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Περίληψη 

 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, ο παράγοντας της εξοικείωσης µε το µουσικό ερέθισµα, 

καθώς και οι παράγοντες φύλο, µουσική εκπαίδευση και ηλικία αλλά και ορισµένα 

χαρακτηριστικά της µουσικής, όπως ο τρόπος και το τέµπο στα οποία είναι γραµµένη, 

φαίνεται να σχετίζονται µε τα συναισθήµατα που προκαλούνται από ένα µουσικό 

ερέθισµα αλλά και την προτίµηση σε αυτό. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τους πιθανούς συσχετισµούς µεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων, και 

το ενδεχόµενο να συνεπιδρούν στην διαµόρφωση των  µουσικών προτιµήσεων 113 

µαθητών/µαθητριών ελληνικού δηµόσιου δηµοτικού σχολείου, ηλικίας 9-12 ετών. Η 

συλλογή τόσο των ποσοτικών όσο και ορισµένων ποιοτικών δεδοµένων 

πραγµατοποιήθηκε, αναφορικά µε 12 µουσικά ερεθίσµατα, µε ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφοράς,  το οποίο κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια - εκπαιδευτικό και στο 

οποίο πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας. Ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν επίσης 

µέσω ηµερολογίου της ερευνήτριας - εκπαιδευτικού υπό µορφή σηµειώσεων και µέσω 

δηµόσιας συζήτησης στην τάξη. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι προτιµήσεις που εκφράζουν 

οι µαθητές σχετίζονται σηµαντικά µε τα συναισθήµατα που τους προκαλούν τα  µουσικά 

ερεθίσµατα, την εξοικείωσή τους µε αυτά, ενώ σχετίζονται επίσης σηµαντικά  και µε την 

ηλικία τους. Η συναισθηµατική αντίδραση στη µουσική µετρήθηκε µέσω των διαστάσεων 

της διέγερσης και της διάθεσης. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διέγερση 

επηρεάζεται θετικά από το τέµπο του µουσικού ερεθίσµατος, ενώ η διάθεση  επηρεάζεται 

από τον τρόπο στον οποίο έχει γραφτεί το µουσικό απόσπασµα που ακροάται. Τα ποιοτικά 

δεδοµένα της έρευνας επιβεβαίωσαν τα ποσοτικά ευρήµατα, τα οποία επίσης συνάδουν µε 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία µε εξαίρεση το γεγονός ότι η προτίµηση δεν φάνηκε να 

επηρεάζεται από το φύλο και την µουσική εκπαίδευση των συµµετεχόντων στη 

συγκεκριµένη έρευνα. Η παρούσα έρευνα προτείνει µία αξιόπιστη διαδικασία διερεύνησης 

των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών στην προεφηβεία και συνεισφέρει στην έρευνα 

του πεδίου παρότι το δείγµα της δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μουσική, ακρόαση, προτίµηση, συναίσθηµα, προεφηβεία. 
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Abstract 
 

According to prior research on the field, familiarity with a music stimulus, gender, age and 

music education of the listener as well, and also certain musical features such as mode and 

tempo seem to correlate with the emotional response and the preference expressed by the 

listener regarding a particular music stimulus. The present study aims to investigate 

whether any correlations among the above mentioned factors arise in the formation of the 

preference expressed by 113 students of a Greek elementary school, aged 9-12 years old, 

regarding 12 music stimuli. Quantitative and qualitative data were collected via a self-

reported questionnaire constructed by the researcher - music educator, which underwent 

reliability tests. Qualitative data was also collected via naturalistic observation in the form 

of researcher - educator’s notes and via public discussion. The results indicate that the 

students’ expressed music preferences correlate with the felt emotion induced by the 

stimuli, with familiarity to the stimuli, and with the students’ age, as well. The felt emotion 

induced by the music stimuli was measured by the dimensions of valence, which seems to 

correlate with the mode of the stimuli and arousal, which seems to correlate with the tempo 

accordingly. Qualitative data verify the results of the statistical analysis. The results are in 

accordance with prior research findings except of the fact that gender and music education 

of the participants do not seem to correlate with music preferences in the present study. 

The present study suggests a valid process to music educators in order to acquire 

information about the music preferences of their students and contributes to the research of 

the field although its sample cannot be considered randomized. 
 Keywords: Music, listening, preference, emotion, preadolescence.  
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Διέγερση, Διάθεση και Προτίµηση στη Μουσική Ακρόαση:  

Μία Έρευνα Συσχετισµών στη Σχολική Κοινότητα 
 

Εισαγωγή 
 
 Η ακρόαση µουσικής είναι µία δραστηριότητα που φαίνεται να ενυπάρχει στην 

καθηµερινότητα των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικής κουλτούρας. Ιδιαίτερα 

κατά την προεφηβεία και εφηβεία, η δραστηριότητα αυτή λαµβάνει σηµαντικές διαστάσεις 

υπογραµµίζοντας ένα αίσθηµα ταυτότητας και σύνδεσης µε την οµάδα των συνοµηλίκων 

(Hargreaves et al., 2003). Η ανίχνευση των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών από τον 

εκπαιδευτικό µπορεί να είναι ένας τρόπος να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός καλύτερα τους 

µαθητές του (DeVries, 2010). Οι εκπαιδευτικοί µουσικής φαίνεται να προσπαθούν να 

διευρύνουν τις µουσικές προτιµήσεις των µαθητών και να χρησιµοποιούν στην τάξη 

µουσική από την οποία τα παιδιά θα έχουν γνωστικά οφέλη ενώ ταυτόχρονα θα την 

απολαµβάνουν (Droe, 2006). Η παρούσα έρευνα γεννήθηκε από την ανάγκη της 

εκπαιδευτικού - ερευνήτριας να γνωρίσει µε σύντοµο και άµεσο τρόπο τις µουσικές 

προτιµήσεις των µαθητών/µαθητριών της στην Δ΄,Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη δηµοτικού, καθώς και 

να διαπιστώσει αν οι προτιµήσεις αυτές επηρεάζονται από τα συναισθήµατα που τους 

προκαλεί η µουσική, από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της µουσικής (τέµπο, τρόπος) ή 

την εξοικείωση των παιδιών µε τα συγκεκριµένα µουσικά ακούσµατα. Τα ευρήµατα της 

παρούσας έρευνας φιλοδοξούν να συµβάλλουν στην ευρύτερη βιβλιογραφία σχετικά µε τις 

µουσικές προτιµήσεις µαθητών 9 -12 ετών αλλά και να συµβουλεύσουν τις επιλογές 

ρεπερτορίου προς ακρόαση από τους εκπαιδευτικούς µουσικής µέσα στο σχολικό 

περιβάλλον.  

 
Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εργασίας 

 
Η Ακρόαση Μουσικής στην Καθηµερινότητα και στην Εκπαίδευση 
 
 Στα πλαίσια καθηµερινών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των ατόµων έρχεται σε 

επαφή µε τη µουσική κυρίως µέσω της ακρόασης, ακούσιας ή εκούσιας. Η ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων χρόνων επηρέασε σηµαντικά τόσο τον τρόπο 

παραγωγής και διάδοσης των µουσικών ερεθισµάτων όσο και τους τρόπους, τις 

λειτουργίες και τους στόχους της µουσικής ακρόασης (Κοκκίδου & Τσακιρίδου, 2006 · 

Gouzouasis & Bakan, 2011 · Hargreaves et. al., 2003 · Schäfer, 2016). Ο σύγχρονος 
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άνθρωπος εκτίθεται καθηµερινά σε µουσικά ερεθίσµατα σε ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων, χώρων και περιστάσεων. Η χρήση της µουσικής στους χώρους αυτούς 

(εστίασης, άθλησης, ψυχαγωγίας και εµπορικά περιβάλλοντα, πραγµατικά ή ψηφιακά) 

γίνεται συχνά µε σκοπό να επιτύχει στόχους, όπως τη δηµιουργία συγκεκριµένης διάθεσης 

ή την αυξοµείωση των επιπέδων συναισθηµατικής διέγερσης, γι’ αυτό και θεωρείται 

εργαλείο ή διαδικασία αναδόµησης στόχων των δραστηριοτήτων που συνοδεύει και όχι 

απλά υπόβαθρο (Juslin & Laukka, 2004 · North et al., 2004). Οι Hargreaves και North 

(1999) αναφέρουν ότι οι κοινωνικές λειτουργίες της µουσικής αφορούν σε τρεις βασικές 

πτυχές, τη διαχείριση της προσωπικής ταυτότητας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη 

διάθεση. Από την έρευνα των Saarikalio και Erkkila (2007) φαίνεται η µουσική ακρόαση 

να είναι ένα σηµαντικό µέσο για τη διαχείριση της διάθεσης στους εφήβους, εφόσον αυτή 

είναι εθελούσια και αντικατοπτρίζει την συναισθηµατική τους κατάσταση. Κατ’ επέκταση 

θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούµε στις λειτουργίες που επιτελεί η µουσική ακρόαση στην 

καθηµερινότητα των παιδιών και των νέων όπως και στα πλαίσια στα οποία λαµβάνει 

χώρα  µιας και φαίνονται να επηρεάζουν τις µουσικές τους προτιµήσεις (Boer et al., 2012 · 

Schäfer, 2016 · Schäfer & Sedlmeier, 2010). 

 Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων των παιδιών δοµώντας 

ένα κατευθυνόµενο από τη µουσική βιοµηχανία περιβάλλον που στόχο έχει να γίνουν τα 

παιδιά καταναλωτές (Κοκκίδου & Τσακιρίδου, 2006). Η έρευνα των Boal-Palheiros και 

Hargreaves (2004), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά ηλικιών 9-10 και 13-14 ετών 

στην Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία, δείχνει ότι η µουσική ακρόαση φαίνεται να 

εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα και να σχετίζεται µε διάφορες 

λειτουργίες της µουσικής στην καθηµερινότητα των µαθητών. Στο σπίτι, η µουσική 

ακρόαση λαµβάνει χώρα κυρίως µαζί µε άλλες δραστηριότητες, όπως µαζί µε τραγούδι και 

χορό, ή ως υπόβαθρο  κατά την εκτέλεση µη µουσικών δραστηριοτήτων, όπως το 

διάβασµα ή το παιχνίδι. Η έρευνα των Κοκκίδου και Τσακιρίδου (2006) που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα µε 1.341 µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου, έδειξε ότι τα παιδιά ακούνε µουσική στον ελεύθερο χρόνο τους, όταν 

διαβάζουν, για συναισθηµατικούς λόγους ή για διασκέδαση. Ενώ λοιπόν η µουσική µπορεί 

να χρησιµοποιείται, για την υποβολή συγκεκριµένης διάθεσης, για τη δηµιουργία ενός 

ευχάριστου περιβάλλοντος ή για καταναλωτικούς σκοπούς (North et al., 2004·Saarikallio 

& Erkilla, 2007), η χρήση της στην σχολική καθηµερινότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη πέρα 

από τις σχολικές εκδηλώσεις και το καθαυτό µάθηµα της µουσικής.  Οι Boal-Palheiros και 



 ΔΙΕΓΕΡΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ  

 

10 

Hargreaves (2004) παρατηρούν ότι στο σχολείο, οι µαθητές ακούνε µουσική παράλληλα 

µε άλλες µουσικές δραστηριότητες όπως µε την ανάλυση ή την εκτέλεση ενός µουσικού 

κοµµατιού, σπανιότερα ως κύρια δραστηριότητα και ακόµα πιο σπάνια παράλληλα µε µη 

µουσικές δραστηριότητες.  Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο η µουσική η οποία 

διδάσκεται ή ακούγεται στο σχολείο να απέχει σηµαντικά από τη µουσική που ακούν οι 

µαθητές στην καθηµερινότητά τους (Παπαπαναγιώτου, 2004), σε σηµείο που θα µπορούσε 

κανείς να µιλήσει για ιδρυµατοποιηµένη µουσική (Hargreaves et. al., 2003). Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι τα πλαίσια της µουσικής πράξης διευρύνονται διαρκώς λόγω της 

ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο οφείλει να το λάβει 

υπόψη της η µουσική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, γίνεται εµφανής η σηµασία ενός 

ενδεχόµενου χάσµατος µεταξύ της µουσικής που ακούν στην καθηµερινότητά τους οι 

µαθητές και αυτής που ακούν µέσα στην τάξη ή το σχολικό περιβάλλον. 

Αναφορικά µε τη µουσική εκπαίδευση, η ευκολότερη πρόσβαση στη µουσική όπως 

και η εξέλιξη των µέσων αναπαραγωγής επηρέασε τόσο τις διαδικασίες µάθησης όσο και 

τη διδασκαλία  µαθήµατος της µουσικής (Gouzouasis & Bakan, 2011). Το Νέο 

Πρόγραµµα Σπουδών1 για το µάθηµα της Μουσικής (ΝΠΣΜ) θεωρεί βασικό σκοπό την 

«καλλιέργεια της µουσικότητας και τις µουσικές δεξιότητες των µαθητών µέσα από την 

ακρόαση» (σελ.2, κεφ. 1.1). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ακρόαση ως βασικό σηµείο 

του τρίπτυχου µουσικών δραστηριοτήτων (ακρόαση-σύνθεση-εκτέλεση) και επισηµαίνεται 

ότι «ανεξάρτητα από τη µορφή και το στόχο που έχει κάθε φορά η ακρόαση µουσικής στο 

µάθηµα, είναι σηµαντικό να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να απολαύσουν τη µουσική 

που ακούν και να εκφράσουν τα συναισθήµατα που τους προκαλεί» (σ.6). Επίσης, ο 4ος 

Θεµατικός Οργανωτής του ΝΠΣΜ αναφέρεται στη Μουσική στη ζωή εντός και εκτός 

σχολείου, το οποίο δείχνει ότι επιχειρείται η σύνδεση της µουσικής της καθηµερινότητας 

των µαθητών µε τη µουσική του σχολείου. Σχετικά µε τη σπουδαιότητα της ακρόασης, η 

Κοκκίδου (2003) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η ακρόαση είναι η βάση της µουσικής 

                                                
1Πηγή:http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%
82%20-
%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%
E2%80%94%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%C2%B4/
%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%
B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf, ανακτήθηκε στις 
14/12/2016. 
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πραγµάτωσης» (σ.6 ). Κατά συνέπεια, η ακρόαση µουσικής αποτελεί σηµαντικό πυλώνα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο µάθηµα της µουσικής. 

 Όπως προαναφέρθηκε, παιδιά, νέοι και ενήλικες χρησιµοποιούν συχνά την 

ακρόαση µουσικής ως υπόβαθρο ενώ εµπλέκονται σε άλλες δραστηριότητες. Η µουσική 

ακρόαση µπορεί να λάβει χώρα µε διάφορα επίπεδα προσοχής και συναισθηµατικής 

εµπλοκής (Boal-Palheiros & Hargreaves, 2004). Η επίδραση της µουσικής σε λειτουργίες 

του ατόµου αντιληπτικά, συναισθηµατικά ή κοινωνικά έχει αναφερθεί πολλαπλώς 

(Hargreaves & North, 1999). Τα οφέλη της χρήσης της µουσικής ως υπόβαθρο στην 

σχολική τάξη µελετήθηκαν αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως µε αφορµή την 

πολυσυζητηµένη έρευνα των Raucher, Shaw, Levine και Ky (1993) η οποία συνέδεσε την 

βραχύχρονη βελτίωση της  χωροταξικής ικανότητας µε την ακρόαση µιας σονάτας του 

Mozart και γέννησε το «Φαινόµενο Mozart». Παρότι η ιδέα ξεκίνησε από τον Alfred 

Tomatis, το «Φαινόµενο Mozart» έφτασε να χρησιµοποιείται ως όρος για να 

αναφερόµαστε σε οποιοδήποτε είδος ευεργετικής επίδρασης οποιασδήποτε µουσικής στην 

τριάδα σώµα-νους-πνεύµα, σχετικά µε τη θεραπεία του σώµατος, την ενδυνάµωση του νου 

και την απελευθέρωση του δηµιουργικού πνεύµατος (Selman, 2007). Οι εµπλεκόµενοι 

µηχανισµοί, όµως, δε φαίνονται να είναι ξεκάθαροι και αυτό έχει οδηγήσει κάποιους 

ερευνητές να υποστηρίξουν ότι η µουσική δεν είναι ευθέως υπεύθυνη γι’ αυτή την 

επίδραση, αλλά υπεύθυνη είναι µάλλον η διέγερση και η αλλαγή στη διάθεση που 

προκαλεί η ακρόασή της (Gonzalez, Smith, Stockwell & Horton, 2003). Πράγµατι, η 

έρευνα των Hallam, Price και Katsarou (2002), η οποία πραγµατοποιήθηκε µε παιδιά 10-

12 ετών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δείχνει ότι η µουσική επηρεάζει την απόδοση σε 

παράλληλες δραστηριότητες µέσω της διάθεσης και της διέγερσης που προκαλεί. Πιο 

συγκεκριµένα, η έρευνα έδειξε  ότι η µουσική που χαρακτηρίστηκε ως ήρεµη και 

χαλαρωτική από τους συµµετέχοντες οδήγησε σε καλύτερες επιδόσεις σε αριθµητικές και 

µνηµονικές εργασίες σε σχέση µε τη συνθήκη όπου δεν υπήρχε µουσική ως υπόβαθρο. 

Επιπροσθέτως, µουσική που θεωρήθηκε δυσάρεστη, διεγερτική ή επιθετική, εµπόδισε την 

απόδοση σε εργασίες που σχετίζονται µε τη µνήµη και επηρέασε αρνητικά τη 

συµπεριφορά των συµµετεχόντων. Αντίστοιχα ευρήµατα έρχονται στο φως από την 

έρευνα των Perlovsky και συνεργατών (2013). Μουσική η οποία χαρακτηρίστηκε 

ευχάριστη και χαλαρωτική συσχετίστηκε µε καλύτερη απόδοση σε τεστ υπό συνθήκες 

στρες σε σύγκριση µε αδιάφορη ή δυσάρεστη µουσική. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα διάθεσης 

και διέγερσης που προκαλούνται από ένα µουσικό ερέθισµα φαίνεται να επηρεάζουν 

γνωστικές και αντιληπτικές διεργασίες του ατόµου. Οι διαστάσεις της διάθεσης και της 
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διέγερσης είναι ικανές να περιγράψουν όλο το φάσµα των συναισθηµάτων που γεννά ένα 

µουσικό ερέθισµα, σύµφωνα µε το µοντέλο του Russell (1980), (γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά στο µοντέλο στις σελίδες 15-16 της παρούσας εργασίας) οπότε θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ότι τα συναισθήµατα που προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα επηρεάζουν τις 

γνωστικές και αντιληπτικές διεργασίες του ατόµου. 

