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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η έκφραση του συναισθήματος στην απόδοση της μουσικής είναι μια μορφή λεκτικής ή μη 

λεκτικής επικοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι παρουσιάζουν διαφορετικού είδους 

δεκτικότητα (Resnicow, Salovey, Repp, 2004). Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να 

διερευνήσει τη σύγκριση στην  ικανότητα παιδιών σχολικής ηλικίας με και χωρίς 

προβλήματα ακοής να αξιολογούν και να ερμηνεύουν συναισθηματικές ιδιότητες που 

αντιλαμβάνονται στη μουσική, ως αναλογίες συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα διερευνά 

την ικανότητά τους να αποκωδικοποιούν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα της χαράς, 

της λύπης, του θυμού και του φόβου κατά την ακρόαση 3 διαφορετικών ειδών μουσικών 

ερεθισμάτων. Το συγκεκριμένο θέμα χρήζει έρευνας, καθώς τόσο το πεδίο της μουσικής 

δεκτικότητας των παιδιών με βαρηκοΐα είναι σχετικά ανεξερεύνητο, όσο και το πεδίο 

αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω της μουσικής. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για μένα προσωπικά ως μουσικό, καθώς θεωρώ την αναγνώριση συναισθημάτων 

μια δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα για συναισθήματα δυσκολότερα στην κατανόησή τους, 

(όπως ο φόβος και ο θυμός), εκτός των σχετικά εύληπτων συναισθημάτων της χαράς και της 

λύπης. Παράλληλα, άξια διερεύνησης είναι η ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης για την 

αναγνώριση συναισθημάτων μέσω μουσικών κομματιών, τόσο στα παιδιά με βαρηκοΐα, όσο 

και στα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής. 

Η προβληματική της έρευνας στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι τα διάφορα δομικά στοιχεία 

της μουσικής, συνδυάζονται ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα να δηλοποιούν ή να θυμίζουν 

κάποιους τύπους εσωτερικών συναισθηματικών καταστάσεων. Ο ακροατής λοιπόν, 

αντιδρώντας συναισθηματικά στα μουσικά στοιχεία, αποδίδει κάποιο νόημα στη μουσική 

φόρμα με συναισθηματικούς όρους. Συνεπώς, η μουσική φόρμα λειτουργεί ως 

αντικειμενοποίηση των συναισθηματικών καταστάσεων, οι οποίες συμβολίζονται με έναν μη 

υποδηλούμενο τρόπο μέσω των μουσικών στοιχείων. Η μουσική είναι ένα μη-λεκτικό ισχυρό 

εργαλείο για τη μετάδοση συναισθημάτων. Ο εντοπισμός των συναισθημάτων είναι ένα 

σημαντικό μέρος της φυσιολογικής κοινωνικής ανάπτυξης και επικοινωνίας και, συνεπώς, η 

μουσική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των δεξιοτήτων 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστό κατά πόσο τα παιδιά που 

χρησιμοποιούν κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να αναγνωρίσουν 

το συναισθηματικό περιεχόμενο που μεταφέρεται μέσω της μουσικής(Hopyan, Gordon, 

Papsin, 2011). Ο στόχος στην παρούσα μελέτη είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο τα παιδιά 
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με βαρηκοΐα και τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής έχουν αποκτήσει την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν τα 4 συναισθήματα (χαρά, λύπη, φόβο, θυμό) μέσα σε μουσικές φράσεις 

καθώς και η σύγκριση των 2 ομάδων παιδιών ως προς την αναγνώριση των συναισθημάτων. 

 

ABSTRACT 

 

The expression of emotion in the performance of music is a form of verbal or non-verbal 

communication in which people have different kind receptivity (Resnicow, Salovey, Repp, 

2004). This research aims to investigate the comparison in the ability of school aged children 

with and without hearing impairments to evaluate and interpret emotional qualities perceived 

in music as emotion proportions. Specifically investigates their ability to decode and 

recognize the feelings of joy, sadness, anger and fear from three different kinds of musical 

stimuli. This issue requires research, because the field of music receptivity of children with 

hearing and the emotion recognition field through music loss are relatively unexplored. In 

addition, it requires particular interest to me personally, as a musician, as I think that 

emotions’ recognition through music is a difficult process, especially for difficult feelings in 

their understanding (such as fear and anger), except for understandable emotions of joy and 

sadness. At the same time, worthy of investigation is the existence of pre-existing knowledge 

about the emotions’ recognition through music, both in children with hearing loss, and in 

normal hearing children. 

The first thought of this research was based on the belief that the various components of 

music are combined in various ways, thus signifies or remind some types of internal 

emotional states. The listener then, reacting emotionally to music elements, attributes a 

meaning to the musical form with emotional terms. Therefore, the musical form acts as 

objectification of emotional states, which are represented by a non denoted way through the 

musical elements. Music is a non-verbal powerful tool for transmitting emotions. Identifying 

feelings is an important part of normal social development and communication and, therefore, 

the music can play an important role in defining these skills during development. It is not 

known yet whether children using cochlear implants and hearing aids can recognize the 

emotional content conveyed through music (Hopyan, Gordon, Papsin, 2011). The aim of this 

study is to determine whether children with hearing loss and normal hearing children have 

acquired the ability to recognize the four emotions (joy, sadness, fear, anger) in musical 

phrases and the comparison of two groups of children in the recognition of emotions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μουσική επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας όπως και το τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, κάτι που έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και 

προβληματισμού στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Πρώτος απ’ όλους, ο 

αναγνωρισμένος θεωρητικός της μουσικής, Πυθαγόρας, περιέγραψε το τρόπο με τον οποίο η 

μουσική επιδρά στη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Στη συνέχεια, ο Πλάτωνας 

υποστήριξε πως η μουσική έχει ηθοπλαστική δύναμη. Ιδιαίτερα η «καλή», η «σεμνή» μουσική 

(όπως τη χαρακτηρίζει) με το ρυθμό και το τόνο της επηρεάζει τη σκέψη. Ακόμη, ο 

Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά» αναφέρει το εξής (Shaboutin, 2005, σελ. 20-21): «Η 

ικανότητα της μουσικής να επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των ακροατών είναι 

συνδεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα. Οι μουσικοί τόνοι 

διαφέρουν ουσιαστικά ο ένας από τον άλλο, ώστε κατά την ακρόασή τους εμφανίζεται σε μας 

διαφόρων ειδών διάθεση, και δε συμπεριφερόμαστε καθόλου κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε 

έναν από αυτούς.» Τέλος, ο Ιπποκράτης συνιστούσε στους ασθενείς του θεραπείες με μουσική 

και παρατηρούσε τις επιδράσεις της στους ανθρώπους. Από τη στιγμή που η μουσική 

εισχωρήσει στα αυτιά του ανθρώπου αρχίζει ένα ταξίδι. Οι ήχοι γίνονται ερεθίσματα που 

περνούν από τα ακουστικά νεύρα και φτάνουν στον εγκέφαλο. Εκεί δημιουργείται ένα 

κύκλωμα δονήσεων που μπορούν να εκδηλωθούν ως εξωτερικές σωματικές αντιδράσεις. 

Έρευνα έχει δείξει πως τα άτομα που βίωσαν μια ισχυρή μουσική εμπειρία, αντέδρασαν με 

δάκρυα, ρίγος, αύξηση της θερμότητας, πόνο, αύξηση καρδιακού ρυθμού κ.ά. Η μουσική και 

η βαρηκοΐα ήταν ανέκαθεν δύο έννοιες που δεν θεωρούνταν συμβατές. Στην καλύτερη 

περίπτωση, θεωρούσαμε ότι οι βαρήκοοι αντιλαμβάνονται τη μουσική μέσα από τις δονήσεις 

σε διάφορα μέλη του σώματός τους, γεγονός εν μέρει αληθές, αλλά πολύ περιοριστικό, αν 

σκεφτεί κανείς το εύρος και τις διαστάσεις της μουσικής και του τι εννοούμε με τον όρο 

μουσικότητα. Τα άτομα με βαρηκοΐα αναγνωρίζουν, συνήθως με μικρότερη ακρίβεια τα 

συναισθήματα που εκφράζονται μέσω ενός μουσικού κομματιού σε σχέση με τα άτομα χωρίς 

προβλήματα ακοής (Vongpaisal, Trehub, Schellenberg & Papsin, 2004). Ο κάθε ακροατής, 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα μουσικά ερεθίσματα, με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες του 

καθώς και την ικανότητά του να διακρίνει τα διάφορα μουσικά στοιχεία, να τα 

αποκωδικοποιεί ανάλογα και να τα ερμηνεύει, μετατρέποντάς τα σε εικόνα (Darrow & Novak, 

2007), η οποία δεν προκύπτει λογικά αλλά είναι αποτέλεσμα της προϋπάρχουσας γνώσης του 

