ζέζεηο ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηφζν κεγάιε δηαθνξά 

απφ ηα είδε πνπ πξνηηκψληαη ιηγφηεξν. Δπίζεο, ε «ειιεληθή παξαδνζηαθή» κνπζηθή 

θαίλεηαη λα έρεη κέηξηα δεκνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κνπζηθά είδε, ελψ ζηα 

πην δεκνθηιή βξέζεθε λα είλαη ε «ιατθή» κνπζηθή.  Σα παξαπάλσ επξήκαηα ινηπφλ, 

ζπκθσλψληαο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ 

θφζκνπ (Mark, 1998  ˙  North & Hargreaves, 2007:1  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  

Bonneville-Roussy et al., 2013), ππνδειψλνπλ πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

ηα λεφηεξα άηνκα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα κεγαιχηεξα ηα δεκνθηιή κνπζηθά 

είδε, ελψ ηα κεγαιχηεξα άηνκα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα λεφηεξα κνπζηθά είδε 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη πην «ψξηκα» θαη «ζνβαξά». Σέινο, εληχπσζε θάλεη ε πξνηίκεζε 

ηεο «θιαζζηθήο» κνπζηθήο ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη παξφκνηα ζε παηδηά θαη 

ελήιηθεο, αθνχ ζηηο εξγαζίεο ησλ ηάκνπ (2006) θαη Αξγπξίνπ (2011)φπσο αθξηβψο 

θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε «θιαζζηθή» κνπζηθή βξίζθεηαη θνληά ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ εηδψλ κε ηελ πξνηίκεζή ηεο λα είλαη αξθεηά ρακειή ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα είδε. 
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Σν γεγνλφο φηη ην είδνο ηεο «έληερλεο ειιεληθήο» κνπζηθήο ζπγθεληξψλεη ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ ηζρπξήο πξνηίκεζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο ηεξάξρεζεο 

ησλ πξνηηκψκελσλ κνπζηθψλ εηδψλ, επηβεβαηψλεη ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 2 ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  νη θνηηεηέο αθνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ 

«έληερλε ειιεληθή» κνπζηθή. Γεληθά, έρεη δηαπηζησζεί πσο ην πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη νη πςειέο επηδφζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε 

πξνηίκεζε γηα πνιχπινθα θαη εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε (Mark, 1998  ˙  Mulder et 

al., 2010  ˙  Mulder et al., 2007  ˙  Roe, 1996  ˙  Ho, 2004). Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο, 

απφ ηε κία, ραξαθηεξίδεηαη απφ κνπζηθέο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο (Baltzis & 

Gardikiotis, 2008), θαη νη θνηηεηέο, απφ ηελ άιιε,  είλαη άηνκα κε ζρεηηθά πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειέο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο. Δπνκέλσο, ε πςειή 

πξνηίκεζε ηεο «έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο» απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ζχκθσλε κε 

ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηε ζρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. 

Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί πσο φηαλ ηα άηνκα βηψλνπλ δπζάξεζηεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο θαη πξνβιεκαηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζπλήζσο πξνηηκνχλ ηξαγνχδηα κε νπζηψδε θαη βαξπζήκαλην πεξηερφκελν  

αλαθνπθίδνληαο έηζη ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηνπο (Pettijohn, Williams & Carter, 2010  

˙  Pettijohn & Sacco, 2009a, b, αλαθέξεηαη ζην Pettijohn, Williams & Carter, 2010). 

Δπηπιένλ, ζε θνηλσλίεο πνπ επηθξαηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο, ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο κέζν γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή είλαη θπξίσο νη λένη 

ελήιηθεο (Brown, 2008  ˙  Leung & Kier, 2008). Αθνχ ινηπφλ, πξψηνλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο Baltzis θαη Gardikiotis (2008) ε «ειιεληθή έληερλε κνπζηθή» ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζηίρν βαζπζηφραζην, δεχηεξνλ ε αλάπηπμή ηεο σο κνπζηθφ είδνο βαζίζηεθε ζε 

ζέκαηα θνηλσληθνπνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Baltzis & Gardikiotis, 2008), θαη ηξίηνλ 

νη Έιιελεο θνηηεηέο είλαη λεαξά άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα πεξηβάιινλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο, ην εχξεκα ηεο πςειήο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ είδνο είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο.  

     Απφ ηνλ πίλαθα Β2 θαίλεηαη φηη ηα κνπζηθά είδε «hard rock /metal», «trance» θαη 

«punk» πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ έληνλν θαη «ζθιεξφ» ηνπο ήρν ζπγθεληξψλνπλ 

ηε ρακειφηεξε πξνηίκεζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε. Σν εχξεκα απηφ παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 3α ε νπνία ζεσξεί πσο ε πξνηίκεζε ησλ 

θνηηεηψλ γηα «βαξηά» κνπζηθή δε ζα βξίζθεηαη ζηηο πςειέο πνζνζηηαίεο ηάμεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη πσο ε ηζρπξή πξνηίκεζε γηα «βαξηά» κνπζηθά 
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είδε φπσο είλαη ε heavy metal θαη ε hard rock ζπλδέεηαη κε θαζνδηθή εθπαηδεπηηθή 

πνξεία, κε απαμίσζε ησλ καζεζηαθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ακθηβνιίεο γηα ηελ 

αθαδεκατθή ηθαλφηεηα (Roe, 1996  ˙  Schwartz & Fouts, 2003), ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δε ηαηξηάδνπλ ζε άηνκα πνπ θνηηνχλ ζε ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο θαίλεηαη ινγηθφ ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ρακειή 

πξνηίκεζε γηα ηα «βαξηά» κνπζηθά είδε. 

    Απφ ηελ άιιε, ε αλνδηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα 

«ειαθξηά» θαη δεκνθηιή κνπζηθή, φπσο είλαη ε πνπ, θαηά ηνπο Schwartz θαη Fouts 

(2003), ελψ κε εθιεπηπζκέλε κνπζηθή φπσο είλαη ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ θαηά ηελ 

Roe (1996). Απφ ηνπο πίλαθεο Β1 θαη Β2 βιέπνπκε φηη ηα δεκνθηιή κνπζηθά είδε 

φπσο είλαη ε «πνπ» θαη ε «ειιεληθή πνπ» βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζέζεηο ηεο 

θαηάηαμεο ησλ εηδψλ, ελψ ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξεο ζέζεηο, 

κε ηελ θιαζζηθή λα ζπγθεληξψλεη πνιχ ιίγνπο «νπαδνχο» (πίλαθαο Β1) αιιά θαη 

γεληθφηεξα κηθξή πξνηίκεζε (πίλαθαο Β2). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξέρνπλ κεξηθή 

ππνζηήξημε ζηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 3β θαηά ηελ νπνία ππνηέζεθε πσο ε πξνηίκεζε 

γηα ηα δεκνθηιή «ειαθξηά» είδε θαζψο θαη γηα ηα εθιεπηπζκέλα ζα είλαη πςειή. Σα 

επξήκαηά καο ζπκθσλνχλ κε ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνθηιψλ εηδψλ, ελψ δηαθσλνχλ 

κε ηελ πεξίπησζε ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο. 

 

Σέινο, γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα κε ηηο πξνηηκήζεηο εθείλσλ πνπ απάληεζαλ ζηα γξαπηά 

εξσηεκαηνιφγηα, θάλακε κηα αλάιπζε ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ κε βαζηθφ 

παξάγνληα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (γξαπηέο απαληήζεηο 

έλαληη ειεθηξνληθψλ απαληήζεσλ). ηνλ παξαθάησ πίλαθα Β3 παξαηίζεληαη ηα 

πνζνζηά ηεο πξνηίκεζεο («κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ») πνπ ζπγθέληξσζε ην 

θάζε είδνο κέζσ ησλ γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ έλαληη ησλ πνζνζηψλ πνπ 

ζπγθέληξσζε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 
 

Πίνακας Β3 

        Μουςικό είδοσ 

 
Τρόποσ 
ςυμπλήρωςησ  
ερωτηματολογίου 

Ελληνικό 

ροκ 

 

Ελληνικ

ό 

ποπ 

 

Ελληνικό 

έντεχνο 

 

Ελλ. 

λαΰκά 

 

Ρεμπέτικ

α 

 

Ελληνικό 

λαΰκό- 

ποπ 

 

Ελληνικά 

παραδοςιακ

ά 

Ελληνική 

rap- 

hiphop 

Pop  

ξένη 

Ποςοςτό των ατόμων που 

δήλωςαν προτίμηςη γραπτά 

17 %  68,2%  29,2% 82,9%  39%  70,7% 43,9% 53,6% 73,1% 

Ποςοςτό των ατόμων που 

δήλωςαν προτίμηςη 

ηλεκτρονικά 

76 % 

 

 45,2% 80%  56,4%  67% 31,7 %  50,5% 43,5 % 63,5% 

 

        Μουςικό είδοσ 

 
Τρόποσ 
ςυμπλήρωςησ  
ερωτηματολογίου 

Soul

/ 

R&B 

 

Rap/ 

Hip-

hop 

 

  Funk 

 

Jazz 

 

  Blues 

 

Κλαςςικ

ή 

μουςική 

 

World 

music 

Reggae Alternative Hard rock 

Ποςοςτό των ατόμων 

που δήλωςαν 

προτίμηςη γραπτά  

56 %  63,4% 2,4% 12,1% 19,5 % 17,5%  9,7% 12,1 % 12,5%  7,3% 

Ποςοςτό των ατόμων 

που δήλωςαν 

προτίμηςη 

ηλεκτρονικά 

54,7% 35,2 % 34,5% 57,6 

% 

 58,8% 45,8 % 45,9 %  58,3% 46,9 %  34,1% 

 

        Μουςικό είδοσ 

 
 
Τρόποσ 
ςυμπλήρωςησ  
ερωτηματολογίου 

Punk 

 

   Rock 

 

Rock’n’ 

Roll 

 

House 

 

   Trance 

 

Ποςοςτό των 

ατόμων που 

δήλωςαν προτίμηςη 

γραπτά 

 4,8% 19,5 % 21,9% 15 %  12,1% 

Ποςοςτό των 

ατόμων που 

δήλωςαν προτίμηςη 

ηλεκτρονικά 

24,7 %  76,4% 65,8 %  48,2% 22,3 % 

 

    Παξαηεξήζακε πσο νη πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα ειεθηξνληθά δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ 

πνπ έδσζαλ γξαπηέο απαληήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε funk κνπζηθή, ην 34,5% 
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πεξίπνπ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα δήισζε 

πξνηίκεζε («κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη πνιχ»), ελψ κφιηο ην 2,4 % ησλ αηφκσλ 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γξαπηά, δήισζε πξνηίκεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο. Αλάινγεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ γξαπηψλ 

απαληήζεσλ παξαηεξνχληαη γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε, ελψ εληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο 

φηη νη απνθιίζεηο απηέο αθνξνχλ φια ηα είδε ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο ρακειφηεξεο 

ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο. 

    Μέζα ζηα είδε γηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο βξίζθνληαη εθείλα 

πνπ ζεσξνχληαη «εθιεπηπζκέλα» φπσο είλαη ε θιαζζηθή κνπζηθή, ε ηδαδ, ε world 

θηι, θαη εθείλα πνπ ζεσξνχληαη «ζθιεξά» φπσο είλαη ε rock, ε punk θηι. Σν γεγνλφο 

απηφ ππνδειψλεη πσο ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ειεθηξνληθά πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν 

ηα ζπγθεθξηκέλα είδε απφ ηα άηνκα πνπ έδσζαλ γξαπηέο απαληήζεηο. Απνθιίζεηο 

ηέηνηνπ είδνπο αλάκεζα ζηηο ειεθηξνληθέο θαη ζηηο γξαπηέο απαληήζεηο δελ 

παξαηεξνχληαη γηα ηα δεκνθηιή είδε φπσο είλαη ε πνπ θαη ε rap, νχηε γηα ηα 

παξαδνζηαθά-ιατθά ειιεληθά είδε. 

     Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί λα εμεγείηαη απφ ην φηη ηα άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πξναηξεηηθή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν είλαη ζπλήζσο άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα, θαη ζηελ πεξίπησζή καο είλαη πηζαλψο άηνκα ηα νπνία 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε κνπζηθή (Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). Σα άηνκα απηά, 

σο πςειά αζρνινχκελα κε ηε κνπζηθή, είλαη ινγηθφ είλαη λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ππφινηπνπο ηα κε δεκνθηιή είδε (ter Bogt et al., 2010). 

     Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ρξήδεη βαζχηεξεο δηεξεχλεζεο, θαηά ηελ νπνία νθείιεη λα 

γίλεη έιεγρνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

“ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ”. 

 

Γ.2. Η δομή των μουςικών προτιμήςεων 

Γ.2.2. Αποτελέςματα  

Οκαδνπνηήζακε ηα 24 κνπζηθά είδε ζε θνηλνχο παξάγνληεο πξνηίκεζεο ψζηε λα 

βξνχκε γηα πνηα απφ απηά εκθαλίδνληαη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, δειαδή πνηα 

απφ απηά ηα είδε πξνηηκψληαη ζπλήζσο απφ ηα ίδηα άηνκα. Γηα απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο factor analysis. Ζ πςειή ηηκή ηνπ ΚΜΟ Test (0,866) 

(Πίλαθαο Γ1) θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ Barlett Test 
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(Sig.=0<0.05)ππνδειψλνπλ πσο ε factor analysis ζα γίλεη κεηαμχ ζπζρεηηδφκελσλ 

κεηαβιεηψλ θαη πσο ζα παξάγεη δηαθξηηνχο θαη αμηφπηζηνπο παξάγνληεο . 

 

Πίλαθαο Γ1 (KMO and Bartlett's Test) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,866 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1701,402 

 Df 276 

 Sig. ,000 

 

Πίλαθαο Γ2 (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

ΜΟΥΙΚΑ ΕΙΔΗ Παράγοντασ 
1 

Παράγοντασ 
2 

Παράγοντασ 
3 

Παράγοντασ 
4 

Παράγοντασ 
5 

Funk 0,760     

Punk 0,756     

Jazz 0,745  0,381   

World (ethnic) music 0,730     

Reggae 0,724     

Hard rock/metal 0,720     

Alternative 0,690    0,318 

Blues 0,676  0,312   

Rock ’n’ Roll 0,623  0,517   

Rock 0,597  0,574   

Κλαςςική μουςική  0,687    

Rap/hip-hop  0,842    

Ελληνική rap/hip-hop  0,842    

Soul/R ‘n’ B  0,788    

Ποπ (ξζνη, ςφγχρονη)  0,714    

Ελληνικό ποπ  0,384    

Ελληνικό ροκ  0,359  0,804   

Ελληνικό λαϊκό-ποπ    0,860  

Ελληνικά 
παραδοςιακά 

   0,750  

Ρεμπζτικα    0,750  

Ελληνικά λαϊκά    0,605  

Ελληνικό ζντεχνο    0,605  

Trance     0,829 

House     0,825 

 

 

Ζ factor analysis εμήγε 5 παξάγνληεο κνπζηθήο πξνηίκεζεο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη 
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ηα 24 κνπζηθά είδε. Ο παξάγνληαο 1 πεξηιακβάλεη ηα είδε«funk», «punk», «jazz», 

«world (ethnic) music»,«reggae», «hard rock/ metal», «alternative», «blues», «rock „n‟ 

roll»θαη«rock»θαηά θζίλνπζα ηηκή loading,  κε ην «funk»λα εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε 

(0,760) θαη ην «rock»λα εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε(0,597).Ο παξάγνληαο 2 πεξηιακβάλεη 

ηα είδε «rap/ hip-hop», «ειιεληθή rap/ hip-hop», «soul/ R „n‟ B», «πνπ (μέλε, 

ζχγρξνλε)», «θιαζζηθή κνπζηθή» θαη «ειιεληθφ πνπ» θαηά θζίλνπζα ηηκή loading, κε 

ηελ «rap/ hip-hop» θαη ηελ «ειιεληθή rap/ hip-hop» λα ηζνβαζκνχλ έρνληαο ηελ 

πςειφηεξε ηηκή (0,842) θαη ην «ειιεληθφ πνπ» λα εκθαλίδεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

(0,384). Ο παξάγνληαο 3 πεξηιακβάλεη κφλν ην είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ» κνπζηθήο κε 

ηηκή loading 0,804. Ο παξάγνληαο 4 πεξηιακβάλεη ηα είδε «ειιεληθφ ιατθφ-πνπ», 

«ειιεληθά παξαδνζηαθά», «ξεκπέηηθα», «ειιεληθά ιατθά» θαη «ειιεληθφ έληερλν» 

θαηά θζίλνπζα ηηκή loading, κε ην «ειιεληθφ ιατθφ-πνπ» λα εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε 

ηηκή 0,860, ηα «ειιεληθά παξαδνζηαθά» λα ηζνβαζκνχλ κε ηα «ξεκπέηηθα» ζηελ ηηκή 

0,750 θαη ηα «ειιεληθά ιατθά» λα ηζνβαζκνχλ κε ην «ειιεληθφ έληερλν» ζηελ 

ρακειφηεξε ηηκή 0,605. Σέινο, ν παξάγνληαο 5 πεξηιακβάλεη ηα είδε «trance» θαη 

«house», κε ηελ «trance» λα εκθαλίδεη ειάρηζηα πςειφηεξε ηηκή loadingαπφ ηελ 

«house» (0,829 θαη 0,825 αληίζηνηρα). 

ηνλ πίλαθα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (πίλαθαο Γ2) θαίλεηαη πσο θάπνηα κνπζηθά 

είδε παξνπζηάδνπλ θνξηψζεηο (loadings) ζε παξαπάλσ απφ έλαλ παξάγνληεο. Σν 

κνπζηθφ είδνο «alternative», εθηφο απφ ηνλ παξάγνληα 1 ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε 

κε ηηκή loading 0,690, παξνπζίαζε επίζεο θαη κηα κηθξφηεξε θφξησζε (0,318) ζηνλ 

παξάγνληα 5. Σν είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ», επίζεο, παξνπζηάδεη θφξησζε 0,359 ζηνλ 

παξάγνληα 1, θαη ηα είδε ηνπ παξάγνληα 1 «rock», «rock‟n‟roll», «jazz» θαη «blues» 

εκθαλίδνπλ θνξηψζεηο 0,574, 0,517, 0,381 θαη 0,312 αληίζηνηρα ζηνλ παξάγνληα 3. 