 Η ακρόαση µουσικής φαίνεται ότι µπορεί να λειτουργήσει επίσης ως µέσο 

διαχείρισης της τάξης για τον εκπαιδευτικό σύµφωνα µε την έρευνα των Cluphf και 

MacDonald (2003). Οι ερευνητές µελέτησαν µέσω µίας πιλοτικής έρευνας την επίδραση 

κλασικής µουσικής και συγκεκριµένα µουσικής του Mozart στη συµπεριφορά των 

µαθητών και στη διευκόλυνση της αφοσίωσής τους στο µάθηµα µετά το διάλειµµα. Τα 

αποτελέσµατα  της συστηµατικής παρατήρησης έδειξαν ότι µειώθηκε σηµαντικά ο χρόνος 

που χρειάστηκαν οι µαθητές για να αφοσιωθούν στη διαδικασία του µαθήµατος και ότι 

µειώθηκαν οι παρατηρήσεις που χρειάστηκε να κάνει ο εκπαιδευτικός για να επαναφέρει 

τους µαθητές στη ρουτίνα της τάξης. Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι το µουσικό 

υπόβαθρο κλασικής µουσικής στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια µεταβατικών περιόδων 

του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος ενδυναµώνει το µαθησιακό περιβάλλον, καθώς οι 

µαθητές καταφέρνουν να αφοσιωθούν πιο γρήγορα στο µάθηµα, µειώνοντας έτσι τον 

διδακτικό χρόνο που χάνεται. Παράλληλα, έρευνα που εξέτασε την επίδραση της µουσικής 

σε φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού (bullying) έδειξε ότι η χρήση «ηρεµιστικής» 

(χαλαρωτικής) µουσικής κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, σε συνδυασµό µε άλλες 

παρεµβάσεις, µπορούν να δηµιουργήσουν θετική ατµόσφαιρα στο σχολείο και να 

µειώσουν την επιθετική συµπεριφορά (Ziv & Dolev, 2013). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

αυτής έδειξαν σηµαντική µείωση στην εµφάνιση φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, 

χαµηλότερα επίπεδα διέγερσης και υψηλότερη απόλαυση του διαλείµµατος µε τη χρήση 

της µουσικής υπόκρουσης. Η έρευνα αυτή όπως και άλλες που αναφέρθηκαν νωρίτερα 

εγείρουν σηµαντικά ερωτήµατα για περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις λειτουργίες και τα 

οφέλη της ακρόασης µουσικής στο χώρο του σχολείου και παρέχουν χρήσιµες ενδείξεις 

για τη χρήση της µουσικής προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποια είναι όµως 

εκείνα τα χαρακτηριστικά της µουσικής που πυροδοτούν την κάθε λειτουργία; Η 

επιστηµονική έρευνα αποκαλύπτει συνεχώς καινούρια στοιχεία για την πολυσύνθετη και 

πολυπαραγοντική σχέση της µουσικής µε τις συναισθηµατικές, φυσιολογικές και 

νευροφυσιολογικές αντιδράσεις που προκαλεί (Hallam & Price, 1998 · Krout, 2007 · Lin, 

Lee, Wu, Tsai, Wei, Jong & Yang, 2010 · Standley, 1996 · Tang, Harms, Speckb, Veseaa 

& Jesurum, 2009 · Wiseman, 2013) και φαίνεται να αφήνει υποσχέσεις για την ωφέλιµη 
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χρήση της µουσικής µέσα στην τάξη. Είναι σηµαντικό να διερευνηθούν εµπλεκόµενες 

παράµετροι όπως η αποσαφήνιση του ποια µουσική θα χαρακτηριζόταν χαλαρωτική ή 

ξεσηκωτική από τους µαθητές, ευχάριστη ή δυσάρεστη, ποια µουσική προτιµούν και ποια 

σχέση έχουν αυτές οι κατηγορίες µουσικής µε τη µουσική που χρησιµοποιείται στο 

σχολείο είτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε στο ευρύτερο πλαίσιο της 

σχολικής ζωής. 

 
Μουσικές Προτιµήσεις 
 
 Ο Schäfer (2016), σηµειώνει ότι η µουσική υπάρχει παντού στην καθηµερινότητά 

µας, επηρεάζει τον τρόπο ζωής µας, το πώς αισθανόµαστε, το πώς αντιλαµβανόµαστε το 

περιβάλλον µας, το πώς σκεφτόµαστε και το πώς συµπεριφερόµαστε. Προσθέτει, ότι αυτό 

εξαρτάται σηµαντικά από το κατά πόσο προτιµάµε τη µουσική και το πόσο αυτή µας 

αρέσει. Η προτίµησή µας στη µουσική φαίνεται να σχετίζεται µε το πού και µε ποιον 

είµαστε κατά τη µουσική ακρόαση (Hargreaves et. al., 2003 · Droe, 2006). Κατά συνέπεια, 

η διερεύνηση των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών/µαθητριών από τον/την 

εκπαιδευτικό είναι βαρύνουσας σηµασίας. Η επιστηµονική έρευνα δείχνει ότι η µουσική 

που αγαπούν οι έφηβοι ξεκινώντας ήδη από την ηλικία των 10 ετών είναι σηµαντικό 

κοµµάτι της ταυτότητάς τους  (Hargreaves et. al., 2003). Όπως αναφέρουν οι Lamont και 

συνεργάτες (2003), το πόσο αποτελεσµατικό και δηµοφιλές είναι το µάθηµα της µουσικής 

στο σχολείο, φαίνεται να σχετίζεται µε τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της µουσικής στις 

ζωές των εφήβων εκτός σχολείου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας, οι 

µαθητές φάνηκαν να αντιδρούν θετικότερα σε δραστηριότητες όπου µπορούν να 

διαλέξουν οι ίδιοι ποια µουσική θα παίξουν ή θα ακούσουν. Ένας επιπλέον σηµαντικός 

λόγος για να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός µουσικής σε διερεύνηση των µουσικών 

προτιµήσεων των µαθητών είναι ο περιορισµένος χρόνος του µαθήµατος της µουσικής στο 

σχολικό ωρολόγιο πρόγραµµα, ,ο οποίος είναι ανεπαρκής για να γίνει εις βάθος γνωριµία 

µε τους µαθητές. Το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός µουσικής καλείται, στο πλαίσιο της 

ελληνικής σχολικής πραγµατικότητας, να διδάξει κάθε διδακτική ώρα της εβδοµάδας σε 

διαφορετική τάξη και να γνωρίσει µέχρι και 500 παιδιά ανά σχολική χρονιά, µιας και το 

εργασιακό ωράριο ανέρχεται σε 24 διδακτικές ώρες και κάθε τάξη µπορεί να έχει 25 

µαθητές, καθιστά το έργο του εξαιρετικά δύσκολο. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, οι 

µουσικές προτιµήσεις φαίνεται να εξαρτώνται σηµαντικά από την προσωπικότητα του 

ατόµου (Greenberg et al., 2016 ·Langmeyer et al., 2012 · Rentfrow et al., 2011 · Rentfrow 

and Gosling, 2003 · Schafer, 2016). Μέσα από την διερεύνηση των µουσικών 
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προτιµήσεων όπως προτείνεται παρακάτω, ο εκπαιδευτικός µπορεί να αποκοµίσει 

ορισµένες πληροφορίες για την προσωπικότητα των µαθητών. Οι διαστάσεις της 

προσωπικότητας σύµφωνα µε το το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Big Five) φαίνεται 

να είναι ο πιο ασφαλής προβλεπτικός παράγοντας για τις µουσικές προτιµήσεις (Schäfer, 

2016). Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων φαίνεται να έχει εφαρµογή από την παιδική 

ηλικία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες (Παυλόπουλος & Μπεζεβίκης, 1999). 

Συνεπώς, η διερεύνηση των προτιµήσεων των µαθητών είναι σηµαντική γιατί αποκαλύπτει 

ένα µέρος της ταυτότητάς τους στον εκπαιδευτικό. 

Η έρευνα αναφορικά µε τις µουσικές προτιµήσεις έχει πρωτεργάτη της τον Albert 

Leblanc, ο οποίος το 1980 πρότεινε ένα µοντέλο πηγών διαφοροποίησης των µουσικών 

προτιµήσεων (LeBlanc, 1980) και πραγµατοποίησε µαζί µε τους συνεργάτες του σειρά 

ερευνών για δεκαετίες ώστε να επιβεβαιώσει, τροποποιήσει και διευρύνει το µοντέλο του 

αλλά και για να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την µουσική προτίµηση. 

Πρόκειται για ένα ιεραρχικό µοντέλο (Schubert et. al., 2014 · Thomas, 2015), το οποίο 

δοµείται σε οκτώ επίπεδα παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν και διαµορφώνουν τις 

µουσικές προτιµήσεις του ατόµου. Ανάµεσα στους παράγοντες αυτούς αναφέρονται τα 

µουσικά χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος, κοινωνικές και συναισθηµατικές επιρροές, το 

περιβάλλον στο οποίο λαµβάνει χώρα η εµπειρία µουσικής ακρόασης, χαρακτηριστικά του 

ατόµου όπως η προσωπικότητα, το φύλο και η µουσική εκπαίδευση, καθώς και 

παράγοντες όπως η επανάληψη του µουσικού ερεθίσµατος. Ορισµένες από τις 

προαναφερθείσες µεταβλητές αποτελούν εξωγενείς παράγοντες ενώ οι υπόλοιπες αφορούν 

ενδογενή χαρακτηριστικά του ατόµου. Στο µοντέλο του Leblanc, το σύνολο των εξωγενών 

παραγόντων αποτελούν τα εισερχόµενα δεδοµένα στο άτοµο, το οποίο τα επεξεργάζεται 

µέσω των µηχανισµών και σύµφωνα µε τα δεδοµένα που ενυπάρχουν σε αυτό, µε 

αποτέλεσµα να προκύπτουν οι µουσικές προτιµήσεις τη δεδοµένη στιγµή (Thomas, 2015).  

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο παραγόντων που αλληλεπιδρούν και δίνουν ως 

«προϊόν» τη µουσική προτίµηση µία δεδοµένη στιγµή. 

Οι Hargreaves και συνεργάτες (2005), παρουσίασαν για πρώτη φορά το µοντέλο 

της αµοιβαίας ανατροφοδότησης (reciprocal-feedback model), το οποίο δεν αντιµετωπίζει 

την µουσική εµπειρία ως ένα σύνολο εισερχοµένων δεδοµένων στο άτοµο, τα οποία 

κατόπιν επεξεργασίας δίνουν ως αποτέλεσµα την µουσική προτίµηση. Αντιθέτως 

αντιµετωπίζει την µουσική εµπειρία ως µουσική επικοινωνία και υπό το πρίσµα αυτό, δεν 

διαπραγµατεύεται τη µουσική προτίµηση ως ένα προϊόν ενός συνόλου αλληλεπιδράσεων 

παραγόντων ενδογενών και εξωγενών, αλλά ως απόκριση στο πλαίσιο της µουσικής 
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επικοινωνίας, η οποία αποτελείται από εάν σύνολο αντιδράσεων συναισθηµατικών, 

σωµατικών και γνωσιακών (Schubert, Hargreaves & North, 2014). Παρότι το µοντέλο των 

Hargreaves και συνεργατών (2005) συµβαδίζει µε το µοντέλο του LeBlanc όσον αφορά 

τους παράγοντες που φαίνονται να καθορίζουν την µουσική εµπειρία, εξελίσσοντας το 

µοντέλο τους συµπεριέλαβαν µεταγενέστερα ερευνητικά ευρήµατα τα οποία αφορούν 

κυρίως το ρόλο του συναισθήµατος στην απόλαυση της µουσικής (Schubert, Hargreaves & 

North, 2014). O Hargreaves (2012)  προτείνει µία αναθεώρηση του µοντέλου, στο οποίο 

ενσωµατώνει στην έννοια της µουσικής εµπειρίας τόσο την παραγωγή µουσικής όσο και 

την αντίληψη της µουσικής και θέτει ως βασικό µηχανισµό για την απόκριση στα πλαίσια 

της µουσικής επικοινωνίας την φαντασία (imagination). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 

«η ουσιαστικότερη λειτουργία της φαντασίας στην τέχνη είναι η δυνατότητα να παράγει 

νέες ιδέες αναδιοργανώνοντας ή απλοποιώντας παλιότερες εντυπώσεις δηλαδή η 

ικανότητα να τοποθετούνται υπάρχουσες εντυπώσεις σε νέους συσχετισµούς µεταξύ τους» 

(σ.541). Ο Schubert σε συνεργασία µε τους Hargreaves και North (2014) παρουσιάζουν 

µία ακόµα αναθεώρηση του µοντέλου, στην οποία ως φαντασία θεωρείται η νοητική 

αναπαράσταση ερεθισµάτων χωρίς υλική ή φυσική υπόσταση αλλά και ο αντιληπτικός 

µηχανισµός ο οποίος περιλαµβάνει διάφορα δίκτυα συσχετισµών, τα οποία αποτελούν 

µέρος της νοητικής επεξεργασίας. Συµπεριλαµβάνοντας της θεωρία της διαδιδόµενης 

ενεργοποίησης (spreading activation) (Schubert, 2012) η οποία βασίστηκε στην θεωρία 

των Martindale και Moore (Martinadale et. al., 1988) για την ηδονική αξία της 

διαµόρφωσης και συσχέτισης νοητικών αναπαραστάσεων, οι Schubert, Hargreaves και 

North (2014) διατυπώνουν τη νέα αυτή θεώρηση του µοντέλου της αµοιβαίας 

ανατροφοδότησης δίνοντας βαρύτητα στον παράγοντα της εξοικείωσης ως 

προαπαιτούµενο για την αρχική διαµόρφωση µιας νοητικής αναπαράστασης ακόµα και αν 

πρόκειται για ασυνείδητη έκθεση σε ένα ερέθισµα. 

Οι Rentfrow και συνεργάτες (2012), προτείνουν µία τελείως διαφορετική 

προσέγγιση, µέσω ενός µοντέλου που ονοµάζουν MUSIC (Μellow, Unpretentious, 

Sophisticated, Intense, Contemporary). Το µοντέλο αυτό προτείνει 5 διαστάσεις, οι οποίες 

λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη και θα µπορούσαν να µεταφραστούν ως 

Ήρεµη (χαλαρωτική), Απλή (ανεπιτήδευτη), Περίπλοκη (πολυεπίπεδη), Έντονη και 

Σύγχρονη. Οι διαστάσεις αυτές φαίνεται να αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά ή ποιότητες 

των µουσικών ερεθισµάτων από διάφορα µουσικά είδη. Με αυτό το µοντέλο αµβλύνονται 

τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την κατηγοριοποίηση σε µουσικά είδη των 

µουσικών ερεθισµάτων αλλά και των µουσικών προτιµήσεων.  Ένα από τα βασικά 
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προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τη συµπερίληψη µουσικών ειδών ως µεταβλητών 

είναι ότι στις διάφορες έρευνες κατηγοριοποιούνται ποικιλοτρόπως τα διάφορα στυλ 

µουσικής, οπότε είναι δύσκολο να συγκριθούν στη συνέχεια τα αποτελέσµατά τους 

εφόσον η κατηγοριοποίηση µπορεί να διαφέρει, όπως παρατηρούν οι Rentfrow και 

συνεργάτες (2011). Προσθέτουν πως η διάκριση των µουσικών ειδών δεν είναι ξεκάθαρα 

οριοθετηµένη οπότε τα συµπεράσµατα πιθανώς να είναι ανακριβή. Τα ζητήµατα που 

ενδέχεται να προκύπτουν αφορούν στο ότι οι συµµετέχοντες δεν γνωρίζουν την 

κατηγοριοποίηση των ειδών, και ότι η κάθε «ταµπέλα» µουσικού είδους προξενεί 

διαφορετικές εντυπώσεις µεταξύ των ατόµων που συµµετέχουν στην έρευνα (Hargreaves 

et al., 1995).  

 Το συνηθέστερο εργαλείο για την µέτρηση των µουσικών προτιµήσεων είναι η 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αυτοαναφοράς των οποίων οι απαντήσεις είναι δοµηµένες 

σε κλίµακες τύπου Likert. Ο Leblanc, ως πρωτεργάτης και ένας από τους σηµαντικότερους 

ερευνητές των µουσικών προτιµήσεων, χρησιµοποιεί πενταβάθµιες κλίµακες Likert σε 

ερωτηµατολόγια για να µετρήσει την προτίµηση σε ένα ηχογραφηµένο µουσικό ερέθισµα 

(LeBlanc et. al., 1998) όπως και οι Busch και συνεργάτες (2009).  

  
Μουσική και Συναισθήµατα 
 
 Η µουσική µπορεί και προκαλεί έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις (Juslin &  

Sloboda, 2011). Οι λόγοι που ακούν τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες µουσική φαίνεται να 

είναι κυρίως συναισθηµατικοί (Κοκκίδου & Τσακιρίδου, 2006 · Lamont et. al., 2003 · 

Saarikallio, 2009 · Saarikallio & Erkkila, 2007 · Woody, 2004). Πολλές έρευνες δείχνουν 

ότι το συνηθέστερο κίνητρο για την ακρόαση µουσικής είναι η διαχείριση των 

συναισθηµάτων (Juslin & Laukka, 2004 · Juslin & Sloboda, 2011 · Saarikallio & Erkkila, 

2007), όπως π.χ. για αλλαγή συναισθηµατικής κατάστασης, έκφραση συναισθηµάτων, 

εκτόνωση, χαλάρωση, διασκέδαση και παρηγοριά (Juslin & Sloboda, 2011). Όσον αφορά 

συγκεκριµένα τα παιδιά, η µουσική φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή τους ως 

προς τη διαχείριση των συναισθηµάτων τους. Η έρευνα της Saarikallio (2009) σχετικά µε 

την χρήση της µουσικής σε παιδιά 3-8 ετών για την υποβολή ή διαχείριση διάθεσης και 

συναισθηµάτων, έδειξε ότι η µουσική επιτελεί ρυθµιστικές λειτουργίες οι οποίες µπορούν 

να χαρακτηριστούν ως κατευναστικές, συγκεντρωµένου ενδιαφέροντος, ευτυχισµένης 

(θετικής) ενέργειας και φανταστικής εικονοποίησης. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά 

αυτών των ηλικιών έχουν ξεκάθαρη προτίµηση για χαρούµενη και θετική µουσική σε 

σχέση µε µουσική που τα θλίβει. 
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 Όσον αφορά τους εφήβους, η έρευνα των Saarikallio και Erkkila (2007) δείχνει ότι 

η µουσική αλλάζει τα επίπεδα της ενέργειάς τους, τους βοηθά να νιώσουν πιο έντονα τα 

συναισθήµατά τους, να ξεκαθαρίζουν τις σκέψεις τους και τους κινητοποιεί να χορέψουν 

και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους. Πιο συγκεκριµένα, η µουσική φαίνεται να έχει 

ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο στη βελτίωση της διάθεσης όπως δηλώθηκε απ’ όλους τους 

συµµετέχοντες. Οι ερευνητές παρατηρούν ότι η µουσική συνοδεύει τους εφήβους σχεδόν 

συνέχεια, δηµιουργώντας την επιθυµητή προς αυτούς ατµόσφαιρα προσφέροντας 

χαλάρωση, διασκέδαση και ένα αποτελεσµατικό µέσο για την απελευθέρωση από 

αρνητικά συναισθήµατα. Στην Ελλάδα, η έρευνα των Κοκκίδου και Τσακιρίδου (2009) 

ανέδειξε τη συναισθηµατική σχέση του ατόµου µε τη µουσική «ως την πιο σηµαντική 

συνιστώσα αναφορικά µε το ρόλο της µουσικής στη ζωή των νέων» (σ.8). Πιο 

συγκεκριµένα, η έρευνα έδειξε πως οι νέοι 17-25 ετών ακούν µουσική κυρίως για 

συναισθηµατικούς λόγους. Η έρευνα της Στάµου (2006) αντίστοιχα έδειξε ότι οι µαθητές 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου ακούνε µουσική για να διασκεδάσουν αλλά και για 

άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε συναισθήµατα. Σε όλες τις παραπάνω έρευνες 

αναδύεται ο σηµαντικός ρόλος της προτίµησης, η µουσική δηλαδή επιτελεί τις παραπάνω 

λειτουργίες όταν επιλέγεται από τους ίδιους τους ακροατές. Ο ρόλος που παίζουν οι 

µουσικές προτιµήσεις των συµµετεχόντων στις συναισθηµατικές αντιδράσεις που εγείρει 

σε αυτούς η µουσική φαίνεται να είναι καθοριστικός, γεγονός που καθιστά σηµαντική τη 

διερεύνησή τους σε σχετικές µελέτες πεδίου (Kreutz & al., 2008).  

 Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ µουσικής και συναισθήµατος έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά µοντέλα ώστε να µελετηθούν ή να µετρηθούν τα διάφορα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν τα συναισθήµατα και τα µεγέθη τους. Οι Eerola και 

Vuoskoski (2013) παρουσιάζουν µία εµπεριστατωµένη και συγκεντρωτική ανασκόπηση 

των µοντέλων, των µεθόδων και των µουσικών ερεθισµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 

στην έρευνα για τη µουσική και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις. Πολλές έρευνες έχουν 

χρησιµοποιήσει τη µουσική ως µέσο για να υποβάλουν συγκεκριµένες διαθέσεις ή 

συναισθήµατα στους συµµετέχοντες. Η διαδικασία διαµορφώθηκε σταδιακά και 

ονοµάστηκε Music Mood Induction Procedure. Ο Västfjäll (2002) παρουσιάζει µία εκτενή 

ανασκόπηση των διαδικασιών και των εργαλείων που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη 

µέθοδος και αναφέρεται σε κατηγοριοποιήσεις των µουσικών ερεθισµάτων σύµφωνα µε 

την ικανότητά τους για υποβολή συγκεκριµένης διάθεσης και όχι σύµφωνα µε το µουσικό 

είδος στο οποίο ανήκουν. Σε ένα µέρος των ερευνών χρησιµοποιούνται µοντέλα που 

αναλύουν το συναίσθηµα σε δύο άξονες, στην διάθεση που προκαλεί ή εκφράζει η 
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µουσική (valence) και στην διέγερση που προκαλεί ή εκφράζει ως ενέργεια (arousal) 

(Zentner & Eerola, 2011). Όπως αναφέρουν οι Dillman - Carpentier και Potter (2007), οι 

δύο διαστάσεις που µελετώνται πιο συχνά σε σχέση µε τη συναισθηµατική επίδραση της 

µουσικής είναι η διάθεση, ένας όρος ο οποίος σχετίζεται µε την θετική ή αρνητική ηδονική 

αξία, ήτοι την ευχαρίστηση που αποκοµίζει ο ακροατής από την ακρόαση της 

συγκεκριµένης µουσικής, και η διέγερση, ένας όρος ο οποίος δείχνει την ένταση ή το 

επίπεδο στο οποίο βιώνεται αυτή η ηδονική αξία. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι ο 

λόγος που αυτές οι δύο διαστάσεις έχουν τόσο κεντρικό ρόλο στη βιβλιογραφία είναι η 

συνέπεια που εµφανίζουν ως προβλεπτικοί παράγοντες σε σχέση µε την διαφοροποίηση  

µίας πληθώρας εξαρτηµένων µεταβλητών. Η διάσταση της διάθεσης ορίζεται από τους 

Fornari & Eerola (2009) ως εκτίµηση της ευτυχίας σε µία κλίµακα µε βάση τον 

χαρακτηρισµό «θλιµµένο» και κορυφή τον χαρακτηρισµό «ευτυχισµένο». Ο Schubert 

(2007) ορίζει την συναισθηµατική διάθεση ως τον συναισθηµατικό τόνο ενός 

συναισθήµατος όπως για παράδειγµα, η ευτυχία έχει ένα θετικό συναισθηµατικό τόνο ενώ 

η θλίψη έχει αρνητικό συναισθηµατικό τόνο. Ο ίδιος αναφέρει ότι η διάσταση της 

διέγερσης δείχνει την ποσότητα ενεργητικότητας ή «υπνηλίας» ενός συναισθήµατος. Ο 

συνδυασµός τους προσφέρει πληροφορίες για ένα ευρύ φάσµα συναισθηµατικών και 

φυσιολογικών αντιδράσεων που µπορεί να εγείρει η µουσική (Kreutz et al., 2008). Όπως 

αναφέρουν οι Kreutz και συνεργάτες (2008), οι δύο αυτές διαστάσεις του συναισθήµατος 

που σχετίζεται µε την µουσική συνήθως παρουσιάζονται σε κλίµακες αυτοαναφοράς από 

αρνητική έως θετική για τη διάθεση και από χαµηλή έως υψηλή για τη διέγερση.  

 Πρωτεργάτης του µοντέλου αυτού υπήρξε ο Russell (1980), ο οποίος ονόµασε το 

µοντέλο του “Circumplex Model of Affect” γιατί παρουσιάζει τα διάφορα συναισθήµατα 

µέσα σε ένα κύκλο που σχηµατίζεται µε κέντρο την τοµή των δύο αξόνων, όπου ο ένας 

δείχνει τον βαθµό διέγερσης και ο άλλος τον βαθµό ευχαρίστησης σε διπολική κλίµακα. 

Τα διάφορα συναισθήµατα που βρίσκονται στα τέσσερα τεταρτηµόρια είναι αποτέλεσµα 

των συνδυασµών των διαφόρων επιπέδων των δύο αυτών παραγόντων που συνυπάρχουν. 

Παρότι δέχτηκε ισχυρή κριτική για το µοντέλο του, παραµένει αυτό που χρησιµοποιήθηκε 

περισσότερο στην επιστηµονική έρευνα. Η κριτική αφορούσε το ότι η ευχαρίστηση δε 

θεωρείται από ορισµένους ερευνητές διπολική γι’ αυτό οι Watson, Clark και Τellegen 

(1988) δηµιούργησαν ένα εργαλείο µέτρησης µε διαχωρισµένες κλίµακες για τη θετική και 

την αρνητική συναισθηµατική κατάσταση (PANAS scales) οι οποίες χρησιµοποιούνται 

συχνά στην επιστηµονική έρευνα. Οι ερευνητές οι οποίοι τις διαµόρφωσαν υποστηρίζουν 

ότι υπάρχει η πιθανότητα να βιώνονται ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά συναισθήµατα 
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αλλά πιο πρόσφατες έρευνες δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισµό σε 

σχέση µε τα µουσικά ερεθίσµατα (Van der Zwaag et al., 2011). Οι Ilie και Thomson 

(2006) υποστηρίζουν πως ένα τρισδιάστατο µοντέλο θα ήταν απαραίτητο µιας και 

µπορούµε να αναφερθούµε στον παράγοντα διέγερση τόσο ως ενεργητικότητα όσο και ως 

ένταση (tension). Η έρευνα των Van der Zwaag και συνεργατών (2011) καταρρίπτει αυτόν 

τον ισχυρισµό διότι στις µετρήσεις τους η ενεργητικότητα συνδυάζεται µε θετική διάθεση 

ενώ η ένταση µε αρνητική οπότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί ο επιπλέον 

διαχωρισµός της διέγερσης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι διαστάσεις της 

διάθεσης και της διέγερσης φαίνεται να επαρκούν ώστε να περιγράψουν όλο το φάσµα 

των συναισθηµάτων που µπορεί να προκαλέσει η ακρόαση ενός µουσικού ερεθίσµατος. 

 Η συνηθέστερη µέθοδος για τη λήψη δεδοµένων στην έρευνα που αφορά τη 

µουσική και τα συναισθήµατα είναι η αυτοαναφορά γιατί θεωρείται η αµεσότερη µέθοδος 

για τη µέτρηση συναισθηµάτων (Lundqvist & al., 2009). Σε πληθώρα ερευνητικών 

µελετών έχουν χρησιµοποιηθεί ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς συναισθήµατος τα οποία 

ουσιαστικά ζητούν από τους συµµετέχοντες κρίσεις γύρω από τις δύο προαναφερθείσες 

διαστάσεις, κυρίως µε χρήση κλιµάκων Likert µε διάφορες διαβαθµίσεις οι οποίες 

ξεκινούν από επταβάθµιες και µπορεί να φτάσουν και τις είκοσι βαθµίδες (Eaton et al., 

2014 · Gomez & Danuser, 2007 · Jaquet et al., 2014 · Khalfa et al., 2008· Peretz et al., 

1998 · Schubert, 2007 · Van den Bosch et al., 2013· Van der Zwaag et al., 2011 · Veillard 

et al., 2008 · Witvliet & Vranas, 2007). Πολλές φορές επιχειρείται η συνδυασµένη λήψη 

δεδοµένων φυσιολογίας, όπως ο παλµός της καρδιάς ή ο βαθµός αλλαγής του, η 

αγωγιµότητα του δέρµατος, ο ρυθµός της αναπνοής κ.α.,  ώστε να διερευνηθούν οι πιθανοί 

συσχετισµοί µεταξύ της διέγερσης, της διάθεσης και των σωµατικών αντιδράσεων που 

προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα ή µε σκοπό να επαληθευτούν τα δεδοµένα που λήφθηκαν 

µέσω της αυτοαναφοράς (Bishop et al., 2014 · Dellacherie et al., 2010 · Egermann et al., 

2011 · Gomez & Danuser, 2007 · Khalfa et al., 2008 · Van der Zwaag et al., 2011 · 

Witvliet & Vrana, 2007), καθώς οι φυσιολογικές µετρήσεις µπορούν να είναι πιο 

ευαίσθητες σε ορισµένες πτυχές που δεν µπορούν να µετρηθούν από υποκειµενικές 

µετρήσεις (Van der Zwaag et al., 2011). 

 
Χαρακτηριστικά της Μουσικής  
 
 Η βιβλιογραφία µέχρι στιγµής αναδεικνύει συγκεκριµένους συσχετισµούς µεταξύ 

των παραµέτρων της διάθεσης και της διέγερσης µε διάφορα χαρακτηριστικά της 

µουσικής που ακροάται. Ένα από τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ότι διαδραµατίζουν 
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σηµαντικό ρόλο στην επίδραση της µουσικής ακρόασης είναι η ταχύτητα της µουσικής 

(τέµπο) και φαίνεται να σχετίζεται µε τη διάσταση της διέγερσης (Gomez & Danuser, 

2007). Οι Ting και Karthigeyan (2009) µελέτησαν το τέµπο ως µεταβλητή σε µία έρευνα 

σχετικά µε τη βελτίωση της µνήµης σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες στρατηγικές 

µάθησης (εικονοποίηση και επανάληψη). Το σηµαντικό εύρηµα σε σχέση µε τη µουσική 

στην συγκεκριµένη έρευνα ήταν ότι η µουσική υπόκρουση µε τέµπο 120bpm - το 

συγκεκριµένο τέµπο δηµιουργεί ένα µέτριο επίπεδο διέγερσης - λειτούργησε καλύτερα 

στη βελτίωση της βαθµολογίας σε τεστ µνήµης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πιθανώς η 

µουσική υπόκρουση στο κατάλληλο τέµπο θα µπορούσε να βοηθήσει τους µαθητές που 

έχουν εργαστεί υπερβολικά να ηρεµήσουν και να αυξήσουν την εγρήγορσή τους οπότε και 

να οδηγηθούν σε πιο αποτελεσµατικό διάβασµα. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

ερευνών σε σχέση µε τη µουσική υπόκρουση στους ενήλικες φαίνεται ότι το τέµπο της 

µουσικής επηρεάζει την ταχύτητα των δραστηριοτήτων που συνοδεύουν (Kampfe, 

Sedlmeier & Renkewitz, 2011). Επιπροσθέτως, σε µία έρευνα µε αθλητές (Bishop et al., 

2014) παρατηρήθηκε ότι γρήγορη µουσική προκαλεί ήπιες συναισθηµατικές αντιδράσεις 

που συνοδεύονται από υψηλή οπτικοκινητική δραστηριότητα, η οποία µπορεί να έχει ως 

αποτέλεσµα εντονότερη προσήλωση και ανταπόκριση. Στην έρευνα των Vieillard και 

συνεργατών (2008), φάνηκε ότι όσο γρηγορότερο είναι το τέµπο τόσο πιο διεγερτικό 

κρίθηκε το µουσικό ερέθισµα. Οι Dillman - Carpentier και Potter (2007) υποστηρίζουν ότι 

το τέµπο λειτουργεί ως διεγερτικός παράγοντας και εξαρτάται από το είδος της µουσικής 

και την εξοικείωση. Μουσική σε γρήγορο τέµπο φαίνεται να αυξάνει την διέγερση και την 

ένταση που βιώνει το υποκείµενο (Van der Zwaag et al., 2011). Στην έρευνα των 

Kuribayashi και Nittono (2014) όπου οι συµµετέχοντες εκτέθηκαν σε διαφορετικά τέµπο 

από 30 έως 240 bpm τόσο µε αυξανόµενη σειρά όσο και µε µειούµενη, βρέθηκε ότι η 

αύξηση του τέµπο αύξησε τη διέγερση ενώ το αντίθετο δεν συνέβη.  

Αναφορικά µε τη σχέση του τέµπο ενός µουσικού ερεθίσµατος και της διάθεσης 

που προκαλεί οι ενδείξεις της βιβλιογραφίας δεν είναι ξεκάθαρες. Οι Ilie και Thomson 

(2006) στην έρευνά τους µελέτησαν τους συσχετισµούς που προκύπτουν µε την αλλαγή 

διαφόρων χαρακτηριστικών µουσικών ερεθισµάτων και ερεθισµάτων λόγου και 

συµπέραναν ότι η διαφοροποίηση της ταχύτητας στη µουσική επηρεάζει τις κρίσεις ως 

προς την διέγερση αλλά όχι ως προς τη διάθεση που προκαλεί, όπως αυτή ορίστηκε 

παραπάνω. Οι Khalfa και συνεργάτες (2008) υποστηρίζουν ότι το τέµπο µπορεί να 

επηρεάσει τη διέγερση αλλά δεν φαίνεται να είναι αρκετό ώστε να καθορίσει τη 

συναισθηµατική αντίδραση του ατόµου σε ένα µουσικό ερέθισµα. Αντιθέτως, στην έρευνα 
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των Gagnon και Peretz (2003) το τέµπο φαίνεται να παίζει καθοριστικότερο ρόλο σε 

σχέση µε τον τρόπο (κλίµακα) του µουσικού ερεθίσµατος, στο αν θα χαρακτηρίσουν τα 

υποκείµενα το µουσικό ερέθισµα ως χαρούµενο ή θλιµµένο. Η έρευνα των Dalla Bella και 

συνεργατών (2001) σε παιδιά τριών έως πέντε ετών και έξι έως οκτώ ετών, έδειξε ότι ήδη 

από την ηλικία των τριών ετών το τέµπο είναι ο προβλεπτικός παράγοντας για το αν θα 

χαρακτηρίσουν τα παιδιά µία µουσική χαρούµενη ή θλιµµένη, ενώ από την ηλικία των έξι 

χρόνων και έπειτα φαίνεται να χρησιµοποιούν την πληροφορία του τρόπου για τις 

συναισθηµατικές κρίσεις γύρω από το µουσικό ερέθισµα. Μία πιο πρόσφατη πρώσφατη 

έρευνα δείχνει την ηλικία των τεσσάρων ετών ως την ηλικία που το τέµπο ξεκινά να 

λαµβάνεται υπόψιν για συναισθηµατικές κρίσεις γύρω από τη µουσική (Mote, 2011).  

 Στους ενήλικες, ο τρόπος, ή αλλιώς η µουσική κλίµακα, στην οποία είναι γραµµένο 

ένα µουσικό ερέθισµα φαίνεται να σχετίζεται εντονότερα µε τη διάσταση της διάθεσης 

(Dalla Bella, 2001 · Gagnon & Peretz, 2003 · Gomez & Danuser, 2007 · Khalfa et al., 

2008 · Peretz et al., 1998 · Veillard et al., 2008). Οι έρευνες αφορούν κατά κύριο λόγο 

µουσικά ερεθίσµατα που προέρχονται από τη δυτική µουσική παράδοση και συνήθως 

επικεντρώνονται στην κλασική µουσική. Επιπροσθέτως, φαίνεται να συγκλίνουν στο ότι η 

ελάσσονα κλίµακα σχετίζεται µε αρνητικότερη διάθεση ενώ η µείζονα κλίµακα σχετίζεται 

µε θετικότερη διάθεση η οποία προκαλείται από ένα µουσικό ερέθισµα. Μουσική 

γραµµένη σε ελάσσονα τρόπο φάνηκε να αυξάνει τα επίπεδα διέγερσης σε σχέση µε 

µουσική σε µείζονα όταν ακουγόταν ως υπόβαθρο σε εργασιακό χώρο (Van der Zwaag et 

al., 2011). Μία πολύ σηµαντική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από τους Peretz, Gagnon 

και Bouchard (1998), έδειξε ότι δεν είναι ούτε η ανθρώπινη ερµηνεία που µεταδίδει την 

χαρούµενη ή θλιµµένη αίσθηση στη µουσική, ούτε η ενορχήστρωση, αλλά η ίδια η δοµή 

των µουσικών ερεθισµάτων. Το τέµπο και ο τρόπος φαίνεται να επηρεάζουν τις κρίσεις 

των υποκειµένων για τη διάθεση της µουσικής, όµως φαίνεται να υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την συναισθηµατική κατηγοριοποίησή της. Η ίδια έρευνα 

παρουσιάζει σηµαντικά ευρήµατα ως προς τον χρόνο που χρειάζονται τα υποκείµενα για 

να προβούν σε συναισθηµατικές κρίσεις γύρω από τη µουσική. Ήδη από το πρώτο τέταρτο 

του δευτερολέπτου τα υποκείµενα έδωσαν συναισθηµατικές κρίσεις για τη µουσική, µε 

την µεγαλύτερη διάρκεια να δίνει µεγαλύτερη βεβαιότητα στις κρίσεις αυτές και τη 

χαρούµενη µουσική να διακρίνεται γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη σιγουριά. Αντίστοιχα 

ευρήµατα  ως προς την χαρούµενη µουσική παρουσιάζει και η έρευνα του Costa (2012), 

στην οποία η συναισθηµατική επίδραση µιας τρίφωνης συγχορδίας φάνηκε να επηρεάζει 
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γνωστικές λειτουργίες οι οποίες λαµβάνουν χώρα παράλληλα, ακόµα και σε σχέση, µε 

αξιολόγηση εικόνων ή λέξεων.  

 Ένα ακόµη µουσικό χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται να επηρεάζει το 

συναίσθηµα που προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα είναι η «κρουστότητα» (percussiveness), 

δηλαδή η έντονη αίσθηση του ρυθµού-παλµού της µουσικής. Έντονη αίσθηση του ρυθµού 

φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα διέγερσης και να δρα ως ενισχυτής του αντίκτυπου που 

έχει ο τρόπος ή το τέµπο στην ένταση µε την οποία βιώνονται τα θετικά συναισθήµατα 

(Van der Zwaag et al., 2011). Αυτά τα ευρήµατα συνάδουν και µε παλαιότερες έρευνες 

του LeBlanc και συνεργατών (2002), οι οποίες ανέδειξαν την έντονη αίσθηση του ρυθµού-

παλµού (beat) ως χαρακτηριστικό που προκαλεί τη µουσική προτίµηση των παιδιών. Ο 

LeBlanc παρατήρησε ότι ο έντονος ρυθµικός παλµός προκαλεί χαµόγελο αλλά και 

ρυθµική κίνηση στο σώµα. Η ίδια έρευνα ανέδειξε τους παράγοντες της ηλικίας, του 

φύλου και της χώρας προέλευσης ως προεξέχοντες στη διαµόρφωση των µουσικών 

προτιµήσεων των παιδιών ηλικίας 9-13 χρονών. Στην έρευνα αυτή που πραγµατοποιήθηκε 

σε Βραζιλία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Πορτογαλία και ΗΠΑ, χρησιµοποιήθηκαν διάφορα 

µουσικά είδη.  

 Ως δευτερεύον µουσικό χαρακτηριστικό, το οποίο φαίνεται να συµβάλει στη 

πρόκληση συναισθηµατικών αντιδράσεων σ’ ένα µουσικό ερέθισµα, εµφανίζεται το τονικό 

ύψος. Οι Khalfa και συνεργάτες (2008) υποστηρίζουν ότι οι διαφοροποιήσεις στο τονικό 

ύψος είναι απαραίτητες για τη διάκριση ανάµεσα σε χαρούµενη ή θλιµµένη µουσική. Οι 

Jaquet και συνεργάτες (2014) κατέληξαν ότι η διαφοροποίηση του τονικού ύψους 

επηρεάζει το βαθµό αρνητικών ή θετικών συναισθηµάτων που βιώνουν οι συµµετέχοντες 

και σε µικρότερο βαθµό τη διέγερση. Η σύνδεση, όµως, όπως παρατηρούν, παραµένει 

περίπλοκη µιας και η ευχαρίστηση που βιώνεται µε την αλλαγή του τονικού ύψους 

εξαρτάται από το συγκεκριµένο µουσικό ερέθισµα και κατ’ επέκταση από τη µουσική του 

δοµή. Ο Costa (2012) αναφέρει ότι το τονικό ύψος φαίνεται να είναι πιο ισχυρό δοµικό 

χαρακτηριστικό της µουσικής από τον τρόπο στο να επηρεάζει τις παράλληλες 

αντιληπτικές διαδικασίες. Ενδιαφέροντα ευρήµατα, όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα, 

έφερε στο φως η έρευνα των Jaquet και συνεργατών (2014) η οποία έδειξε ότι το χαµηλό 

τονικό ύψος συνδέεται µε υψηλότερη διέγερση µόνο στους άντρες και ότι οι γυναίκες 

έχουν την τάση να δίνουν γενικότερα θετικότερες κρίσεις στη διάσταση της διάθεσης που 

τους προκαλεί η µουσική. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του τονικού ύψους στις κρίσεις γύρω 

από τα συναισθήµατα που προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα ενδέχεται να επηρεάζεται από 
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τον παράγοντα φύλο, κάτι που θα ήταν καλό να λαµβάνεται υπόψιν σε αντίστοιχες 

έρευνες.  