ατόμου. Έτσι ανάλογα με την ηλικία και την προϋπάρχουσα γνώση το άτομο ερμηνεύει ένα 
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μουσικό κομμάτι με συγκεκριμένο διαφορετικό τρόπο από ό,τι άλλα άτομα ή ο συνθέτης 

(Darrow & Novak, 2007). Άτομα με βαρηκοΐα και άλλα εκ γενετής προβλήματα ακοής 

συνήθως εμφανίζουν καθυστέρηση στις κοινωνικές δεξιότητες και στην κοινωνική 

προσαρμογή. Παρόλα αυτά τα άτομα με προβλήματα ακοής τα οποία ήταν εκτεθειμένα από 

μικρή ηλικία σε μουσικά ερεθίσματα δεν παρουσίασαν τόσο έντονες καθυστερήσεις 

(Deruelle, 2010), γεγονός το οποίο μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η μουσική επιδρά θετικά 

στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα ακοής. Οι ραγδαίες 

εξελίξεις στον τομέα των κοχλιακών εμφυτευμάτων έφεραν μεγάλες ανατροπές στην 

παραδοσιακή θεώρηση της βαρηκοΐας. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων με βαρηκοΐα (Loy 2010‧ Hammes, Novak, Rotz, Willis, 

Edmondson, & Thomas, 2002 ‧ Miyamoto, Houston, Kirk, Perdew, & Svirsky, 2003). Καθώς 

τα παιδιά λαμβάνουν τα εμφυτεύματα σε ηλικία μόλις λίγων μηνών, τα αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι θεαματικά. Παρόλο που τα εμφυτεύματα έχουν 

πολύ καλή απόδοση στην κωδικοποίηση των ήχων του φάσματος της ομιλίας, φαίνεται ότι 

υστερούν ακόμα στην κωδικοποίηση των μουσικών ήχων. Αυτό είναι κατανοητό, αν σκεφτεί 

κανείς ότι η μουσική αποτελείται από ηχητικά σήματα διαφορετικής χροιάς, συχνότητας και 

έντασης που εκπέμπονται συνήθως ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενήλικες 

βαρήκοοι που χρησιμοποιούν κοχλιακά εμφυτεύματα αναφέρουν ότι εκλαμβάνουν τους 

μουσικούς ήχους αλλοιωμένους μέσα από το εμφύτευμα, (Gfeller, Christ, Knutson, Witt, 

Murray, & Tyler, 2000). Παρόλα αυτά, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ενασχόληση 

με τη μουσική έχει οφέλη τόσο σε επίπεδα ανάπτυξης του εγκεφάλου όσο και στο επίπεδο της 

επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (Pascual & Leone, 2001). 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θέμα 

το οποίο ερευνά και διαπραγματεύεται είναι η σύγκριση όσον αφορά την αναγνώριση των 

συναισθημάτων μέσω μουσικής ακρόασης ανάμεσα σε παιδιά σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα 

και παιδιά σχολικής ηλικίας χωρίς προβλήματα ακοής. Παράλληλα, στο θεωρητικό μέρος 

αναλύεται η επίδραση της μουσικής στο συναίσθημα και η επιρροή που αυτή ασκεί,  καθώς 

και οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να εντοπίζει και να αναγνωρίζει κανείς τα διάφορα 

συναισθήματα μέσω της ακρόασης κάποιου μουσικού κομματιού. Επιπρόσθετα, παρατίθενται 

θεωρητικά δεδομένα και έρευνες σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών 

σχολικής ηλικίας χωρίς προβλήματα ακοής, αλλά και των παιδιών αντίστοιχης ηλικίας με 

βαρηκοΐα. Στο ερευνητικό μέρος αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε 2 ομάδες παιδιών, από τις οποίες η μία αποτελείται από 9 παιδιά με 
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βαρηκοΐα και η άλλη από αντίστοιχο αριθμό παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Και οι δύο 

ομάδες ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα της σχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα των 12-13 ετών 

και θε ομάδα αποτελείται από 2 κορίτσια και 7 αγόρια αντίστοιχα. Τα παιδιά του δείγματος 

βαρήκοων χρησιμοποιούν κάποιο ακουστικό βοήθημα, ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό 

εμφύτευμα και σύμφωνα με τα στοιχεία τους η βαρηκοΐα τους κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. 

Πριν τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας χορηγήθηκε στα παιδιά ερωτηματολόγιο το 

οποίο αφορούσε προσωπικά τους στοιχεία, την ύπαρξη ή μη βαρηκοΐας, και τη σχέση τους με 

τη μουσική. Επιπρόσθετα, έγινε προσαρμογή της διαδικασίας ακρόασης για κάθε μαθητή, 

όπως για παράδειγμα ακρόαση του μουσικού κομματιού με ακουστικά, και ηχητική 

προσαρμογή της έντασης του ήχου. Η διαδικασία της επιλογής των αντίστοιχων με κάθε 

κομμάτι συναισθημάτων έγινε μέσω καρτέλας επιλογής των τεσσάρων συναισθημάτων, τα 

οποία βρίσκονταν τοποθετημένα κάτω από κάθε κομμάτι, ξεχωριστά για κάθε μία από τις 3 

μουσικές κατηγορίες( κλασσική μουσική, μουσική επένδυση ταινιών και φωνητική μουσική) 

και ήταν γραμμένα ολογράφως καθώς και με αντίστοιχη εικόνα- πρόσωπο έκφρασης του 

αντίστοιχου συναισθήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας 

όπως ο σκοπός τη έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, η 

διαδικασία διεξαγωγής, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των 

αποτελεσμάτων, καθώς και τα μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο τέταρτο διεξάγονται 

και συζητούνται τα αντίστοιχα συμπεράσματα, απαντούνται τα ερευνητικά ερωτήματα, 

γίνεται σύνδεση με τη βιβλιογραφία, αναφέρονται οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις και οι 

περιορισμοί της έρευνας, ενώ γίνονται συστάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 

1.1. Μουσική και συναίσθημα 

Σύμφωνα με μελέτες, οι οποίες ανάγονται σε βάθος χρόνου, η μουσική  έχει την ικανότητα να 

προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα στους ανθρώπους. Η φύση και το είδος των 

συναισθημάτων αυτών, εξαρτώνται, κυρίως, από προ-υπάρχουσες εμπειρίες και βιώματα. 

Πολλοί ερευνητές αποκαλούν τη μουσική ως τη ’’γλώσσα των συναισθημάτων’’, καθώς μέσω 

της μουσικής τα συναισθήματα των ανθρώπων βρίσκουν διέξοδο και εκδηλώνονται, έστω κι 

αν το υποκείμενο που τα βιώνει εκείνη τη στιγμή δεν το αντιλαμβάνεται.  Πιο συγκεκριμένα, 

οι Balkwill, Thompson και Matsunaga (2004) από το Queen’s  University στον Καναδά,  

πραγματοποίησαν ένα, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, πείραμα. Το πείραμα αυτό εφαρμόστηκε 

σε γιαπωνέζικο πληθυσμό και σχετιζόταν με την αναγνώριση ενός συναισθήματος σε 

συγκεκριμένα είδη μουσικής, τα οποία δόθηκαν στους συμμετέχοντες. Εκείνοι έπρεπε να 

κατανείμουν τα δείγματα μουσικής που τους είχαν ανατεθεί σε επίπεδα μιας κλίμακας από: 

«καθόλου ευχάριστο» σε «ευχάριστο» ή σε «πολύ ευχάριστο», «καθόλου λυπητερό» σε 

«λυπητερό» ή σε «πολύ λυπητερό» κ.λπ. Το ερώτημα ήταν αν το κομμάτι της μουσικής που 

είχε την πρόθεση να προκαλέσει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, θεωρήθηκε τελικά ως 

έκφραση του συναισθήματος αυτού. Πράγματι, τα αποτελέσματα έδειξαν πως, για 

παράδειγμα,  το κομμάτι της μουσικής που επιχείρησε να προκαλέσει θυμό, σημείωσε το 

μεγαλύτερο βαθμό στην κλίμακα του θυμού. Σε γενικές γραμμές, το αξιοσημείωτο 

αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός πως για κάθε συναίσθημα 

που μελετήθηκε μεταξύ του θυμού, της χαράς και της λύπης, υπάρχουν συγκεκριμένες 

αντιστοιχίες. Για παράδειγμα, ο θυμός συνδυάζεται με δυνατούς ήχους, η χαρά συνδυάζεται 

με πιο γρήγορους ρυθμούς, ενώ η λύπη συνδυάζεται, συνήθως, με πιο αργούς και χαμηλούς 

τόνους.  Παρ’ όλα αυτά, όμως,  όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν και κάποιες παρεξηγήσεις, 

αφού κάποια κομμάτια, τα οποία είχαν την πρόθεση να προκαλέσουν θυμό, κατατάχθηκαν 