 

Γ.2.3. υζήτηςη  

   Σα κνπζηθά είδε πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην παξάγνληα αλαθινχλ ζπλήζσο θνηλέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο πξνεξρφκελεο απφ θνηλά κνπζηθά ή εμσκνπζηθά 

γλσξίζκαηα, νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ παξφκνησλ αθξναηεξίσλ γηα ηα είδε απηά 

(Renfrew & Gosling, 2003  ˙  Mulder et al., 2008  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 

2011). Ο παξάγνληαο 1 ζπκπεξηιακβάλεη ηα πην «ζθιεξά» κνπζηθά είδε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα (φπσο γηα παξάδεηγκα funk, punk, hard rock/ 

metal,alternative, rock) ηα νπνία κνηάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο κεηαμχ ηνπο ζε χθνο θαη 
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ερφρξσκα, αιιά παξαδφμσο ζπκπεξηιακβάλεη θαη θαηλνκεληθά αξθεηά δηαθνξεηηθά 

είδε φπσο είλαη ε«jazz» θαη ε «world music» ηα νπνία είλαη ζπλήζσο πην ήπηα απφ ηα 

πξνεγνχκελα. Αθνχ φκσο φια ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζεκαίλεη πσο ηα 

είδε απηά έρνπλ θάπνηα γλσξίζκαηα πνπ ηα θάλνπλ λα πξνηηκψληαη κε θνηλφ ηξφπν απφ 

ηα άηνκα. Έλα θνηλφ ηνπο ζεκείν, ινηπφλ, είλαη φηη θαλέλα απφ απηά δελ απνηειεί 

ειιεληθφ είδνο, νη κνπζηθέο ηνπο σο επί ην πιείζηνλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δπηηθφ 

πνιηηηζκφ, κε εμαίξεζε ηελ «world music», θαη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηα είδε απηά είλαη μελφγισζζνη θαη ζπλήζσο αγγιηθνί. Έλα άιιν θνηλφ ζεκείν ησλ 

εηδψλ ηνπ παξάγνληα 1 κπνξεί λα βξεζεί ζηα κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα είδε απηά, ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ειεθηξηθά θαη πεξηιακβάλνπλ σο βαζηθή 

ζχζηαζε ηελ θηζάξα, ην κπάζν θαη ηα ηχκπαλα, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρνπλ 

θαη πιήθηξα. Αθφκε, επεηδή θαλέλα απφ απηά ηα είδε δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δεκνθηιψλ εηδψλ, κπνξεί ν παξάγνληαο 1 λα αληηπξνζσπεχεη ηα άηνκα πνπ αγαπνχλ ηηο 

αιιαγέο θαη επηδεηνχλ λέεο εκπεηξίεο, αθνχ έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα άηνκα απηά 

παξνπζηάδνπλ πξνηηκήζεηο γηα πνιιά θαη δηάθνξα κε επηθξαηνχληα είδε (Chamorro-

Premuzik & Furnham, 2007  ˙  Dollinger, 1993  ˙  Rawlings & Ciancarrelli, 1997  ˙  

Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Dunn, Ruyter & Bouwhuis, 2012  ˙  Boer et al., 2011  ˙ 

Higdon&Stephens, 2008), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ Διιάδα απφ ηνπο 

Baltzis θαη Gardikiotis (2008, 2012). Ζ άπνςε φηη ν παξάγνληαο 1 κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη ηα άηνκα πνπ επηδεηνχλε λέα βηψκαηα θαη αιιαγέο ζηε δσή ηνπο 

εληζρχεηαη θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Tekman, Boer θαη Fischer (2012), πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα απηά εθθξάδνληαη κέζσ «ζθιεξψλ» κνπζηθψλ φπσο είλαη 

ηα είδε ηεο rock θαη ηεο metal, αιιά θαη κέζσ «εθιεπηπζκέλσλ» φπσο είλαη ε world 

music, ε jazz θαη ε blues, είδε πνπ ζπγθεληξψλνληαη καδί ζηνλ παξάγνληα 1.   

   ε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ηα παξαπάλσ είλαη ηα επξήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εξεπλψλ αλά ηνλ θφζκν πνπ κειέηεζαλ ηε δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. Δλψ ζε 

φιεο, ηα έληνλα θαη «ζθιεξά» είδε φπσο είλαη ε rock, ε metal, ε punk, εalternative θηι 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε έλα θνηλφ παξάγνληα φπσο ζπλέβε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

(παξάγνληαο 1), ηα πην «ήπηα» θαη «εθιεπηπζκέλα» είδε φπσο είλαη ε jazz, εworld 

(ethnic) musicθαη ε blues, αλήθνπλ ζε μερσξηζηφ παξάγνληα απφ ηνλ πξνεγνχκελν, θαη 

καδί κε ηελ θιαζζηθή κνπζηθή απνηεινχλ κία απηφλνκε δηάζηαζε ηεο δνκήο (Boer, 

2009  ˙ VanEijck, 2001  ˙  Rentfrow & Gosling, 2003  ˙ terBogt et al., 2011  ˙  Getz et 

al., 2011  ˙  Gouveia et al., 2008  ˙  Mulder et al., 2009  ˙  Rentfrow, Goldberg & 

Levitin, 2011  ˙  Rentfrow et al., 2012  ˙  Tekman, Boer&Fischer, 2012  ˙  terBogt et al., 
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2003  ˙  terBogt et al., 2012  ˙   Delsing et al., 2008  ˙  Mulder et al., 2007  ˙  Selfhout et 

al., 2009  ˙  terBogt et al., 2010  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  Colley, 2008  ˙  Schäfer & 

Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Leung&Kier, 

2008  ˙  Dunn, in press, αλαθέξεηαη ζε Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Tekman, 

Göhlü & Sağlam, 2008, αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009). Με άιια ιφγηα, ζηνλ 

παξάγνληα 1 ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα είδε εθείλα πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο δηαζηάζεηο. ε  θακία έξεπλα, επίζεο, δε βξέζεθε ε 

«θιαζζηθή κνπζηθή» λα νκαδνπνηείηαη ζηελ ίδηα δηάζηαζε κε ηελ «πνπ» θαη ηελ «rap/ 

hip-hop» φπσο ζπλέβε ζηελ παξνχζα. Δπίζεο, ε «reggae»κνπζηθή, αληίζεηα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπλήζσο νκαδνπνηείηαη κε ηα «ρνξεπηηθά» θαη 

«αζηηθά» είδε φπσο είλαη ε rapθαη εhip-hop(γηα παξάδεηγκα Delsing et al., 2008  ˙  

Mulder et al., 2007  ˙  Selfhout et al., 2009  ˙  terBogt et al., 2010  ˙  Mulder et al., 2010  

˙  Colley, 2008  ˙  Schäfer & Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & 

Levitin, 2011). 

Ο παξάγνληαο 2 ηεο δνκήο πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ είδε ηα νπνία ζεσξνχληαη 

δεκνθηιή, ρνξεπηηθά θαη πνπ κνηάδνπλ αξθεηά ζηα ερνρξψκαηα ηνπο. Παξαηεξνχκε 

επίζεο θαη ζπγγελή είδε φπσο είλαη ε «ειιεληθή πνπ» κε ηελ «μέλε πνπ», θαη 

αληίζηνηρα ε «ειιεληθή rap/ hip-hop»κε ηελ «μέλε rap/ hip-hop»νη νπνίεο κάιηζηα 

παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θφξησζε (0,842). Σν παξάδνμν κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα 

είλαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφλ θαη ην είδνο ηεο «θιαζζηθήο κνπζηθήο» ην νπνίν 

δε θαίλεηαη λα έρεη θνηλά κνπζηθά γλσξίζκαηα κε ηα ππφινηπα είδε. Βέβαηα, έρεη 

βξεζεί πσο ε πξνηίκεζε ηεο πνπ θαη ηεο θιαζζηθήο ηαπηφρξνλα κνπζηθήο ζπλδέεηαη κε 

ηελ αμία ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, θαη ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο αμίεο 

παξνπζηάδνπλ πξνηίκεζε θπξίσο γηα θιαζζηθά θαη επηθξαηνχληα κνπζηθά χθε 

(North&Hargreaves, 2007: 1  ˙ Boer, 2009).Δπνκέλσο, ε ζπλχπαξμε ησλ δεκνθηιψλ, 

ζχγρξνλσλ εηδψλ θαη ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ζηνλ παξάγνληα 2 κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο αθξναηέο εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηνπ ζπληεξεηηζκνχ.  

Δάλ εμαηξέζνπκε ηελ θιαζζηθή κνπζηθή απφ ηνλ παξάγνληα 2, βιέπνπκε κηα δηάζηαζε 

πνπ νκαδνπνηεί ηα είδε ηεο πνπ καδί κε ηα είδε ηεοrap/ hip-hopκνπζηθήο θαη ε νπνία 

ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Boer, 2009 ˙  Getz et al., 2011  ˙ terBogt et al., 2011  

˙  Tekman, Boer & Fischer, 2012  ˙  Leung & Kier, 2008). ηηο πεξηζζφηεξεο βέβαηα 

κειέηεο έρεη βξεζεί λα νκαδνπνηνχληαη μερσξηζηά απηά ηα δχν είδε (Rentfrow & 

Gosling, 2003  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙ Delsing et al., 2008  ˙  Mulder 
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et al., 2007  ˙  Selfhout et al., 2009  ˙ Gouveia et al., 2008  ˙  Mulder et al., 2009  ˙ 

terBogt et al., 2010  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  terBogt et al., 2012  ˙  Tekman, Göhlü & 

Sağlam, 2008, αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009  ˙  Colley, 2008  ˙  Schäfer & Sedlmeier, 

2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Dunn, in press, 

αλαθέξεηαη ζε Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). ηνλ παξάγνληα 2, επίζεο, 

βιέπνπκε λα αλήθεη θαη ην είδνο ηεο soul/ R&B, ην νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

βξέζεθε λα νκαδνπνηείηαη φπσο θαη εδψ καδί κε ρνξεπηηθά θαη δεκνθηιή είδε 

(Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Gouveia et al., 2008  ˙  Getz et al., 2011  ˙  terBogt et al., 

2012  ˙  Schäfer&Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg&Levitin, 2011  

˙  Leung&Kier, 2008), ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νκαδνπνηείηαη ζηε ίδηα 

δηάζηαζε κε ηα εθιεπηπζκέλα είδε (terBogt et al., 2010  ˙  Mulder et al., 2010  ˙  Dunn, 

in press, αλαθέξεηαη ζε Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). 

    Ο παξάγνληαο 3 πεξηιακβάλεη κφλν ηελ «ειιεληθή ξνθ» ππνδειψλνληαο πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ αθξναηήξην. Βέβαηα, παξαηεξνχκε 

θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα κε ηνλ παξάγνληα 1 ε νπνία 

ππνδειψλεη πσο ππάξρνπλ θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο αλάκεζα ηνπο: Πξψηνλ, ην 

είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ» παξνπζηάδεη θφξησζε ζηνλ παξάγνληα 1 ε νπνία είλαη 

ζρεηηθά πςειή θαζψο παίξλεη ηε κηζή ζρεδφλ ηηκή (0,359) απφ απηήλ πνπ έρεη ζηνλ 

παξάγνληα 3 (0,804). Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη ινγηθφ αθνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα ζπκπεξηιακβάλνληαη «ζθιεξά» θαη «έληνλα» είδε φπσο είλαη ηα «rock», 

«rock‟n‟roll», «hard rock/ metal», «alternative», «funk» θαη «punk», ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ θνηλά κνπζηθά γλσξίζκαηα κε ην είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ», κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ παξφκνηεο απνθξίζεηο ζηα άηνκα. Γεχηεξνλ, ηα είδε «rock», 

«rock‟n‟roll», «jazz» θαη «blues» ηνπ παξάγνληα 1 παξνπζηάδνπλ θνξηψζεηο θαη ζηνλ 

παξάγνληα 3,κε ηα δχν πξψηα λα βξίζθνληαη πην θνληά ζην «ειιεληθφ ξνθ» απφ φηη ηα 

δχν επφκελα. Μάιηζηα, ε «rock» εκθαλίδεη ειάρηζηα πην ρακειή θφξησζε ζηνλ 

παξάγνληα 3 απφ φηη ζηνλ παξάγνληα 1 (0,574 θαη 0,597 αληίζηνηρα), ελψ ε 

«rock‟n‟roll» παξνπζηάδεη επίζεο κηθξή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ζηνπο 

δχν παξάγνληεο (0,517 θαη 0,623 αληίζηνηρα). Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα βξεη εμήγεζε 

ζην φηη ε«rock‟n‟roll»θαη ε «rock» κνπζηθή, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπο, 

έρνπλ ηελ ίδηα κνπζηθή πξνέιεπζε άξα θαη πνιιά θνηλά κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην 

είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ». Οη θνξηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα είδε «jazz» θαη «blues» 

ζηνλ παξάγνληα 3 είλαη ζρεδφλ νη κηζέο απφ απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ παξάγνληα 

1 (0,381 έλαληη 0,745, θαη 0,676 έλαληη 0,312αληίζηνηρα). 



 
 

126 
 

    ηνλ 4
ν
 παξάγνληα ηεο δνκήο αλήθνπλ φια ηα ειιεληθά είδε ησλ νπνίσλ ε εμέιημε 

βαζίζηεθε ζε κνπζηθά ζηνηρεία πνπ αλαπηχρζεθαλ ή αθνκνηψζεθαλ κέζα ζηα ρξφληα 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα ιείπνπλ ην ειιεληθφ ξνθ, ην ειιεληθφ 

πνπ θαη ην ειιεληθφ rap/ hip-hop, ίζσο επεηδή απηά ηα είδε επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο μέλεο κνπζηθέο rock, popθαη rap/ hip-hopαληίζηνηρα παξά απφ ηα «γεγελή» 

κνπζηθά ζηνηρεία. Σν εχξεκα απηφ ηαηξηάδεη κε ηελ δνκή ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ νη Tekman, Göhlü & Sağlam, (2008, 

αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009), φπνπ ηα «εγρψξηα» ιατθά κνπζηθά είδε 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε κία δηάζηαζε ηνπηθήο κνπζηθήο, ελψ ε ηνχξθηθε πνπ κνπζηθή 

νκαδνπνηείηαη καδί κε ηε δπηηθή πνπ. Αξθεηέο αθφκε είλαη νη έξεπλεο πνπ 

νκαδνπνίεζαλ ζε κία μερσξηζηή δηάζηαζε ηα είδε πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο ιατθέο 

κνπζηθέο ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ (VanEijck, 2001  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  

˙  Rentfrow et al., 2012  ˙  Getz et al., 2011  ˙  Tekman, Boer & Fischer, 2012  ˙  Colley, 

2008  ˙  Schäfer & Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & Levitin, 

2011  ˙  Dunn, in press, αλαθέξεηαη ζε Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). 

    Ο 5
νο

 θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζπκπεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο «trance»θαη ηεο 

«house», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αξθεηά θνηλά κνπζηθά γλσξίζκαηα κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο αλήθνπλ θαη ηα δχν ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ζεσξνχληαη θαηά θφξσλ 

ρνξεπηηθέο κνπζηθέο. Σα δχν απηά είδε βξέζεθε λα νκαδνπνηνχληαη ζηελ ίδηα δηάζηαζε 

θαη ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ( terBogt et al., 2012  ˙ 

Schäfer & Sedlmeier, 2009 αλαθέξεηαη ζην Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  

Leung & Kier, 2008). ηηο ππφινηπεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ε «trance» ή 

άιια παξφκνηα είδε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, απηά έηεηλαλ λα νκαδνπνηνχληαη καδί κε 

ην είδνο ηεο rap/ hip-hop (Boer, 2009  ˙  Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Gouveia et al., 

2008  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Rentfrow et al., 2012  ˙  Dunn, in press, 

αλαθέξεηαη ζε Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Tekman, Göhlü & Sağlam, 2008, 

αλαθέξεηαη ζην Tekman, 2009), αιιά ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νκαδνπνηήζεθαλ, 

φπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ηα είδε «ειεθηξνληθήο» κνπζηθήο ζε  κία μερσξηζηή 

δηάζηαζε (terBogt et al., 2010  ˙  Mulder et al., 2010). 

    ηνλ 5
ν
 παξάγνληα, επίζεο, παξνπζηάδεη θφξησζε θαη ε «alternative» κνπζηθή, 

ππνδειψλνληαο έηζη πσο εκθάληζε θνηλέο πξνηηκήζεηο κε ηα είδε ηνπ 5
νπ

 παξάγνληα, ζε 

κηθξφηεξν βέβαηα βαζκφ απφ φηη κε ηα είδε ηνπ παξάγνληα ζηνλ νπνίν αλήθεη. Σν 

γεγνλφο απηφ ίζσο εμεγείηαη απφ θάπνηα παξφκνηα κνπζηθά γλσξίζκαηα πνπ 
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κνηξάδνληαη ζπρλά ηα είδε ηνπ 5
νπ

 παξάγνληα θαη ε «alternative»κνπζηθή, φπσο είλαη ν 

νμχο ήρνο, ην ειεθηξνληθφ ερφρξσκα, ε ξπζκηθή έκθαζε θαη ν έληνλνο παικφο. 

Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ, ηέινο, λα ζπγθξίλνπκε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε 

απηά ησλ Baltzis θαη Gardikiotis (2008), αθνχ θαη νη δχν έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δείγκα κε παξφκνην ειηθηαθφ θάζκα θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

ίδην πνιηηηζκφ, θαζψο επίζεο ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηα ίδηα κνπζηθά είδε. Έλα πξψην 

θνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζε απηή ησλ 

Baltzis θαη Gardikiotis (2008) είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δνκήο ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ε νπνία βξέζεθε λα είλαη πεληαδηάζηαηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Οη 

δηαζηάζεηο ησλ Baltzis θαη Gardikiotis (2008, 2012) πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο είδε: 

«ζπλαηζζεκαηηθά θαη εληππσζηνζεξηθά» (soul/ R&B, ειιεληθή πνπ, πνπ (μέλε), 

ειιεληθή rap/ hip-hop, rap, hip-hop, ειιεληθφ ιατθφ-πνπ), «εθιεπηπζκέλα θαη 

πνιχπινθα» (blues, jazz, θιαζζηθή, reggae, world music), «κε επηθξαηνχληα θαη 

δηάθσλα» (trance, punk, house, funk, alternative, hard rock/ metal), «θαζηεξσκέλα 

επαλαζηαηηθά» (rock, rock‟n‟roll, ειιεληθφ ξνθ, ειιεληθφ έληερλν) θαη «ειιεληθή 

κνπζηθή» (ξεκπέηηθν, ειιεληθά ιατθά, ειιεληθά παξαδνζηαθά). Έλα δεχηεξν θνηλφ 

ζεκείν είλαη φηη ε δηάζηαζε ησλ «ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη εληππσζηνζεξηθψλ» εηδψλ 

είλαη παξφκνηα κε ηνλ παξάγνληα 2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ηε δηαθνξά φηη ην 

«ειιεληθφ ιατθφ-πνπ» ηεο δηάζηαζεο ησλ Baltzis θαη Gardikiotis (2008) αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηελ «θιαζζηθή κνπζηθή» ζηελ πεξίπησζή καο. Σξίην θνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζηηο 

δχν έξεπλεο απνηειεί ε δηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε ηεο ηνπηθήο κνπζηθήο, κε 

ηε δηαθνξά φηη ην «ειιεληθφ έληερλν» θαη ην «ειιεληθφ ιατθφ-πνπ» ιείπνπλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ζηελ δνκή ησλ Baltzis θαη Gardikiotis (2008). Μηα δηαθνξά 

ησλ δχν εξεπλψλ αθνξά ηα είδε ηεο  κνπζηθήο trance θαη house, ηα νπνία βξέζεθε πσο 

απνηεινχλ μερσξηζηή δηάζηαζε ζηελ παξνχζα εξγαζία (παξάγνληαο 5), ελψ ζηα 

επξήκαηα ησλ Baltzis θαη Gardikiotis (2008) αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα κε ηα είδε ηεο 

metal, ηεο alternative, ηεοfunk θαη ηεοpunk κνπζηθήο. Σέινο, εληχπσζε πξνθαιεί φηη ηα 

πεξηζζφηεξα είδε πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηαζηάζεηο «εθιεπηπζκέλα θαη πνιχπινθα», «κε 

επηθξαηνχληα θαη δηάθσλα» θαη «θαζηεξσκέλα επαλαζηαηηθά» ησλ Baltzis θαη 

Gardikiotis (2008), είλαη εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ παξάγνληα 1 ησλ απνηειεζκάησλ 

καο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη Baltzis θαη Gardikiotis (2008, 2012) βξήθαλ πσο ηα 

ζπγθεθξηκέλα είδε πξνηηκψληαη απφ δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα, ελψ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη απφ ηα ίδηα άηνκα.  
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πκπεξαζκαηηθά, ηα κνπζηθά είδε πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

κία δηάζηαζε εθιεπηπζκέλεο, κία δηάζηαζε «ζθιεξήο», κία δηάζηαζε δεκνθηινχο θαη 

κία δηάζηαζε ξπζκηθήο/ρνξεπηηθήο κνπζηθήο (πρ rap/ hip-hop), ζηε παξνχζα εξγαζία 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν δηαζηάζεηο: ζε κία πνπ πεξηιακβάλεη ηα «ζθιεξά» είδε θαη 

θάπνηα εθιεπηπζκέλα, θαη ζε κία αθφκε πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεκνθηιή, ρνξεπηηθά θαη 

θάπνηα εθιεπηπζκέλα είδε επίζεο. Οη άιιεο δηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ είλαη: κία 

δηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ππφινηπεο έξεπλεο, 

κία δηάζηαζε κε ηα είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο  έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνιηηηζκνχο κε έληνλν κνπζηθφ ηδίσκα, θαη κία αθφκε 

δηάζηαζε πνπ παξαδφμσο πεξηιακβάλεη κφλν ην είδνο ηεο ειιεληθήο ξνθ. Σειηθά, ην 

γεγνλφο φηη ε παξαγνληηθή αλάιπζε εμήγαγε κηα δνκή πέληε δηαζηάζεσλ επηβεβαηψλεη 

ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 1, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κηα ζαθή δνκή κνπζηθψλ εηδψλ.  

 

 

 

 

Γ.3. Μουςική εκπαίδευςη και μουςικέσ προτιμήςεισ 

Γ.3.1. Αποτελέςματα  

Γηα λα βξνχκε ηε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ κε 

ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, δεκηνπξγήζακε ηνπο θαηάιιεινπο crosstabs-πίλαθεο 

ζπλάθεηαο θαη εθαξκφζακε ρ^2 έιεγρν αλεμαξηεζίαο (Chi-Square test). Ζ ππφζεζε 

πνπ ειέγμακε θάζε θνξά είλαη αλ ε πξνηίκεζε γηα ην εθάζηνηε κνπζηθφ είδνο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ε ππφζεζε 

απηή απνξξίθζεθε, ειέγμακε αλ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κνπζηθνχ 

είδνπο θαη κνπζηθήο εθπαίδεπζεο (Symmetric measures). Όινη νη έιεγρνη 

αλεμαξηεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05. Οπνπδήπνηε 

παξνπζηάδεηαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κεγαιχηεξνπ ηνπ 128 είλαη ιφγσ 

ζηξνγγπινπνίεζεο. Αλαιπηηθά: 

Πίλαθαο Γ1 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθφ-πνπ) 
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Δπεηδή έλα θειί ζηνλ Πίλαθα Γ1 είλαη 0, ην αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε 

ρ^2 έιεγρν. 

 

Chi-Square Tests(ρ^2 έιεγρνο) 
   

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,075
a 

8 ,529 

Likelihood Ratio 6,857 8 ,552 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,981 

N of Valid Cases 127   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,01. 

   

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθφ πνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.529>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ2(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Jazz) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
   

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Jazz Crosstabulation

Count

Jazz

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 2 13 28 14 10 14 81

Μικπή-Μέηπια 1 5 1 16 8 7 38

Μεγάλη 0 1 0 5 1 0 7

Total 3 19 29 35 19 21 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικό_ποπ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_ποπ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 9 8 34 16 14 81

Μικπή-Μέηπια 7 7 10 5 9 38

Μεγάλη 1 1 2 0 3 7

Total 17 16 46 21 26 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,935
a 

10 ,008 

Likelihood Ratio 26,932 10 ,003 

Linear-by-Linear Association ,929 1 ,335 

N of Valid Cases 129   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 

   

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Jazz» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.008<0.05), νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα γξακκηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,085 ,088 ,964 ,337
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,143 ,088 1,625 ,107
c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπκε φηη ην p-value είλαη κεγαιχηεξν απφ 0.05 (0.107) νπφηε δελ απνξξίπηεηαη 

ε παξαπάλσ κεδεληθή ππφζεζε. Δπνκέλσο ε κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ ζπζρεηίδεηαη 

γξακκηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα «Jazz»κνπζηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ3(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθφ ιατθφ-πνπ) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικό_λαϊκό_ποπ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_λαϊκό_ποπ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 1 11 10 14 30 15 81

Μικπή-Μέηπια 1 8 12 8 3 6 38

Μεγάλη 0 0 3 1 0 3 7

Total 2 19 25 23 33 24 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
   

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,548
a 

10 ,024 

Likelihood Ratio 20,954 10 ,021 

Linear-by-Linear Association 4,397 1 ,036 

N of Valid Cases 129   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,23. 

   

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθφ ιατθνχ-πνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.024<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,185 ,095 -2,126 ,035
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,205 ,092 -2,355 ,020
c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.02) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο -0,205(φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη αξλεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «ειιεληθή 

ιατθφ-πνπ» κνπζηθή είλαη αξλεηηθή, δειαδή φζν κεηψλεηαη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε 

ηφζν απμάλεηαη ε πξνηίκεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 
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Πίλαθαο Γ4(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη House) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
   

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,666
a 

10 ,757 

Likelihood Ratio 6,560 10 ,766 

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,848 

N of Valid Cases 129   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,47. 

   

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο«House» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.757>0.05) 

 

 

 

Πίλαθαο Γ5(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Trance) 

 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  House Crosstabulation

Count

House

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 4 10 22 18 7 19 80

Μικπή-Μέηπια 0 6 7 11 7 7 38

Μεγάλη 0 1 0 4 0 2 7

Total 4 17 29 33 14 28 125

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Trance Crosstabulation

Count

Trance

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 8 10 30 13 2 18 81

Μικπή-Μέηπια 1 11 10 5 1 10 38

Μεγάλη 0 2 2 3 0 0 7

Total 9 23 42 21 3 28 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,284
a 

10 ,336 

Likelihood Ratio 10,908 10 ,365 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,942 

N of Valid Cases 129   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο«Trance» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.336>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ6(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Punk) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,009
a 

10 ,011 

Likelihood Ratio 22,726 10 ,012 

Linear-by-Linear Association 5,800 1 ,016 

N of Valid Cases 129   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,70. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Punk» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.011<0.05), νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ έιεγρν 

ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα γξακκηθά κεηαμχ 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Punk Crosstabulation

Count

Punk

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 11 19 32 6 4 9 81

Μικπή-Μέηπια 3 13 4 5 3 10 38

Μεγάλη 0 0 0 3 2 2 7

Total 14 32 36 14 9 21 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,213 ,087 2,455 ,015
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,182 ,090 2,089 ,039
c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.039) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη  απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.182 (φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «Punk» 

κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ7(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Rock'n'Roll) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,725
a 

8 ,001 

Likelihood Ratio 27,203 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 3,872 1 ,049 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Rock_n_Roll Crosstabulation

Count

Rock_n_Roll

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 20 18 17 11 15 81

Μικπή-Μέηπια 4 0 20 10 4 38

Μεγάλη 0 0 2 5 0 7

Total 24 18 39 26 19 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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N of Valid Cases 130   

a. 5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,54. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο«Rock'n'Roll» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.001<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,173 ,081 1,990 ,049
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,187 ,084 2,152 ,033
c 

N of Valid Cases 130    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.033) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά . Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.187 (φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα 

«Rock‟n‟Roll» κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ8(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Hardrock/metal) 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Hard_Rock_Metal Crosstabulation

Count

Hard_Rock_Metal

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 21 41 6 6 7 81

Μικπή-Μέηπια 10 8 11 5 4 38

Μεγάλη 0 0 1 5 1 7

Total 31 49 18 16 12 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,236
a 

8 ,000 

Likelihood Ratio 26,772 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 8,292 1 ,004 

N of Valid Cases 128   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,84. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο«Hardrock/metal» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.000<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,256 ,090 2,967 ,004
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,235 ,091 2,715 ,008
c 

N of Valid Cases 128    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.08) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.235 (φρη κεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «Hardrock/ 

metal» κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 
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Πίλαθαο Γ9(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Alternative) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,412
a 

10 ,005 

Likelihood Ratio 23,705 10 ,008 

Linear-by-Linear Association 5,293 1 ,021 

N of Valid Cases 126   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,87. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Alternative» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.005<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,206 ,080 2,341 ,021
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,211 ,084 2,405 ,018
c 

N of Valid Cases 126    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.018) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.211 (φρη µεγάιν 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Alternative Crosstabulation

Count

Alternative

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 28 8 11 10 9 13 79

Μικπή-Μέηπια 7 2 1 16 3 8 37

Μεγάλη 0 0 0 2 4 1 7

Total 35 10 12 28 16 22 123

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα 

«Alternative» κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 

 

 

Πίλαθαο Γ10 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Reggae) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,278
a 

10 ,092 

Likelihood Ratio 18,441 10 ,048 

Linear-by-Linear Association 2,210 1 ,137 

N of Valid Cases 129   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,85. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Reggae» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.092>0.05) 

 

 

 

Πίλαθαο Γ11(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη World (ethnic) music) 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Reggae Crosstabulation

Count

Reggae

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 9 14 18 19 5 15 80

Μικπή-Μέηπια 1 5 0 19 5 8 38

Μεγάλη 0 2 0 3 0 2 7

Total 10 21 18 41 10 25 125

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  World_ethnic_music Crosstabulation

Count

World_ethnic_music

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 18 14 16 17 3 13 81

Μικπή-Μέηπια 4 5 1 15 3 10 38

Μεγάλη 0 0 0 2 3 2 7

Total 22 19 17 34 9 25 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη



 
 

139 
 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,225
a 

10 ,014 

Likelihood Ratio 20,507 10 ,025 

Linear-by-Linear Association 6,917 1 ,009 

N of Valid Cases 129   

a. 7 cells (38,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,70. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «World (ethnic) music» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.014<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,232 ,083 2,694 ,008
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,255 ,083 2,970 ,004
c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.004) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.255 (φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «world 

(ethnic) music» είλαη ζεηηθή. 
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Πίλαθαο Γ12 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Κιαζζηθή κνπζηθή) 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 51,081
a 

8 ,000 

Likelihood Ratio 49,822 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,417 1 ,020 

N of Valid Cases 128   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,86. 

  

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «θιαζζηθήο» κνπζηθήο είλαη αλεμάξηεηε ηεο  

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο  απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.000<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,207 ,079 2,369 ,019
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,266 ,082 3,097 ,002
c 

N of Valid Cases 128    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.002) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.266 (φρη µεγάιν 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Κλαζζική_Μοςζική Crosstabulation

Count

Κλαζζική_Μοςζική

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 16 29 10 6 19 80

Μικπή-Μέηπια 2 1 22 1 12 38

Μεγάλη 0 0 3 4 0 7

Total 18 30 35 11 31 125

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «θιαζζηθή 

κνπζηθή» είλαη ζεηηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ13 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Blues) 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,749
a 

10 ,004 

Likelihood Ratio 26,766 10 ,003 

Linear-by-Linear Association ,908 1 ,341 

N of Valid Cases 130   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,54. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Blues» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο  απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.004<0.05), νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ έιεγρν 

ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα γξακκηθά κεηαμχ 

ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,084 ,088 ,952 ,343
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,104 ,087 1,183 ,239
c 

N of Valid Cases 130    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Blues Crosstabulation

Count

Blues

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 5 19 11 21 3 22 81

Μικπή-Μέηπια 1 4 0 20 9 4 38

Μεγάλη 0 0 0 3 2 2 7

Total 6 23 11 44 14 28 126

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν Μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη κεγαιχηεξν  απφ 0.05 (0.239) νπφηε δελ απνξξίπηεηαη 

ε µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Δπνκέλσο ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ ζπζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα 

«Blues»κνπζηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ14(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Funk) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,915
a 

10 ,056 

Likelihood Ratio 18,391 10 ,049 

Linear-by-Linear Association 1,752 1 ,186 

N of Valid Cases 125   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Funk» κνπζηθήο είλαη αλεμάξηεηε ηεο  κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ  απνξξίπηεηαη νξηαθά (Asymp.Sig=0.056>0.05). 

 

 

 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Funk Crosstabulation

Count

Funk

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 18 22 9 9 3 19 80

Μικπή-Μέηπια 7 8 0 11 3 9 38

Μεγάλη 1 1 0 2 2 1 7

Total 26 31 9 22 8 29 125

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν Μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Πίλαθαο Γ15(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Soul/R'n'B)    

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,425
a 

10 ,492 

Likelihood Ratio 9,414 10 ,493 

Linear-by-Linear Association 2,230 1 ,135 

N of Valid Cases 130   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,46. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Soul/R'n'B» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.492>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Γ16(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ΔιιεληθφRap/ Hip-Hop)     

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,516
a 

8 ,482 

Likelihood Ratio 7,599 8 ,474 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικό_Rap_και_Hip_Hop Crosstabulation

Count

Δλληνικό_Rap_και_Hip_Hop

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 12 7 37 7 18 81

Μικπή-Μέηπια 8 8 12 1 9 38

Μεγάλη 2 1 2 0 2 7

Total 22 16 51 8 29 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Soul_RnB Crosstabulation

Count

Soul_RnB

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 3 12 0 31 15 20 81

Μικπή-Μέηπια 2 7 4 11 7 7 38

Μεγάλη 0 0 0 5 0 1 6

Total 5 19 4 47 22 28 125

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν Μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Linear-by-Linear Association ,745 1 ,388 

N of Valid Cases 127   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,57. 

  

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «ΔιιεληθφRap/ Hip-Hop» είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.482>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ17(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Ρεκπέηηθν)  

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,122
a 

8 ,634 

Likelihood Ratio 6,039 8 ,643 

Linear-by-Linear Association ,006 1 ,939 

N of Valid Cases 128   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,77. 

  

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Ρεκπέηηθν» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ  απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.634>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ 18(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθφ ξνθ) 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ρεμπέη ικα  Crosstabulation

Count

Ρεμπέηικα

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 15 7 30 11 18 81

Μικπή-Μέηπια 4 3 16 10 5 38

Μεγάλη 0 0 5 1 1 7

Total 19 10 51 22 24 126

Γεν Μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,318
a 

8 ,013 

Likelihood Ratio 22,955 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 2,889 1 ,089 

N of Valid Cases 129   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,05. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθφ ξνθ» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο  απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.013<0.05), νπφηε πξνρσξάκε 

ζηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα 

γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,150 ,086 1,712 ,089
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,193 ,084 2,220 ,028
c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.028) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.193 (φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «Διιεληθή 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικό_ποκ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_ποκ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 21 13 25 10 12 81

Μικπή-Μέηπια 0 1 23 9 5 38

Μεγάλη 2 0 4 1 0 7

Total 23 14 52 20 17 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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ξνθ» κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 

 

 

 

Πίλαθαο Γ19 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Rock) 

 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,311
a 

8 ,001 

Likelihood Ratio 26,594 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 6,643 1 ,010 

N of Valid Cases 130   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,08. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Rock» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.001<0.05), νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ έιεγρν 

ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα γξακκηθά κεηαμχ 

ηνπο. 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,227 ,081 2,636 ,009
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,237 ,083 2,756 ,007
c 

N of Valid Cases 130    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Rock Crosstabulation

Count

Rock

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 19 18 18 16 10 81

Μικπή-Μέηπια 3 0 19 13 3 38

Μεγάλη 0 0 1 6 0 7

Total 22 18 38 35 13 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη



 
 

147 
 

 

Βιέπνπµε φηη ην p-value είλαη µηθξφηεξν απφ 0.05 (0.007) νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

µεδεληθή ππφζεζε φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ζπζρεηηζµέλα γξαµµηθά. Απηφ θαίλεηαη 

θαη  απφ ηελ ηηµή ηνπ ζπληειεζηή Spearman πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 0.237 (φρη µεγάιν 

αιιά δηάθνξν ηνπ µεδελφο). Δπεηδή ν ζπληειεζηήο Spearman είλαη ζεηηθφο, ε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηίκεζεο γηα «Rock» 

κνπζηθή είλαη ζεηηθή. 