  
Εξοικείωση 
 
 Ένας ακόµη παράγοντας, ο οποίος φαίνεται να αλληλεπιδρά µε τις µουσικές 

προτιµήσεις και να επηρεάζει ως ένα βαθµό τα συναισθήµατα που προκαλεί ένα µουσικό 

ερέθισµα, είναι η εξοικείωση, καθώς αναδεικνύεται ως  προβλεπτικός παράγοντας για την 

απόλαυση της µουσικής (Schubert, 2007). Η έρευνα των Witvliet και συνεργατών (2007) 

δείχνει ότι η επαναλαµβανόµενη έκθεση σε ένα µουσικό ερέθισµα ενδυναµώνει την 

προτίµηση σε αυτό, όταν τα συναισθήµατα που έχει προκαλέσει στον ακροατή είναι 

θετικά, ενώ υπερτονίζει  τη δυσαρέσκεια, όταν τα συναισθήµατα που προκλήθηκαν στον 

ακροατή είναι αρνητικά. Παροµοίως, η έρευνα του Siebenaler (1999) έδειξε ότι τα παιδιά 

στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου προτιµούν τη µουσική µε την οποία είναι 

εξοικειωµένα. Αντιθέτως, η Mote (2011) υποστηρίζει ότι η εξοικείωση δεν επηρεάζει 

σηµαντικά τις συναισθηµατικές κρίσεις παιδιών και ενηλίκων σε σχέση µε µουσικά 

ερεθίσµατα, καθώς οι ενήλικες έκριναν οριακά λιγότερο χαρούµενα τα άγνωστα από τα 

γνωστά γρήγορα τραγούδια ενώ στα παιδιά δεν εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση στις συναισθηµατικές κρίσεις µεταξύ γνωστών και άγνωστων µουσικών 

ερεθισµάτων. Σε αντίθεση µε την έρευνα της Mote (2011), η έρευνα των Van den Bosch 

και συνεργατών (2013) έδειξε ότι η ακρόαση άγνωστης µουσικής µπορεί να είναι 

απολαυστική και ευχάριστη όχι όµως στον ίδιο βαθµό µε µουσική η οποία είναι ήδη 

γνωστή. Επιπροσθέτως, η συναισθηµατική διέγερση φαίνεται να εντείνεται µε την 

εξοικείωση ακόµα και αν αυτή είναι ασυναίσθητη. Πιο συγκεκριµένα, όταν υπήρχε µεγάλη 

εξοικείωση µε ένα µουσικό ερέθισµα οι συµµετέχοντες δήλωναν ότι το απολάµβαναν 

σηµαντικά περισσότερο σε σχέση µε τα λιγότερο γνωστά αποσπάσµατα. Παρόµοια 

ευρήµατα  αναδύθηκαν και από τη σύγκριση µεταξύ καινούριων µουσικών ερεθισµάτων 

και µουσικών ερεθισµάτων µικρής εξοικείωσης. Πράγµατι, η έρευνα των Peretz, Gaudreau 

& Bonnel (1998) έδειξε ότι η προτίµηση αυξάνεται µετά από έστω και µία επανάληψη 

µίας νέας µελωδίας και ότι η επανάληψη πολύ γνώριµων µελωδιών δεν αυξάνει το ήδη 

υψηλό επίπεδο προτίµησης, αν και φαίνονται να προτιµώνται από τις µη γνώριµες του 

ίδιου είδους.   

 Συµπερασµατικά, η εξοικείωση λειτουργεί καταλυτικά για τη µουσική προτίµηση 

και έχει κεντρικό ρόλο στα θεωρητικά µοντέλα µουσικών προτιµήσεων όπως 

παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, στις έρευνες που αφορούν τη 
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σχέση µεταξύ µουσικής και συναισθήµατος, ο παράγοντας της εξοικείωσης λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψιν για την επιλογή του δείγµατος (Jaquet et al., 2014, Khalfa et al., 2008) και 

για την επιλογή των µουσικών ερεθισµάτων, ανάλογα µε τους σκοπούς της έρευνας (Van 

der Bosch et al., 2013 · Villareal et al., 2012).  

 
Χαρακτηριστικά του Ακροατή (Φύλο, Ηλικία, Μουσική Εκπαίδευση) 
 
 Η µουσική εκπαίδευση, ως παράγοντας που συνδέεται ως ένα βαθµό µε την 

εξοικείωση, λαµβάνεται υπ’ όψιν συνήθως στις σχετικές έρευνες . Οι Jaquet και 

συνεργάτες (2014) απέκλεισαν από το δείγµα όσους είχαν λάβει µουσική εκπαίδευση 

πάνω στο πιάνο ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα εξοικείωσης µε τα µουσικά ερεθίσµατα 

που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνά τους. Επιπλέον, η έρευνα των Dellacherie και 

συνεργατών (2010) έδειξε ότι όσοι έχουν λάβει µουσική εκπαίδευση στην κλασική 

µουσική βιώνουν εντονότερα τη διαφωνία στη µουσική. Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε 

ότι µεµονωµένες διάφωνες συγχορδίες δίνουν αρνητικότερες κρίσεις στον παράγοντα της 

διάθεσης (valence) ενώ δεν φάνηκε να επηρεάζουν τη διέγερση. Τέλος, οι παράγοντες 

φύλο και ηλικία εµφανίζονται ως καθοριστικοί ήδη από το µοντέλο του LeBlanc (1980) 

στη διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων αλλά και στην αναφορά συναισθηµατικών 

αντιδράσεων σε µουσικά ερεθίσµατα (Hargreaves et al., 1995 · LeBlanc et al., 2002 · 

Greenberg et al., 2016 · Langmeyer et al., 2012 · Schaefer, 2016 · Siebenaler, 1999). 

  
Στόχοι της Έρευνας 

 
 Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα ερευνητικά ευρήµατα όπως παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, οι παράγοντες εξοικείωση µε ένα µουσικό ερέθισµα, φύλο, µουσική 

εκπαίδευση και ηλικία φαίνεται να επηρεάζουν τα συναισθήµατα που προκαλούνται από 

ένα µουσικό ερέθισµα αλλά και την προτίµηση σε αυτό. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο 

να διερευνήσει αν και πώς οι µουσικές προτιµήσεις των µαθητών/µαθητριών που φοιτούν 

στις τρεις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (9-12 ετών) σχετίζονται µε 

την εξοικείωση µε τα µουσικά ερεθίσµατα, µε τα συναισθήµατα που τους προκαλεί η 

µουσική και µε τα χαρακτηριστικά των µαθητών ως προς το φύλο, την ηλικία και την 

εξωσχολική µουσική τους εκπαίδευση. Για τη µέτρηση των συναισθηµάτων θα 

χρησιµοποιηθούν µετρήσεις της διάθεσης και της διέγερσης, καθώς το µοντέλο του 

Russell (1980) φαίνεται να είναι το πιο δηµοφιλές στην έρευνα γύρω από τη µουσική και 

το συναίσθηµα, ενώ θα ελεγχθεί ο ρόλος που παίζουν ο τρόπος (κλίµακα) και το τέµπο της 
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µουσικής. Εποµένως, στο πλαίσιο των στόχων της παρούσας έρευνας διατυπώνονται οι 

παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήµατα: 

•   Υπόθεση Α: Το τέµπο επηρεάζει την διέγερση που προκαλείται από 

διαφορετικά µουσικά ερεθίσµατα σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού.  

•   Υπόθεση Β: Ο τρόπος (µείζων / ελάσσων) επηρεάζει την διάθεση που 

προκαλείται από διαφορετικά µουσικά ερεθίσµατα σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ δηµοτικού. 

•   Ερώτηµα Α:  Σχετίζεται η µουσική προτίµηση µε την εξοικείωση, τη 

διάθεση και τη διέγερση σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού; 

•   Ερώτηµα Β: Σχετίζεται η εξοικείωση µε τη συναισθηµατική αντίδραση στη 

µουσική (διάθεση / διέγερση) σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού;  

•   Ερώτηµα Γ: Σχετίζονται το φύλο, η ηλικία και η προηγούµενη εξωσχολική 

µουσική εκπαίδευση µαθητών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού µε τις µουσικές 

τους προτιµήσεις; 

 Οι µεταβλητές της παρούσας έρευνας, σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους ορισµούς 

σε έρευνες που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, ορίζονται στο παρόν 

ερευνητικό πλαίσιο ως εξής: Ως µουσική προτίµηση ορίζεται ο βαθµός αρέσκειας ή 

απέχθειας που εκφράζεται από το άτοµο για ένα µουσικό ερέθισµα. Ως διάθεση ορίζεται η 

αυτοαναφορά του βαθµού της θετικής ή αρνητικής συναισθηµατικής αντίδρασης στο 

µουσικό ερέθισµα, ως διέγερση η αυτοαναφορά του επιπέδου ενεργητικότητας του ατόµου 

το οποίο προκαλείται από το µουσικό ερέθισµα, και ως εξοικείωση η αυτοαναφορά 

σχετικά µε τον βαθµό οικειότητας µε το µουσικό ερέθισµα. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι 

δεν θα ασχοληθεί η παρούσα έρευνα µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται το άτοµο το 

συναίσθηµα που εκφράζει η µουσική (“perceived/expressed emotion”) αλλά µε τη 

συναισθηµατική αντίδραση που προκαλεί η µουσική (“felt emotion”) (βλ. Gabrielsson, 

2002). 

 

Μεθοδολογία 
 
Δείγµα  
 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 64 µαθήτριες και  49 µαθητές (113 στο 

σύνολο) ηλικιών 9 έως 12 ετών, οι οποίοι φοιτούν στις Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις δηµόσιου 

δηµοτικού σχολείου σε µεγάλο αστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Η διερεύνηση των 
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µουσικών προτιµήσεων πραγµατοποιήθηκε για όλους τους  µαθητές/µαθήτριες (141 στο 

σύνολό τους) που φοιτούν στις συγκεκριµένες τάξεις του σχολείου, όµως στο δείγµα 

συµµετείχαν τελικά µόνο οι 113 µαθητές/µαθήτριες για τους/τις οποίους/ες εξασφαλίστηκε 

η συναίνεση γονέων/κηδεµόνων (βλ. Φόρµα Συναίνεσης στο Παράρτηµα A). Από τη Δ΄ 

τάξη συµµετείχαν 21 κορίτσια και 19 αγόρια (σύνολο 40), από την Ε΄ τάξη 23 κορίτσια 

και 13 αγόρια (σύνολο 36) ενώ από την ΣΤ΄ τάξη 20 κορίτσια και 17 αγόρια (σύνολο 37). 

Εφόσον ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα αφορά την πιθανή συσχέτιση της ηλικίας µε τη 

δήλωση προτίµησης ως προς τα µουσικά ερεθίσµατα, συλλέχθηκαν επίσης δεδοµένα ως 

προς τις ηλικίες των συµµετεχόντων. Από τους 113 συµµετέχοντες και συµµετέχουσες  33 

είχαν ηλικία 9 ετών, 39 είχαν ηλικία 10 ετών, 31 βρίσκονταν σε ηλικία 11 ετών ενώ 10 εξ’ 

αυτών βρίσκονταν στην ηλικία των 12 ετών. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την 

εκπαιδευτικό µουσικής, η οποία δίδαξε για πρώτη φορά στο συγκεκριµένο σχολείο την 

σχολική χρονιά κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. 

 
Ερευνητικά Εργαλεία 
 

Η διερεύνηση των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών/µαθητριών 

πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων κλειστού τύπου, στα οποία οι συµµετέχοντες 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν 12 µουσικά ερεθίσµατα ως προς τα επίπεδα διάθεσης και 

διέγερσης που τους προκαλούν, τον βαθµό εξοικείωσής τους µε τα µουσικά αυτά 

ερεθίσµατα και τον βαθµό προτίµησής τους για αυτά. Στο πλαίσιο του ίδιου 

ερωτηµατολογίου, οι µαθητές και οι µαθήτριες σηµείωσαν το φύλο, την ηλικία, και την 

εξωσχολική µουσική τους εκπαίδευση. Επίσης, τους ζητήθηκε να σηµειώσουν κατά 

βούληση όποια σκέψη τους γέννησε η µουσική που µόλις είχαν ακούσει. Επιπλέον, οι 

µουσικές προτιµήσεις των µαθητών διερευνήθηκαν µέσω ενός παιχνιδιού που 

διενεργήθηκε στην τάξη από την ερευνήτρια/εκπαιδευτικό µουσικής. Στο πλαίσιο αυτού 

του παιχνιδιού, κάθε µαθητής πρότεινε το πιο αγαπηµένο του τραγούδι και οι υπόλοιποι 

µαθητές έδιναν «ψήφο» ή όχι στο συγκεκριµένο τραγούδι µε ανάταση του χεριού ανάλογα 

µε το αν το τραγούδι τους άρεσε ή όχι. Επιπροσθέτως, η ερευνήτρια καθ’ όλη τη διάρκεια 

της παρέµβασης, παρατηρούσε συστηµατικά και κατέγραφε, υπό την µορφή ηµερολογίου, 

τις λεκτικές και µη λεκτικές αντιδράσεις των µαθητών στα µουσικά ερεθίσµατα όπως 

επίσης και τις αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια του εν λόγω παιχνιδιού στην τάξη. Η 

συλλογή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδοµένων στην παρούσα έρευνα έγινε για 

την καλύτερη κατανόηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Busch et al., 2009 · LeBlanc, 

1979 · LeBlanc et al., 2002).  
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 Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε από την ερευνήτρια. Το 

ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει 4 κλειστές 

ερωτήσεις που αφορούν σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εξωσχολική 

µουσική εκπαίδευση), ενώ το δεύτερο µέρος περιέχει κλειστές ερωτήσεις δοµηµένες σε 

πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert για την αξιολόγηση των µουσικών ερεθισµάτων από 

τους µαθητές. Η αυτοαναφορά θεωρείται η αµεσότερη µέθοδος για τη µέτρηση 

συναισθηµάτων (Lundqvist & al., 2009). Οι κλίµακες Likert έχουν χρησιµοποιηθεί κατά 

κόρον στην έρευνα που συσχετίζει τη µουσική µε τα συναισθήµατα και πιο συγκεκριµένα 

στις έρευνες αυτοαναφοράς (Zentner & Eerola, 2011). Στην ανάδειξη των µουσικών 

προτιµήσεων παιδιών και εφήβων, η πενταβάθµια κλίµακα Likert χρησιµοποιήθηκε τόσο 

από τον LeBlanc και τους συνεργάτες του για την αυτοαναφορά της µουσικής προτίµησης 

σε ηχογραφηµένη µουσική (1998) όσο και από τους Busch και συνεργάτες (2009). Η 

κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε περιέχει δύο αρνητικές κρίσεις, µία ουδέτερη και δύο 

θετικές, δηλαδή είναι διπολική. Με αυτόν τον τρόπο συµµετέχοντες µπορούν να 

εκφράσουν αρνητικές κρίσεις καθώς η απέχθεια είναι καλό να λαµβάνεται υπ’ όψιν στην 

αυτοαναφορά των προτιµήσεων (Dixon, 1980). Προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα 

δείχνουν ότι µικρά και µεγαλύτερα παιδιά φαίνεται να προτιµούν την συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων µε κλίµακες τύπου Likert σε σύγκριση µε άλλα εργαλεία µέτρησης και 

να τα θεωρούν ευκολότερα στη συµπλήρωσή τους (Laerhoven et.al., 2004).  Παρότι 

σύµφωνα µε τους LeBlanc et al. (1998) τόσο τα µικρότερα όσο και τα µεγαλύτερα παιδιά 

προτιµούν τις εικονικές-απεικονιστικές κλίµακες µέτρησης, επιλέχθηκε λεκτική κλίµακα 

µέτρησης γιατί ο βασικός λόγος που προτιµώνται οι κλίµακες µε εικόνες είναι η 

δυνατότητα που δίνουν για δηµιουργική απασχόληση µε το σχέδιο όσο ακούγεται το 

µουσικό ερέθισµα. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπήρχε ο κίνδυνος τα υποκείµενα να µην 

εστιάσουν στο µουσικό ερέθισµα και στα συναισθήµατα που τους προκάλεσε, αλλά στην 

ζωγραφική ενασχόληση µε τις εικόνες/σκίτσα της κλίµακας. Η σειρά των ερωτήσεων 

διέφερε κάθε φορά που συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο για να µην επηρεαστούν τα 

δεδοµένα από την επαναληψιµότητα της σειράς των ερωτήσεων. Με βάση τη σειρά των 

ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο, δηµιουργήθηκαν τέσσερις εκδοχές του 

ερωτηµατολογίου οι οποίες δόθηκαν µε διαφορετική σειρά σε κάθε αξιολόγηση, σε κάθε 

τµήµα κάθε σχολικής τάξης (βλ. Παράρτηµα B). Πριν την χρήση του ερωτηµατολογίου 

για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας προηγήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Ευρήµατα και 

Συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας (σ.33). 
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Ερευνητική Στρατηγική 
 

Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα για 5-7 λεπτά στην αρχή κάθε µαθήµατος 

µουσικής, τις πρώτες 6 εβδοµάδες του ακαδηµαϊκού έτους (λόγω αργιών ή άλλων 

εκδηλώσεων κάποια τµήµατα χρειάστηκαν περισσότερες εβδοµάδες για να ολοκληρώσουν 

τις αξιολογήσεις των µουσικών ερεθισµάτων).  Σε κάθε διδακτική ώρα, οι µαθητές 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν δύο µουσικά ερεθίσµατα. Τα µουσικά ερεθίσµατα 

ακούστηκαν µε τυχαία σειρά η οποία εξασφαλίστηκε από το πρόγραµµα αναπαραγωγής 

και την επιλογή «τυχαία αναπαραγωγή» σε αυτό (Εφαρµογή «Μουσική», iPad Air, 

λειτουργικό σύστηµα iOS 9). Κατά συνέπεια, η σειρά ήταν διαφορετική για κάθε ένα από 

τα τµήµατα των σχολικών τάξεων. Τα µουσικά ερεθίσµατα που παρουσιάστηκαν στους 

µαθητές προς αξιολόγηση ήταν δύο αποσπάσµατα από κάθε ένα από τα παρακάτω είδη 

µουσικής: κλασική, ροκ, τζαζ, ποπ, ελληνική λαϊκή µουσική, και µουσικές του κόσµου. 

Για κάθε ζευγάρι επιλέχθηκαν δύο µουσικά αποσπάσµατα τα οποία διέφεραν ως προς το 

τέµπο (αργό/γρήγορο) και τον τρόπο (ελάσσον/µείζον) αντίστοιχα. Δεν ήταν δυνατόν να 

διερευνηθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί µεταξύ τέµπο και τρόπων λόγω του µεγάλου 

χρόνου που θα χρειαζόταν η παρέµβαση και του µεγάλου όγκου µουσικών ερεθισµάτων 

που θα χρειαζόταν να αξιολογήσουν τα παιδιά, καθώς και της επακόλουθης κόπωσης που 

κάτι τέτοιο πιθανόν να δηµιουργούσε, µε σχετικές πιθανές συνέπειες στην αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων. Για τους λόγους αυτούς, επιλέχθηκαν για κάθε είδος µουσικής δύο 

µουσικά κοµµάτια, ένα σε µείζονα τρόπο και γρήγορο τέµπο και ένα σε ελάσσονα τρόπο 

και αργό τέµπο. 

 Η κλασική µουσική χρησιµοποιήθηκε στις περισσότερες έρευνες που αφορούν τη 

συναισθηµατική αντίδραση στη µουσική, ειδικά µετά την ανάδειξη του Mozart Effect 

(Dalla Bella et. al., 2001 · Dellacherie et. al., 2010 · Eerola & Vuoskoski, 2013 · 

Egermann et. al., 2011 · Gomez & Danuser, 2007 · Jaquet et. al., 2014 · Ilie & Thompson, 

2006 · Khalfa et. al., 2008 · McConnel, & Shore, 2011 · Peretz et. al., 1998 · Raucher et. 

al., 1998 · Schubert, 2007 · Villareal et. al., 2012 · Witliet & Vrana, 2007). Όσον αφορά 

στα µουσικά αποσπάσµατα που κλήθηκαν οι µαθητές να αξιολογήσουν, τα αποσπάσµατα 

από την κλασική µουσική που χρησιµοποιήθηκαν είχαν ήδη προηγουµένως 

χρησιµοποιηθεί σε άλλες έρευνες σχετικές µε τη µουσική και το συναίσθηµα, ξεκινώντας 

από την έρευνα των Peretz, Gagnon και Bouchard (1998).  