τόσο στη κλίμακα του θυμού, όσο και στην κλίμακα της χαράς. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά που χρωματίζουν τα ακούσματα αυτά όπως: ο γρήγορος ρυθμός 

και η «άγρια διάθεση». Πέρα από αυτές τις παρερμηνείες, όμως, το συμπέρασμα των 
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ερευνητών ήταν πως, πράγματι, η μουσική είναι η γλώσσα των συναισθημάτων. Ο Stephen 

Davies, με το έργο του ‘Themes in the Philosophy of Music’ ξεκινάει την παρουσίαση των 

απόψεών του με τον ισχυρισμό ότι «η μουσική είναι κομιστής νοημάτων και αισθήσεων και 

ότι αυτά τα νοήματα και αυτές τις αισθήσεις αντιλαμβάνεται ένας ακροατής σε ένα μουσικό 

έργο» (Davies, 2005, σελ. 121). Όσον αφορά το νόημα ενός μουσικού έργου, ο Davies 

υποστηρίζει ότι το μουσικό νόημα είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε όταν δηλώνουμε ότι 

καταλαβαίνουμε ένα μουσικό έργο αισθητικά, αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που 

εκτιμούμε σε ένα μουσικό έργο.  Σε φαινομενολογικό επίπεδο, κάποιος που κατανοεί τη 

μουσική, βιώνει  την εμπειρία της ακρόασης του τρόπου με τον οποίο μια σειρά από νότες 

δίνει τη θέση της σε μια επόμενη μουσική ακολουθία. Είναι το να αναγνωρίζει κανείς ότι μια 

μουσική ακολουθία έχει νόημα σε σχέση με το τι προηγούνταν και με το τι θα ακολουθήσει, 

καθώς, όπως υποστηρίζει ο Davies, αντιλαμβανόμαστε τη μουσική όχι απλώς ως μια 

ακολουθία από νότες και συγχορδίες, αλλά σαν μια ανάπτυξη και εξερεύνηση των 

συστατικών της. Η μουσική, σύμφωνα με τον  Davies πάντα, αναφέρεται στην έκφραση 

συναισθημάτων, ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι οι παρούσες αντιλήψεις μας σχετικά με τη μουσική 

έκφραση θα ήταν σίγουρα διαφορετικές απ’ ό,τι είναι τώρα, αν η μουσική δε γινόταν ποτέ 

βίωμά μας ως έκφραση συναισθημάτων. Παρόλα αυτά, σημειώνει ότι δεν είναι δυνατόν 

οποιοδήποτε μουσικό έργο να εκφράζει απαραιτήτως συναισθήματα. Για να δώσει βαρύτητα 

σ’ αυτή τη θέση ο  Davies χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο, πολλές φορές 

λέμε ότι κάποιο μουσικό έργο είναι εκφραστικό χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να 

απαντήσουμε επαρκώς στην ερώτηση που ακολουθεί και δεν μπορεί να είναι άλλη παρά «και 

τι εκφράζει λοιπόν»; Μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να αποδώσει με λόγια ό,τι 

εκφράζεται σε ένα μουσικό έργο όταν το περιγράφει σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος 

μ’ αυτό, αλλά αν πει ότι το έργο είναι λυπητερό προφανώς αποδίδει με λόγια αυτό που 

αισθάνεται, ακόμη και αν δεν έχει συλλάβει ολοκληρωτικά την ποιότητα της λύπης που 

βρίσκει τόσο ενδιαφέρουσα.  Όσον αφορά τη θεώρηση της μουσικής ως γλώσσας, διάφοροι 

μελετητές υποστήριξαν ότι η μουσική μπορεί να έχει επεξηγηματικό νόημα με τον ίδιο τρόπο 

που το κάνουν και οι επεξηγηματικές προτάσεις. Σύμφωνα με αυτή τη θέση, οι μουσικές 

συνθέσεις αποτελούν μέσο για την επικοινωνία πληροφοριών με τον ίδιο τρόπο που το 

κάνουν και οι προτάσεις των φυσικών γλωσσών. Εκφράστηκε, επίσης, η θέση ότι η μουσική 

διαφέρει από τις φυσικές γλώσσες κατά το ότι είναι περιορισμένη στο πεδίο της έκφρασης 

των συναισθημάτων. Η μουσική λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία είναι ένα 

σημασιολογικό σύστημα με συγκεκριμένο λεξιλόγιο και συντακτικό.  Σ’ αυτή τη θεωρία 

αντιπαρατίθεται ο Davies και καταθέτει την πρώτη ένσταση, σύμφωνα με την οποία το να 
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υποστηρίζει κανείς ότι η μουσική γίνεται αντιληπτή έχοντας μια συγκεκριμένη λειτουργία –

στην προκειμένη περίπτωση γλωσσολογική λειτουργία- είναι σαν να υποστηρίζει ότι η 

μουσική αναφέρεται αποκλειστικά σε συναισθήματα  και λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την 

περιγραφή των συναισθημάτων αυτών. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η ανάπτυξη ενός 

παραλληλισμού ανάμεσα στη μουσική και τη γλώσσα δεν επαρκεί για να αποδείξει ότι η 

μουσική αναφέρεται σε συναισθηματικές διακυμάνσεις. Είναι, όμως, σημαντικό να δείξει 

κανείς τον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματα περιγράφονται μέσω της μουσικής (Davies, 

Meyer, & Cooke, 2003). Παρόλο που μπορεί να υπάρχει ένα νόημα στην ανάπτυξη μιας 

περιγραφής σχετικά με τα συναισθήματα που εκφράζονται σε ένα μουσικό έργο, δεν είναι 

ξεκάθαρο ότι η μουσική λειτουργεί με σκοπό την ολοκλήρωση των σκέψεων κάποιου για ένα 

συγκεκριμένο συναίσθημα, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το κατηγόρημα σε μια 

επεξηγηματική πρόταση, με σκοπό την ολοκλήρωση των σκέψεων κάποιου, όπως αυτές 

εκφράζονται στη συγκεκριμένη πρόταση (Davies, 2003). Το συναίσθημα, λοιπόν, 

παρουσιάζεται μέσω της μουσικής παρά περιγράφεται από αυτή. Η δεύτερη ένσταση -στη 

θεωρία που θέλει τη μουσική να γίνεται αντιληπτή αισθητικά ως μια γλώσσα όπως όλες οι 

άλλες βασίζεται στο γεγονός ότι το μουσικό νόημα διαφέρει από το γλωσσολογικό, δεδομένου 

ότι το γλωσσολογικό προκύπτει από τις εκφράσεις αληθών δηλώσεων, ενώ αντιθέτως, η 

έννοια της αλήθειας δεν μπορεί να ισχύσει στον καθορισμό του μουσικού νοήματος. Η 

σύγχρονη λογοτεχνία έχει να παραθέσει δύο αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με το νόημα που 

έχουν οι φυσικές γλώσσες. Η πρώτη προσδιορίζει το νόημα μιας δήλωσης χρησιμοποιώντας 

την αληθή υπόσταση της δήλωσης αυτής. Η δεύτερη προσδιορίζει το νόημα μιας δήλωσης 

χρησιμοποιώντας μια υπόσταση της ίδιας, που μπορεί να μην είναι αληθής, αλλά μπορεί να 

επαληθευθεί. Σύμφωνα με τον Davies (2003), δε χρειάζεται να αποφανθούμε γι’ αυτές τις 

θέσεις, μιας και ήδη μπορεί κάποιος  βασισμένος σ’ αυτές να υποστηρίξει ότι η μουσική δεν 

είναι γλώσσα των συναισθημάτων. Και οι δύο ορισμοί, πάντως, που αφορούν στο 

γλωσσολογικό νόημα προϋποθέτουν ότι η γλώσσα είναι ουσιαστικά ένα σημασιολογικό 

σύστημα και είναι πασιφανές ότι η μουσική δεν αποτελεί ένα σύστημα αυτής της ποιότητας, 

ενώ και οι δυο παραπάνω ορισμοί στηρίζονται στο γεγονός ότι οι γεμάτες σημασία γλωσσικές 

εκφράσεις έχουν ως βάση την αλήθεια. Για να καταλάβει κανείς ένα συγκεκριμένο 

εκφραστικό στοιχείο στη μουσική δε χρειάζεται να ξέρει αν το στοιχείο αυτό είναι σωστό ή 

λανθασμένο. Δεν χρησιμοποιούμε τα εκφραστικά στοιχεία της μουσικής για να 

επαληθεύσουμε υποθέσεις ή να επεξηγήσουμε καταστάσεις και εννοείται ότι από την πλευρά 

της έννοιας του μουσικού νοήματος δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συγκρίνουμε τη 

μουσική με τη γλώσσα. Ζητήματα σύγκρισης της μουσικής με τη γλώσσα έθεσε άλλος ένας 
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ερευνητής, ο Deryck Cooke, ίσως με λίγο πιο εξεζητημένες μεθόδους επιχειρηματολογίας 