 
 

Πίλαθαο Γ 20(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθά παξαδνζηαθά) 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,901
a 

10 ,365 

Likelihood Ratio 11,815 10 ,298 

Linear-by-Linear Association 2,667 1 ,102 

N of Valid Cases 126   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθά παξαδνζηαθά» είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.365>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ 21(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Rap/ Hip-hop) 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικά_παπαδοζιακά  Crosstabulation

Count

Δλληνικά_παπαδοζιακά

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 0 12 8 29 6 26 81

Μικπή-Μέηπια 1 8 2 16 6 5 38

Μεγάλη 0 2 0 3 1 1 7

Total 1 22 10 48 13 32 126

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,626
a 

10 ,245 

Likelihood Ratio 13,313 10 ,207 

Linear-by-Linear Association ,113 1 ,737 

N of Valid Cases 126   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Rap/Hip-Hop» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.245>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Γ22 (κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθφ έληερλν) 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Rap_Hip_Hop Crosstabulation

Count

Rap_Hip_Hop

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 1 15 4 34 9 18 81

Μικπή-Μέηπια 0 11 7 8 3 9 38

Μεγάλη 0 1 1 2 0 3 7

Total 1 27 12 44 12 30 126

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικό_ένηεσνο Crosstabulation

Count

Δλληνικό_ένηεσνο

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 16 6 21 21 17 81

Μικπή-Μέηπια 0 0 17 16 5 38

Μεγάλη 1 0 3 2 1 7

Total 17 6 41 39 23 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Pearson Chi-Square 12,762
a 

8 ,120 

Likelihood Ratio 14,525 8 ,069 

Linear-by-Linear Association ,703 1 ,402 

N of Valid Cases 129   

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθφ έληερλν» είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη  (Asymp.Sig=0.120>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Γ 23(κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Διιεληθά ιατθά)  

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,017
a 

8 ,081 

Likelihood Ratio 14,338 8 ,073 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,988 

N of Valid Cases 128   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Διιεληθά ιατθά» είλαη αλεμάξηεηε ηεο  

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.081>0.05). 

 

 

 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ελληνικά_λαϊκά  Crosstabulation

Count

Δλληνικά_λαϊκά

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 6 6 28 32 9 81

Μικπή-Μέηπια 6 2 13 6 11 38

Μεγάλη 0 1 3 0 3 7

Total 12 9 44 38 23 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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Πίλαθαο Γ 24[κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη Πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)] 

ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,154
a 

8 ,843 

Likelihood Ratio 3,897 8 ,866 

Linear-by-Linear Association 1,329 1 ,249 

N of Valid Cases 126   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,39. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ είδνπο «Πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)» είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο  κνπζηθήο εθπαίδεπζεο δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.843>0.05). 

 

Γ.3.2. υζήτηςη  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πξνηίκεζε γηα ηα κνπζηθά είδε «θιαζζηθή κνπζηθή», «world (ethnic) music», 

«ειιεληθφ ξνθ», «rock», «alternative», «rock‟n‟roll», «punk»θαη «hard rock/ metal». 

Ζ ζπζρέηηζε απηή φζνλ αθνξά ηελ «θιαζζηθή κνπζηθή» θαη ηελ «world music», 

κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηα επξήκαηα εξεπλψλ ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ πσο ηα άηνκα 

κε κνπζηθή παηδεία ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξνηίκεζε γηα πην ζχλζεηα θαη 

εθιεπηπζκέλα είδε (γηα παξάδεηγκα Colley, 2008  ˙  North & Hargreaves, 1995, 

1997, αλαθέξνληαη ζε Colley, 2008  ˙  ηάκνπ, 2006  ˙  Smith & Melara, 1990, 

αλαθέξεηαη ζηνπο Ziv & Keydar, 2009). Ζ αηηηνιφγεζε φκσο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

ππφινηπσλ «ζθιεξψλ» εηδψλ κε ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη ην ίδην εκθαλήο. 

Οη North & Hargreaves (1997, αλαθέξεηαη ζε Colley, 2008) ππνζηήξημαλ πσο ηα 

άηνκα πνπ εθπαηδεχνληαη κνπζηθά εμνηθεηψλνληαη κε ηα κνπζηθά είδε πνπ κειεηνχλ 

θαη ηειηθά αλαπηχζζνπλ πξνηίκεζε γηα απηά. Θα κπνξνχζε ινηπφλ ε ζχλδεζε πνπ 

Μοςζική_εκπαίδεςζη *  Ποπ_ξένη_και_ζύγσπονη Crosstabulation

Count

Ποπ_ξένη_και_ζύγσπονη

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Καθόλος 7 3 37 20 14 81

Μικπή-Μέηπια 6 3 16 7 6 38

Μεγάλη 1 1 2 2 1 7

Total 14 7 55 29 21 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Μοςζική_εκπα

ίδεςζη
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βξέζεθε αλάκεζα ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο rock, 

λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά άηνκα αζρνινχληαη κε φξγαλα φπσο είλαη ε 

ειεθηξηθή θηζάξα, ηα νπνία έρνπλ θχξην ξφιν ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε  απηψλ ησλ 

εηδψλ, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη νη αλάινγεο ζπκπάζεηεο. Μηα ελαιιαθηηθή 

εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο metal κνπζηθήο 

κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε, είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκπεξηιακβάλεη 

δηάθνξα άιια ππνείδε, φπσο είλαη ε progressive metalθαη ε ζπκθσληθή metal, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα πνιππινθφηεηαο, φληαο έηζη ειθπζηηθά 

γηα ηα άηνκα κε κνπζηθή παηδεία. Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί πσο ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε πξνηίκεζε γηα κνπζηθέο πνπ αλαθινχλ πνηθίια 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά θαη ζιίςε, κέζα ζην ίδην θνκκάηη (Ladinig & 

Schellenberg, 2012). Απηφο κπνξεί λα είλαη αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν βξέζεθε 

φηη ηα άηνκα κε κνπζηθή παηδεία πξνηηκνχλ κνπζηθέο φπσο είλαη ε «rock», ε 

«rock‟n‟roll» θαη ε«punk», θαζψο ζηα είδε απηά κπνξνχλ λα αληαλαθιψληαη 

ηαπηφρξνλα πνηθίιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ελζνπζηψδε ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηνπ έληνλνπ ξπζκηθνχ παικνχ θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα κέζσ ησλ αξκνληψλ ή ησλ ζηίρσλ. 

     Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε βξέζεθε αθφκα λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

«ειιεληθή ιατθφ-πνπ» κνπζηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ απιντθά 

ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κεισδίεο θαζψο θαη απφ ζπκβαηηθέο αξκνληθέο δνκέο (Baltzis 

& Gardikiotis, 2008), γεγνλφο πνπ πηζαλψο επζχλεηαη γηα ηε κε πξνηίκεζε ηνπ απφ 

άηνκα κε κνπζηθή παηδεία. Σέινο, ε πξνηηκήζεηο γηα ηελ «blues» θαη γηα ηελ 

«jazz»κνπζηθή βξέζεθε πσο δελ είλαη αλεμάξηεηεο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, φκσο 

ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζά 

ηνπο. 

   Σειηθά, ηα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 4, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα κε κνπζηθή παηδεία ηείλνπλ λα αθνχλ πην πνιχπινθα 

κνπζηθά είδε, φπσο γηα παξάδεηγκα θιαζζηθή κνπζηθή, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο.  

 

Γ.4. Υύλο και μουςικέσ προτιμήςεισ 

Γ.4.1. Αποτελέςματα  

Γηα λα βξνχκε ηε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, δεκηνπξγήζακε 
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φπσο θαη παξαπάλσ ηνπο θαηάιιεινπο crosstabs-πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη 

εθαξκφζακε ρ^2 έιεγρν αλεμαξηεζίαο (Chi-Square test). Ζ ππφζεζε πνπ ειέγμακε 

θάζε θνξά είλαη αλ ε πξνηίκεζε γηα ην εθάζηνηε κνπζηθφ είδνο είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ην θχιν.  

 

Πίλαθαο Δ1 (Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή θχιν) 

Φύιν 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid  1 ,8 ,8 ,8 

 Άλδξαο 45 35,2 35,2 35,9 

 Γπλαίθα 82 64,1 64,1 100,0 

 Total 128 100,0 100,0  

 

Μφλν έλα άηνκν απφ ηα 128 πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ απάληεζε γη απηή ηελ 

κεηαβιεηή ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ. 

 

 

Πίλαθαο Δ2(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθνχ πνπ)    

 

Chi-Square Tests 
 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,847
a 

4 ,065 

Likelihood Ratio 8,974 4 ,062 

Linear-by-Linear Association ,706 1 ,401 

N of Valid Cases 126   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,71. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ «Διιεληθνχ πνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.065>0.05) 

Φύλο *  Ελληνικό_ποπ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_ποπ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο Άνδπαρ 5 9 10 9 12 45

Γςναίκα 12 7 36 12 14 81

Total 17 16 46 21 26 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Πίλαθαο Δ3(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Jazz)    

 

Chi-Square Tests 
 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,514
a 

5 ,621 

Likelihood Ratio 3,593 5 ,609 

Linear-by-Linear Association 1,082 1 ,298 

N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,07. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Jazz» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.621>0.05). 

 

 

 Πίλαθαο Δ4(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθνχ ιατθνχ-πνπ)    

 

ην θειί πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,182
a 

5 ,672 

Φύλο *  Jazz Crosstabulation

Count

Jazz

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο Άνδπαρ 2 8 11 12 4 8 45

Γςναίκα 1 11 18 23 15 13 81

Total 3 19 29 35 19 21 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Ελληνικό_λαϊκό_ποπ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_λαϊκό_ποπ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο Άνδπαρ 0 9 11 7 9 9 45

Γςναίκα 2 10 14 16 24 15 81

Total 2 19 25 23 33 24 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Likelihood Ratio 3,190 5 ,671 

Linear-by-Linear Association 1,143 1 ,285 

N of Valid Cases 127   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,09. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ «Διιεληθνχ ιατθνχ-πνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 

θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.621>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Δ5(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Ζouse) 

 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,882
a 

5 ,865 

Likelihood Ratio 1,837 5 ,871 

Linear-by-Linear Association ,128 1 ,721 

N of Valid Cases 125   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,41. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «House» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη. (Asymp.Sig=0.865>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Δ6(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Trance) 

Φύλο *  House Crosstabulation

Count

House

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο Άνδπαρ 1 6 9 12 7 9 44

Γςναίκα 3 11 20 21 7 19 81

Total 4 17 29 33 14 28 125

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Trance Crosstabulation

Count

Trance

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο Άνδπαρ 2 6 12 10 3 12 45

Γςναίκα 7 17 30 11 0 16 81

Total 9 23 42 21 3 28 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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ην θειί πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,204
a 

5 ,206 

Likelihood Ratio 7,124 5 ,212 

Linear-by-Linear Association 3,838 1 ,050 

N of Valid Cases 127   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,42. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Trance» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.206>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Δ7(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Punk) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,867
a 

5 ,720 

Likelihood Ratio 2,828 5 ,726 

Linear-by-Linear Association 1,229 1 ,268 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,21. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Punk» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.720>0.05) 

 

Φύλο *  Punk Crosstabulation

Count

Punk

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 4 9 14 5 5 8 45

Γςναίκα 10 23 22 9 4 13 81

Total 14 32 36 14 9 21 126

Γεν  γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Πίλαθαο Δ8(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Rock'n'Roll) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,790
a 

4 ,215 

Likelihood Ratio 6,011 4 ,198 

Linear-by-Linear Association 4,083 1 ,043 

N of Valid Cases 126   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,43. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Rock'n'Roll» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.215>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ9(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Hardrock/metal) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,482
a 

4 ,166 

Likelihood Ratio 6,262 4 ,180 

Φύλο *  Rock_n_Roll Crosstabulation

Count

Rock_n_Roll

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 11 7 17 6 4 45

Γςναίκα 13 11 22 20 15 81

Total 24 18 39 26 19 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Hard_Rock_Metal Crosstabulation

Count

Hard_Rock_Metal

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 9 16 7 10 3 45

Γςναίκα 22 33 11 6 9 81

Total 31 49 18 16 12 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Linear-by-Linear Association 1,187 1 ,276 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,29. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Hardrock/metal» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.166>0.05) 

 

 

 Πίλαθαο Δ10(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Reggae) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,979
a 

5 ,308 

Likelihood Ratio 6,511 5 ,260 

Linear-by-Linear Association 3,572 1 ,059 

N of Valid Cases 125   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,52. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Reggae» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.308>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ11(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη World(ethnic)music) 

Φύλο *  Reggae Crosstabulation

Count

Reggae

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 1 6 8 13 4 12 44

Γςναίκα 9 15 10 28 6 13 81

Total 10 21 18 41 10 25 125

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  World_ethnic_music Crosstabulation

Count

World_ethnic_music

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 9 7 7 10 2 10 45

Γςναίκα 13 12 10 24 7 15 81

Total 22 19 17 34 9 25 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,992
a 

5 ,850 

Likelihood Ratio 2,053 5 ,842 

Linear-by-Linear Association ,174 1 ,677 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,21. 

 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «World (ethnic) music» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ 

δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.850>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ12(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Κιαζζηθήο κνπζηθήο) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,536
a 

4 ,820 

Likelihood Ratio 1,540 4 ,819 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,944 

N of Valid Cases 125   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,96. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Κιαζζηθήο» κνπζηθήο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ 

δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.820>0.05) 

 

Φύλο *  Κλαζζική_Μοςζική Crosstabulation

Count

Κλαζζική_Μοςζική

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 6 13 11 3 12 45

Γςναίκα 12 17 24 8 19 80

Total 18 30 35 11 31 125

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Πίλαθαο Δ13(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Blues) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,436
a 

5 ,365 

Likelihood Ratio 5,550 5 ,353 

Linear-by-Linear Association 1,179 1 ,277 

N of Valid Cases 126   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,14. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ «Blues» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.365>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ14(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Funk) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,011
a 

5 ,848 

Likelihood Ratio 2,045 5 ,843 

Linear-by-Linear Association ,613 1 ,434 

Φύλο *  Blues Crosstabulation

Count

Blues

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 1 8 5 14 3 14 45

Γςναίκα 5 15 6 30 11 14 81

Total 6 23 11 44 14 28 126

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Funk Crosstabulation

Count

Funk

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 8 11 2 9 4 11 45

Γςναίκα 18 20 7 13 4 18 80

Total 26 31 9 22 8 29 125

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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N of Valid Cases 125   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,88. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Funk» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.848>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ15(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Soul/R'n'B) 

 

Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,334
a 

5 ,377 

Likelihood Ratio 5,353 5 ,374 

Linear-by-Linear Association ,110 1 ,740 

N of Valid Cases 125   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,44. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Soul/R'n'B» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.377>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ16(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Alternative) 

Φύλο *  Soul_RnB Crosstabulation

Count

Soul_RnB

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 2 10 1 12 8 12 45

Γςναίκα 3 9 3 35 14 16 80

Total 5 19 4 47 22 28 125

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Alternative Crosstabulation

Count

Alternative

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 11 4 4 14 6 5 44

Γςναίκα 24 6 8 14 10 17 79

Total 35 10 12 28 16 22 123

Γεν ηο γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,513
a 

5 ,478 

Likelihood Ratio 4,537 5 ,475 

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,883 

N of Valid Cases 123   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,58. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Alternative» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.478>0.05) 

 

 

 Πίλαθαο Δ17(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθνχ Rap θαη Hip-Hop) 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,759
a 

4 ,313 

Likelihood Ratio 4,702 4 ,319 

Linear-by-Linear Association 1,952 1 ,162 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,86. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ «Διιεληθνχ Rap/Hip-Hop» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 

θχινπ δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.313>0.05) 

 

 

Φύλο *  Ελληνική_Rap_και_Hip_Hop Crosstabulation

Count

Δλληνική_Rap_και_Hip_Hop

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 10 8 15 4 8 45

Γςναίκα 12 8 36 4 21 81

Total 22 16 51 8 29 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Πίλαθαο Δ18(πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Ρεκπέηηθνπ) 

 

 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,636
a 

4 ,620 

Likelihood Ratio 2,569 4 ,632 

Linear-by-Linear Association 1,333 1 ,248 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,57. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηνπ «Ρεκπέηηθνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.621>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ19 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθνχ ξνθ) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,763
a 

4 ,218 

Likelihood Ratio 5,813 4 ,214 

Φύλο *  Ρεμπέη ικα  Crosstabulation

Count

Ρεμπέηικα

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο ΄Ανδπαρ 9 5 16 7 8 45

Γςναίκα 10 5 35 15 16 81

Total 19 10 51 22 24 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Ελληνικό_ποκ Crosstabulation

Count

Δλληνικό_ποκ

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 10 8 17 4 6 45

Γςναίκα 13 6 35 16 11 81

Total 23 14 52 20 17 126

Φύλο *  Ελληνικό_ποκ Crosstabulation

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Linear-by-Linear Association 2,167 1 ,141 

N of Valid Cases 126   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,00. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ «Διιεληθνχ ξνθ» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.218>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ20 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Rock) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,488
a 

4 ,647 

Likelihood Ratio 2,480 4 ,648 

Linear-by-Linear Association ,156 1 ,693 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,64. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ Rock είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ 

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.647>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ21 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθνχ έληερλνπ) 

Φύλο *  Rock Crosstabulation

Count

Rock

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 7 7 17 10 4 45

Γςναίκα 15 11 21 25 9 81

Total 22 18 38 35 13 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Ελληνικό_Ένηεσνο Crosstabulation

Count

Δλληνικό_Ένηεσνο

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 8 4 15 6 12 45

Γςναίκα 9 2 26 33 11 81

Total 17 6 41 39 23 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,205
a 

4 ,010 

Likelihood Ratio 13,917 4 ,008 

Linear-by-Linear Association ,843 1 ,359 

N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,14. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ «Διιεληθνχ έληερλνπ» είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ 

απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.010<0.05).  13 41 

Δπεηδή ε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ είλαη δίηηκε, ζα ζπγθξίλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αληξψλ πνπ δήισζαλ πξνηίκεζε γηα ην «Διιεληθφ 

έληερλν». ηηο 81 γπλαίθεο νη 59 δήισζαλ πξνηίκεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, ελψ 

ζηνπο 45 άληξεο νη 21 δήισζαλ πξνηίκεζε γηα απηφ («κνπ αξέζεη» θαη «κνπ αξέζεη 

πνιχ»). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην «Διιεληθφ έληερλν» πξνηηκάηαη απφ ην 73% πεξίπνπ 

ησλ γπλαηθψλ θαη απφ ην 47% πεξίπνπ ησλ αληξψλ. 