Αναφορικά µε τα υπόλοιπα είδη µουσικής που χρησιµοποιήθηκαν, µε εξαίρεση την 

ποπ µουσική, τα µουσικά αποσπάσµατα επιλέχθηκαν είτε α) από µουσικές ακροάσεις που 
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προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια, είτε β) από έργα συνθετών που προτείνονται από 

τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία όµως δεν εµπεριέχονται στις προτεινόµενες ακροάσεις των 

εγχειριδίων. Όλα τα µουσικά κοµµάτια που επιλέχθηκαν ωστόσο αντιστοιχούν στα 

µουσικά χαρακτηριστικά (τέµπο και τρόπος) που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το δείγµα 

γρήγορης και µείζονας επιλογής από µουσικές του κόσµου, το αργό και ελάσσον ελληνικό 

λαϊκό µουσικό δείγµα και το αργό ελάσσον τζαζ χρησιµοποιούνται αυτούσια από τις 

ηχογραφήσεις που συνοδεύουν τα σχολικά εγχειρίδια. Τα υπόλοιπα αντίστοιχα των 

ζευγαριών επιλέχθηκαν από καλλιτέχνες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα είδη 

και προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια (π.χ. Queen στη ροκ, Χατζιδάκις στα 

ελληνικά). Αναλυτικά ο πίνακας µε τα µουσικά ερεθίσµατα παρουσιάζεται στο 

Παράρτηµα Γ. Όσον αφορά στην ποπ µουσική, επιλέχθηκαν δύο δείγµατα µέσω της 

διαδικτυακής εφαρµογής µουσικής ακρόασης Spotify®. 

Την δεύτερη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου 2016, οπότε και σηµατοδοτείται η αρχή 

της παρούσας µελέτης, τα δύο µουσικά δείγµατα αυτά ήταν στα 20 κορυφαία των 

ακροάσεων για την Ελλάδα. Και τα 20 τραγούδια που κατατάχθηκαν στα 20 κορυφαία 

εκείνης της εβδοµάδας ήταν γραµµένα σε ελάσσονα τρόπο και αυτό έκανε την επιλογή 

των δειγµάτων δυσκολότερη µιας και ο αρχικός σχεδιασµός ήταν να χρησιµοποιηθεί ένα 

δείγµα σε ελάσσονα και ένα σε µείζονα. Για να αντιστοιχεί σε µείζονα τρόπο επιλέχθηκε 

από τα 20, αυτό που στην ακολουθία των συγχορδιών η µόνη ελάσσονα συγχορδία ήταν η 

τονική. Είναι αρκετά σύνηθες στην πρόσφατη και τρέχουσα επιστηµονική έρευνα γύρω 

από τις µουσικές προτιµήσεις να χρησιµοποιούνται διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων ή 

εφαρµογές για την κατηγοριοποίηση ή την επιλογή µουσικής (Eaton et. al., 2014 · Koch & 

Soto, 2016 · Van den Bosch et. al., 2013 · Van der Zwaag, et. al. 2011) 

 Τα µουσικά ερεθίσµατα τα οποία επιλέχθηκαν προέρχονται όλα από πραγµατικές 

ηχογραφήσεις και όχι από µουσική που παρήχθη σε εργαστηριακές συνθήκες, που να 

συνετέθη δηλαδή ή να αποτέλεσε αντικείµενο επεξεργασίας ειδικά για τους σκοπούς της 

έρευνας, όπως συνέβη σε διάφορες έρευνες του κλάδου (Costa, 2013 · Gagnon & Peretz, 

2003 · Keller & Schubert, 2011· McConnell & Shore, 2011 · Peretz, Gagnon & Bouchard, 

1998 · Vieillard et. al.,2008). Παρότι αυτή η εργαστηριακά συντεθειµένη µουσική θα 

µπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα προσδιορισµού µε µεγαλύτερη ακρίβεια των 

διαφοροποιήσεων ορισµένων µεταβλητών, προτιµήθηκε να δοθεί βαρύτητα στην 

αυθεντικότητα του µουσικού ερεθίσµατος (ecological validity).  

Οι Rentfrow και συνεργάτες (2011) υποστηρίζουν τη χρήση αυθεντικής µουσικής 

αντί για κατασκευασµένη µουσική για ερευνητικούς σκοπούς καθώς θεωρούν πως είναι 
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πιθανότερο να αντιπροσωπεύει τη µουσική που οι άνθρωποι συναντούν στην 

καθηµερινότητά τους. Οι Khalfa και συνεργάτες (2008) όπως και οι Dillman-Carpentier & 

Potter (2007), υποστηρίζουν ότι «το περιεχόµενο µετράει», δηλαδή ότι µεµονωµένα 

µουσικά στοιχεία δεν µπορούν να καθορίσουν αυθύπαρκτα τον ψυχοσωµατικό αντίκτυπο 

ενός µουσικού ερεθίσµατος. Οι Hargreaves και συνεργάτες (2003) υπογραµµίζουν την 

ανάγκη να µελετηθεί η επίδραση της µουσικής σε πραγµατικά περιβάλλοντα και όχι σε 

εργαστηριακές συνθήκες, διότι µε αυτόν τον τρόπο διερευνάται η µουσική εµπειρία όπως 

βιώνεται στην καθηµερινότητα του ατόµου, καθώς άλλωστε η µουσική προτίµηση 

φαίνεται να επηρεάζεται από το πού και µε ποιον το άτοµο βιώνει τη µουσική εµπειρία. 

Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιοι ερευνητές, η έρευνα σε πραγµατικά περιβάλλοντα δείχνει 

ότι η µουσική µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά του ατόµου σε πολλά επίπεδα όπως 

την επιλογή προϊόντων, την αγοραστική συµπεριφορά, την αίσθηση του χρόνου, τη 

διάθεση, τη διέγερση και τη συναισθηµατική του κατάσταση. Εφόσον, το σχολείο 

αποτελεί και αυτό ένα πραγµατικό καθηµερινό περιβάλλον στο οποίο οι µαθητές περνούν 

σηµαντικό µέρος του χρόνου τους και για να επιτευχθεί η σύνδεση της µουσικής που 

διέπει την καθηµερινότητα των µαθητών µε την µουσική στο σχολείο (Regelski, 2006), 

είναι σηµαντικό τα µουσικά ερεθίσµατα που χρησιµοποιούνται να έχουν στενή συνάφεια 

µε ερεθίσµατα που απαντώνται στην καθηµερινή ζωή.   

 Τα µουσικά ερεθίσµατα αναπαράχθηκαν από iPad Air, µέσω του ενσωµατωµένου 

προγράµµατος αναπαραγωγής µουσικής και λίστας αναπαραγωγής που δηµιούργησε σε 

αυτό η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός. Τα µουσικά ερεθίσµατα είχαν διάρκεια η οποία 

κυµαινόταν από 39΄΄ έως 90΄΄ µε µέσο όρο 1΄ και 1΄΄. Κάθε αναπαραγωγή σταµατούσε σε 

σηµείο όπου υπήρχε πτώση ή ολοκληρωνόταν µία µουσική φράση. Ο LeBlanc (1979) 

επισηµαίνει ότι η διαφορετική διάρκεια των µουσικών ερεθισµάτων (15΄΄-34΄΄) δεν 

επηρεάζει τις κρίσεις των µαθητών µιας και φαίνεται να αντιδρούν µέχρι και σε 3΄΄ από 

την έναρξη της ακρόασης. Ο ίδιος παρατηρεί ότι η συνήθης διάρκεια των κοµµατιών είναι 

30΄΄- 45΄΄σε άλλες σχετικές έρευνες. Η διάρκεια στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και µε γνώµονα οι µαθητές να έχουν αρκετό χρόνο για να 

βιώσουν µία σύντοµη µουσική εµπειρία χωρίς ωστόσο αυτή να τους γίνει κουραστική. Τα 

µουσικά ερεθίσµατα των Jaquet και συνεργατών (2014) είχαν διάρκεια 1΄ ενώ ενδεικτικά 

παρατίθεται ότι στην έρευνα των Ilie & Thompson (2006), η διάρκεια των ηχητικών 

ερεθισµάτων ήταν 5΄΄-6΄΄, 15΄΄ στην έρευνα των Khalfa κ.α. (2008) και οι Gomez & 

Danuser (2007) όπως και οι Busch κ.α. (2009) επέλεξαν διάρκεια 30΄΄. Η έρευνα των 

Peretz κ.α. (1998) δείχνει ότι ήδη από τα πρώτα δέκατα του δευτερολέπτου είναι δυνατόν 
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το άτοµο να εκφέρει αξιόπιστες συναισθηµατικές κρίσεις για ένα µουσικό ερέθισµα. Τα 

µουσικά αποσπάσµατα αναπαράχθηκαν µε τυχαία σειρά µέσω του συστήµατος τυχαίας 

αναπαραγωγής της εφαρµογής «Μουσική», όπως προαναφέρθηκε, και µέσω του 

ηχοσυστήµατος που βρισκόταν σε κάθε τάξη ή µε τη χρήση φορητών ηχείων. Η ένταση 

ρυθµιζόταν κατόπιν συζήτησης µε τους µαθητές ώστε να ακούν όλοι ευχάριστα.  

 
Ευρήµατα και Συµπεράσµατα 

 
Ποσοτικά Ευρήµατα 
 

 Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα 

SPSS. Στην περιγραφική στατιστική οι συνεχείς µεταβλητές εκφράστηκαν µε τη µέση τιµή 

(mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation) ενώ οι κατηγορικές µεταβλητές ως 

απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες. 

 Ο έλεγχος της κανονικότητας των µεταβλητών έγινε µε το κριτήριο Kolmogorov-

Smirnov σε όλες τις περιπτώσεις γιατί το δείγµα υπήρξε αρκετά µεγάλο. Για τις συνεχείς 

µεταβλητές ανεξαρτήτων δειγµάτων που ακολουθούσαν κανονική κατανοµή 

χρησιµοποιήθηκαν οι έλεγχοι Μέσων Τιµών ANOVA και t-Test, ενώ για τις συνεχείς 

µεταβλητές ανεξαρτήτων δειγµάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή 

χρησιµοποιήθηκε ο µη-παραµετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Για τις συνεχείς µεταβλητές 

εξαρτηµένων δειγµάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε ο 

Έλεγχος Μέσων Τιµών του Friedman, ενώ για τις συνεχείς µεταβλητές 2 εξαρτηµένων 

δειγµάτων που ακολουθούν κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε το Paired Samples T-

Test. Για τον έλεγχο του βαθµού συσχέτισης µεταξύ δύο συνεχών µεταβλητών που είχαν 

κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r και για τις 

µεταβλητές που δεν είχαν κανονική κατανοµή ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 

O έλεγχος συσχέτισης για διχοτόµες και κατηγορικές µεταβλητές µεταξύ δύο ανεξάρτητων 

δειγµάτων έγινε µε τη στατιστική δοκιµασία Chi-square test. Όλες οι υποθέσεις 

ελέγχθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0.05. 

 Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, το δείγµα της µελέτης 

αποτέλεσαν 113 µαθητές/µαθήτριες ηλικίας 9-12 χρόνων, 49 αγόρια (43.4%) και 64 

κορίτσια (56.6%). Όσον αφορά στη µουσική εκπαίδευση, 58 µαθητές (51.3% του 

συνόλου) δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ µαθήµατα µουσικής, 30 (26.5%) 

παρακολουθούσαν µαθήµατα µουσικής εκτός σχολείου κατά την διάρκεια της έρευνας, 

ενώ 24 (21.2%) είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής αλλά είχαν ήδη 
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διακόψει τις σπουδές τους όταν διεξήχθη η έρευνα. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγµατος συνοψίζονται στον Πίνακα 1 και στο Σχήµα 1 µε τη µορφή διαγραµµάτων πίτας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγµατος 

 

 

51.79%

26.79%

21.43%

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0 χρόνια
Λαµβάνει Μ.Ε.
Έλαβε στο παρελθόν Μ.Ε.
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Πίνακας 1 

 Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγµατος 

 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Φύλο   

Αρσενικό 49 43.4% 

Θηλυκό 64 56.6% 

Ηλικία   

9 33 29.2% 

10 39 34.5% 

11 31 27.4% 

12 10 8.8% 

Μουσική Εκπαίδευση   

0 58 51.3% 

Λαµβάνουν Μ.Ε. 30 26.5% 

Στο παρελθόν Μ.Ε. 24 21.2% 

 

 

 Αξιοπιστία και εσωτερική συνοχή ερωτηµατολογίου. H αξιοπιστία του 

ερωτηµατολογίου επιβεβαιώθηκε µε τη µέθοδο Επαναλαµβανόµενων Μετρήσεων 

(Test-Retest). Πιο συγκεκριµένα, το ίδιο ερωτηµατολόγιο δόθηκε 2 φορές σε ένα 

συγκεκριµένο δείγµα 52 µαθητών επιτρέποντας να µεσολαβήσει ένας χρόνος 10 

ηµερών ανάµεσα στις δύο διεξαγωγές. Ο έλεγχος συσχέτισης µεταξύ των 

αποτελεσµάτων για κάθε υποκλίµακα δείχνει εάν το ερωτηµατολόγιο είναι ικανό να 

αναπαράγει τα αποτελέσµατά του σε παρόµοιες συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, ο 

έλεγχος Pearson-r για τις υποκλίµακες Προτίµηση (r=0.764, p<0.01), Διέγερση 
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(r=0.413, p=0.002<0.01) και Εξοικείωση (r=0.580, p<0.01) δείχνει στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο συνεδριών. Αντίστοιχα, ο 

έλεγχος Spearman’s rho αποδεικνύει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο συνεδριών για τη Διάθεση (rho=0.823, p<0.01). 

Συνολικά λοιπόν, το ερωτηµατολόγιο θεωρείται αξιόπιστο ως εργαλείο µέτρησης.  

Όσον αφορά τον έλεγχο εσωτερικής συνοχής, ο συντελεστής Cronbach alpha ήταν 

µεγάλος για τις υποκλίµακες Προτίµηση και Διάθεση και µέτριος για τις υποκλίµακες 

Διέγερση και Εξοικείωση. 

 

Πίνακας 2 

Αξιοπιστία Ερωτηµατολογίου 

Υποκλίµακες  Συντελεστής Συσχέτισης 

Προτίµηση 0.764* 

Διάθεση 0.823** 

Διέγερση 0.413* 

Εξοικείωση 0.580* 

*Pearson r, **Spearman’s rho 

Σηµείωση. Παρουσιάζεται ο βαθµός συσχέτισης κάθε υποκλίµακας του πρώτου τεστ µε 

την αντίστοιχη υποκλίµακα του δεύτερου τεστ. 

 

Πίνακας 3 

Εσωτερική Συνοχή Ερωτηµατολογίου 

Υποκλίµακες Cronbach’s alpha 

Προτίµηση 0.791 

Διάθεση 0.881 

Διέγερση 0.613 

Εξοικείωση 0.533 

 

Έλεγχος υπόθεσης Α: Το τέµπο επηρεάζει την διέγερση που προκαλείται 

από διαφορετικά µουσικά ερεθίσµατα σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού. Οι 
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αντιδράσεις των µαθητών σε κάθε κοµµάτι κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση το τέµπο του 

κοµµατιού που αποτελούσε κάθε φορά το ερέθισµα. Ο Πίνακας 4 περιέχει τις µέσες 

τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της διέγερσης που σηµειώθηκε ανάλογα µε το τέµπο 

(Χαµηλό, Υψηλό). Σύµφωνα µε τον έλεγχο Μέσων Τιµών 2 Εξαρτηµένων Δειγµάτων 

Paired Samples T-Test (t=-10.368, df = 112, p<0.01), η διαφορά των µέσων τιµών 

ανάµεσα στις βαθµίδες του τέµπο είναι στατιστικά σηµαντική, εποµένως το τέµπο 

επηρεάζει τη διέγερση. Ειδικότερα, τα κοµµάτια µε χαµηλό τέµπο (M:2.52 SD 0.54) 

φαίνεται να προκαλούν χαµηλότερη διέγερση από τα κοµµάτια υψηλού τέµπο (M:3.09 

SD 0.57). Στη συνθήκη του τέµπο δεν συνυπολογίστηκαν οι µετρήσεις που αφορούσαν  

στο µουσικό ερέθισµα µε τιµή πολύ κοντινή στα 120 bpm (118bpm), το οποίο αποτελεί 

το όριο για τον διαχωρισµό του αργού από το γρήγορο τέµπο στη συγκεκριµένη µελέτη 

(βλ. Παράρτηµα Γ).  

Πίνακας 4 

Μέση Τιµή και Τυπική Απόκλιση για τη Συσχέτιση του Τέµπο µε τη Διέγερση 

 Διέγερση 

Τέµπο Μέση Τιµή ±Τυπική Απόκλιση 

Χαµηλό 2.52 0.54 

Υψηλό 3.09 0.57 

 

 

 Έλεγχος υπόθεσης Β: Ο τρόπος επηρεάζει την διάθεση που προκαλείται από 

διαφορετικά µουσικά ερεθίσµατα σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού. 

Οι αντιδράσεις των µαθητών σε κάθε µουσικό ερέθισµα κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τον 

τρόπο στον οποίο ήταν γραµµένο κάθε φορά το ερέθισµα. Ο Πίνακας 5 περιέχει τις µέσες 

τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της διάθεσης που σηµειώθηκε ανάλογα µε τον τρόπο 

(ελάσσων, µείζων). Σύµφωνα µε τον έλεγχο Μέσων Τιµών 2 Εξαρτηµένων Δειγµάτων 

Paired Samples T-test (t=-2.804, df = 112, p<0.01) η διαφορά των µέσων τιµών ανάµεσα 

στους δύο τρόπους είναι στατιστικά σηµαντική, εποµένως ο τρόπος επηρεάζει τη διάθεση. 

Ειδικότερα, τα κοµµάτια σε ελάσσονα τρόπο (M: 3.42 SD: 0.76) προκαλούν αρνητικότερη 

διάθεση σε σχέση µε τα κοµµάτια σε µείζονα τρόπο (M:3.61 SD:0.76).  
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Πίνακας 5 

Μέση Τιµή και Τυπική Απόκλιση για τη Συσχέτιση του Τρόπου µε τη Διάθεση 

 Διάθεση 

Τρόπος Μέση Τιµή ±Τυπική Απόκλιση 

Ελάσσων 3.42 0.76 

Μείζων 3.61 0.79 

 

 

 Ερώτηµα Α: Σχετίζεται η µουσική προτίµηση µε την εξοικείωση, τη 

διάθεση και τη διέγερση σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού; Ο Πίνακας 6 

παρουσιάζει τις τιµές συσχέτισης Spearman’s rho της προτίµησης µε καθεµία από τις 

µεταβλητές διάθεση, διέγερση και εξοικείωση. Όλες οι συσχετίσεις είναι στατιστικά 

σηµαντικές, άρα η προτίµηση σχετίζεται σηµαντικά µε τις υπόλοιπες µεταβλητές. Πιο 

συγκεκριµένα, η σχέση προτίµηση-διάθεση είναι θετική µεγάλης έντασης (rho = 0.782, 

p<0.01), η σχέση προτίµηση-διέγερση είναι επίσης θετική µεγάλης έντασης (rho = 0.6, 

p<0.01), ενώ η σχέση προτίµηση-εξοικείωση είναι θετική µέτριας έντασης (rho = 

0.450, p<0.01). 

 

Πίνακας 6 

Τιµές Spearman’s rho Για Τη Συσχέτιση της Προτίµησης µε τη Διάθεση, τη Διέγερση και την 

Εξοικείωση. 

 Συσχετίσεις 

 Διάθεση Διέγερση Εξοικείωση 

Προτίµηση 0.78* 0.60* 0.45* 

*p<0.01    

 

 Προκειµένου να εξετάσουµε το βαθµό στον οποίο επηρεάζεται η µουσική 

προτίµηση από την εξοικείωση, τη διάθεση και τη διέγερση, προσεγγίσαµε τα δεδοµένα µε 

ένα γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης και αποδείχτηκε ότι η πρόβλεψη της προτίµησης µε 

βάση τις άλλες τρεις µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντική, F(3, 1262) = 741.517, p < 

0.005, R2=0.638 (το 63.8% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής µπορεί να 
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εξηγηθεί από το µοντέλο) . Και οι τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές (εξοικείωση, διάθεση, 

διέγερση) συνεισέφεραν στατιστικά σηµαντικά στην πρόβλεψη της προτίµησης (p <0.01). 

Ο ενδεικτικός τύπος που εξάγεται από τις B-coefficients είναι (Σχήµα 2): 

Προτίµηση = 0.754 x Διάθεση + 0.194 x Διέγερση + 0.146 x Εξοικείωση – 0.559          

 

Σχήµα 2. Γραµµικό Μοντέλο Παλινδρόµησης για την Πρόβλεψη της Προτίµησης. 