αυτή τη φορά. Στο έργο του ‘’The Language of Music’’ προσπάθησε να αναλύσει τα στοιχεία 

της μουσικής έκφρασης και να θέσει τις βάσεις ενός μουσικού λεξικού, το οποίο θα καθόριζε 

την συγκινησιακή σημασία των βασικών εννοιών του μουσικού λεξιλογίου, αλλά και θα 

αποδείκνυε κατά πόσο έχει η μουσική την ικανότητα να συνιστά φορέα συναισθημάτων. Ο 

Cooke προσπάθησε να παρουσιάσει συσχετισμούς ανάμεσα σε συναισθήματα και 

συγκεκριμένα μουσικά ηχητικά πρότυπα, που συνηθιζόταν να χρησιμοποιούνται στα διάφορα 

μουσικά έργα, για να εκφράσουν καταστάσεις και συναισθήματα. Τα πρότυπα αυτά θα 

αποτελούσαν τα λήμματα του λεξικού του (Cooke, 1989). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, είναι πασιφανές ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η μουσική μπορεί να 

λειτουργήσει ως φυσική γλώσσα. Είναι γεγονός ότι, κατά καιρούς, πολλοί μελετητές έχουν 

εκφράσει την άποψη ότι η μουσική δεν μπορεί να εκληφθεί ως γλώσσα, αφού υπολείπεται 

συντακτικού, ακόμη και αν δημιουργηθεί ένα λεξικό με υποτιθέμενο μουσικό λεξιλόγιο –

παρόλο που χωρίς πραγματικό λεξιλόγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πραγματική γλώσσα.  O 

Davies υποστηρίζει ότι η μουσική είναι από τη φύση της ιδανική για την έκφραση 

συναισθημάτων, γι’ αυτό το λόγο δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα, αφού οι μουσικές 

αναφορές στα συναισθήματα είναι ασφαλείς, μέσω κανόνων ενός μη γλωσσολογικού 

συστήματος. 

Η μουσική αναφορά στα συναισθήματα είναι περισσότερο φυσική (νατουραλιστική) παρά 

κατά συνθήκη, ενώ και η ίδια η μουσική δεν περιλαμβάνει κάποιο συμβολικό σύστημα. Ο 

τρόπος με τον οποίο η μουσική καταφέρνει να είναι εκφραστική είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός σε 

κάθε μουσικό έργο, αν και υπάρχουν κανόνες στη μουσική που είναι όμως περισσότερο 

μορφολογικοί και υφολογικοί, παρά σημασιολογικοί(Davies 2003). Έτσι, λοιπόν, οι κανόνες 

αυτοί δεν εξυπηρετούν στην αποκάλυψη των προθέσεων του συνθέτη, ώστε αργότερα να 

εκτιμηθούν αυτά που εκφράζονται μέσω της μουσικής του. Και αν οι συνθέτες εξέφραζαν τη 

λύπη για παράδειγμα με όμοια μουσικά μέσα αυτό γινόταν γιατί μέσα αυτά από τη φύση τους 

είναι εκφραστικά της λύπης, και όχι επειδή τα ακροατήρια έχουν συνδέσει τα μέσα αυτά με 

την πρόθεση των συνθετών για έκφραση συγκεκριμένων συναισθηματικών καταστάσεων. 

Φυσικά, το να αναγνωρίζει κανείς τι εκφράζεται σε ένα μουσικό έργο προϋποθέτει κάποια 

εξοικείωση με τους υφολογικούς κανόνες της μουσικής (γι’ αυτό πιθανόν μας είναι δύσκολο 

να αντιληφθούμε τι εκφράζουν έργα που δεν ανήκουν στη δυτική μουσική), αλλά όχι επειδή 

οι κανόνες αυτοί  καθιστούν την εκφραστικότητα κατανοητή όπως η εκφραστικότητα την 

οποία η μουσική είχε σκοπό να μεταφέρει. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο όρος «γλώσσα» θα 
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μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με μεταφορικό τρόπο για τη  μουσική με την έννοια του ότι η 

μουσική έχει την ιδιότητα και την εκφραστική δύναμη της επικοινωνίας. Γενικότερα, η 

θεωρία αυτή που υποστηρίζει τη μεταφορά συναισθημάτων και βιωμάτων από τον καλλιτέχνη 

–τον μουσικό στην προκειμένη περίπτωση- μέσω του έργου του στο κοινό, δεν φαίνεται να 

έχει πολύ γερές βάσεις. Θα ήταν μάλλον άστοχη η υποστήριξη της θέσης ότι ο μοναδικός 

σκοπός και ο μοναδικός ρόλος της μουσικής είναι να εκφράσει συναισθήματα και να 

μεταδώσει εμπειρίες. Πιθανόν να έχει και αυτόν τον ρόλο, αλλά το να ορίσει κάποιος τη 

μουσική ως μεταφορέα αποκλειστικά αυτών των στοιχείων φαίνεται μάλλον παράδοξο. Και 

φυσικά δεν μπορεί μια τέτοια θεωρία να καλύψει τους μελετητές ή ακόμη και τους ακροατές 

που εκτιμούν τη μουσική γι’ αυτό που είναι από τη φύση της. Σύμφωνα με τον Winfried Nöth, 

o όρος «γλώσσα της μουσικής» συνηθιζόταν στη μουσικολογία ως αναφορά στον πλήρη 

νοημάτων χαρακτήρα της μουσικής. Ωστόσο, κατά τον ίδιο, η σημειωτική ως επιστήμη, είναι 

αυτή που έδειξε ενδιαφέρον  σε πιο συστηματικές αντιστοιχίες και άλλους τρόπους επαφής 

ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική. Ένα πρώτο κοινό στοιχείο ανάμεσα στη γλώσσα και τη 

μουσική είναι η γραπτή και ταυτοχρόνως ακουστική τους υπόσταση. Επίσης, και η γλώσσα 

και η μουσική είναι πολιτιστικά συστήματα ισχυρών αυθαίρετων περιοδικών και δομημένων 

ήχων(Nöth,1990). Πέρα από τις οποιεσδήποτε ομοιότητες ανάμεσα στη γλώσσα και τη 

μουσική, ένας ακόμη τύπος σχέσης, σύμφωνα με τον Roland Harweg είναι αυτός της 

«γειτνίασης» (“contiguity”), όπως την ονομάζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουσιαστικές αυτές 

γειτνιάσεις ισχύουν σε τραγούδια και γλώσσες που ομιλούνται με επικοινωνία που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω συμβολικών μουσικών μορφών. 

 

1.2. Η μουσική ως μέσο καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Ο Howard Gardner, χρησιμοποιώντας τη γνωστική θεωρία του Piaget και τη ψυχαναλυτική 

θεωρία του Freud με την έμφαση που δίνει στο συναίσθημα, ανέπτυξε μια ξεχωριστή θεωρία, 

τη θεωρία της καλλιτεχνικής ανάπτυξης του ατόμου σε συνάρτηση με τη συναισθηματική 

καλλιέργεια. Σύμφωνα με την Σέργη (2003), στη θεωρία του για την καλλιτεχνική ανάπτυξη 

και στην προσπάθειά του να συνδυάσει το συναίσθημα με τη γνώση, ο Gardner κατέληξε στη 

διατύπωση τριών συστημάτων, που αφορούν στην πράξη, στην αντίληψη και στο 

συναίσθημα. Τα συστήματα αυτά, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν κατά τη γέννηση του 

ανθρώπου και συνδυάζουν τις αισθησιοκινητικές πράξεις και αντιλήψεις με τις 
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συναισθηματικές αντιδράσεις. Επίσης, οι Wolf και Gardner (1980), πρότειναν τέσσερα 

μεγάλα στάδια για την συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, που αντιστοιχούν, κατά 

κάποιο τρόπο, στα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. Ο Gardner, χρησιμοποιώντας 

τη γνωστική θεωρία του Piaget και τη ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, με την έμφαση που 

δίνει στο συναίσθημα, ανέπτυξε μια ξεχωριστή θεωρία, τη θεωρία της καλλιτεχνικής 

ανάπτυξης του ατόμου. Ο Gardner, προτείνοντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης ή 

ευφυΐας, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μουσική νοημοσύνη ως μια αυτόνομη νοημοσύνη. 