Δπνκέλσο ε πξνηίκεζε ηνπ «Διιεληθνχ έληερλνπ» εμαξηάηαη απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ 

θχινπ, κε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ φηη άληξεο λα πξνηηκνχλ ην είδνο απηφ. 

 

 

Πίλαθαο Δ22 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθά ιατθά) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,070
a 

4 ,132 

Likelihood Ratio 6,985 4 ,137 

Linear-by-Linear Association 5,248 1 ,022 

Φύλο *  Ελληνικά_λαϊκά  Crosstabulation

Count

Δλληνικά_λαϊκά

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 6 6 16 12 5 45

Γςναίκα 6 3 28 26 18 81

Total 12 9 44 38 23 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,21. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ Διιεληθνχ ιατθνχ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ  

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.132>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ23 [πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)] 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,494
a 

4 ,974 

Likelihood Ratio ,496 4 ,974 

Linear-by-Linear Association ,019 1 ,890 

N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,50. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηεο «Πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)»  είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 

θχινπ δελ  απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.974>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ24 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Διιεληθά παξαδνζηαθά) 

Φύλο *  Ποπ_ξένη_και_ζύγσπονη Crosstabulation

Count

Ποπ_ξένη_και_ζύγσπονη

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 5 3 20 9 8 45

Γςναίκα 9 4 35 20 13 81

Total 14 7 55 29 21 126

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο

Φύλο *  Ελληνικά_παπαδοζιακά Crosstabulation

Count

Δλληνικά_παπαδοζιακά

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 1 7 6 14 4 13 45

Γςναίκα 0 15 4 34 9 19 81

Total 1 22 10 48 13 32 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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ηα θειηά πνπ ππάξρεη κεδέλ αληηθαζηζηνχκε κε ην 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,274
a 

5 ,511 

Likelihood Ratio 4,140 5 ,529 

Linear-by-Linear Association ,016 1 ,899 

N of Valid Cases 127   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,71. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 

θχινπ δελ  απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.511>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Δ25 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη Rap/ Hip-hop) 

 

Σα θειηά πνπ είλαη κε κεδέλ  ηα αληηθαζηζηνχκε κε ην 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,022
a 

5 ,846 

Likelihood Ratio 1,989 5 ,851 

Linear-by-Linear Association ,398 1 ,528 

N of Valid Cases 127   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,72. 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε πξνηίκεζε ηoπ Rap/Hip-Hop είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ  

απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.846>0.05) 

Φύλο *  Rap_Hip_Hop Crosstabulation

Count

Rap_Hip_Hop

TotalΓεν μος απέζει Μος απέζει

Φύλο 'Ανδπαρ 0 11 4 15 6 9 45

Γςναίκα 1 16 8 29 6 21 81

Total 1 27 12 44 12 30 126

Γεν γνωπίζω 

αςηό ηο είδορ 

μοςζικήρ

Γεν μος απέζει 

καθόλος

Μος απέζει 

πολύ

Μος είναι 

αδιάθοπο
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Γ.4.2. υζήτηςη 

Σν κνλαδηθφ κνπζηθφ είδνο γηα ην νπνίν βξέζεθε ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζε 

πξνηίκεζε θαη θχιν  είλαη ε «ειιεληθή έληερλε» κνπζηθή, κε ηηο γπλαίθεο λα ηελ 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη άληξεο. Ζ πξνηίκεζε γηα ηα ππφινηπα είδε 

βξέζεθε λα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηε 

ζρέζε θχινπ θαη κνπζηθήο πξνηίκεζεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη 

γπλαίθεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία αθφκα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο ηα 

δεκνθηιή-επηθξαηνχληα θαη ηα εθιεπηπζκέλα κνπζηθά είδε (γηα παξάδεηγκα ). Σα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηλνκεληθά δε ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ 

ζέζε. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνπο Baltzis θαη Gardikiotis (2008) ε «ειιεληθή 

έληερλε κνπζηθή» είλαη ν ζπλδπαζκφο πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη πνιχπινθεο κνπζηθήο 

θφξκαο, νπφηε θαηά κία έλλνηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «εθιεπηπζκέλν» 

κνπζηθφ είδνο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ δήισζαλ 

νη θνηηεηέο, ε «έληερλε ειιεληθή κνπζηθή» θαίλεηαη λα θαηέρεη κία απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ εηδψλ. Άξα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο θαη «δεκνθηιέο» ή «επηθξαηέο». Δπνκέλσο, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε «έληερλε ειιεληθή κνπζηθή» σο είδνο 

«εθιεπηπζκέλν» αιιά θαη «δεκνθηιέο», βξέζεθε λα πξνηηκάηαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ ην γπλαηθείν θχιν, εχξεκα πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην πιαίζην κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο.  

Παξφια απηά, ε ζρέζε πνπ βξέζεθε λα ππάξρεη κεηαμχ θχινπ θαη κνπζηθήο 

πξνηίκεζεο δελ παξέρεη ζηήξημε ζηε εξεπλεηηθή ππόζεζε 5α, πνπ ζεσξεί πσο νη 

γπλαίθεο αθνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άληξεο «ειαθξηά» είδε ηεο 

ζχγρξνλεο πνπ, ε νπνία θαη απνξξίπηεηαη.  

 

Γ.5. Οι μοσσικές λειτοσργίες  

Γ.5.1. Αποτελέσματα  

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ βάζεη ηνπ πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη 

δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο Σ1) κε ην κέζν φξν (mean) ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε κία. Οη ζπκκεηέρνληεο θαιέζηεθαλ 

λα βαζκνινγήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ζε κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 7. Οη ειιείπνπζεο ηηκέο 
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πνπ παξαηεξήζεθαλ ζεσξήζεθαλ ακειεηέεο. 

 

 

Πίνακας Σ1 (Ζ βαζκνινγία ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ) 

Μοσσικές Λειτοσργίες Βαθμολογία 

(Mean) 

1. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ έλα ηξαγνχδη κπνξνχλ λα κνπ πξνθαιέζνπλ έληνλε 

ζπγθίλεζε. 

5,39 

2. Μεξηθά ηξαγνχδηα ξαγίδνπλ ηελ θαξδηά  κνπ. 4,65 

3. Τπάξρνπλ ηξαγνχδηα πνπ είλαη ηθαλά λα κε θάλνπλ λα δαθξχζσ. 4,87 

4. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα ε κνπζηθή λα κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα.  5,52 

5. Αληηιακβάλνκαη ηελ κνπζηθή σο ζπλαίζζεκα πνπ ξέεη ζηνλ ήρν. 5,08 

6. πλαληηέκαη κε θίινπο θαη αθνχκε θαιή κνπζηθή. 4,29 

7. Μέζσ ηεο κνπζηθήο νη θίινη κνπ θαη εγψ αλαπνινχκε επηπρηζκέλεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο. 4,04 

8. Αθνχγνληαο κνπζηθή κε ηελ παξέα κνπ είλαη έλαο ηξφπνο λα κνηξαδφκαζηε παιηέο θαιέο 

αλακλήζεηο ηεο δσήο καο. 

3,99 

9. Πεγαίλνληαο ζε ζπλαπιίεο θαη αθνχγνληαο ερνγξαθήζεηο είλαη έλαο ηξφπνο γηα κέλα θαη ηνπο 

θίινπο κνπ λα πεξλάκε ρξφλν καδί. 

3,76 

10. Γέλνκαη αιεζηλά κε ηνπο θίινπο κνπ φηαλ αθνχκε κνπζηθή ή πεγαίλνπκε καδί ζε ζπλαπιίεο. 3,61 

11. Ζ κνπζηθή απνηειεί έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 2,59 

12. Οη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο απνηεινχλ ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ νηθνγέλεηα κνπ. 2,32 

13. Μνπ αξέζεη λα ζπδεηάκε κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα κνπζηθή. 2,30 

14. Απνιακβάλσ λα αθνχσ κνπζηθή  καδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο κνπ. 2,40 

15. Ζ κνπζηθή αλαθνπθίδεη ηελ απνγνήηεπζε κνπ. 5,09 

16. Ζ κνπζηθή είλαη έλα κέζν δηαθπγήο απφ ηελ ζιίςε κνπ. 5,25 

17. Αθνχγνληαο κνπζηθή  εθηνλψλνκαη. 5,79 

18. Ζ κνπζηθή κεηψλεη ην άγρνο κνπ. 5,33 

19. Μνπ αξέζεη λα αθνχσ κνπζηθή ελψ θάλσ θάηη άιιν ηαπηφρξνλα. 5,67 

20. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνκαη ηελ ζπλνδεία κηα κνπζηθήο ππφθξνπζεο. 5,20 

21. Αθνχσ κνπζηθή ηαπηφρξνλα κε νηηδήπνηε θαη αλ θάλσ. 4,64 

22. Μνπ αξέζεη λα ρνξεχσ αθνχγνληαο ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. 4,99 

23. Μεξηθέο κνπζηθέο κε θάλνπλ λα ζέισ λα ρνξέςσ. 5,28 

24. Μνπ αξέζεη λα βγαίλσ γηα ρνξφ θαη ην είδνο ηεο κνπζηθήο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζε απηφ. 4,77 

25. Μπνξψ λα δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή κνπ ζε έλα ζέκα φηαλ αθνχσ ηε ζσζηή κνπζηθή. 4,02 

26. Ζ κνπζηθή βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζή κνπ. 3,81 

27.  Ζ αθξφαζε κνπζηθήο κνπ επηηξέπεη λα ζπγθεληξψλνκαη. 3,71 

28. Ζ κνπζηθή παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ κνπ. 3,77 

29.  Ζ κνπζηθή κε θάπνηνλ ηξφπν θαηεπζχλεη ηελ πξνζέγγηζε κνπ ζηε δσή θαη ζηηο αμίεο κνπ. 3,77 
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30.  Ζ πξνζσπηθή κνπ εμέιημε επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηε κνπζηθή. 3,88 

31.  Ζ αγαπεκέλε κνπ κνπζηθή είλαη ζπρλά πνιηηηθή. 2,29 

32.  πλήζσο αθνχσ κνπζηθή πνπ ηαηξηάδεη θάπσο κε ηηο πνιηηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο. 2,20 

33. Ζ κνπζηθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή κνπ σο κέζν πνιηηηθήο ελαζρφιεζεο. 2,14 

34. Ζ κνπζηθή ηεο ρψξαο κνπ αληηπξνζσπεχεη κηα εηθφλα ηνπ πνιηηηζκνχ κνπ ζηνλ έμσ θφζκν. 4,08 

35. Ζ κνπζηθή ζηε ρψξα κνπ απνηειεί κέξνο ηεο νηθνδφκεζεο ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηάο. 4,14 

36. Ζ κνπζηθή αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία κηαο ρψξαο.  4,67 

 

Απφ ηνλ πίλαθα Σ1 παξαηεξνχκε φηη ε κνπζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθηφλσζεο (17. 

Αθνύγνληαο κνπζηθή εθηνλώλνκαη) θαη ηεο αθξφαζεο σο ππφβαζξν (19. Μνπ αξέζεη λα 

αθνύσ κνπζηθή ελώ θάλσ θάηη άιιν ηαπηόρξνλα) ζπγθεληξψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

βαζκνινγίεο (Μ=5,79 θαη Μ=5,67 αληίζηνηρα). Τςειέο βαζκνινγίεο ζπγθεληξψλνπλ 

επίζεο θαη νη ιεηηνπξγίεο κεηαθνξάο ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κνπζηθή (1. Τα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη από έλα ηξαγνύδη κπνξνύλ λα κνπ πξνθαιέζνπλ 

έληνλε ζπγθίλεζε, Μ=5,39, θαη 4. Είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα ε κνπζηθή λα κεηαθέξεη 

ζπλαηζζήκαηα, Μ=5,52), νη ιεηηνπξγίεο αλαθνχθηζεο απφ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

(16. Η κνπζηθή είλαη έλα κέζν δηαθπγήο από ηελ ζιίςε κνπ, Μ=5,25, θαη 18. Η κνπζηθή 

κεηώλεη ην άγρνο κνπ, Μ=5,33), ε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο σο ππφβαζξν (20. Σε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ρξεηάδνκαη ηελ ζπλνδεία κηα κνπζηθήο ππόθξνπζεο), θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ (23. Μεξηθέο κνπζηθέο κε θάλνπλ λα ζέισ λα ρνξέςσ, Μ=5,28). 

    Οη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο είλαη ε 

αθξφαζε σο κέζν πνιηηηθήο ελαζρφιεζεο (33. Η κνπζηθή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δσή κνπ σο κέζν πνιηηηθήο ελαζρόιεζεο) θαη ε αθξφαζε σο έθθξαζε ησλ πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ (32. Σπλήζσο αθνύσ κνπζηθή πνπ ηαηξηάδεη θάπσο κε ηηο πνιηηηθέο κνπ 

πεπνηζήζεηο) κε Μ=2,14 θαη Μ=2,2 αληίζηνηρα. Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ αξθεηά ρακειέο βαζκνινγίεο είλαη κηα αθφκα ιεηηνπξγία έθθξαζεο 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ (31. Η αγαπεκέλε κνπ κνπζηθή είλαη ζπρλά πνιηηηθή, Μ=2,29) 

αιιά θαη νη ιεηηνπξγίεο νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ (11. Η κνπζηθή απνηειεί έλα θνηλό 

ελδηαθέξνλ αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, Μ=2,59, 12. Οη θνηλέο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο απνηεινύλ ζπλδεηηθό θξίθν γηα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, Μ=2,32, 13. Μνπ 

αξέζεη λα ζπδεηάκε κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα κνπζηθή, Μ=2,3, θαη 14. Απνιακβάλσ λα 

αθνύσ κνπζηθή  καδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο κνπ, Μ=2,4). 

 

Γηα λα έρνπκε κία ζπλνιηθή εηθφλα ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θηηάμακε έλα 

ζηνηβαγκέλν ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 2). Γηα ιφγνπο επθνιίαο νλνκάζακε ηηο 



 
 

170 
 

ιεηηνπξγίεο κε ηνπο αξηζκνχο απφ 1 έσο 36.  
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Γιάγραμμα 2 (ηνηβαγκέλν ξαβδφγξακκα βαζκνινγίαο κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ)  

 

 
 

 

Δπεηδή πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο έρνπλ παξφκνηεο έλλνηεο θαη αλαθινχλ 

θνηλέο κνπζηθέο ρξήζεηο, νξγαλψζακε ηηο 36 ιεηηνπξγίεο ζε 10 βαζηθέο θαηεγνξίεο κε 

βάζε ηελ νκαδνπνίεζε πνπ έθαλε ε Boer (2009). Ζ θάζε θαηεγνξία νξγαλψζεθε έηζη 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο αλαθινχλ ηελ ίδηα 

κνπζηθή ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία 16 (ε κνπζηθή είλαη έλα κέζν δηαθπγήο 

απφ ηε ζιίςε κνπ) θαη ε ιεηηνπξγία 17 (αθνχγνληαο κνπζηθή εθηνλψλνκαη) αλαθινχλ 

θαη νη δχν ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο κέζν απνθφξηηζεο θαη αλαθνχθηζεο απφ 

πξνβιήκαηα, επνκέλσο αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα. Οη νκάδεο απηέο ινηπφλ είλαη: 

1) 1-5 ιεηηνπξγίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο/ έθθξαζεο 

2) 6-10 ιεηηνπξγίεο θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ δεζκψλ 

3) 11-14 ιεηηνπξγίεο νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ 
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4) 15-18 ιεηηνπξγίεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ 

5) 19-21 ιεηηνπξγίεο ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ 

6) 22-24 ιεηηνπξγίεο ρνξνχ 

7) 25-27 ιεηηνπξγίεο ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο 

8) 28-30 ιεηηνπξγίεο πξνζσπηθψλ αμηψλ 

9) 31-33 ιεηηνπξγίεο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

10) 34-36 ιεηηνπξγίεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

 

Γηα λα δνχκε πψο θαηαηάζζνληαη νη νκάδεο ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεη ε θάζε κία, δεκηνπξγήζακε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ (πίλαθαο Σ2). 