 

 Ερώτηµα Β: Σχετίζεται η εξοικείωση µε τη συναισθηµατική αντίδραση στη 

µουσική (διάθεση/διέγερση) σε µαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού; Ο Πίνακας 7 

περιλαµβάνει τις τιµές Spearman’s rho για τις συσχετίσεις της εξοικείωσης µε τη 

διάθεση και τη διέγερση αντίστοιχα. Τόσο η σχέση εξοικείωση-διάθεση (rho=0.412, 

p<0.05) όσο και η σχέση εξοικείωση-διέγερση (rho=0.418, p<0.05) είναι στατιστικά 

σηµαντικές µε θετική κατεύθυνση και µέτρια ένταση. Εποµένως φαίνεται ότι η 

εξοικείωση των παιδιών µε ένα κοµµάτι επιδρά  πάνω στη συναισθηµατική τους 

αντίδραση σε αυτό. 

 

Πίνακας 7 

Συσχετίσεις της Εξοικείωσης µε τη Διάθεση και τη Διέγερση 

 Συσχετίσεις  

 Διάθεση Διέγερση 

Εξοικείωση 0.412* 0.418* 

*p<0.01 

 

Διάθεση 

Διέγερση 

Εξοικείωση 

Προτίµηση 

-0.559 

0.754 

0.194 

0.146 
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 Ερώτηµα Γ: Σχετίζονται το φύλο, η ηλικία και η προηγούµενη εξωσχολική 
µουσική εκπαίδευση µαθητών Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δηµοτικού µε τις µουσικές τους 
προτιµήσεις; 
 

 Φύλο και µουσική προτίµηση. Οι µέσοι όροι των προτιµήσεων για κάθε µαθητή 

κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση το φύλο. Ο Πίνακας 8 περιέχει τις µέσες τιµές και τις 

τυπικές αποκλίσεις της προτίµησης που σηµειώθηκε ανάλογα µε το φύλο (Αγόρια, 

Κορίτσια). Σύµφωνα µε τον έλεγχο Μέσων Τιµών 2 Ανεξαρτήτων Δειγµάτων Independent 

Samples t-Test (t=0.398, df=111, p>0.05) η διαφορά των µέσων τιµών ανάµεσα στα δύο 

φύλα (για τα αγόρια Μ:3.14 SD:0.74 , για τα κορίτσια Μ:3.09 SD:0.72) δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική. Εποµένως, το φύλο δεν επηρεάζει την προτίµηση. 

 

Πίνακας 8 

Συσχέτιση του Φύλου µε την Προτίµηση 

 Προτίµηση 

Φύλο Μέση Τιµή ±Τυπική Απόκλιση 

Αρσενικό 3.14 0.74 

Θηλυκό 3.09 0.72 

 

 

 Ηλικία και µουσική προτίµηση. Οι µέσοι όροι των προτιµήσεων για κάθε 

µαθητή κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την ηλικία. Ο Πίνακας 9 περιέχει τις µέσες τιµές και 

τις τυπικές αποκλίσεις της προτίµησης που σηµειώθηκε ανάλογα µε την ηλικία (9, 10, 11, 

12 χρονών). Σύµφωνα µε τον έλεγχο Μέσων Τιµών Ανεξαρτήτων Δειγµάτων ANOVA 

(F=5.205, df=3, p<0.01) η διαφορά των µέσων τιµών ανάµεσα στα ηλικιακά επίπεδα είναι 

στατιστικά σηµαντική. Συγκεκριµένα, τα παιδιά ηλικίας 9 χρόνων (M:3.46 SD:0.79) 

σηµειώνουν µεγαλύτερες προτιµήσεις από όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. 

Ακολουθούν τα παιδιά ηλικίας 10 χρόνων (M:3.07 SD: 0.71) και τα παιδιά 11 χρονών 

(M:2.99 SD: 0.58). Τα παιδιά 12 χρονών σηµειώνουν τις µικρότερες προτιµήσεις από 

όλους (Μ:2.60 SD:3.89). 

 

Πίνακας 9 

Συσχέτιση της Ηλικίας µε την Προτίµηση 
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 Προτίµηση 

Ηλικία Μέση Τιµή ±Τυπική Απόκλιση 

9 3.46 0.79 

10 3.07 0.71 

11 2.99 0.58 

12 2.60 0.39 

 

 

 Μουσική εκπαίδευση και προτίµηση. Οι µέσοι όροι των προτιµήσεων για κάθε 

µαθητή κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την εξωσχολική µουσική εκπαίδευση. Ο Πίνακας 10 

περιέχει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της προτίµησης που σηµειώθηκε 

ανάλογα µε τη µουσική εκπαίδευση (καθόλου / λαµβάνουν µουσική εκπαίδευση κατά την 

διενέργεια της έρευνας / έλαβαν στο παρελθόν). Σύµφωνα µε τον έλεγχο Μέσων Τιµών 

Ανεξαρτήτων Δειγµάτων Kruskal-Wallis (X2=3.347, df=2, p>0.05) η διαφορά των µέσων 

τιµών ανάµεσα στις κατηγορίες της εξωσχολικής µουσικής εκπαίδευσης δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική. Άρα, η ύπαρξη εξωσχολικής µουσικής εκπαίδευσης δεν φαίνεται 

να επηρεάζει τις µουσικές προτιµήσεις των παιδιών αυτών των ηλικιών.  

 

Πίνακας 10 

Συσχέτιση της Εξωσχολικής Μουσικής Εκπαίδευσης µε την Προτίµηση 

 

 Προτίµηση 

Μουσική Εκπαίδευση Μέση Τιµή ±Τυπική Απόκλιση 

Καθόλου Μ.Ε. 3.17 0.69 

Λαµβάνουν Μ.Ε. 3.21 0.73 

Στο παρελθόν Μ.Ε. 2.87 0.73 
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Συζήτηση Ποσοτικών Ευρηµάτων 
 
 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι υποθέσεις ότι το τέµπο επηρεάζει τη διέγερση που 

επιφέρει ένα µουσικό ερέθισµα και ότι ο τρόπος  επηρεάζει τη διάθεση που προκαλεί ένα 

µουσικό ερέθισµα, επιβεβαιώθηκαν. Tα παραπάνω αποτελέσµατα συνάδουν µε την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (Dalla Bella et al., 2001 · Dillman - Carpentier & Potter, 2003 · 

Gagnon & Peretz, 2003 · Gomez & Danuser, 2007 · Ilie & Thomson, 2006 · Khalfa et al., 

2008 ·McConnell & Shore, 2011 · Van der Zwaag et al., 2011 · Vieillard et al., 2008) η 

οποία υποστηρίζει ότι όσο γρηγορότερο είναι το τέµπο ενός µουσικού ερεθίσµατος τόσο 

υψηλότερη είναι η διέγερση που προκαλεί, όπως και ότι ένα µουσικό ερέθισµα το οποίο 

είναι γραµµένο σε µείζονα τρόπο προκαλεί θετικότερη διάθεση από ένα ερέθισµα το οποίο 

είναι γραµµένο σε ελάσσονα τρόπο. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε στον 

περιορισµό που εµφανίζει η παρούσα έρευνα ως προς τα ζεύγη των κοµµατιών που 

επιλέχθηκαν. Στα ζεύγη ανά µουσικό είδος εµφανίζονται ταυτόχρονα οι συνθήκες 

«ελάσσων τρόπος - αργό τέµπο», «µείζον τρόπος - γρήγορο τέµπο». Θα ήταν ενδιαφέρον 

να µελετηθούν και οι υπόλοιποι συνδυασµοί (µείζων τρόπος - αργό τέµπο, ελάσσων 

τρόπος - γρήγορο τέµπο), όπως και κοµµάτια µε µέτριο τέµπο ώστε να εξαχθούν 

ασφαλέστερα συµπεράσµατα για την κατεύθυνση του συσχετισµού των µεταβλητών. 

Επίσης, ερευνητικό ερώτηµα προς διερεύνηση θα µπορούσε να αποτελέσει και η πιθανή 

συσχέτιση του τέµπο µε τη διάθεση, όπως και του τρόπου µε τη διέγερση.  

 Αναφορικά µε το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα, αν υπάρχει συσχέτιση της 

συναισθηµατικής αντίδρασης αλλά και της εξοικείωσης µε τις µουσικές προτιµήσεις, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο η συναισθηµατική αντίδραση, µέσω των παραγόντων της 

διάθεσης και της διέγερσης, όσο και η εξοικείωση µπορούν να προβλέψουν το βαθµό της 

προτίµησης που δήλωσαν οι συµµετέχοντες για κάθε µουσικό ερέθισµα. Οι παράγοντες 

της διάθεσης και της διέγερσης, οι οποίες µετρούν τη συναισθηµατική αντίδραση στη 

µουσική έχουν θετική συσχέτιση µεγάλης έντασης µε την προτίµηση. Μάλιστα, πιο 

σηµαντική εµφανίζεται η διάσταση της διάθεσης. Το πώς ένα µουσικό ερέθισµα κάνει 

τους µαθητές να αισθάνονται φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο βαθµό προτίµησης 

που εκφράζουν γι’ αυτό. Τα παιδιά φαίνεται να προτιµούν τις µουσικές που τα διεγείρουν 

και τους γεννούν θετικά συναισθήµατα.  Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τα ευρήµατα των 

Witvliet και Vrana (2007), τα οποία δείχνουν ότι θετικότερη διάθεση στο µουσικό 

ερέθισµα σχετίζεται µε υψηλότερη προτίµηση. Eπίσης µπορεί να λειτουργήσει 

συµπληρωµατικά ως προς την ηλικία στα ευρήµατα της Saarikallio (2009), η οποία 
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εντόπισε ότι τα παιδιά ηλικίας 3-8 ετών τείνουν να µην προτιµούν µουσική που τους 

φέρνει θλίψη. Σε θετικότερη διάθεση και υψηλότερη διέγερση φαίνεται να οδηγεί ,(αν και 

µε µέτρια ένταση) η εξοικείωση, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα. Συνεπώς στη συναισθηµατική αντίδραση που εγείρεται 

συνεπιδρά και η εξοικείωση µε το µουσικό ερέθισµα.  Η εξοικείωση σχετίζεται θετικά µε 

µέτρια ένταση και µε την προτίµηση όπως δείχνει η ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε 

το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα. Οι Demorest και Schultz (2004), σε έρευνα που 

πραγµατοποίησαν µε παιδιά πέµπτης δηµοτικού, έδειξαν ότι η εξοικείωση συσχετιζόταν 

θετικά µε την προτίµηση, ενώ ο Schubert (2007) θεωρεί την εξοικείωση ως σηµαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα της απόλαυσης για ένα µουσικό ερέθισµα. Η έρευνα των Van den 

Bosch και συνεργατών (2013), παρότι αφορά ενήλικες, δείχνει ότι και η ακρόαση 

άγνωστης µουσικής µπορεί να προκαλέσει απολαυστικές εµπειρίες αλλά η εξοικείωση 

εντείνει τη συναισθηµατική διέγερση. Οι ερευνητές υπογραµµίζουν ότι η εξοικείωση 

µπορεί να έχει έναν σηµαντικό διαµεσολαβητικό ρόλο στον καθορισµό της 

συναισθηµατικής αντίδρασης αλλά και της ευχαρίστησης που λαµβάνει ο ακροατής. 

Αυτός ο διαµεσολαβητικός ρόλος της εξοικείωσης αναδεικνύεται και από την παρούσα 

έρευνα.  

 Οι παράγοντες φύλο και µουσική εκπαίδευση δεν φαίνεται να επηρεάζουν την 

µουσική προτίµηση στην παρούσα έρευνα. Αυτό το εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε 

αρκετές έρευνες στο χώρο των µουσικών προτιµήσεων, παλαιότερες αλλά και νεότερες 

(Greenberg et al., 2016 · Hargreaves et al., 1995  · Jaquet et al., 2014 · Langmeyer et al., 

2012· LeBlanc,1980 · LeBlanc et al., 2002) οι οποίες εντοπίζουν διαφοροποιήσεις στις 

µουσικές προτιµήσεις µε βάση το φύλο. Στην έρευνα της Στάµου (2006) η εξωσχολική 

µουσική εκπαίδευση φαίνεται να επηρεάζει τις προτιµήσεις που εκφράζουν µαθητές Ε΄ και 

ΣΤ΄ δηµοτικού σε αντίθεση µε την παρούσα έρευνα. Στην ίδια έρευνα, το φύλο φαίνεται 

να σχετίζεται επίσης µε την εξωσχολική µουσική εκπαίδευση, καθότι τα κορίτσια τείνουν 

να παρακολουθούν πιο συχνά µαθήµατα µουσικής εκτός σχολείου. Ταυτόχρονα το φύλο 

φαίνεται να σχετίζεται µε τις µουσικές προτιµήσεις τις οποίες δηλώνουν οι συµµετέχοντες. 

Ο παράγοντας ηλικία φαίνεται ότι επηρεάζει τις µουσικές προτιµήσεις και για την 

ακρίβεια, όσο µεγαλύτερη η ηλικία τόσο χαµηλότερη εµφανίζεται η προτίµηση. Όσο τα 

παιδιά µεγαλώνουν και οδεύουν προς την εφηβεία, οι τιµές προτίµησης που δηλώνουν 

φθίνουν. Το αποτέλεσµα αυτό συνάδει µε τα ευρήµατα παλαιότερων ερευνών (Hargreaves 

et al., 1995 · LeBlanc et al., 2002 · Woody, 2004) οι οποίες επισηµαίνουν ότι η προτίµηση 

σε άλλα είδη µουσικής, εκτός της δηµοφιλούς µουσικής, µειώνεται όσο αυξάνει η ηλικία. 
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Η διαφοροποίηση της στάσης των συµµετεχόντων ως προς τη δηµοφιλή µουσική είναι 

εµφανής και στην έρευνα της Στάµου (2006). Στην παρούσα έρευνα δεν συνυπολογίστηκε 

το είδος της µουσικής ως µεταβλητή ωστόσο θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί 

µελλοντικά.  

 

Ποιοτικά Ευρήµατα και Συµπεράσµατα 
 
 Η συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τρεις τρόπους. 

Αρχικά, τοποθετήθηκε στο ερωτηµατολόγιο µία ερώτηση ανοιχτού τύπου ώστε οι 

συµµετέχοντες/συµµετέχουσες να µπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις και απόψεις τους 

ελεύθερα. Στο πεδίο των µουσικών προτιµήσεων, η συλλογή και ανάλυση ποιοτικών 

δεδοµένων κυρίως µέσω ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων αλλά και ερωτηµατολογίων µε 

ανοιχτές ερωτήσεις, προσφέρει τη δυνατότητα να αναδειχθούν από τα ίδια τα υποκείµενα 

παράγοντες  που πιθανώς να συµβάλλουν στη διαµόρφωση των µουσικών τους 

προτιµήσεων (Bunte, 2014 · Greasly et al., 2013 · De Vries, 2010 · Saarikallio, 2009 · 

Greasly et al., 2006). Στη συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας που 

έλαβε χώρα στην τάξη, η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός µέσω της νατουραλιστικής 

παρατήρησης, συνέλεξε δεδοµένα υπό τη µορφή σηµειώσεων ηµερολογίου, για τις 

λεκτικές και µη λεκτικές αντιδράσεις των συµµετεχόντων στα µουσικά ερεθίσµατα ώστε 

να επιβεβαιώσει ή να αµφισβητήσει την ειλικρίνεια των αντιδράσεων τους (LeBlanc, 1979 

· LeBlanc et al., 2002). Η τρίτη µέθοδος συλλογής δεδοµένων αποτελεί παραλλαγή 

δηµόσιας συζήτησης στην τάξη, και πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός οργανωµένου 

παιχνιδιού µε στόχο την ανάδειξη των αγαπηµένων τραγουδιών των παιδιών. Κάθε 

µαθητής πρότεινε ένα από τα πιο αγαπηµένα του τραγούδια. Στη συνέχεια, όποιος µαθητής 

ή µαθήτρια γνώριζε το τραγούδι αυτό και του άρεσε επίσης, µπορούσε να δώσει την ψήφο 

του µε την ανάταση του χεριού. Μόλις ο µαθητής ανέφερε το όνοµα του τραγουδιού το 

οποίο έθετε προς ψηφοφορία, ακολουθούσε σύντοµη αυθόρµητη συζήτηση µεταξύ των 

µαθητών για το αν κατάλαβαν ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Αν κάποιος µαθητής δε γνώριζε 

το τραγούδι συνήθως ζητούσε από τους συµµαθητές του να του το θυµίσουν είτε 

τραγουδώντας το είτε περιγράφοντάς το. Για ορισµένα τραγούδια οι µαθητές ζήτησαν από 

την εκπαιδευτικό – ερευνήτρια να το αναπαράγει µέσω διαδικτύου στην τάξη αυτό όµως 

δεν κατέστη εφικτό λόγω της αδυναµίας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αν κάποιος µαθητής δεν 

γνώριζε κάποιο τραγούδι ή δεν του άρεσε, δεν έδινε την «ψήφο» του δηλαδή δεν σήκωνε 

το χέρι του την ώρα της ψηφοφορίας. Συνεπώς, η ψήφος µπορούσε να είναι µόνο θετική. 
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Στο τέλος της διαδικασίας αναδεικνυόταν το τραγούδι µε τις περισσότερες ψήφους ως 

τραγούδι - νικητής. Η εκπαιδευτικός απλώς συντόνιζε τη διαδικασία χωρίς να εκφράζει 

επιδοκιµασία ή αποδοκιµασία. Ο λόγος που προτιµήθηκε αυτή η διαδικασία, ήταν ο 

παιγνιώδης χαρακτήρας της, ο οποίος επέτρεψε στους µαθητές και τις µαθήτριες να 

εκφράζουν µε ελευθερία και ειλικρίνεια τις σκέψεις και τις προτιµήσεις τους, 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να επηρεαστούν από κρίσεις της εκπαιδευτικού (Droe, 

2006). Βεβαίως, η επιρροή των συνοµηλίκων σε ένα τέτοιο παιχνίδι µέσα στην τάξη 

θεωρείται δεδοµένο αλλά και αναπόσπαστο κοµµάτι του πλαισίου στο οποίο λαµβάνει 

χώρα η µουσική ακρόαση, δηλαδή, της σχολικής τάξης. 

 Ερωτηµατολόγιο – Ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στα ερωτηµατολόγια υπήρχε 

µία ερώτηση ανοιχτού τύπου στην οποία τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν προαιρετικά 

για τις σκέψεις που τους γέννησε η µουσική και να σχολιάσουν ελεύθερα, χωρίς 

περιορισµούς, τόσο τη διαδικασία της αξιολόγησης των µουσικών ερεθισµάτων µέσω 

ερωτηµατολογίου όσο και το µουσικό ερέθισµα. Η ερευνήτρια συγκέντρωσε όλες τις 

σκέψεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν και τα ανέλυσε θεµατικά. Από την ανάλυση 

αυτή αναδύθηκαν οι παρακάτω πέντε θεµατικές κατηγορίες: α) προτίµηση και 

αιτιολόγηση· β) φαντασία ή εικονοποίηση· γ) καθηµερινές εµπειρίες· δ) καταλληλότητα· 

ε) συναισθήµατα.  

Αναλυτικότερα, οι µαθητές στο σηµείο όπου τους επιτράπηκε να σχολιάσουν 

περιφραστικά, δήλωσαν συχνά την προτίµηση ή απέχθειά τους ως προς το µουσικό 

ερέθισµα αιτιολογώντας την απάντησή τους. Οι λόγοι που προκάλεσαν αρέσκεια ή 

απέχθεια σε ένα µουσικό ερέθισµα φαίνεται να εστιάζονται στην προτίµηση των µαθητών 

για ένα συγκεκριµένο όργανο το οποίο περιλαµβάνεται στο µουσικό ερέθισµα ή στην 

προτίµησή τους για ένα συγκεκριµένο µουσικό είδος. Αναφορικά µε την φαντασία ή 

εικονοποίηση, οι µαθητές συχνά µιλούν για τις εικόνες που τους δηµιουργεί η µουσική, οι 

οποίες δεν αποτελούν προσωπικά τους βιώµατα αλλά σκηνές που δηµιούργησαν στην 

φαντασία τους (π.χ. «φαντάστηκα ότι βρίσκοµαι σε παλιά εποχή», «νύχτα σε δάσος»).  