Μέσα στο πλαίσιο σκέψης που δέχεται ότι η μουσική αγωγή της πρώτης παιδικής ηλικίας 

είναι συνυφασμένη με τις θεωρίες ανάπτυξης του παιδιού, και ιδιαίτερα τις θεωρίες της 

μουσικής ανάπτυξης και νοημοσύνης, είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτή και κατανοητή 

από τους παιδαγωγούς και αυτή η μορφή ανάπτυξης του παιδιού. Σύμφωνα με τον Gardner 

(1985), η μελέτη της μουσικής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της 

ιδιαιτερότητας της τέχνης της μουσικής και ταυτόχρονα να διαφωτίσει τη σχέση της με άλλες 

μορφές της ανθρώπινης νοημοσύνης, ιδιαίτερα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο Gardner 

υποστηρίζει την ύπαρξη μιας αυτόνομης μουσικής νοημοσύνης στη δυτική κουλτούρα, 

καθώς και σε άλλες κουλτούρες και καταλήγει στη θεώρηση μερικών από τους τρόπους με 

τους οποίους η μουσική νοημοσύνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες νοητικές ικανότητες 

του ανθρώπου. Κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, οι προσπάθειες να 

καθοριστούν τα στάδια μιας εξελικτικής πορείας της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού 

συγκέντρωσε ερευνητές από διάφορες επιστήμες, όπως την ψυχολογία, τη νευρολογία, την 

ψυχιατρική και τη βιολογία, που υποστηρίζουν την άποψη ότι η μουσική ικανότητα υπάρχει 

μέσα σε κάθε άνθρωπο. Οι έρευνες επίσης στην ψυχολογία της μουσικής που αφορούν στη 

μουσική συμπεριφορά του παιδιού έχουν διαπιστώσει τα ιδιαίτερα μουσικά χαρακτηριστικά 

των μικρών παιδιών, βοηθώντας έτσι τους εκπαιδευτικούς ν’ αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις 

για τη μουσική ανάπτυξη και τις μουσικές ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας 

(Zimmerman 1971 , 1985 ‧Moog, 1976 ‧McDonald & Simons, 1989). Ο Hodges (1989 στη 

Σέργη 2003) υποστηρίζει ότι οι γενετικές οδηγίες δημιουργούν ένα νου και ένα σώμα που 

είναι προδιατεθειμένα να είναι μουσικά, όπως ο άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα της 

ομιλίας και είναι προδιατεθειμένος ως προς το ανάλογο πολιτιστικό του περιβάλλον. 

Παρακάτω αναφέρεται η πρώτη ολοκληρωμένη θεωρία συναισθηματικής νοημοσύνης, η 

οποία προτάθηκε το 1990 από δύο ψυχολόγους στο Yale, τον Peter Salovey και τον John 

Mayer. Οι Salovey και Mayer όρισαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα να 

μπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά 

των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση» (Salovey & Mayer, 
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(1990),σελ. 185-211). Ο Salovey, εντάσσει τους παράγοντες που συνθέτουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη σε πέντε βασικούς τομείς οι οποίοι είναι : 

(1) Η γνώση των συναισθημάτων µας (αυτεπίγνωση). Η ικανότητα ενός ατόμου να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματα του είναι σημαντική , για την ψυχολογική ενόραση και την 

κατανόηση του εαυτού . Άνθρωποι µε αυτοεπίγνωση , οργανώνουν καλύτερα τη ζωή τους, 

και είναι πιο σίγουροι για τις αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν . 

(2) Έλεγχος των συναισθημάτων (αυτορρύθμιση). Η χειραγώγηση και ο έλεγχος των 

συναισθημάτων , οικοδομείται πάνω στην αυτοεπίγνωση . Ο έλεγχος του θυμού , η απαλλαγή 

από το άγχος , η ικανότητα του ατόμου να ηρεμεί , βοηθούν στην επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων της ζωής . 

(3) Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό µας. Ο έλεγχος των συναισθημάτων προς την 

εξυπηρέτηση ενός στόχου, είναι ουσιαστικός στην προσήλωση της προσοχής , στην 

αυτοκυριαρχία και στη δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι που δημιουργούν κίνητρα για τον 

εαυτό τους είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. 

(4) Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση). Τα ενσυναισθητικά άτομα 

αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τα σιωπηλά μηνύματα και τις ανάγκες  των άλλων . 

(5) Χειρισμός των σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

δείχνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων . 

Ανεξαρτήτως από τη σκοπιά από την οποία προσπάθησαν να δώσουν την ερμηνεία ή τη 

θεωρητική και φιλοσοφική βάση στην οποία στηρίχθηκαν διάφορες θεωρίες, οι περισσότερες 

συγκλίνουν στη γενική παραδοχή ότι όντως η μουσική λειτουργεί σε συναισθηματικό 

υπόβαθρο. 

1.3. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω της μουσικής 

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η μουσική σε ένα 

άτομο αλλά και την αναγνώριση των διαφόρων συναισθημάτων τα οποία πηγάζουν από τα 

μουσικά κομμάτια περιλαμβάνουν μουσικές μεταβλητές, προσωπικά δεδομένα καθώς και 

δεδομένα που σχετίζονται με τις εξωτερικές συνθήκες και προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη 

κατάσταση ακρόασης. 

Από έρευνα των Gabrielsson και Lindstrom (2001) προέκυψε ότι οι αντιδράσεις μπορούν να 

προέλθουν από οποιοδήποτε είδος μουσικής και μάλιστα οι συναισθηματικές επιδράσεις δεν 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της μουσικής από το οποίο πηγάζουν. Τα μουσικά 
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χαρακτηριστικά που φαίνεται να επιδρούν συχνότερα είναι η ένταση (π.χ. 

crescendo, diminuendo), το τέμπο (π.χ. accelerando), οι τρόποι (π.χ. μετάβαση από ελάσσονα 

σε μείζονα), η πυκνή υφή, ο ρυθμός, η μελωδία και η αρμονία. Ειδικότερα, ο Sloboda (2000), 

σύμφωνα με δική του μελέτη, αναφέρει ότι δάκρυα και κόμπος στο λαιμό προκαλούνται από 

μελωδικές αποτσιατούρες, ρίγος από ξαφνικές αλλαγές στην αρμονία και η παρατηρούμενη 

αύξηση του καρδιακού ρυθμού συνδέεται με την επιτάχυνση και τις συγκοπές. Στους 

προσωπικούς παράγοντες, εκτός από τις δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, 

το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα, περιλαμβάνονται και ένα πλήθος άλλων 

μεταβλητών, όπως η φυσική κατάσταση και διάφοροι γνωσιακοί παράγοντες. Στους 

τελευταίους περιλαμβάνονται οι προσδοκίες, η προσήλωση, η ευαισθησία, η δεκτικότητα, οι 

θετικές ή αρνητικές αναμνήσεις σε σχέση με τη μουσική, η εξοικείωση με το μουσικό 

κομμάτι ή το μουσικό είδος γενικότερα καθώς και οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με τη 

μουσική (Gabrielsson, 2001). 

Στην έρευνα των Robazza, Macaluso, D'Urso (1994) σχετικά με τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις στη μουσική σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, και την εμπειρία 80 άτομα, 40 

παιδιά 9 έως 10 ετών και 40 ενήλικες 19-29 ετών χωρίστηκαν σε οκτώ ομάδες των δέκα, και 

υποβλήθηκαν σε ακρόαση κλασσικών μουσικών κομματιών με στόχο την αναγνώριση των 

συναισθημάτων της ευτυχίας, θλίψης, θυμού και φόβου. Το πείραμα έλεγξε τη σύνδεση κάθε 

μουσικού κομματιού με ένα συναίσθημα, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα την ένταση του κάθε 

συναισθήματος σε μια κλίμακα από 1 έως 3. Ο στόχος ήταν να μελετηθεί το πώς το φύλο, η 

ηλικία, και η έκθεση ή η εμπειρία σχετίζονται με τις συναισθηματικές πλευρές της μουσικής. 

Η  ανάλυση έδειξε (α) οι ειδικοί στη μουσική και οι μη ειδικοί απέδωσαν παρόμοια 

συναισθήματα στα μουσικά κομμάτια, (β) δεν υπήρχε καμία διαφορά στην συναισθηματική 

αντίδραση στη μουσική ανάλογα με το φύλο, αν και οι γυναίκες συνέδεσαν με τη μουσική 

ισχυρότερα συναισθήματα θυμού από ότι τα κορίτσια, (γ) τα παιδιά αντιλήφθηκαν 

μεγαλύτερη αίσθηση της ευτυχίας στη μουσική και λιγότερο συναίσθημα θυμού από τους 

ενήλικες, και (δ) τα συναισθήματα του θυμού και του φόβου στη μουσική ήταν συχνά 

συγκεχυμένα το ένα με το άλλο. 