 

Πίνακας Σ2 (Πεξηγξαθηθά Μέηξα ησλ νκάδσλ ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(Descriptive Statistics) 

 

Λεηηνπξγίεο N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αλαθνύθηζε/ 

δηέμνδνο  

119 1 7 5,36 1,193 

Σπλνδεία/ 

ππόβαζξν 

122 2 7 5,21 1,166 

Σπλαηζζεκαηηθή 

ξύζκηζε/ 

έθθξαζε  

124 1 7 5,12 1,315 

Χνξόο 122 1 7 4,99 1,539 

Έθθξαζε/ 

θαιιηέξγεηα 

πνιηηηζκηθήο 

ηαπηόηεηαο  

124 1 7 4,30 1,508 

Κνηλωληθνί/ 

θηιηθνί δεζκνί 

126 1 7 3,94 1,370 

Σπγθέληξωζε/ 

εζηίαζε  

126 1 7 3,85 1,605 

Έθθξαζε/ 

δηακόξθωζε 

πξνζωπηθώλ 

αμηώλ  

125 1 7 3,82 1,902 

Οηθνγελεηαθνί 

δεζκνί  

126 1 7 2,41 1,319 

Έθθξαζε 

πνιηηηθώλ 

125 1 7 2,23 1,576 
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πεπνηζήζεωλ  

Valid N (listwise) 102     

 

 

χκθσλα κε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην δεηγκαηηθφ κέζν 

(mean), παξαηεξνχκε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ (M=5.36), νη ιεηηνπξγίεο 

ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ (M=5,21), νη ιεηηνπξγίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

(M=5,12) θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ (M=4,99), ελψ νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

δεζκψλ (M=2,41) θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

(M=2,23). 

 

Γ.5.2. σζήτηση 

    Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ πσο νη θνηηεηέο αθνχλε κνπζηθή θπξίσο γηα λα 

εθηνλψλνληαη θαη  λα αλαθνπθίδνληαη απφ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, λα 

θαηαπνιεκνχλ ην άγρνο, λα ζπλνδεχνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εθπιεξψλνπλ 

ζθνπνχο ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα, ελψ ν ξφινο ηεο κνπζηθήο σο νηθνγελεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη σο πνιηηηθή έθθξαζε ζπλαληάηαη ζπάληα.  

    Καηά ηελ Boer (2009) νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ηεο 

έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ απνηεινχλ ηηο 

«ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο», ελψ νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αλάπηπμεο 

πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηεο ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο θαη ηεο έθθξαζεο πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ απνηεινχλ ηηο «γλσζηαθέο-πλεπκαηηθέο» ιεηηνπξγίεο. Οη ππφινηπεο 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη ελδηάκεζα ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν. Απφ ηνλ 

πίλαθα Σ2 θαίλεηαη πσο νη γλσζηαθέο-πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπαληφηεξα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαζψο εκθαλίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο ζρεδφλ 

βαζκνινγίεο, επξηζθφκελεο ζηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο.  

    Καηά κία δεχηεξε δηάθξηζε ηεο Boer (2009) νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε «πξνζσπηθέο», ζε «θνηλσληθέο» θαη ζε «θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο». ηηο 

«πξνζσπηθέο» αλήθνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ, ηεο ζπλνδείαο, 

ππνβάζξνπ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο εζηίαζεο, ζηηο 

«θνηλσληθέο» αλήθνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ, ησλ θηιηθψλ δεζκψλ θαη ηεο 
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αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ αμηψλ, θαη ζηηο «θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο» αλήθνπλ νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ηεο έθθξαζεο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ηεο έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Απφ ηνλ πίλαθα Σ2 βιέπνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο «θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθέο» ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπάληα ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο θαζψο δχν απφ απηέο ζπγθεληξψλνπλ ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία 

φισλ, ελψ ε κφλε απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κέηξηα επίπεδα είλαη ε έθθξαζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, γεγνλφο πνπ ηαηξηάδεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Boer 

(2009) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία είλαη ε πην ζεκαληηθή 

αλάκεζα ζηηο «θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο». Οη «θνηλσληθέο» ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, κε ην ρνξφ λα είλαη ε 

πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία απφ απηέο, γεγνλφο πνπ δε ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο Boer (2009) θαηά ηα νπνία ε πην ζεκαληηθή «θνηλσληθή» ιεηηνπξγία είλαη ε 

αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ. Όζνλ αθνξά ηηο «πξνζσπηθέο» ιεηηνπξγίεο, απηέο 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φιεο ηηο ππφινηπεο 

θαζψο νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο (αλαθνχθηζε/ δηέμνδνο, ζπλνδεία/ ππφβαζξν, 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε) ζπγθεληξψλνπλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηεμφδνπ/ αλαθνχθηζεο λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε. Σν εχξεκα 

απηφ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Boer (2009) θαηά ηα 

νπνία νη «πξνζσπηθέο» ιεηηνπξγίεο ππεξηζρχνπλ ησλ «θνηλσληθψλ» θαη ησλ 

«θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ», κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ λα είλαη ε 

πην ζεκαληηθή εμ απηψλ. 

     Όζνλ αθνξά ηηο ηξεηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο, ηα απνηειέζκαηά καο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

αξθεηψλ εξεπλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Upadhyay (2013) δηαπίζησζε πσο κέζα ζηηο 

πεξηζζφηεξν ζπρλέο κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ Ηλδψλ θνηηεηψλ είλαη ε ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο σο αλαθνχθηζε/ δηέμνδν απφ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε 

ρξήζε ηεο σο ζπλνδεία/ ππφβαζξν ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ter Bogt et al. 

(2010) δηαπίζησζαλ πσο νη πην ζεκαληηθέο κνπζηθέο ρξήζεηο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηάζεζεο θαη ε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο αθξφαζεο. Οη 

Rentfrow θαη Gosling (2003) βξήθαλ πσο ε πην ζπρλή κνπζηθή ρξήζε είλαη ε 

κνπζηθή ζπλνδεία/ ππνβάζξνπ, ελψ νη LaMont θαη Webb (2010, αλαθέξεηαη ζην 

Pettijohn ,Williams&Carter, 2010) δηαπίζησζαλ πσο ε πην ζπρλή κνπζηθή ρξήζε 

είλαη ε ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο. Ο Saarikallio (2007) ζπκπέξαλε πσο νη λεαξνί 

ελήιηθεο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά ηε κνπζηθή ψζηε λα ξπζκίδνπλ ηε δηάζεζή 
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ηνπο.  

    Γχν έξεπλεο ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηα 

δηθά καο είλαη απηέο ησλ Bonneville-Roussy et al. (2013) θαη ησλ Chamorro-

Premuzik θαη Furnham (2007). Οη Bonneville-Roussy et al. (2013) θαηέιεμαλ ζην φηη 

ηα λεαξά ελήιηθα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηαζθέδαζεο, ηνπ ρνξνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ. Ζ άπνςε απηή δε 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηά καο, γηαηί ελψ νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ρνξνχ είλαη ζηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά ζέζε κε βαζκνινγία ζρεηηθά κεγάιε (Μ=4,99), 

νη ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ βξίζθνληαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο θαηάηαμεο 

κε βαζκνινγία φρη κεγάιε (Μ=3,94). Οη Chamorro-Premuzik θαη Furnham (2007), 

επίζεο αλαθεξφκελνη ζε λεαξά ελήιηθα άηνκα, δηαπίζησζαλ πσο νη πην ζπρλέο 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη απηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ξχζκηζεο, 

εχξεκα πνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί έσο έλα βαζκφ κε ηα απνηειέζκαηά καο, ελψ νη 

ζπαληφηεξεο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ, νη 

νπνίεο ζηελ πεξίπησζή καο ζπλαληψληαη πην ζπρλά απφ ηηο πξνεγνχκελεο.  

    Σέινο, ην γεγνλφο φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο/ θαιιηέξγεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο βξίζθνληαη ζηελ πέκπηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε βαζκνινγία Μ=4,3 

κπνξεί λα παξέρεη ζηήξημε ζηε ζέζε ησλ Boer et al. (2012) θαη Boer et al. (2013) 

θαηά ηελ νπνία νη λένη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε θνηλσλίεο πνπ δηαηεξνχλ δσληαλφ ην 

παξαδνζηαθφ ζηνηρείν, παξφιν πνπ ζπλήζσο δελ πξνηηκνχλε ηδηαίηεξα ηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ηνπ ηφπνπ ηνπο –γεγνλφο πνπ θάλεθε θαη παξαπάλσ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ– αληηιακβάλνληαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 

αμία θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

 

 

Γ.6. Μοσσικές τρήσεις και υύλο  

Γ.6.1. Αποτελέσματα 

Γηα λα δνχκε αλ νη κνπζηθέο ρξήζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ην θχιν, εμεηάζακε ηε ζρέζε 

ησλ δέθα βαζηθψλ νκάδσλ ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θηηάμακε παξαπάλσ κε 

ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ. Αξρηθά δεκηνπξγήζακε ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο 

ζπλάθεηαο θαη χζηεξα θάλακε ρ^2 έιεγρν αλεμαξηεζίαο (Chi-Square Test) ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05. Ζ ππφζεζε πνπ εμεηάζακε θάζε θνξά ήηαλ φηη ε θάζε 

νκάδα κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ. Οη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 
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θάπνησλ ζπρλνηήησλ νξηζκέλσλ θειηψλ. 

 

 

Πίλαθαο Σ3 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο) 

 

 

Chi-Square Tests (ρ^2 έιεγρνο) 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,796
a 

6 ,446 

Likelihood Ratio 5,642 6 ,464 

Linear-by-Linear Association 3,897 1 ,048 

N of Valid Cases 126   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,43. 

 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο είλαη αλεμάξηεηεο 

ηνπ θχινπ δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.446>0.05) 

 

 

Πίλαθαο Σ4 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ θηιηθψλ δεζκψλ)  

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_1_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_1_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 4 2 4 8 10 8 9 45

Γςναίκα 1 2 5 15 18 19 21 81

Total 5 4 9 23 28 27 30 126

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_2_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_2_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 5 7 9 8 7 6 3 45

Γςναίκα 8 6 14 18 21 10 4 81

Total 13 13 23 26 28 16 7 126
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Pearson Chi-Square 3,876
a 

6 ,693 

Likelihood Ratio 3,867 6 ,695 

Linear-by-Linear Association ,701 1 ,402 

N of Valid Cases 126   

a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,50. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θηιηθψλ δεζκψλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.693>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Σ5 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ) 

 

Σα θειηά πνπ είλαη κε κεδέλ ηα αληηθαζηζηνχκε κε 0.5 θαη εθαξκφδνπκε ρ^2  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,237
a 

6 ,779 

Likelihood Ratio 3,262 6 ,775 

Linear-by-Linear Association 1,601 1 ,206 

N of Valid Cases 127   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,09. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

ηνπ θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.779>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Σ6 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ)  

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_3_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_3_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 21 10 7 4 2 0 0 44

Γςναίκα 25 23 13 9 7 2 2 81

Total 46 33 20 13 9 2 2 125

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_4_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_4_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 1 1 3 7 12 10 11 45

Γςναίκα 1 3 6 9 19 20 23 81

Total 2 4 9 16 31 30 34 126
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,213
a 

6 ,976 

Likelihood Ratio 1,206 6 ,977 

Linear-by-Linear Association ,220 1 ,639 

N of Valid Cases 126   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,71. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ απφ πξνβιήκαηα είλαη 

αλεμάξηεηεο ηνπ θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.976>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο Σ7 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ)  

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,014
a 

6 ,422 

Likelihood Ratio 5,824 6 ,443 

Linear-by-Linear Association 1,514 1 ,218 

N of Valid Cases 127   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,69. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

θχινπ δελ απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.422>0.05) 

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_5_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_5_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 1 4 3 8 9 9 10 44

Γςναίκα 1 1 6 13 21 24 17 83

Total 2 5 9 21 30 33 27 127



 
 

179 
 

 

 

\Πίλαθαο Σ8 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ ρνξνχ) 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,618
a 

6 ,005 

Likelihood Ratio 18,668 6 ,005 

Linear-by-Linear Association 12,959 1 ,000 

N of Valid Cases 125   

a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,80. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

θχινπ  απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.005<0.05). 

Δπεηδή ην θχιν είλαη δίηηκε κεηαβιεηή, ζπγθξίλακε ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ έδσζαλ νη άληξεο κε ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο πνπ 

έδσζαλ νη γπλαίθεο γηα ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ. Οη 80 

γπλαίθεο έδσζαλ ζπλνιηθή βαζκνινγία 432 (Mean=5,4), ελψ νη 45 

άληξεο έδσζαλ ζπλνιηθή βαζκνινγία 189 (Mean=4,2).  

Δπνκέλσο, νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ εμαξηψληαη απφ ην θχιν, 

κε ηηο γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ή αιιηψο κε ηηο γπλαίθεο λα αθνχλε 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο άληξεο κνπζηθή γηα λα ρνξέςνπλ. 

 

 

 

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_6_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_6_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 6 4 5 10 6 6 8 45

Γςναίκα 2 1 5 9 19 26 18 80

Total 8 5 10 19 25 32 26 125
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Πίλαθαο Σ9 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο ) 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,970
a 

6 ,240 

Likelihood Ratio 7,928 6 ,243 

Linear-by-Linear Association ,539 1 ,463 

N of Valid Cases 128   

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,52. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο είλαη 

αλεμάξηεηεο ηνπ θχινπ δελ  απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.240>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Σ10 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ έθθξαζεο/αλάπηπμεο 

πξνζσπηθψλ αμηψλ) 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,329
a 

6 ,387 

Likelihood Ratio 7,218 6 ,301 

Linear-by-Linear Association ,808 1 ,369 

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_7_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_7_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 9 6 4 9 11 3 4 46

Γςναίκα 6 12 14 17 19 11 3 82

Total 15 18 18 26 30 14 7 128

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_8_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_8_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 9 5 1 6 12 7 5 45

Γςναίκα 17 9 11 13 12 11 8 81

Total 26 14 12 19 24 18 13 126
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N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,29. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο/αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ αμηψλ 

είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.387>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Σ11 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ έθθξαζεο πνιηηηθψλ 

αμηψλ) 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,661
a 

6 ,948 

Likelihood Ratio 1,668 6 ,948 

Linear-by-Linear Association ,040 1 ,841 

N of Valid Cases 127   

a. 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,45. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ απνξξίπηεηαη (Asymp.Sig=0.948>0.05). 

 

 

Πίλαθαο Σ12 (πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ιεηηνπξγηψλ έθθξαζεο/αλάπηπμεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο) 

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_9_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_9_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 25 7 4 5 2 1 2 46

Γςναίκα 42 14 8 5 6 3 3 81

Total 67 21 12 10 8 4 5 127

Φύλο *  Βαθμολογίερ_ζηην_10_ομάδα_λει ηοςπγιών Crosstabulation

Count

Βαθμολογίερ_ζηην_10_ομάδα_λειηοςπγιών

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Φύλο Άνδπαρ 6 4 9 9 7 5 6 46

Γςναίκα 4 5 13 19 18 12 9 80

Total 10 9 22 28 25 17 15 126
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,268
a 

6 ,640 

Likelihood Ratio 4,191 6 ,651 

Linear-by-Linear Association 1,798 1 ,180 

N of Valid Cases 126   

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,29. 

 

Ζ ππφζεζε φηη νη κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο/αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχινπ δελ  απνξξίπηεηαη.(Asymp.Sig=0.640>0.05) 

 

Γ.6.2. σζήτηση 

      Ζ κνλαδηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνέθπςε 

αθνξά ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ, κε ηηο γπλαίθεο λα αθνχλ κνπζηθή 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο άληξεο γηα λα ρνξέςνπλ. Σε ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

θχινπ κε ηε κνπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ ππνζηεξίδνπλ θαη ηα επξήκαηα ησλ Boer 

et al. (2012) θαη Boer (2009) πνπ ππνδεηθλχνπλ πσο νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άληξεο ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.  

      Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ην ζπζρεηηζκφ θχινπ θαη κνπζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, αθφκα θαη απηέο πνπ έγηλαλ αλάκεζα αθφκε θαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

πιεζπζκνχο φζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειηθίαο, ζπγθιίλνπλ 

πξψηνλ ζην φηη νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη θπξίσο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζήο, θαη δεχηεξνλ, 

νη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή θπξίσο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δφκεζεο θαη 

έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα ter Bogt 

et al., 2010  ˙  North, Hargreaves & O‟Neill, 2000  ˙  Saarikallio, 2007  ˙  Boer, 2009  

˙  Boer et al., 2012  ˙  Colley, 2008). Δληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα 

εξγαζία δελ θαηέιεμε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα. Δλψ φκσο ηα δεδνκέλα ησλ 

εξεπλψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπιιέρζεθαλ ζε πνιππνιηηηζκηθφ επίπεδν, θακία απφ 

απηέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, επνκέλσο δε κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

θάπνην γεληθεπκέλν ζπκπέξαζκα απφ ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε ηα επξήκαηά καο. Έρεη 

δηαπηζησζεί εμάιινπ πσο αθφκε θαη ε ίδηα κνπζηθή ιεηηνπξγία παίξλεη ηειείσο 



 
 

183 
 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ θάζε πνιηηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνξνχ ζε κηα παξαδνζηαθή θνηλσλία αλήθεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο έθθξαζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ αμηψλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ελψ ζε κηα πην κνληέξλα θαη 

εθθνζκηθεπκέλε θνηλσλία ν ρνξφο ζεσξείηαη κηα πξνζσπηθή ιεηηνπξγία 

δηαζθέδαζεο (Boer et al., 2012). Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηνλ 

πνιηηηζκφ φπνπ εθπνλήζεθε ε παξνχζα έξεπλα ν ρνξφο ζα κπνξνχζε λα έρεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ απηή πνπ είρε ζπλήζσο ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη βάζεη ησλ Boer (2009) θαη Boer et 

al. (2012) ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ αλήθεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο κνπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηφηε ηα επξήκαηά καο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν καθξηά απφ απηά ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ, θαζψο ζηελ νπζία θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, ν ρνξφο, λα ζπζρεηίδεηαη κε ην θχιν θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο. 

    Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ηεο 

Boer (2009), ε νπνία θαηαηάζζεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα επξήκαηά καο παξέρνπλ κεξηθή 

ππνζηήξημε ζηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 5β, ε νπνία αλ θαη ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ζεσξεί φηη νη γπλαίθεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άληξεο.  