Στην τρίτη θεµατική κατηγορία κατατάσσονται σχόλια που αφορούν προσωπικά 

βιώµατα και µνήµες σε σχέση µε το µουσικό ερέθισµα, όπως πχ. «αυτό το τραγούδι το 

άκουγε ο πατέρας µου όταν ήµουν µικρός» ή «το ακούω συχνά στην τηλεόραση». Τα 

σχόλια επιβεβαιώνουν τον βαθµό εξοικείωσης τον οποίο δήλωσαν νωρίτερα στο 

ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε το µουσικό ερέθισµα και συχνά τον επεξηγούν µέσω 

αυτών των σχολίων. Επίσης συχνά αναφέρονται στην καταλληλότητα της µουσικής ως 

προς ορισµένες περιστάσεις, ηλικίες ή άλλους παράγοντες, π.χ. «η µουσική αυτή δεν είναι 
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κατάλληλη για Έλληνες» ή «Αυτή η µουσική είναι κατάλληλη για να την ακούω σε ώρα 

σκέψης». Τα προαναφερθέντα σχόλια των µαθητών που εµπίπτουν στην κατηγορία της 

καταλληλότητας αναδεικνύουν το πώς αντιλαµβάνονται τις διάφορες λειτουργίες που 

µπορεί να έχει η µουσική στη ζωή τους. Η λέξη «καταλληλότητα» επιλέχθηκε γιατί 

χρησιµοποιείται αυτούσια από τους συµµετέχοντες. Τέλος, πολλοί µαθητές φαίνεται να 

επιθυµούν να δηλώνουν τα συναισθήµατα που τους γεννά η µουσική παρότι ήδη έχουν 

απαντήσει σε αντίστοιχες ερωτήσεις σε προηγούµενο σηµείο του ερωτηµατολογίου. Κατά 

συνέπεια, αναδύεται για µία ακόµη φορά η ικανότητα της µουσικής να εγείρει 

συναισθηµατικές αντιδράσεις. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι µαθητές οι οποίοι παρακολουθούσαν 

εξωσχολικά µαθήµατα µουσικής σηµείωσαν πληροφορίες γι’ αυτό στα σχόλιά τους όπως 

το τι όργανο µαθαίνουν, για ποιο χρονικό διάστηµα και τα είδη της µουσικής που παίζουν 

συνήθως. Από αυτές τις δηλώσεις, προέκυψε ότι αρκετοί συµµετέχοντες οι οποίοι 

λάµβαναν εξωσχολική µουσική εκπαίδευση δεν ακολουθούσαν κλασικές µουσικές 

σπουδές αλλά η ενασχόλησή τους αφορούσε  την παραδοσιακή, την δηµοφιλή και τη ροκ 

µουσική. Επιπροσθέτως, όλοι οι συµµετέχοντες οι οποίοι παρακολουθούσαν εξωσχολικά 

µαθήµατα µουσικής δήλωσαν ότι η διάρκεια των σπουδών αυτών δεν ξεπερνούσε τα τρία 

έτη.  

Ηµερολόγιο ερευνήτριας. Η ερευνήτρια - εκπαιδευτικός κρατούσε σηµειώσεις µε 

την µορφή ηµερολογίου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέµβασης, εστιάζοντας στην 

καταγραφή των λεκτικών και µη λεκτικών αντιδράσεων των µαθητών κατά την ακρόαση 

των µουσικών ερεθισµάτων από τους µαθητές. Οι λεκτικές αντιδράσεις των µαθητών 

αφορούσαν κυρίως ζητήµατα εξοικείωσης. Οι µαθητές ανέφεραν αυθόρµητα και µε 

ενθουσιασµό το όνοµα του καλλιτέχνη αν τον γνώριζαν, ή τον τίτλο του τραγουδιού. 

Επίσης, όταν επρόκειτο για µουσική η οποία είχε ακουστεί σε κινηµατογραφική ταινία, 

τηλεοπτική σειρά ή διαφήµιση ανέφεραν αντίστοιχα την προέλευσή της ή το µέσο στο 

οποία την είχαν ξανακούσει. Όσοι µαθητές γνώριζαν να παίζουν σε κάποιο µουσικό 

όργανο το µουσικό κοµµάτι που ακουγόταν, επίσης το δήλωναν µε ενθουσιασµό. Σε αυτό 

το σηµείο η ερευνήτρια – εκπαιδευτικός, πολλές φορές, ζητούσε περισσότερες 

πληροφορίες για την εξωσχολική µουσική σπουδή των µαθητών ώστε να έχει µία 

ολοκληρωµένη εικόνα για το χρόνο σπουδών, το είδος τον µαθηµάτων (οµαδικά ή 

ατοµικά) και για το είδος της µουσικής που διδάσκονται. 

Οι µη λεκτικές αντιδράσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερο εύρος και κατ’ επέκταση 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στα µουσικά ερεθίσµατα που είναι γραµµένα σε µείζονα τρόπο 
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και γρήγορο τέµπο οι αντιδράσεις ήταν έντονα κινητικές, όπως χορευτικές κινήσεις για 

την ποπ µουσική και τις µουσικές του κόσµου, κινήσεις µαέστρου για την κλασική 

µουσική, κινήσεις µε τα χέρια σαν πουλιά που πετούν για την ελληνική λαϊκή µουσική και 

κινήσεις παιξίµατος οργάνων για τη ροκ και τη τζαζ µουσική. Οι κινήσεις φαίνεται να 

συνάδουν µε το ύφος του κάθε µουσικού ερεθίσµατος και να υπογραµµίζουν την αύξηση 

της διέγερσης η οποία εκφράστηκε εµφανώς µέσω της κίνησης.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα ποιοτικά αυτά δεδοµένα επιβεβαιώνουν τα 

ευρήµατα της στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών δεδοµένων, στα οποία το γρήγορο 

τέµπο συµβαδίζει µε την αναφορά υψηλότερης διέγερσης. Τα µουσικά ερεθίσµατα σε 

αργό τέµπο και ελάσσονα τρόπο δεν φαίνεται να εγείρουν σηµαντικές κινητικές 

αντιδράσεις µε εξαίρεση το απόσπασµα ελληνικής λαϊκής µουσικής, στο οποίο οι µαθητές 

συχνά χτυπούσαν παλαµάκια ή έκαναν χορευτικές κινήσεις. Με αυτή την αντίδραση, θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ότι εκδηλώθηκε η λειτουργία της συγκεκριµένης µουσικής όπως 

την συναντούν συνήθως στην καθηµερινότητά τους, δηλαδή ως µουσική για χορό. Η 

συγκεκριµένη παρατήρηση εκφράστηκε και λεκτικά από ορισµένους µαθητές στα σχόλια 

που παραθέσαν στο ερωτηµατολόγιο (π.χ. «γιορτινές µουσικές», «χόρευα στη γιορτή», 

«ξέρω να χορεύω ζεϊµπέκικο»).  

Στις µη λεκτικές αντιδράσεις συγκαταλέγονται και µορφασµοί του προσώπου, µε 

τους οποίους οι µαθητές εξέφρασαν την απέχθεια ή την προτίµησή τους για το µουσικό 

ερέθισµα. Επίσης, εξέφρασαν µε περιπαικτικά χαµόγελα και γέλια την άποψή τους για ένα 

µουσικό ερέθισµα όταν τους φάνηκε αστείο, παρωχηµένο ή υπερβολικά χαρούµενο. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι ο µεγαλύτερος ενθουσιασµός τόσο λεκτικά όσο και µη λεκτικά 

εκφράστηκε για την δηµοφιλή µουσική και για την µουσική η οποία συνόδευε τηλεοπτική 

σειρά κινουµένων σχεδίων. Συνεπώς, αναδύεται ο σηµαντικός ρόλος της εξοικείωσης µε 

το µουσικό ερέθισµα. Επιπροσθέτως, ενώ η ερευνήτρια έδωσε την οδηγία οι µαθητές να 

προβαίνουν στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µε το πέρας της ακρόασης συχνά 

ολοκλήρωναν την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πριν ολοκληρωθεί η ακρόαση. Το 

γεγονός δείχνει ότι η διάρκεια των ακροάσεων ήταν ικανοποιητική για να προβούν οι 

συµµετέχοντες σε κρίση και συνάδει τόσο µε τις παρατηρήσεις του LeBlanc (1979) όσο 

και µε τα ευρήµατα των Peretz κ.α. (1998) όπως προαναφέρθηκαν. 

 Τα ποιοτικά δεδοµένα, όπως αναδύθηκαν από την καταγραφή των παρατηρήσεων 

στο ηµερολόγιο της ερευνήτριας, φαίνεται να επιβεβαιώνουν σε γενικές γραµµές τα 

ποσοτικά ευρήµατα. Από τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήµατα συνδυαστικά, αναδύονται οι 

λειτουργίες της µουσικής στην καθηµερινότητα των µαθητών, µέσα από τις οποίες 
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προκαλείται εξοικείωση µε συγκεκριµένα µουσικά ερεθίσµατα,  η οποία µε τη σειρά της 

φαίνεται να επηρεάζει τις αντιδράσεις των µαθητών στα ερεθίσµατα αυτά. Οι ενδείξεις 

αυτές συνάδουν µε την θεωρητική προσέγγιση των Schubert, Hargreaves και North 

(2014), αναφορικά µε την εξοικείωση και τον ρόλο που αυτή παίζει στην απόκριση σε µία 

µουσική εµπειρία. Τα ευρήµατα συµφωνούν επίσης µε την προσέγγιση του Schäfer 

(2016), η οποία υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα των λειτουργιών που επιτελεί η µουσική 

στην καθηµερινότητα του ατόµου  για την διαµόρφωση των προτιµήσεών του. Συνεπώς, η 

χρήση της µουσικής στην καθηµερινότητα του ατόµου, οι λειτουργίες που αυτή επιτελεί 

και η εξοικείωση που αυτές επιφέρουν µε ορισµένα µουσικά ερεθίσµατα φαίνεται να 

συνεπιδρούν στην διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων. 

 Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές και µαθήτριες φάνηκε να 

απολαµβάνουν πολύ τη διαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Με την 

ολοκλήρωση της παρέµβασης ζητούσαν επανειληµµένα να επαναλάβουν την διαδικασία, 

ενώ κανένας µαθητής δεν αρνήθηκε τη συµπλήρωση ή παράδοση του ερωτηµατολογίου. 

Κατά συνέπεια, οι µαθητές φαίνεται να ήθελαν να µοιραστούν τις απόψεις τους και τα 

συναισθήµατά τους µε την ερευνήτρια – εκπαιδευτικό και να εκφέρουν κρίσεις για τα 

µουσικά ερεθίσµατα, ενώ φάνηκε επίσης να απολαµβάνουν τη διαδικασία της ακρόασης. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από σχόλια που προστέθηκαν από τους µαθητές στα 

ερωτηµατολόγια (π.χ. «σας ευχαριστούµε για τα ωραία τραγούδια που µας βάζετε»). Η 

ακρόαση µουσικής φαίνεται ότι είναι µία δραστηριότητα η οποία προσφέρει ευχαρίστηση 

στους µαθητές, ιδιαίτερα όταν οι απόψεις τους για τα µουσικά κοµµάτια που ακούγονται 

ζητούνται και θεωρούνται σηµαντικές. Από όλα τα παραπάνω, αναδεικνύεται η 

σπουδαιότητα της µουσικής στη ζωή των µαθητών και το γεγονός ότι τους επηρεάζει 

σηµαντικά. Είναι φανερό ότι η µουσική και οι πολλαπλές λειτουργίες της µπορούν να 

αποτελέσουν εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, ώστε η σχολική καθηµερινότητα να 

συνδεθεί µε την καθηµερινότητα των µαθητών εκτός σχολείου.  

 Δηµόσια Συζήτηση. Στη δηµόσια συζήτηση που διενεργήθηκε στην τάξη µε τη 

µορφή παιχνιδιού, αναδύθηκε ξεκάθαρη προτίµηση προς τη ξένη δηµοφιλή µουσική. 

Στην Δ΄ τάξη, ανάµεσα στα προτεινόµενα από τους µαθητές τραγούδια 

συγκαταλέχθηκε και περιορισµένος αριθµός τραγουδιών από άλλα είδη µουσικής, 

όπως από την ελληνική λαϊκή µουσική ή την ροκ,  ενώ στην ΣΤ΄ τάξη οι επιλογές 

αποτελούνταν αποκλειστικά από ξένη ποπ µουσική. Η διαφοροποίηση µεταξύ των 

προτιµήσεων των δύο τάξεων συνάδει µε τα ευρήµατα της στατιστικής ανάλυσης όπου 

η µουσική προτίµηση φαίνεται να µειώνεται µε την αύξηση της ηλικίας. Τα ευρήµατα 
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συνάδουν επίσης µε προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα σχετικά µε  τη µείωση του 

εύρους των µουσικών προτιµήσεων και της δεκτικότητας των παιδιών σε νέα 

ακούσµατα όσο η ηλικία τους αυξάνει (Hargreaves et al., 1995· LeBlanc et al., 2002 · 

Thomas, 2016 · Woody, 2004). 

 
Γενική Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

 

 Στην παρούσα έρευνα αναδεικνύεται ο ρόλος της συναισθηµατικής αντίδρασης σε 

ένα µουσικό ερέθισµα και η επίδραση της εξοικείωσης µε το µουσικό ερέθισµα στη 

διαµόρφωση της προτίµησης για αυτό, σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών. Τα ποιοτικά ευρήµατα 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα ποσοτικά δεδοµένα της παρούσας έρευνας. Πιο 

συγκεκριµένα, το ποσοτικό εύρηµα ότι το τέµπο σχετίζεται θετικά µε τη διέγερση που 

προκαλεί το µουσικό ερέθισµα, επιβεβαιώνεται και από τα ποιοτικά δεδοµένα (λεκτικές 

και µη λεκτικές αντιδράσεις των µαθητών στα µουσικά ερεθίσµατα και περιφραστικά 

σχόλια στο ερωτηµατολόγιο). Επιπροσθέτως, από τα ποιοτικά δεδοµένα γίνεται εµφανές 

ότι η µουσική προκαλεί έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Ο κοµβικός ρόλος των 

συναισθηµατικών αντιδράσεων στη διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων 

αντικατοπτρίζεται και στα στατιστικά ευρήµατα, τα οποία αναδεικνύουν τη διάθεση που 

προκαλεί το µουσικό ερέθισµα ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα στην διαµόρφωση των 

µουσικών προτιµήσεων των µαθητών συγκριτικά µε τη διέγερση και την εξοικείωση. Η 

αλλαγή διάθεσης φαίνεται να είναι ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα για την ακρόαση 

µουσικής στην καθηµερινότητα (Κοκκίδου & Τσακιρίδου, 2006 · Κοκκίδου & 

Τσακιρίδου, 2009 · Juslin & Laukka, 2004 · Juslin & Sloboda, 2011 · Saarikallio & 

Erkkila, 2007 · Schäfer, 2016 · Schaefer & Sedlmeier, 2010). Οι µαθητές φαίνεται να 

προτιµούν µουσικά ερεθίσµατα που τους προκαλούν θετική διάθεση και αυξηµένη 

διέγερση δηλαδή, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, µουσικά κοµµάτια που τους γεµίζουν ενέργεια, 

δυναµισµό και τους κάνουν να αισθάνονται ευχάριστα. Ο παράγοντας της εξοικείωσης 

φαίνεται να επιδρά στην πρόκληση των προαναφερθέντων συναισθηµάτων καθώς και στη 

διαµόρφωση της προτίµησης. Τόσο από τη στατιστική ανάλυση όσο και από τον 

ενθουσιασµό που παρατηρήθηκε ότι εξέφρασαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της 

ακρόασης προκύπτει ότι η εξοικείωση επιδρά στην απόκρισή τους στο µουσικό ερέθισµα. 

Ο ρόλος της εξοικείωσης συζητήθηκε πολλαπλώς στη βιβλιογραφία και φαίνεται να 

επηρεάζει τόσο τη διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων (Demorest & Schultz, 2004  · 

Peretz, Gaudreau & Bonnel, 1998· Schubert, 2007 · Siebenaler, 1999 · Schubert et. al., 
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2014 · Witvliet & Vrana, 2007) όσο και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις που εγείρονται 

από τα µουσικά ερεθίσµατα (Van den Bosch et. al., 2013).  

 Οι παράγοντες φύλο και εξωσχολική µουσική εκπαίδευση δεν φάνηκε να 

συνεπιδρούν στη διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών 9-12 ετών 

κατ’ αντίθεση µε άλλες έρευνες (Στάµου, 2006 · Hargreaves et al., 1995 · 

LeBlanc,1980 · LeBlanc et al., 2002). Η εξωσχολική µουσική εκπαίδευση πιθανώς να 

µην εµφανίστηκε ως σηµαντικός παράγοντας διότι όπως προέκυψε από τα ποιοτικά 

δεδοµένα  δεν πρόκειται για µουσική εκπαίδευση που έχει προσανατολισµό στην 

κλασική (δυτική) µουσική όπως συνηθίζεται σε άλλες έρευνες του πεδίου (Dellacherie 

et al., 2010 · Egermann et al., 2011 · Hargreaves et al., 1995 · Jaquet et al., 2014 · 

Marin et al., 2012) αλλά αφορά και άλλα µουσικά είδη (παραδοσιακή, ροκ και 

δηµοφιλή). Επίσης, η µουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου δεν ήταν πολυετής για 

κανέναν από τους συµµετέχοντες, όπως οι ίδιοι δήλωσαν είτε ως γραπτό σχόλιο είτε 

στη δηµόσια συζήτηση στην τάξη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οπότε η διάρκειά 

της πιθανώς να µην ήταν αρκετή ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα. Σε αντίθεση µε 

το φύλο και τη µουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου, η ηλικία των µαθητών φαίνεται 

να σχετίζεται µε τις µουσικές τους προτιµήσεις. Τόσο από τη στατιστική ανάλυση όσο 

και από τη δηµόσια συζήτηση στην τάξη, φαίνεται ότι η δεκτικότητα σε νέα 

ακούσµατα µειώνεται µε την ηλικία και η µουσική προτίµηση τείνει να φθίνει µε 

εξαίρεση την δηµοφιλή - ποπ µουσική. Το γεγονός αυτό είναι έκδηλο και στα υπόλοιπα 

ποιοτικά δεδοµένα, όπου αναδύεται η ξεκάθαρη προτίµηση των παιδιών της ΣΤ΄ 

δηµοτικού ως προς την ξένη ποπ µουσική. Αυτό πιθανώς να συµβαίνει εξαιτίας της 

αυξηµένης εξοικείωσής τους µε το συγκεκριµένο είδος στην καθηµερινότητά τους, 

καθώς η ηλικία αυτή αποτελεί προπύργιο της εφηβείας που λατρεύει την ποπ, και διότι 

βεβαίως η ποπ δεσπόζει στα µέσα µαζικής επικοινωνίας για εµπορικούς κυρίως λόγους 

(Woody, 2004 · Κοκκίδου & Τσακιρίδου, 2006). Το εύρηµα αυτό συνάδει επίσης µε τα 

ευρήµατα της έρευνας της Στάµου (2006) σε παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δηµοτικού 

σχολείου αναφορικά µε την ξεχωριστή θέση που έχει η ποπ µουσική στις προτιµήσεις 

τους και την εξοικείωσή τους µε αυτήν στην καθηµερινότητά τους. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στη συγκεκριµένη έρευνα, ότι ενώ οι µαθητές που παρακολουθούν 

µαθήµατα µουσικής εκτός σχολείου τείνουν να δηλώνουν προτίµηση και για άλλα ήδη 

µουσικής, η ποπ µουσική φαίνεται να κυριαρχεί στις προτιµήσεις όλων ανεξαρτήτως 

των συµµετεχόντων. Συνεπώς, η δηµοφιλής µουσικής φαίνεται να λειτουργεί 

διαφορετικά από τα υπόλοιπα µουσικά είδη, και να διατηρεί τη δηµοτικότητά της σε 
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αυτές τις ηλικίες. 
 