Όπως αναφέρει η Πρίνου-Πολυχρονιάδου (1989, σελ. 40) «η επίδραση που ασκεί η μουσική 

στην ψυχολογία του ανθρώπου, είναι πιο έντονη όταν πρόκειται για άτομα με αδύνατη 

μουσική μόρφωση. Αντίθετα ένα άτομο με μουσική καλλιέργεια και πλατιά γνώση τη 

μουσικής και της τεχνικής της, έχει μια κριτική προδιάθεση απέναντι σε κάθε νέα ακρόαση 

που τον κάνει να αναπτύσσει αντιστάσεις και να μην αφήνεται εύκολα στη συγκινησιακή 
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επίδραση της μουσικής». Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ακόμη και αν η σχετική συμβολή του καθενός διαφέρει, 

κανείς από αυτούς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ακόμη και σε περιπτώσεις που οι μουσικοί 

παράγοντες φαίνεται να έχουν την πιο καθοριστική επίδραση, υπάρχουν πάντα επιρροές τόσο 

από τους προσωπικούς παράγοντες όσο και από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία αποτελούν και το δείγμα τη συγκεκριμένης έρευνας, οι 

βασικοί παράγοντες που τελικά συμβάλλουν στην αναγνώριση συναισθημάτων μέσω 

μουσικών κομματιών είναι: 

1. η ηλικία του παιδιού 

2. η ωρίμανση του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος 

3. οι ατομικές διαφορές στο χαρακτήρα και τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού, 

4. οι διαφορές φύλου , 

5. η προϋπάρχουσα μουσική γνώση 

6. το οικογενειακό περιβάλλον και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας , 

7. οι επιρροές του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Η παρέμβαση μέσω ενός προγράμματος για την καλλιέργεια των συναισθημάτων , δεν 

επηρεάζει όλους τους παραπάνω παράγοντες όπως π.χ. την ηλικία, το φύλο ή το κεντρικό 

νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο , αλλά σίγουρα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ή να 

βελτιώσει ίσως δεδομένα στο περιβάλλον των παιδιών ( οικογενειακό και σχολικό ), να 

βοηθήσει στη νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη , προωθώντας την έκφραση και 

κατανόηση των συναισθημάτων τους και να βελτιώσει προβληματικές ή µη φυσιολογικές 

συμπεριφορές. 

Σχετικές με τη μουσική, έρευνες (Gordon, 1987, 1990 στη Στάμου 2006), έχουν δείξει ότι η 

πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του μουσικού δυναμικού (μουσικής δεκτικότητας) 

ενός ατόμου είναι η ηλικία από τη γέννηση ως αυτή των τριών χρόνων, δεύτερη πιο 

σημαντική η ηλικία 3- 5 χρόνων, και τρίτη πιο σημαντική η ηλικία 5 – 8 χρόνων. Σύμφωνα 

πάντα με τις έρευνες αυτές, όπως σημειώνουν οι Στάμου, Schmidt, και Humphreys, (2006), 

το μουσικό δυναμικό ενός ατόμου σταθεροποιείται γύρω στην ηλικία των 9 χρόνων. Αυτό 

έχει άμεση σχέση με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, η οποία μειώνεται σημαντικά όσο το 

άτομο μεγαλώνει. Η σταθεροποίηση του μουσικού δυναμικού περίπου στην ηλικία των 9 

χρόνων σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να διαφοροποιηθούν σημαντικά οι δυνατότητες ενός 
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ατόμου στη μουσική, όποιο κι αν είναι το μουσικό περιβάλλον γύρω του. Αυτό βέβαια δε 

σημαίνει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να μάθει μουσική μετά από αυτή την ηλικία, αλλά ότι θα 

μάθει μουσική  χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις εγκεφαλικές δομές, το μουσικό 

δυναμικό,  που ανέπτυξε για τη μουσική ως την ηλικία των 9 περίπου χρόνων.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα άτομο σε ένα πλούσιο μουσικά 

περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της 

μουσικής του δεκτικότητας, ενώ όσο το άτομο μεγαλώνει, το περιβάλλον έχει επάνω του 

ολοένα και μικρότερη δύναμη επίδρασης (Gordon, 1987, 1990). Θεωρητικά, τα μουσικά 

επιτεύγματα ενός ατόμου δεν μπορούν ποτέ να ξεπεράσουν το επίπεδο της μουσικής του 

δεκτικότητας. Η μουσική δεκτικότητα ενός ατόμου θέτει ένα ανώτατο όριο, έναν φραγμό, 

στα όσα δύναται να επιτύχει το άτομο αυτό μουσικά. Στόχος της μουσικής εκπαίδευσης είναι 

να προσφέρουμε ποιοτική μουσική διδασκαλία στον κάθε μαθητή ώστε να αναδυθεί το 

μουσικό δυναμικό του και να αξιοποιηθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι ανάμεσα στα πρώτα κυκλώματα που δημιουργεί ο εγκέφαλος είναι 

αυτά που ρυθμίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Από την ηλικία των 2 μηνών και μετά, 

η στεναχώρια και η ευχαρίστηση που βιώνει ένα νεογέννητο, αρχίζουν να εξελίσσονται σε 

πιο πολύπλοκα συναισθήματα: χαρά και λύπη, ζήλια και εμπάθεια, υπερηφάνεια και ντροπή. 

Μουσικοπαιδαγωγοί που ασχολούνται με νεογέννητα μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν τους 

γονείς σχετικά με τη σημασία της παιγνιώδους απασχόλησης των γονέων με τα βρέφη και τα 

μικρά παιδιά, όχι μόνο για τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και για την 

συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

Είναι δεδομένο ότι η ανάπτυξη υψηλών δεξιοτήτων στη μουσική εκτέλεση απαιτεί 

πολύχρονη ενασχόληση με τη μουσική, και σημαντική επένδυση χρόνου και ενέργειας, 

ανεξάρτητα από την έμφυτη μουσική ικανότητα ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει 

το άτομο. Είναι επίσης δεδομένο, ότι πέρα από την συστηματική αυτή ενασχόληση του 

ατόμου με το όργανο, ο κάθε μουσικός παρουσιάζει διαφορετική μουσική προσωπικότητα 

και επίπεδο δεξιοτήτων που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιρροών κατά τη διάρκεια της 

ζωής και ανάπτυξής του. Διάφοροι ερευνητές όπως οι Bloom (1985), Ericsson, Krampe και 

Tesch-Roumer (1993), και Manturzewska (1990) διακρίνουν διάφορα στάδια στη μουσική 

εξέλιξη ενός ατόμου, τα όρια των οποίων είναι λιγότερο ή περισσότερο ευδιάκριτα. Το 

πρώτο στάδιο είναι αυτό που προηγείται της τυπικής διδασκαλίας και συνίσταται στην 

παιγνιώδη ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική. Η δεύτερη φάση είναι αυτή κατά την 

οποία το παιδί εισάγεται σε τυπική διδασκαλία  και διαρκεί μέχρι το άτομο να αποφασίσει 
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ότι θα ασχοληθεί ακόμα πιο εντατικά, και μάλιστα επαγγελματικά, με τη μουσική εκτέλεση, 

οπότε και εισάγεται στο τρίτο στάδιο. Η μετάβαση από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο δεν 

συμβαίνει ποτέ για ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων, αφού αυτοί που αποφασίζουν να 

ασχοληθούν επαγγελματικά με την εκτέλεση της μουσικής είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό 

των ατόμων που ασχολούνται με τη μουσική. Ένα τέταρτο στάδιο είναι αυτό στο οποίο το 

άτομο, όντας φτασμένος μουσικός, προσπαθεί να αφήσει τα αποτυπώματά του στη μουσική 

και καλλιτεχνική δράση της εποχής του.  

Ο Farnsworth (1969, από Ταντανόζης, 2008) υποστηρίζει ότι η επίδραση της μουσικής είναι 

μεγαλύτερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα για τον ακροατή. Δηλαδή, «μια δεδομένη σύνθεση 

μπορεί να προκαλέσει μια σειρά επιδράσεων σε ένα άτομο που ασχολείται με τη μουσική και 

τελείως διαφορετικές σε κάποιο άλλο που δεν έχει μουσική κλίση, ή ακόμα, η επίδρασή της 

μπορεί να διαφέρει από τη μια φορά στην άλλη, στο ίδιο άτομο. Δεν υπάρχει καμία σύνθεση 

που να εξασφαλίζει πως θα προκαλέσει ακριβώς ίδιες ή έστω παρόμοιες σωματικές 

μεταβολές στα μέλη ενός πληθυσμού» (Farnsworth, 1969 από Ταντανόζης, 2008). Εκτός από 

τους προσωπικούς, καθοριστικοί είναι και οι φυσικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, οι 

ακουστικές συνθήκες, η ζωντανή ή ηχογραφημένη μουσική, ο χώρος (εσωτερικός ή 

εξωτερικός) η θέση του ακροατή σε σχέση με τους εκτελεστές ή ανάμεσα σε άλλους 

ακροατές, η εποχή, οι καιρικές συνθήκες κ.α. Οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

επίδραση της μουσικής (π.χ. μέγεθος και συμπεριφορά του κοινού), καθώς και οι ιδιαίτερες 

περιστάσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

 

Το φύλο, είναι ένας παράγοντας που έχει απασχολήσει πολλές έρευνες αναφορικά με τη 