 

 

Γ.7. Μοσσικές προτιμήσεις και μοσσικές τρήσεις  

Γ.7.1. Αποτελέσματα 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

θαη ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο θαη θαηά πφζν απηή είλαη ζεκαληηθή, ππνινγίζακε ηνλ 

ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Spearman. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Ε. Όινη νη έιεγρνη έγηλαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0.05. 

ζηνλ πίλαθα ζεκεηψλνληαη κφλν νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο, δειαδή γηα φζεο 

βξέζεθε p-value<0.05. 

 
Πίνακας Ε (πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη κνπζηθψλ ρξήζεσλ)  
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Παράγοντεσ 
Μουςικών 
προτιμήςε
ων 

Λειτουργίεσ 
υναιςθηματικ

ήσ 
ζκφραςησ/  

ρφθμιςησ  

Λειτουργίε
σ 

Κοινωνικώ
ν/ 

φιλικών 
δεςμών 

Λειτουργίεσ 
Οικογενειακ

ών 
δεςμών 

Λειτουργίεσ 
Ανακοφφις

ησ/ 
διεξόδου 

Λειτουργί
εσ 

υνοδεία
σ/ 

υποβάθρ
ου 

Λειτουργί
εσ 

Χοροφ 

Λειτουργίεσ 
υγκζντρωςη

σ/ 
εςτίαςησ 

Λειτουργίεσ 
Διαμόρφωςη

σ/ 
ζκφραςησ 

προςωπικών 
αξιών 

Λειτουργίεσ 
Ζκφραςησ 
πολιτικών 

πεποιθήςεων 

Λειτουργίεσ 
Καλλιζργειασ

/ 
ζκφραςησ 

πολιτιςμικήσ 
ταυτότητασ 

Παράγοντ
ασ 1 

 0.198    0.644    0.530 

Παράγοντ
ασ 2 

    0.105 0.678 0.012 0.02 0.419  

Παράγοντ
ασ 3 

 0.134    0.245     

Παράγοντ
ασ 4 

0.829 0.746 0.516 0.721  0.847    0.636 

Παράγοντ

ασ 5 

 0.225    0.844     

Γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχεη p-value<0.05 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο φια ηα λνχκεξα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ 

κεδελφο ππνδειψλνληαο ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε. Όζν πην θνληά ζην 1 

βξίζθεηαη ν θάζε ζπληειεζηήο ηφζν πην έληνλε είλαη ε ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε.  

Ο Παξάγνληαο 1 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε «funk», 

«punk», «jazz», «world (ethnic) music», «reggae», «hard rock/ metal», «alternative», 

«blues», «rock „n‟ roll» ζπζρεηίδεηαη εληνλφηεξα κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ δεζκψλ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0.644. Δπίζεο ζπζρεηίδεηαη 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο/ έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

Ο Παξάγνληαο 2 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε «rap/ hip-

hop», «ειιεληθή rap/ hip-hop», «soul/ R „n‟ B», «πνπ (μέλε, ζχγρξνλε)», «θιαζζηθή 

κνπζηθή» θαη «ειιεληθφ πνπ» ζπζρεηίδεηαη πην έληνλα κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ρνξνχ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0.678. πζρεηίδεηαη επίζεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

έθθξαζεο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ, ελψ 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο αλάπηπμεο/ έθθξαζεο πξνζσπηθψλ αμηψλ κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

0.012 θαη 0.02 αληίζηνηρα. 

Ο Παξάγνληαο 3 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο ηεο 

«ειιεληθήο ξνθ» κνπζηθήο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

Ο Παξάγνληαο 4 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε «ειιεληθφ 
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ιατθφ-πνπ», «ειιεληθά παξαδνζηαθά», «ξεκπέηηθα», «ειιεληθά ιατθά» θαη 

«ειιεληθφ έληερλν» ζπζρεηίδεηαη εληνλφηεξα κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο/ ξχζκηζεο κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 0.847 θαη 

0.829 αληίζηνηρα, ελψ ζπζρεηίδεηαη επίζεο έληνλα αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ δεζκψλ, ηεο αλαθνχθηζεο/ δηεμφδνπ, ηεο 

θαιιηέξγεηαο/ έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηέινο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. 

Ο Παξάγνληαο 5 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε «trance» θαη 

«house» ζπζρεηίδεηαη εληνλφηεξα κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0.844, ελψ ζπζρεηίδεηαη αζζελέζηεξα θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ δεζκψλ. 

Οη πην ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπ Παξάγνληα 4 κε ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο/ ξχζκηζεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ παξάγνληα 5 θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρνξνχ.  

 

 Γ.7.2. σζήτηση 

     Σα απνηειέζκαηά καο ππνδεηθλχνπλ πσο ππάξρνπλ ζηαζεξέο θαη ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο/ ρξήζεηο θαη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, 

φπσο είρε πξνβιεθζεί απφ ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε 6, Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη 

ινγηθφ αθνχ κνπζηθέο ρξήζεηο θαη πξνηηκήζεηο είλαη θαη σο έλλνηεο 

αιιεινεμαξηψκελεο, κε ηα άηνκα λα θάλνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο αλάινγα κε 

ην πψο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κνπζηθή πξνο εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο (Tekman & Hortaçsu, 2002    Tekman, Boer & Fischer, 2012   North & 

Hargreaves, 2007   Chammoro-Premuzik & Furnham, 2007   Boer et al., 2011   

Upadhyay, 2013   Rentfrow & Gosling, 2003   Colley, 2008   ter Bogt et al., 2010   

Boer, 2009   Boer et al., 2012   Schäfer & Sedlmeier, 2009  ˙  Getz et al., 2010  ˙  

Rentfrow & Gosling, 2003). 

     Απφ ηε κεξηά ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, φινη νη παξάγνληεο βξέζεθε λα 

ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηεο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη θάζε 

αθξναηήξην ρξεζηκνπνηεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ κνπζηθή πξνο θάιπςε νξηζκέλσλ 

αλαγθψλ ηνπ. Ο Παξάγνληαο 4 βξέζεθε λα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε 

κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη πσο ηα άηνκα πνπ αθνχλε 

«ειιεληθά» κνπζηθά είδε, έρνπλ πνιινχο ιφγνπο γηα λα αθνχζνπλ κνπζηθή θαη ηε 
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ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηινηξφπσο. Πεξηζζφηεξν φκσο αθνχλε γηα λα ρνξέςνπλ θαη γηα 

λα εθθξάζνπλ ή λα επεξεάζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο Παξάγνληαο 

5 θαη ν Παξάγνληαο 3 βξέζεθε λα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κνπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ππνδειψλνληαο πσο νη αθξναηέο ησλ «ειεθηξνληθψλ» εηδψλ ηεο trance 

θαη ηεο house φπσο θαη νη αθξναηέο ηεο «ειιεληθήο ξνθ» αθνχλ κνπζηθή 

πεξηζζφηεξν κφλν γηα λα ρνξέςνπλ (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ) θαη γηα λα 

ζπλαλαζηξαθνχλ κε θίινπο (ζε κηθξφηεξν βαζκφ). Οη αθξναηέο ησλ «δεκνθηιψλ» 

θαη «ξπζκηθψλ» εηδψλ αιιά θαη ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ηνπ Παξάγνληα 2 αθνχλ 

κνπζηθή θπξίσο γηα λα ρνξέςνπλ (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ), γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη γηα ζπλνδέςνπλ άιιεο αζρνιίεο ηνπο. Σέινο, νη 

αθξναηέο ησλ «ζθιεξψλ» αιιά θαη ησλ «εθιεπηπζκέλσλ» εηδψλ ηνπ Παξάγνληα 1 

αθνχλε κνπζηθή πεξηζζφηεξν γηα λα ρνξέςνπλ, γηα λα εθθξάζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα θαη ιηγφηεξν γηα λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε θίινπο. 

 

     Απφ ηε κεξηά ησλ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φιεο ηνπο βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη, 

έζησ θαη αζζελψο, κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ παξάγνληα κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη πσο θάζε ιεηηνπξγία είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ελφο 

ζπλφινπ αηφκσλ, θαηεπζχλνληαο έηζη ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο πξνο 

ζρεκαηηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αθξναηεξίνπ.  

    Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνύ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πξνηηκήζεσλ ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα αλεμάξηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ ζην νπνίν 

αλήθνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο κνπζηθή γηα λα ρνξέςνπλ. Οη 

κεγαιχηεξνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο βξίζθνληαη ζηνπο παξάγνληεο 4 θαη 5 (0.847 

θαη 0.844 αληίζηνηρα) ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έληνλα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ είλαη πην πηζαλφ λα αθνχλε «ειιεληθά» κνπζηθά είδε φπσο 

είλαη ε ειιεληθή ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή αιιά θαη «ειεθηξνληθά» είδε 

φπσο είλαη ε trance. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη ινγηθφ αθνχ ηα είδε ησλ παξαγφλησλ 

4 θαη 5 ζεσξνχληαη θαηεμνρήλ ρνξεπηηθά. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ θαη ηεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο ζπζρεηίδνληαη κε πξνηίκεζε γηα 

ζχγρξνλα, ξπζκηθά θαη δεκνθηιή είδε (Tekman, Boer & Fischer, 2012  ˙  Schäfer & 

Sedlmeier, 2009) αιιά θαη κε ζθιεξά είδε (McNamara & Ballard, 1999, αλαθέξεηαη 

ζηνπο Rentfrow & Gosling, 2003  ˙  Gowensmith & Bloom, 1997) φπσο είλαη απηά 

πνπ αλήθνπλ ζηνπο παξάγνληεο 2 θαη 1 αληίζηνηρα, νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη επίζεο 

έληνλα –αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη νη παξάγνληεο 4 θαη 5–  κε ηε ιεηηνπξγία 
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ηνπ ρνξνχ κε ζπληειεζηέο 0.678 θαη 0.644 αληίζηνηρα. Ζ αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε 

παξαηεξείηαη ζηνλ Παξάγνληα 3 πνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο ηεο «ειιεληθήο ξνθ» 

έρνληαο ζπληειεζηή 0.245, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κνπζηθή γηα λα ρνξεχνπλ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνηηκνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνπο αλάκεζα ζηα ππφινηπα.  

    Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ/ θηιηθώλ δεζκώλ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε φινπο 

ηνπο παξάγνληεο κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ εθηφο ηνπ Παξάγνληα 2 ζηνλ νπνίνλ 

αλήθνπλ ηα «δεκνθηιή» θαη «ξπζκηθά» είδε φπσο είλαη ε pop θαη ε rap, θαζψο θαη ε 

θιαζζηθή κνπζηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα 

λα πεξάζνπλ ρξφλν κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη λα ζπλάςνπλ θνηλσληθνχο δεζκνχο, 

ζπλήζσο δελ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. Όζνλ αθνξά ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο, απηφο πνπ έρεη ηελ εληνλφηεξε ζπζρέηηζε κε αξθεηή δηαθνξά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο είλαη ν Παξάγνληαο 4 πνπ πεξηιακβάλεη ηα «ειιεληθά» κνπζηθά είδε, 

ππνδειψλνληαο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αθξναηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα 

ιφγνπο θνηλσληθψλ θαη θηιηθψλ δεζκψλ πνιχ ζπρλφηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σν 

εχξεκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Boer et al. (2012) θαη Boer et 

al. (2013) θαηά ηα νπνία ζηηο θνηλσλίεο πνπ δηαηεξνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο 

ραξαθηήξα ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο παξαδνζηαθέο θαη ιατθέο κνπζηθέο 

ηνπ ηφπνπ ηνπο γηα λα επηηειέζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ θαη θηιηθψλ ηνπο 

δεζκψλ. 

     Ο Mark (1998) ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα γλσξίδνπλ ηα δηάθνξα κνπζηθά είδε 

θαη αλαπηχζζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο κέζα ζηα δηάθνξα θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ν ρνξφο θαη νη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Ίζσο γη‟ απηφλ ην ιφγν νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ/ θηιηθψλ δεζκψλ βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη κε φινπο ζρεδφλ ηνπο 

παξάγνληεο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ. 

     Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο/ ξύζκηζεο παξνπζίαζε κία ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ Παξάγνληα 4 ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ, ππνδειψλνληαο πσο ηα 

άηνκα πνπ αθνχλε κνπζηθή γηα λα θαιχςνπλ αλάγθεο ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα 

ζπλήζσο αλήθνπλ ζην αθξναηήξην ησλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ εηδψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

είδε είλαη γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία θαζψο γίλεηαη άκεζα 

θαηαλνεηή κπνξεί εχθνια λα κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ινηπφλ φηαλ θαλείο 

ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ζθνπνχο, ινγηθφ θαίλεηαη λα 
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πξνηηκάεη θνκκάηηα γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο είλαη απηά πνπ αλήθνπλ 

ζηα είδε ηνπ Παξάγνληα 4, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνθαινχληαη νη επηζπκεηέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο κε κεγαιχηεξε επθνιία ή έληαζε απφ φηη κέζσ ησλ 

μελφγισζζσλ θνκκαηηψλ, φπσο είλαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ αλήθνπλ ζηα 

είδε ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ. 

     Ζ ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ παξνπζηάδεη κηα κέηξηαο έληαζεο 

ζπζρέηηζε κε ηνλ Παξάγνληα 4, ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλε 

ηε κνπζηθή σο νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα πηζαλψο παξνπζηάδνπλ πξνηηκήζεηο γηα 

ηα είδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα. θαηλφκελν απηφ έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ηα είδε ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

ηνπ θάζε ηφπνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλδεηηθνί θξίθνη αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο (Boer, 2009  ˙  

Boer et al., 2012  ˙  Boer et al., 2013).  

     Οη ίδηεο έξεπλεο (Boer, 2009  ˙  Boer et al., 2012  ˙  Boer et al., 2013) έρνπλ δείμεη 

πσο ηα άηνκα γηα εθθξάζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά ζηπι ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία, φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία παξαηεξνχκε πσο φλησο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ Παξάγνληα 4 ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα «ειιεληθά» κνπζηθά είδε, 

αιιά παξαηεξνχκε θαη κία δεχηεξε ιίγν αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ Παξάγνληα 

1 φπνπ αλήθνπλ νη «ζθιεξέο» θαη «εθιεπηπζκέλεο» κνπζηθέο. Βέβαηα, βάζεη ησλ 

επξεκάησλ ησλ Boer et al. (2013) ε πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηεο rock κπνξεί λα 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ έθθξαζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ησλ εζληθψλ αμηψλ 

ελφο ηφπνπ, πνιιέο θνξέο φκσο ζπλδέεηαη κε ηελ έθθξαζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ θαη 

κηαο παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, θαη άιιεο κε ηελ έθθξαζε κηαο 

ηαπηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο, μερσξηζηήο απφ απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

εθάζηνηε πνιηηηζκφ. Ζ ζπζρέηηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο κε ηελ πξνηίκεζε ησλ εηδψλ ηνπ Παξάγνληα 1 κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο απηφ ην γεγνλφο, κηαο θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα 

αλήθνπλ φια ζρεδφλ ηα είδε ηεο rock. Έηζη ινηπφλ, ελψ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ 

Παξάγνληα 4 κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ε «πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα» κπνξεί λα 

έρεη ηελ έλλνηα ησλ παξαδνζηαθψλ θαη εζληθψλ αμηψλ ηνπ ηφπνπ, ελψ ζηε ζπζρέηηζε 

ηνπ Παξάγνληα 1 κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ε «πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα» κπνξεί 

λα έρεη ηελ έλλνηα κηαο νηθνπκεληθήο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο. 

      Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαθνύθηζεο/ δηεμόδνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε 
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κε ηα κνπζηθά είδε ηνπ Παξάγνληα 4, ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα πνπ αθνχλε 

κνπζηθή γηα λα εθηνλσζνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

φπσο είλαη ην άγρνο, αθνχλε ζπλήζσο ηα ζπγθεθξηκέλα είδε. Οη πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζπζρεηίδεηαη κε 

πξνηίκεζε γηα κνπζηθά είδε πνπ ραξαθηεξίδνληαη «έληνλα» θαη «δσεξά» φπσο είλαη 

ε rock θαη ε pop (ter Bogt et al., 2010  ˙  Tekman, Boer & Fischer, 2012  ˙  

Upadhyay, 2013). ηνλ Παξάγνληα 4 φκσο ζπκπεξηιακβάλνληαη είδε ηα νπνία 

ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηε «δσληάληα» ηνπο, φπσο είλαη ε 

«ειιεληθή ιατθφ-πνπ» θαη ηα «ειιεληθά ιατθά». Δπνκέλσο ε ζπζρέηηζε πνπ 

βξέζεθε πηζαλψο λα αθνξά απηά θπξίσο ηα είδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα.  

     Οη ιεηηνπξγίεο ζπλνδείαο/ ππνβάζξνπ παξνπζίαζαλ κηα αζζελή ζρεηηθά 

ζπζρέηηζε κε ηνλ Παξάγνληα 2, ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα πνπ αθνχλε κνπζηθή 

γηα λα ζπλνδεχνπλ δηάθνξεο άιιεο αζρνιίεο ηνπο πηζαλψο επηιέγνπλ ηα είδε ηνπ 

παξάγνληα απηνχ. Ο Upadhyay (2013) βξήθε φηη ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλνδέςνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αθνχλ κνπζηθή πνπ έρνπλ ην 

θαηάιιειν επίπεδν ελέξγεηαο ψζηε λα κελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ αιιά 

ηαπηφρξνλα λα ηα θξαηάλε ζε εγξήγνξζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ην 

ζπλαληάκε ζε θάπνηα είδε ηνπ Παξάγνληα 2 φπσο είλαη ε πνπ κνπζηθή. 