Περιορισµοί και Συνεισφορά στο Πεδίο 
 

 Η παρούσα έρευνα είχε ικανοποιητικό αριθµό συµµετεχόντων, αξιόπιστα 

ερευνητικά εργαλεία και σαφή µεθοδολογική διάρθρωση για να εξαχθούν αξιόπιστα 

συµπεράσµατα, ωστόσο εµφανίζει ορισµένους περιορισµούς. Το δείγµα της παρούσας 

έρευνας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως τυχαίο, ούτε ως αντιπροσωπευτικό του 

ελληνικού πληθυσµού καθότι όλοι οι µαθητές φοιτούν σε ένα µόνο σχολείο και διαµένουν 

στην ίδια αστική περιοχή. Συνεπώς, για να υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσµάτων στον ελληνικό πληθυσµό θα χρειαζόταν εφαρµογή της ερευνητικής 

παρέµβασης σε µεγαλύτερο δείγµα µαθητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

Οι συσχετισµοί που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα µεταξύ των παραγόντων 

της διάθεσης, της διέγερσης, της εξοικείωσης, των µουσικών χαρακτηριστικών (τέµπο-

τρόπος), της ηλικίας, της µουσικής εκπαίδευσης εκτός σχολείου και του φύλου, στη 

διαµόρφωση των µουσικών προτιµήσεων που δηλώνουν οι µαθητές αποτελούν ένα µέρος 

µόνο των πιθανών αλληλεπιδράσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθούν οι πιθανές 

συσχετίσεις µεταξύ της διάθεσης που προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα και του τέµπο στο 

οποίο εκτελείται, καθώς και µεταξύ της διέγερσης που προκαλεί και του τρόπου στον 

οποίο είναι γραµµένο. Οι σχέσεις αυτές δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, όπως φαίνεται και 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όπως αυτή παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο.  

Επίσης, για να είναι εφικτό να εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα ως προς τη 

συσχέτιση του τέµπο και του τρόπου µε τις µουσικές προτιµήσεις, θα ήταν καλό να 

πραγµατοποιηθεί η ερευνητική παρέµβαση µε τη χρήση περισσότερων µουσικών 

ερεθισµάτων από κάθε µουσικό είδος και σε ποικιλία τέµπο και τρόπων. Επιπροσθέτως, θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον η µελέτη των συσχετίσεων που µπορεί να προκύπτουν µεταξύ του 

φύλου και της διάθεσης, του φύλου και της διέγερσης, της εξοικείωσης και της ηλικίας για 

τη διαµόρφωση της προτίµησης. Επίσης, η διερεύνηση συσχετισµών µεταξύ της διάθεσης 

και της διέγερσης που προκαλεί ένα µουσικό ερέθισµα, σε συνδυασµό µε τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, θα παρείχε σηµαντικές ενδείξεις για τον τρόπο µε 

τον οποίο αντιλαµβάνονται, βιώνουν ή εκφράζουν οι µαθητές τις διαστάσεις αυτές της 

συναισθηµατικής αντίδρασης στο µουσικό ερέθισµα.  

Στην παρούσα έρευνα δεν διερευνήθηκε ο ρόλος που µπορεί να έχει το µουσικό 

είδος ως µεταβλητή, παρότι φαίνεται να αναδύεται σηµαντικός από την ανάλυση των 
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ποιοτικών δεδοµένων, κυρίως όσον αφορά την ποπ - δηµοφιλή µουσική. Εποµένως, θα 

ήταν χρήσιµο να διερευνηθούν οι πιθανές συσχετίσεις κι αλληλεπιδράσεις των 

µεταβλητών της διάθεσης, της διέγερσης, της εξοικείωσης και της προτίµησης µε το 

µουσικό είδος. Επιπρόσθετα, θα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθεί ποιος παράγοντας 

αναδύεται ως σηµαντικότερος µεταξύ της διάθεσης, της διέγερσης, και της εξοικείωσης 

για την δήλωση υψηλότερου βαθµού προτίµησης από τους συµµετέχοντες µεταξύ 

µουσικών ερεθισµάτων τα οποία ανήκουν στο ίδιο µουσικό είδος. 

 Η παρούσα έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνει ευρήµατα παλαιότερων ερευνών 

αναφορικά µε τις µουσικές προτιµήσεις µαθητών και µαθητριών 9-12 ετών, αλλά και να 

ρίχνει φως σε συσχετισµούς µεταξύ των παραγόντων συναισθηµατικής αντίδρασης σε ένα 

µουσικό ερέθισµα, της εξοικείωσης µε το ερέθισµα και της προτίµησης που εκφράζεται γι’ 

αυτό. Επίσης, φιλοδοξεί να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς µουσικής να ενηµερώσουν τις 

επιλογές ρεπερτορίου στη σχολική τάξη και να τους προτείνει µία διαδικασία διερεύνησης 

των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών τους. Κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η 

γνωριµία της εκπαιδευτικού - ερευνήτριας µε τους µαθητές πραγµατοποιήθηκε µέσω 

µουσικών ερεθισµάτων στα οποία οι µαθητές ήταν αφοσιωµένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής τους. Οι µαθητές φάνηκε ότι άκουγαν ενεργά και µε προσοχή τα 

αποσπάσµατα µουσικής, πιθανώς διότι τους είχε ανατεθεί η συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. Συνεπώς, µέσω της παρέµβασης  καλλιεργήθηκαν δεξιότητες 

ενεργητικής ακρόασης. Επίσης, οι συµµετέχοντες ανέτρεξαν σε προηγούµενες εµπειρίες 

οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι µπήκαν σε διαδικασία αναστοχασµού, καλλιέργησαν τη 

µουσική µνήµη τους και εξέφρασαν αισθητικές κρίσεις. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους 

µαθητές να έρθουν σε επαφή µε νέα ακούσµατα και να αναστοχαστούν γύρω από αυτά. 

Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή των µουσικών ακροάσεων και των τοποθετήσεων των 

µαθητών επί αυτών, φαίνεται να επιτελεί τόσο παιδαγωγικούς όσο και ερευνητικούς 

στόχους. Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα θα µπορούσε 

να παρέχει µία βάση για τη διερεύνηση από τους εκπαιδευτικούς των µουσικών 

προτιµήσεων των µαθητών τους στις τρεις υψηλότερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  

 
Επίλογος 

 
 Η διερεύνηση των µουσικών προτιµήσεων έχει αναδείξει ένα πεδίο πολλαπλών 

συσχετισµών. Στην παρούσα έρευνα, οι µουσικές προτιµήσεις οι οποίες εκφράστηκαν από 

µαθητές και µαθήτριες 9-12 ετών και φοιτούν σε ελληνικό δηµόσιο σχολείο φαίνεται να 

επηρεάζονται σηµαντικά από τα συναισθήµατα που προκαλεί η µουσική στους ακροατές, 
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να επηρεάζονται µε µέτρια ένταση από την εξοικείωση των ακροατών µε το µουσικό 

ερέθισµα και να σχετίζονται επίσης µε την ηλικία των ακροατών. Η συναισθηµατική 

αντίδραση µετρήθηκε µέσω των διαστάσεων της διέγερσης, η οποία φαίνεται να 

επηρεάζεται θετικά από το τέµπο του µουσικού ερεθίσµατος, και της διάθεσης, η οποία 

φαίνεται να επηρεάζεται από τον τρόπο στον οποίο έχει γραφτεί το µουσικό απόσπασµα 

που ακροάται. Οι µαθητές και οι µαθήτριες φαίνεται να προτιµούν την µουσική που τους 

κάνει να αισθάνονται ευχάριστα και που τους διεγείρει. Τα ευρήµατα µπορούν να φανούν 

ιδιαιτέρως χρήσιµα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυµούν να επιλέγουν ακροάσεις 

µουσικής τις οποίες οι µαθητές θα απολαµβάνουν. Η διαδικασία διερεύνησης των 

προτιµήσεων των µαθητών που ακολουθήθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τάξη της 

µουσικής εξυπηρετώντας τόσο παιδαγωγικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Τα 

ερωτήµατα γύρω από τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις µουσικές προτιµήσεις και 

τους πιθανούς συσχετισµούς µεταξύ τους παραµένουν πολλαπλά και αξίζει να 

διερευνηθούν περαιτέρω. Η διερεύνηση αυτή θα συµβάλλει ώστε να αποσαφηνισθούν οι 

µηχανισµοί που οδηγούν στην διαµόρφωσή τους, ιδίως αναφορικά µε τον µαθητικό 

πληθυσµό. Απώτερος στόχος θα µπορούσε να είναι η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ της 

µουσικής που διδάσκεται στο σχολείο και της µουσικής που διέπει την καθηµερινότητα 

των παιδιών, έτσι ώστε η µουσική του σχολείου να κερδίσει τους µαθητές και να έχει τη 

δύναµη σταδιακά να τους τραβήξει προς άλλα, ενδιαφέροντα και περισσότερο άγνωστα 

µουσικά είδη. 
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Παράρτηµα Α 
Φόρµα Συναίνεσης 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος της µουσικής και σύµφωνα µε τα σχολικά εγχειρίδια, 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο/η εκπαιδευτικός µουσικής οφείλει να διερευνήσει τις 
µουσικές προτιµήσεις των µαθητών για καλύτερη προσαρµογή του µαθήµατος στις 
ανάγκες τους. Η διαδικασία αυτή  έγινε στο µάθηµα της µουσικής µέσω σύντοµων 
ερωτηµατολογίων στα οποία οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν για τις προτιµήσεις 
τους σε σχέση µε δείγµατα µουσικής από διάφορα µουσικά είδη. Σε αυτή τη διαδικασία 
αφιερώσαµε ένα µικρό τµήµα (5-7 λεπτά) κάθε µαθήµατος µουσικής, τις πρώτες 6 
εβδοµάδες περίπου. Επίσης, οι µουσικές προτιµήσεις των µαθητών αναδύθηκαν µέσα από 
συζήτηση στην τάξη. Η διαδικασία αυτή βοηθά τον/την εκπαιδευτικό να προσαρµόσει το 
µάθηµα στις ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που 
εµφανίζουν οι απαντήσεις των µαθητών/µαθητριών ζητώ την άδειά σας να επεξεργαστώ 
και να χρησιµοποιήσω τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο 
της µεταπτυχιακής διατριβής που εκπονώ στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα 
Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μουσικές 
Τέχνες”, Κατεύθυνση “Διδακτική της Μουσικής”. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
διασφαλιστεί πλήρως η ανωνυµία των συµµετεχόντων/συµµετεχουσών µέσω 
κωδικοποίησης των δεδοµένων, και δε θα προσδιορίζεται πουθενά η ταυτότητά τους. Τα 
σχετικά αρχεία θα φυλαχθούν σε ασφαλή χώρο του σχολείου όπου θα έχει πρόσβαση µόνο 
η δασκάλα της µουσικής και θα έχουν καταστραφεί ως τον Δεκέµβριο του 2017, όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες.  

Η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη και ταυτοχρόνως πολύτιµη, γιατί τα 
αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν στη διατριβή και στην επιστηµονική κοινότητα θα 
ενηµερώσουν τους µουσικοπαιδαγωγούς και τους ακαδηµαϊκούς που ασχολούνται µε την 
επιστηµονική έρευνα στον τοµέα αυτό, για το τι προτιµούν να ακούν οι 
µαθητές/µαθήτριες. Κατά συνέπεια, θα υπάρξει η δυνατότητα να ενηµερωθούν και να 
βελτιωθούν οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται στα σχολικά µαθήµατα µουσικής και να 
έρθει το µάθηµα της µουσικής πιο κοντά στην καθηµερινότητα των µαθητών.  

Μετά την χορήγηση συναίνεσης θα λάβετε ένα αντίγραφο της σχετικής φόρµας 
υπογεγραµµένο από τη δασκάλα µουσικής-ερευνήτρια Μαρία Τσαλίκη. Για οποιαδήποτε 
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε µαζί µου στο 
τηλέφωνο του σχολείου 2310432740, κάθε Παρασκευή (ώρες 10:00-10:45), ή µέσω e-mail 
στο jakamaas@hotmail.com. 

 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 
 

Η δασκάλα της Μουσικής 
Μαρία Τσαλίκη 
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Δηλώνω υπεύθυνα, ως κηδεµόνας του µαθητή/ της µαθήτριας 
…………………………………… (ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ),  ότι επιτρέπω 
τη χρήση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της 
µουσικής σε σχέση µε τις µουσικές προτιµήσεις του/της για τους σκοπούς της 
προαναφερθείσας έρευνας όπως περιγράφονται παραπάνω, εφόσον διασφαλίζεται 
πλήρως η ανωνυµία και δεν αποκαλύπτονται άµεσα ή έµµεσα στοιχεία που µπορούν 
να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του/της. 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜ. 
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Παράρτηµα Β 

Ερωτηµατολόγια 

Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Ποια είναι η ηλικία σου; ...................χρονών 

2. Ποιο είναι το φύλο σου;   □ ΑΓΟΡΙ   □ ΚΟΡΙΤΣΙ 

3. Παρακολουθείς µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος της µουσικής στο 

σχολείο; 

□ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

4. Έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος 

της µουσικής στο σχολείο:          □ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

Β. ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

1.   Η µουσική που µόλις άκουσα µου άρεσε:  

 α. καθόλου  β. λίγο  γ. δεν έχω άποψη δ. αρκετά ε. πολύ 

2. Θα µου άρεζε αυτή η µουσική  να ακούγεται στο διάλειµµα 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

3. Η µουσική που µόλις άκουσα µε έκανε να αισθανθώ: 

α. πολύ δυσάρεστα   β. δυσάρεστα      γ. αδιάφορα  

δ. ευχάριστα    ε. πολύ ευχάριστα 

4. Τα συναισθήµατα που µου προκάλεσε η µουσική ήταν: 

α. πολύ αρνητικά  β. αρνητικά   γ. αδιάφορα  

 
Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………….Ηµεροµηνία:……………………. 
 
 
 Τάξη/Τµήµα:…………………………………Αντικείµενο Ακρόασης:……………….Τύπος Α 
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δ. θετικά   ε. πολύ θετικά 

5. Θα χαρακτήριζα τη µουσική που µόλις άκουσα: 

α. πολύ χαλαρωτική   β. χαλαρωτική      γ. ουδέτερη    

δ. ξεσηκωτική    ε. πολύ ξεσηκωτική 

6. Η µουσική που µόλις άκουσα µε γέµισε ενέργεια και δυναµισµό. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

7. Τη µουσική που άκουσα, την ακούω συχνά στην καθηµερινότητά µου. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

8. Η µουσική που άκουσα µου είναι τελείως άγνωστη. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

 

Σκέψεις που θέλω να µοιραστώ σε σχέση µε τη µουσική που άκουσα: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 

Η δασκάλα της Μουσικής  
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Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Ποια είναι η ηλικία σου; ...................χρονών 

2. Ποιο είναι το φύλο σου;   □ ΑΓΟΡΙ   □ ΚΟΡΙΤΣΙ 

3. Παρακολουθείς µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος της µουσικής στο 

σχολείο; 

□ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

4. Έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος 

της µουσικής στο σχολείο:          □ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

Β. ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

1. Τα συναισθήµατα που µου προκάλεσε η µουσική ήταν: 

α. πολύ αρνητικά  β. αρνητικά   γ. αδιάφορα  

δ. θετικά   ε. πολύ θετικά 

2. Θα χαρακτήριζα τη µουσική που µόλις άκουσα: 

α. πολύ χαλαρωτική   β. χαλαρωτική      γ. ουδέτερη    

δ. ξεσηκωτική    ε. πολύ ξεσηκωτική 

3. Η µουσική που άκουσα µου είναι τελείως άγνωστη. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

4. Η µουσική που µόλις άκουσα µου άρεσε:  

 α. καθόλου  β. λίγο  γ. δεν έχω άποψη δ. αρκετά ε. πολύ 

 
Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………….Ηµεροµηνία:……………………. 
 
 
 Τάξη/Τµήµα:…………………………………Αντικείµενο Ακρόασης:……………….Τύπος Β 
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5. Η µουσική που µόλις άκουσα µε γέµισε ενέργεια και δυναµισµό. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

6. Θα µου άρεζε αυτή η µουσική  να ακούγεται στο διάλειµµα 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

7. Τη µουσική που άκουσα, την ακούω συχνά στην καθηµερινότητά µου. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

8. Η µουσική που µόλις άκουσα µε έκανε να αισθανθώ: 

α. πολύ δυσάρεστα   β. δυσάρεστα      γ. αδιάφορα  

δ. ευχάριστα    ε. πολύ ευχάριστα 

 

Σκέψεις που θέλω να µοιραστώ σε σχέση µε τη µουσική που άκουσα: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 

Η δασκάλα της Μουσικής 
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 Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

1. Ποια είναι η ηλικία σου; ...................χρονών 

2. Ποιο είναι το φύλο σου;   □ ΑΓΟΡΙ   □ ΚΟΡΙΤΣΙ 

3. Παρακολουθείς µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος της µουσικής στο 

σχολείο; 

□ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

4. Έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος 

της µουσικής στο σχολείο:          □ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

Β. ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

1. Τη µουσική που άκουσα, την ακούω συχνά στην καθηµερινότητά µου. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

2. Θα χαρακτήριζα τη µουσική που µόλις άκουσα: 

α. πολύ χαλαρωτική   β. χαλαρωτική      γ. ουδέτερη    

δ. ξεσηκωτική    ε. πολύ ξεσηκωτική 

3. Η µουσική που µόλις άκουσα µε έκανε να αισθανθώ: 

α. πολύ δυσάρεστα   β. δυσάρεστα      γ. αδιάφορα  

δ. ευχάριστα    ε. πολύ ευχάριστα 

4. Η µουσική που µόλις άκουσα µου άρεσε:  

 α. καθόλου  β. λίγο  γ. δεν έχω άποψη δ. αρκετά ε. πολύ 

 

 
Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………….Ηµεροµηνία:……………………. 
 
 
 Τάξη/Τµήµα:…………………………………Αντικείµενο Ακρόασης:……………….Τύπος Γ 
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5. Η µουσική που µόλις άκουσα µε γέµισε ενέργεια και δυναµισµό. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

6. Η µουσική που άκουσα µου είναι τελείως άγνωστη. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

7. Θα µου άρεζε αυτή η µουσική  να ακούγεται στο διάλειµµα 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

8. Τα συναισθήµατα που µου προκάλεσε η µουσική ήταν: 

α. πολύ αρνητικά  β. αρνητικά   γ. αδιάφορα  

δ. θετικά   ε. πολύ θετικά 

 

Σκέψεις που θέλω να µοιραστώ σε σχέση µε τη µουσική που άκουσα: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 

Η δασκάλα της Μουσικής 
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Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Ποια είναι η ηλικία σου; ...................χρονών 

2. Ποιο είναι το φύλο σου;   □ ΑΓΟΡΙ   □ ΚΟΡΙΤΣΙ 

3. Παρακολουθείς µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος της µουσικής στο 

σχολείο; 

□ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

4. Έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής εκτός του µαθήµατος 

της µουσικής στο σχολείο:          □ ΝΑΙ   □ ΟΧΙ  

Β. ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

1. Η µουσική που άκουσα µου είναι τελείως άγνωστη. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

2. Τη µουσική που άκουσα, την ακούω συχνά στην καθηµερινότητά µου. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ  

3. Η µουσική που µόλις άκουσα µε γέµισε ενέργεια και δυναµισµό. 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

4. Θα χαρακτήριζα τη µουσική που µόλις άκουσα: 

α. πολύ χαλαρωτική   β. χαλαρωτική      γ. ουδέτερη    

δ. ξεσηκωτική    ε. πολύ ξεσηκωτική 

 
Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………….Ηµεροµηνία:……………………. 
 
 
 Τάξη/Τµήµα:…………………………………Αντικείµενο Ακρόασης:……………….Τύπος Δ 
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5. Τα συναισθήµατα που µου προκάλεσε η µουσική ήταν: 

α. πολύ αρνητικά  β. αρνητικά   γ. αδιάφορα  

δ. θετικά   ε. πολύ θετικά 

6. Η µουσική που µόλις άκουσα µε έκανε να αισθανθώ: 

α. πολύ δυσάρεστα   β. δυσάρεστα      γ. αδιάφορα  

δ. ευχάριστα    ε. πολύ ευχάριστα 

7. Θα µου άρεζε αυτή η µουσική  να ακούγεται στο διάλειµµα 

α. διαφωνώ πολύ    β. διαφωνώ    γ. ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

δ. συµφωνώ    ε. συµφωνώ πολύ 

8. Η µουσική που µόλις άκουσα µου άρεσε:  

 α. καθόλου  β. λίγο  γ. δεν έχω άποψη δ. αρκετά ε. πολύ 

 

Σκέψεις που θέλω να µοιραστώ σε σχέση µε τη µουσική που άκουσα: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 

Η δασκάλα της Μουσικής 
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Παράρτηµα Γ 
 

 