σχέση που πιθανώς έχει με την ικανότητα αποκωδικοποίησης του συναισθήματος στη 

μουσική. Στην μελέτη της Μπουλντή (2007) σε παιδιά σχολικής ηλικίας σχετικά με την 

αναγνώριση συναισθημάτων μέσω μουσικών κομματιών η ανάλυση ANOVA έδειξε ότι το 

φύλο σε επίπεδο 0.05 επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά την ερμηνεία της χαράς, της λύπης 

και του φόβου ενώ δεν επηρεάζει την αναγνώριση του θυμού. Όμως, συνεπιδρώντας με τη 

μεταβλητή ‘ηλικία’, το ‘φύλο’ επιδρά και στην αναγνώριση του θυμού (p_value=0,001). Πιο 

συγκεκριμένα, η ανάλυση των επιδόσεων των δύο φύλων απεκάλυψε ότι τα κορίτσια 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στην αναγνώριση της χαράς, της λύπης και του φόβου 

(συνολική επίδοση 80,7% έναντι 77,5% των αγοριών), ενώ παρουσιάζουν όμοιες επιδόσεις 

με τα αγόρια στην αναγνώριση του θυμού (περίπου 65% σωστές εκτιμήσεις). 
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Κάποιες έρευνες που εξέτασαν το ρόλο του φύλου στην αντίληψη του συναισθηματικού 

νοήματος της μουσικής δεν το βρήκαν σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης 

(Sopchak,1955 ·Hirsch,1981, Tharinger,1981 ·Trunk,1981 ·Bezooyen,1984 ·Lathom, Lubin 

& Havlicek,1984 ·Dolgin & Adelson,1990 ·Μπουλντή, 2007). Όσοι ερευνητές όμως 

ανίχνευσαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των φύλων, όλοι έδωσαν το προβάδισμα στα 

υποκείμενα θηλυκού γένους ως προς την ακρίβεια και τη σωστή ερμηνεία του 

συναισθηματικού περιεχομένου της μουσικής (Wheeler, 1985·Cunningham & Sterling,1988 

·Terwogt & Van Grinsven,1988·Giomo,1993 ·Kratus,1993), ενώ οι Robazza, Macaluso και 

D’Urso (1994) βρήκαν στατιστικώς σημαντική μόνο την επίδραση του συνδυασμού φύλο-

ηλικία. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα κορίτσια διαχωρίζουν με μεγαλύτερη 

σαφήνεια τα συναισθήματα από ότι τα αγόρια, καθώς υποστηρίζεται από την έρευνα των 

Cunningham και Sterling (1988), αν και για αυτό το θέμα οι απόψεις διίστανται σε άλλες 

έρευνες (Giomo,1993). 

Οι Papousek(1982) και Fox(1984) ερεύνησαν σε νεογέννητα παιδιά στοιχεία των φωνητικών 

τους σχημάτων (vocalizations), αναλύοντας μουσικά χαρακτηριστικά όπως το ρυθμό, την 

ισοϋψή καμπύλη και τη βασική συχνότητα των ήχων. Άλλες έρευνες σχετικά με τη μουσική 

αντίληψη των νεογέννητων, όπως αυτή του Lopez(1989), έδειξαν ότι τα βρέφη μπορούν να 

διακρίνουν το είδος της μουσικής που ακούν αντιδρώντας ανάλογα. Η λεπτομερής ανάλυση 

των αντιδράσεων των βρεφών έδειξε ότι τα βρέφη αντιδρούσαν με περισσότερες κινήσεις 

του στόματος και του σώματος όταν άκουγαν ένα ζωηρό τραγούδι, παρά όταν άκουγαν ένα 

νανούρισμα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες αυτές, για να επισημανθεί η σημασία της 

μουσικής ως μέρος της ίδιας της φύσης του ατόμου και του παιδιού ιδιαίτερα, καθώς και η 

επιρροή της προϋπάρχουσας γνώσης σε μετέπειτα μουσικές προτιμήσεις. 

Σύμφωνα με τον McClellan (1991), η συνεχής ακρόαση του ίδιου είδους μουσικής ή η 

ενεργός συμμετοχή στη δημιουργία και την εκτέλεσή της ενισχύει την επίδρασή της και 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μόνιμη αλλαγή στο άτομο, επηρεάζοντας τη σχέση του με 

τον έξω κόσμο, τα γεγονότα, τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Μετά από μια 

παρατεταμένη χρονική περίοδο ενασχόλησης μπορεί τα χαρακτηριστικά της μουσικής να 

αρχίσουν να αντικατοπτρίζονται στις κινήσεις, την ομιλία και την αντίληψη που υπάρχει για 

το χρόνο, αντανακλώντας την εσωτερική επίδραση της μουσικής με την οποία ασχολείται. 

Εξίσου σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της επίδρασης παίζει η συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου κατά την ακρόαση καθώς και διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως η 

ιδιοσυγκρασία και η ωριμότητα (Gabrielsson 2001). 
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Η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών αποκαλύπτει την τεράστια σημασία της πρώτης 

δεκαετίας της ζωής ενός ατόμου και τον σημαντικότατο ρόλο των γονιών και των δασκάλων 

κατά την περίοδο αυτή για την μετέπειτα μουσική εξέλιξη και επιτυχία του ατόμου (Στάμου, 

2001β). Το να γνωρίζουμε την επίδραση που μπορεί να ασκεί η συμμετοχή των γονιών στη 

μουσική εκπαίδευση του παιδιού τους μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό για γονείς και 

δασκάλους που επιθυμούν να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον μάθησης και 

μουσικής ανάπτυξης για το παιδί. Σύμφωνα με τους Driscoll, Gfeller, Tan, See, Yi Cheng, & 

Kanemitsu(2015) η επίδραση της οικογένειας στη συμμετοχή των παιδιών με βαρηκοΐα στη 

μουσική εκπαίδευση και τις μουσικές δραστηριότητες είναι έντονη προς κάθε κατεύθυνση. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιώντας το Music Engagement Questionnaire-

Preschool/Elementary (MEQ-P/E) επιδιώχθηκε να καθοριστούν τα πρότυπα της μουσικής 

συμμετοχής και η επίδραση των οικογενειακών παραγόντων στην συμμετοχή σε μουσικές 

δραστηριότητες. Γονείς 32 παιδιών με βαρηκοΐα  (16 παιδιά προσχολικής ηλικίας και 16 

παιδιά δημοτικού) συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη μουσική συμμετοχή του 

παιδιού τους με βαρηκοΐα και του φυσιολογικής ακοής αδελφού (αν υπήρχε). Συγκρίθηκε η 

συμμετοχή των παιδιών με βαρηκοΐα  με εκείνη των φυσιολογικής ακοής αδελφών τους. Δεν 

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών με βαρηκοΐα και των φυσιολογικής 

ακοής αδελφών, που σημαίνει ότι τα παιδιά από την ίδια οικογένεια έδειξαν παρόμοια 

επίπεδα μουσικής συμμετοχής. Όταν συγκρίθηκαν στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης, δεν βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας με και χωρίς βαρηκοΐα . Οι 

γονείς που βαθμολόγησαν τη σημασία της μουσικής ως «χαμηλής» ή «μεσαίας» είχαν παιδιά 

φυσιολογικής ακοής και με βαρηκοΐα, τα οποία συμμετείχαν λιγότερο σε μουσικές 

δραστηριότητες. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς βαθμολόγησαν τη σημασία της μουσικής ως 

«υψηλή» είχαν εμπλακεί σε μηνιαία βάση σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες μουσικής με 

81,25% καθημερινή ακρόαση μουσικής. 