    Οη ιεηηνπξγίεο ζπγθέληξσζεο/ εζηίαζεο βξέζεθε λα παξνπζηάδνπλ αξθεηά αζζελή 

ζπζρέηηζε κε ηελ πξνηίκεζε γηα ηνλ Παξάγνληα 2. Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ 

ζπκπεξάλεη πσο νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζπζρεηίδνληαη κε πξνηίκεζε γηα 

ήξεκε θαη απαιή κνπζηθή φπσο είλαη ε θιαζζηθή (Upadhyay, 2013  ˙  Tekman, Boer 

& Fischer, 2012  ˙  Getz et al., 2010). ηνλ Παξάγνληα 2 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

θιαζζηθή κνπζηθή, ππνδειψλνληαο πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε, 

πηζαλψο λα αλαθέξεηαη ζε απηή. Μάιηζηα, εάλ ππνζέζνπκε πσο ηα άιια κνπζηθά 

είδε ηνπ παξάγνληα απηνχ δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπγθέληξσζεο, ηφηε εμεγείηαη θαη ν ρακειφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ βξέζεθε 

(0,012). 

          Οη ιεηηνπξγίεο δηακόξθσζεο/ έθθξαζεο πξνζσπηθώλ αμηώλ δηαπηζηψζεθε λα 

παξνπζηάδνπλ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, πνιχ αζζελή ζπζρέηηζε 

(0.02) κε ηελ πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηνπ Παξάγνληα 2. H πξνεγνχκελε έξεπλα έρεη 

δηαπηζηψζεη πσο νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε πξνηίκεζε γηα 

εθιεπηπζκέλα είδε φπσο είλαη ε θιαζζηθή θαη ε ηδαδ κνπζηθή, αιιά θαη κε 

πξνηίκεζε γηα «έληνλα» κνπζηθά είδε φπσο είλαη ε rock (Tekman, Boer & Fischer, 
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2012  ˙  Schäfer & Sedlmeier, 2009  ˙  Getz et al., 2010). Σν κνλαδηθφ ζεκείν ζην 

νπνίν ζπκθσλνχλ ηα απνηειέζκαηά καο αθνξά ην είδνο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

      Οη ιεηηνπξγίεο έθθξαζεο πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ δηαπηζηψζεθε λα παξνπζηάδνπλ 

ζπζρέηηζε ζρεηηθά κέηξηαο έληαζεο κε ηελ πξνηίκεζε γηα ηα είδε ηνπ Παξάγνληα 2, 

ππνδειψλνληαο πσο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή σο κέζν έθθξαζεο 

ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζέζεσλ επηιέγνπλ ζπλήζσο ηα είδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παξάγνληα. Οη Leung θαη Kier (2008), αληίζεηα απφ ηα απνηειέζκαηά καο, βξήθαλ 

φηη ηα είδε ηεο pop, ηεο rap θαη ηεο R&B, απφ ηα νπνία απνηειείηαη ζρεδφλ ν 

Παξάγνληαο 2, ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηνλ πνιηηηθφ αθηηβηζκφ, ν νπνίνο 

απνηειεί ηελ πην ηζρπξή έθθξαζε πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Βέβαηα, ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε hip-hop κνπζηθή πνπ σο είδνο 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή έθθξαζε, αθνχ ν ζθνπφο ηεο γέλλεζήο ηεο ήηαλ 

ε πνιηηηθή δηακαξηπξία ζε Ακεξηθή θαη Αθξηθή (Brown, 2008  ˙  Leung & Kier, 

2008), αιιά θαη ην ειιελφθσλν είδνο ηεο «ειιεληθήο hip-hop» ην νπνίν ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε πνιηηηθά κελχκαηα. Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ απηψλ ησλ εηδψλ. 

 

 

Γενική υζήτηςη, περιοριςμοί και πρόταςη για μελλοντική έρευνα 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηηο κνπζηθέο ρξήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο, ηα πην 

δεκνθηιή είδε αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο είλαη ε μέλε πνπ, ηα ειιεληθά ιατθά θαη ην 

ειιεληθφ έληερλν. Γηα ην ειιεληθφ έληερλν θαη ηα ειιεληθά ιατθά παξαηεξήζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ηζρπξήο πξνηίκεζεο «κνπ αξέζεη πνιχ». Γηαπηζηψζακε πσο 

ηα κνπζηθά είδε κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε κηα βαζηθή δνκή πέληε 

παξαγφλησλ βάζεη ησλ θνηλψλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα 

απηά. Δμεηάζακε ηε ζρέζε κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη 

ζπκπεξάλακε πσο ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα 

ηα κνπζηθά είδε «θιαζζηθή κνπζηθή», «world (ethnic) music», «ειιεληθφ ξνθ», 

«rock», «alternative», «rock‟n‟roll», «punk» θαη «hard rock/ metal», ελψ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα ην είδνο ηεο «ειιεληθήο ιατθφ-πνπ» 

κνπζηθήο. ηε ζπλέρεηα εμεηάζακε ηε ζρέζε θχινπ θαη κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη 

βξήθακε φηη ην θχιν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηίκεζε γηα ην είδνο ηεο «ειιεληθήο 
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έληερλεο» κνπζηθήο κε ηηο γπλαίθεο λα ην πξνηηκνχλε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηνπο άληξεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο-ρξήζεηο, βξήθακε φηη νη θνηηεηέο αθνχλε 

κνπζηθή πεξηζζφηεξν γηα λα εθηνλσζνχλ θαη λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ηα δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα, γηα λα ζπλνδέςνπλ δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο, γηα λα 

εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη γηα λα ρνξέςνπλ. Βξέζεθε επίζεο ζπζρέηηζε 

κεηαμχ κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θχινπ, κε ηηο γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ. Σέινο, βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη κνπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ-ρξήζεσλ, 

ππνδειψλνληαο φηη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ εμαξηψληαη απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αθνχλε κνπζηθή. Όινη νη παξάγνληεο ηεο δνκήο ησλ 

κνπζηθψλ εηδψλ βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ. Οη πην 

ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ πξψηνλ αλάκεζα ζηελ πξνηίκεζε γηα ηα «ειιεληθά 

κνπζηθά είδε» θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ, δεχηεξνλ αλάκεζα ζηελ πξνηίκεζε γηα 

ηα «ειεθηξνληθά» είδε trance θαη house θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ, θαη ηξίηνλ 

αλάκεζα ζηελ πξνηίκεζε γηα ηα «ειιεληθά κνπζηθά είδε» θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα κνπζηθά είδε 

θαη ην πψο απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηα άηνκα. Πξψηνλ, ηα κνπζηθά ζηπι έρνπλ 

αζαθή φξηα κεηαμχ ηνπο θαη πνιιά ηξαγνχδηα κπνξεί λα θέξνπλ ζηνηρεία απφ 

δηαθνξεηηθά είδε ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα ην θάζε άηνκν λα ηα εθιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά (Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). Οη Ferrer, Eerola & Vuoskoski, 

(2012) δηαπίζησζαλ πσο νη δειψζεηο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ δείγκαηφο ηνπο δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθή πξνηίκεζή ηνπο, κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ 

δειψζεσλ απηψλ κε αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ίδησλ αηφκσλ γηα ηε κνπζηθή πνπ 

ηνπο αξέζεη. Γεχηεξνλ, ηα άηνκα ηείλνπλ λα ζπλδένπλ ηνπο ίδηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηα 

ίδηα ηξαγνχδηα κε δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζηπι αλάινγα κε ηα πξφηππά ηνπο, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (Boer, 2009  ˙  Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011).  Έηζη έλα 

άηνκν κπνξεί λα θαηαηάζζεη έλα ηξαγνχδη ζην είδνο ηνπ «ειιεληθνχ έληερλνπ» ελψ 

έλα άιιν άηνκν λα ην θαηαηάζζεη ζην είδνο ησλ «ειιεληθψλ ιατθψλ». Σξίηνλ, 

θάπνηα είδε ζπλδένληαη κε θνηλσληθά ζηεξεφηππα νπφηε νη αμηνινγήζεηο ηνπο κπνξεί 

λα είλαη δηαζηξεβισκέλεο (Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011  ˙  Rentfrow & 
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Gosling, 2003). Έλα ηεζη πνπ κεηξάεη ηηο απηφ-αλαθεξζείζεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ αηφκσλ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηα πηζαλά ζηεξεφηππα πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο, θαζψο απηέο κπνξεί λα θξχβνπλ θάπνηα θίλεηξα εληππψζεσλ ή 

πξνθαηαιήςεσλ (Rentfrow & Gosling, 2003). Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο έρεη λα 

θάλεη κε ηε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Δθηφο απφ ην πξφβιεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ νη 

νπνίνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (LeBlanc et al., 

1999  ˙  LeBlanc et al., 2002), ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε εξεπλεηήο. Απηφ θαίλεηαη ζην φηη ελψ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο 

είλαη ζε θάπνην βαζκφ δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμχ ηνπο, νη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ίδηα κέζνδν ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε παλνκνηφηππα απνηειέζκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη έξεπλεο ησλ Rentfrow, Goldberg & Levitin (2011) θαη Rentfrow et al. 

(2012), θαη νη έξεπλεο Rentfrow & Gosling (2003) θαη Gouveia et al. (2008) νη 

νπνίεο κάιηζηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

Σέινο, ε παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν ηξφπνπο: κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηακνηξάζηεθαλ πξψηνλ ειεθηξνληθά θαη δεχηεξνλ δηα 

δψζεο. Αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ειεθηξνληθά θαη ζε απηέο πνπ ζπιιέρζεθαλ γξαπηά παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο 

δηαθνξέο γηα πάλσ απφ ηα κηζά είδε θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλα πνπ είλαη ηα ιηγφηεξν 

δεκνθηιή. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην είδνο ηεο hard rock, ην 34,1% πεξίπνπ 

ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ειεθηξνληθά δήισζαλ πξνηίκεζε γηα απηφ, ελψ 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ απάληεζαλ γξαπηά κφιηο ην 7,3% πεξίπνπ δήισζαλ 

πξνηίκεζε. Σν θαηλφκελν απηφ ιφγσ ηνπ φηη επαλαιήθζεθε ζηα πεξηζζφηεξα είδε, 

ππνλνεί πσο κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε αλάκεζα ζηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, παξφιν πνπ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην πεξηερφκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ αθξηβψο ην ίδην. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ελδειερψο ζε κειινληηθή έξεπλα. 
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Παράρτημα 1 (Δρωτηματολόγιο) 

ΔΡΔΤΝΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΖΔΩΝ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 
 
 
αο επραξηζηνχκε πνπ ζπκκεηέρεηε ζηελ παξνχζα έξεπλα. θνπφο ηεο είλαη λα κειεηεζνχλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο θνηηεηέο αθνχλε κνπζηθή θαη νη κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. 

Όιεο νη απαληήζεηο είλαη αλψλπκεο. 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
1.ΦΥΛΟ:  

Άλδξαο …. 

Γπλαίθα …. 

 

2 ΗΛΙΚΙΑ: 

18-20 εηψλ …. 

21-23 εηψλ …. 

>23 εηψλ  ….. 

 

3 .ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: εκεηψζηε ηελ ελαζρφιεζε ζαο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε κνπζηθή 

(π.ρ. ελαζρφιεζε κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, καζήκαηα ζε σδείν θηι). 

Καζφινπ           …. 

Μηθξή- Μέηξηα  …. 

Μεγάιε            …. 

 

ΜΟΤΗΚΔ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα είδε κνπζηθήο. Παξαθαιείζηε λα ζεκεηψζεηε γηα ην                                                                                                                        

θάζε είδνο πφζν ζαο αξέζεη ή δελ ζαο αξέζεη. 

 

      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 
 

ΜΟΥΣΙΚΑ  

ΕΙΔΗ 

 
 

ΓΔΝ ΜΟΤ 

ΑΡΔΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

 
 

ΓΔΝ ΜΟΤ 

ΑΡΔΔΗ 

 
 

ΜΟΤ ΔΗΝΑΗ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ 

 
 

ΜΟΤ 

ΑΡΔΔΗ 

 
 

ΜΟΤ 

ΑΡΔΔΗ 

ΠΟΛΤ 

 
ΓΔΝ 

ΓΝΩΡΗΕΩ 

ΑΤΣΟ ΣΟ 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΤΗΚΖ 

Διιεληθφ ξνθ 

 

      

Διιεληθφ πνπ 

 

      

Διιεληθφ 

έληερλν 

      

Διιεληθά ιατθά       
Ρεκπέηηθα 
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Διιεληθφ ιατθφ-
πνπ 

      

Διιεληθά 

παξαδνζηαθά 

      

Διιεληθή Rap 

θαη Hip-Hop 

      

Πνπ (μέλε, 

ζχγρξνλε) 

      

Soul / R 'n' B 

 

      

Rap / Hip-Hop 

 

      

Funk 

 

      

Jazz 

 

      

Blues 
 

      

Κιαζζηθή 
κνπζηθή 

      

World (ethnic) 

music 

      

Reggae 

 

      

Alternative 

 

      

Hard rock/ metal 

 

      

Punk 

 

      

Rock 

 

      

Rock „n‟ Roll 

 

      

House 
 

      

Trance 
 

      

 

ΜΟΤΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ-ΥΡΖΔΗ 

Παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο ηζρχεη γηα ηελ 

εκπεηξία ζαο κε ηελ αγαπεκέλε ζαο κνπζηθή απφ ην "1 - θαζφινπ" έσο "7 - ζε κεγάιν βαζκφ". 

 Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ 

έλα ηξαγνχδη κπνξνχλ λα κνπ 

πξνθαιέζνπλ έληνλε ζπγθίλεζε. 
 

 

 

Μεξηθά ηξαγνχδηα ξαγίδνπλ ηελ θαξδηά  

κνπ. 

 

 

Τπάξρνπλ ηξαγνχδηα πνπ είλαη ηθαλά λα 

κε θάλνπλ λα δαθξχζσ. 

 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα ε κνπζηθή λα 

κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα. 

 

 

 Αληηιακβάλνκαη ηελ κνπζηθή σο 

ζπλαίζζεκα πνπ ξέεη ζηνλ ήρν. 

 

 

 
 πλαληηέκαη κε θίινπο θαη αθνχκε θαιή 

κνπζηθή. 

 

 Μέζσ ηεο κνπζηθήο νη θίινη κνπ θαη 

εγψ αλαπνινχκε επηπρηζκέλεο ζηηγκέο 

ηνπ παξειζφληνο. 

 

 

 Αθνχγνληαο κνπζηθή κε ηελ παξέα κνπ 

είλαη έλαο ηξφπνο λα κνηξαδφκαζηε 

παιηέο θαιέο αλακλήζεηο ηεο δσήο καο. 

 

 Πεγαίλνληαο ζε ζπλαπιίεο θαη 

αθνχγνληαο ερνγξαθήζεηο είλαη έλαο 

ηξφπνο γηα κέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ λα 

πεξλάκε ρξφλν καδί. 

 

 Γέλνκαη αιεζηλά κε ηνπο θίινπο κνπ 

φηαλ αθνχκε κνπζηθή ή πεγαίλνπκε καδί 

ζε ζπλαπιίεο. 
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Ζ κνπζηθή απνηειεί έλα θνηλφ 

ελδηαθέξνλ αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ 
νηθνγέλεηά κνπ. 

 

 

Οη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

απνηεινχλ ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ. 

 

 

 

Μνπ αξέζεη λα ζπδεηάκε κε ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα κνπζηθή. 

 

Απνιακβάλσ λα αθνχσ κνπζηθή  καδί κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο κνπ. 

 

 

 

Ζ κνπζηθή αλαθνπθίδεη ηελ 

απνγνήηεπζε κνπ. 

 

 

 
 Ζ κνπζηθή είλαη έλα κέζν δηαθπγήο απφ 

ηελ ζιίςε κνπ. 

 

 

 

Αθνχγνληαο κνπζηθή  εθηνλψλνκαη. 

 

 

 

 Ζ κνπζηθή κεηψλεη ην άγρνο κνπ. 

 

 

Μνπ αξέζεη λα αθνχσ κνπζηθή ελψ θάλσ 

θάηη άιιν ηαπηφρξνλα. 

 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνκαη ηελ 

ζπλνδεία κηα κνπζηθήο ππφθξνπζεο. 

 

 

 
 Αθνχσ κνπζηθή ηαπηφρξνλα κε 

νηηδήπνηε θαη αλ θάλσ. 

 

 

 

Μνπ αξέζεη λα ρνξεχσ αθνχγνληαο 

ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. 

 

 

Μεξηθέο κνπζηθέο κε θάλνπλ λα ζέισ λα 

ρνξέςσ. 

 

 

Μνπ αξέζεη λα βγαίλσ γηα ρνξφ θαη ην 

είδνο ηεο  

κνπζηθήο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζε απηφ. 

 

Μπνξψ λα δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή κνπ 

ζε έλα ζέκα φηαλ αθνχσ ηε ζσζηή 

κνπζηθή. 

 

 

 

Ζ κνπζηθή βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζή 

κνπ. 

 

 

  

Ζ αθξφαζε κνπζηθήο κνπ επηηξέπεη λα 

ζπγθεληξψλνκαη. 
 

Ζ κνπζηθή παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αμηψλ κνπ. 

 

 

Ζ κνπζηθή κε θάπνηνλ ηξφπν θαηεπζχλεη 

ηελ πξνζέγγηζε κνπ ζηε δσή θαη ζηηο 

αμίεο κνπ. 

 

 

Ζ πξνζσπηθή κνπ εμέιημε επεξεάζηεθε 

ζεηηθά απφ ηε κνπζηθή. 

 

 

 

Ζ αγαπεκέλε κνπ κνπζηθή είλαη ζπρλά 

πνιηηηθή. 

 

 

πλήζσο αθνχσ κνπζηθή πνπ ηαηξηάδεη 

θάπσο κε ηηο πνιηηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο. 
 

 

Ζ κνπζηθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δσή κνπ σο κέζν πνιηηηθήο 

ελαζρφιεζεο. 

 

 

Ζ κνπζηθή ηεο ρψξαο κνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα εηθφλα ηνπ 

πνιηηηζκνχ κνπ ζηνλ έμσ θφζκν. 

 

 

Ζ κνπζηθή ζηε ρψξα κνπ απνηειεί κέξνο 

ηεο νηθνδφκεζεο ηεο εζληθήο καο 

ηαπηφηεηάο. 

 

 

Ζ κνπζηθή αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηελ ηζηνξία κηαο ρψξαο.  
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