Το συμπέρασμα είναι ότι παρά την υπολειπόμενη ακουστική και επομένως μουσική 

πρόσληψη, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με κοχλιακά εμφυτεύματα 

απολαμβάνουν τη μουσική και συμμετέχουν σε μουσικές εμπειρίες. Οι οικογένειες που 

απολαμβάνουν και περνούν μεγαλύτερο μέρος του χρόνου με τη μουσική τείνουν να έχουν 

παιδιά που επίσης συμμετέχουν πιο ενεργά στη μουσική, είτε έχουν κάποιο βαθμό 

βαρηκοΐας, είτε όχι. Σε μία βιογραφική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 165 επαγγελματίες 

μουσικοί (από την Πολωνία), ηλικίας 21 – 89 ετών, ο Manturzewska (1990) βρήκε ότι η 
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μικρή ηλικία έναρξης της μουσικής σπουδής και το οικογενειακό περιβάλλον είναι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα την εξαίρετη 

μουσική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με την ηλικία κατά την οποία 

πρέπει να ξεκινά η μουσική εκπαίδευση, επέτρεψαν στον ερευνητή να διατυπώσει την άποψη 

ότι αν η μουσική εκπαίδευση αρχίσει μετά την ηλικία των 9 ετών, τότε η καριέρα, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των πιανιστών και βιολιστών, δεν πρόκειται να φτάσει σε εκείνο το 

εξαιρετικό επίπεδο των βιρτουόζων, άσχετα με τις ικανότητες του ατόμου και την δύναμη 

των κινήτρων του. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα που ξεκινούν σχετικά 

αργά τη μουσική σπουδή μπορούν να φτάσουν ένα διεθνές επίπεδο καλλιτεχνικών 

δεξιοτήτων μόνο ως διευθυντές χορωδίας/ ορχήστρας ή συνθέτες. Τα ευρήματα οδήγησαν 

επίσης τον ερευνητή στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που αρχίζουν τη μουσική σπουδή μετά 

την ηλικία των 9 ετών, μπορούν να φτάσουν το status του επαγγελματία μουσικού, αλλά ποτέ 

δεν θα αποκτήσουν τον ‘αέρα’ (την ευκολία) και τη φυσικότητα στη μουσική εκτέλεση 

αυτών που ξεκινούν νωρίτερα. Ο δεύτερος παράγοντας που αναδείχθηκε σημαντικότατος για 

το ότι οι μουσικοί υπό μελέτη έφτασαν σε υψηλό επίπεδο μουσικής επιτυχίας στη ζωή τους 

ήταν το ότι ως παιδιά δέχθηκαν συστηματική ενθάρρυνση και στήριξη από τους γονείς τους 

για την εκμάθηση του μουσικού οργάνου. Σε μία άλλη ερευνητική μελέτη, αυτή των Sloboda 

και Howe (1991), οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από 42 μαθητές ηλικίας 10 ως 18 ετών από 

ένα ειδικό σχολείο για χαρισματικά παιδιά στον τομέα της μουσικής. Οι γονείς 20 παιδιών 

από το δείγμα επίσης έδωσαν συνεντεύξεις στους ερευνητές. Από τις συνεντεύξεις 

προέκυψαν λεπτομερέστατα στοιχεία σχετικά με τη μουσική ζωή των παιδιών πριν 

εγγραφούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Βρέθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές αυτού του 

ειδικού σχολείου δεν έδειξαν κανένα ιδιαίτερο σημάδι μουσικής κλίσης στα πρώτα χρόνια 

της ζωής τους. Προέκυψε ωστόσο ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γονείς 

συμμετείχαν ενεργά στην επίβλεψη και ενθάρρυνση της μουσικής προόδου των παιδιών 

τους. Πιο συγκεκριμένα, στο 33% των μουσικά χαρισματικών μαθητών, οι γονείς ενεργά 

επέβλεπαν τη μελέτη του παιδιού λεπτό προς λεπτό, με το να κάθονται μαζί με το παιδί την 

ώρα της μελέτης και να κατευθύνουν την δουλειά του. Στο 31% των παιδιών, οι γονείς τα 

ενθάρρυναν γενικώς να μελετούν αλλά δεν σχολίαζαν τη φύση της μελέτης. Στο 26% των 

περιπτώσεων, οι γονείς συγκεκριμένα παρακινούσαν τα παιδιά τους σε καθημερινή μελέτη 

χωρίς όμως να αναμειγνύονται λεπτομερώς σε στοιχεία της μελέτης. Μόνο για το 7% των 

μουσικά χαρισματικών παιδιών αυτού του σχολείου, οι γονείς δεν φαίνονταν να έχουν 

οποιαδήποτε συμμετοχή στη μουσική μελέτη και πρόοδο των παιδιών τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα 
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χαρισματικά παιδιά στη μουσική έχουν γονείς που με κάποιον τρόπο ενδιαφέρονται και 

αναμειγνύονται ενεργά ή κανονίζουν την καθημερινή μελέτη των παιδιών.  

Σε μία έρευνα που ολοκληρώθηκε το 1985 στις Η.Π.Α., ο Sosniak (1985) πήρε συνεντεύξεις 

από 24 νέους αμερικανούς βιρτουόζους πιανίστες. Ο Sosniak βρήκε ότι «σε καμία περίπτωση 

δεν προέρχονταν οι εξαιρετικοί αυτοί πιανίστες από οικογένειες που χαρακτηρίζονταν από 

έναν πέρα από τα συνηθισμένα βαθμό μουσικών ενδιαφερόντων ή μουσικής γνώσης» (σελ. 

5). Στην περίπτωση μάλιστα των 12 από τους 24 αυτούς νέους πιανίστες, οι γονείς είτε δεν 

είχαν καμία ανάμειξη με τη μουσική πριν να αρχίσουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν πιάνο, 

είτε είχαν ένα παθητικό μόνο ενδιαφέρον για τη μουσική, που περιορίζονταν στο να την 

ακούνε. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των γονιών που δεν είχαν καμία σχέση με τη 

μουσική πριν αρχίσουν τα παιδιά τους τη μουσική σπουδή, οι γονείς έτειναν να είναι 

εξαιρετικά υποστηρικτικοί στις προσπάθειες των παιδιών τους και ενεργούσαν με θετικούς 

τρόπους που ενθάρρυναν τα παιδιά. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, κάποιοι γονείς άρχισαν 

να παίρνουν και οι ίδιοι μαθήματα πιάνου για να μπορούν να βοηθούν το παιδί τους στη 

μελέτη και για να μπορούν να παίζουν μουσική μαζί του. Οι μισοί από τους γονείς κάθονταν 

μαζί με το παιδί τους την ώρα της μελέτης και επιδοκίμαζαν ή διόρθωναν συγκεκριμένα 

πράγματα με βάση σημειώσεις που είχαν κρατήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος του 

παιδιού με τον δάσκαλο στο οποίο και ήταν παρόντες. Οι άλλοι μισοί από τους γονείς του 

δείγματος δεν κάθονταν να μελετήσουν μαζί με το παιδί, αλλά επέβλεπαν πάντα τη μελέτη 

του προσέχοντας το τι έπαιζε το παιδί, εφιστώντας την προσοχή του παιδιού σε λάθη τα 

οποία συλλάμβαναν ακουστικά, και έχοντας το νου τους να συμπληρώνουν τα παιδιά μία 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μελέτης. Η μελέτη του Sosniak ήταν μέρος μίας ευρύτερης 

μακροπρόθεσμης μελέτης που εκπονήθηκε το 1985 από μία ομάδα ερευνητών υπό την 

καθοδήγηση του καθηγητή/ ερευνητή Bloom (1985) στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Ο στόχος 

της μελέτης ήταν, όπως δήλωναν οι ίδιοι οι ερευνητές, να διερευνήσει «τις διαδικασίες μέσα 

από τις οποίες άτομα που έφτασαν στο απόγειο της επιτυχίας σε συγκεκριμένους τομείς, 

είχαν βοηθηθεί να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε τέτοιο ολοκληρωμένο βαθμό» (σελ. 3) 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν σολίστες του πιάνου, εξαιρετικά επιτυχημένοι γλύπτες, 

ερευνητές μαθηματικοί και ερευνητές νευρολόγοι, αθλητές κολύμβησης που είχαν πάρει 

μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, και πρωταθλητές του τένις. Η Sloane (1985) που ανήκε 

στην ερευνητική ομάδα και μελετούσε τις επιδράσεις της οικογένειας στην ανάπτυξη του 

ταλέντου, βρήκε ότι οι γονείς των παιδιών αυτών που αργότερα διακρίθηκαν στον τομέα 

τους, αντιμετώπιζαν με μεγάλη σοβαρότητα την καθημερινή μελέτη ή εξάσκηση των παιδιών 

τους. Πήγαιναν μαζί τους στα μαθήματα και έκαναν ολοφάνερες προσπάθειες να μάθουν και 
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οι ίδιοι τις απαιτήσεις και τα στάνταρντ που έθεταν οι δάσκαλοι των παιδιών, ενώ 

επιδοκίμαζαν και ενθάρρυναν τις προσπάθειες των παιδιών. Σε μία άλλη μελέτη οι Howe, 

Davidson, Moore, και Sloboda (1995) πήραν συνεντεύξεις από τους γονείς 257 παιδιών που 

σπούδαζαν ένα μουσικό όργανο αλλά διέφεραν στο επίπεδο προόδου. Ο στόχος της έρευνας 

ήταν να «διερευνήσει τον ισχυρισμό ότι  την εξαιρετική μουσική ικανότητα συνήθως 

‘μαρτυρούν’ διάφορα σημάδια μουσικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της προσχολικής 

ηλικίας» (σελ. 162). Από τις πιθανές πρώιμες μουσικές συμπεριφορές που μελετήθηκαν, 

βρέθηκε ότι μόνο το τραγούδι του παιδιού παρατηρήθηκε σε ηλικία μικρότερη στα παιδιά 

αυτά που αργότερα πέτυχαν μουσικά, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στη 

μελέτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι στην περίπτωση των πιο πετυχημένων μουσικά 

παιδιών, η ηλικία κατά την οποία γονιός και παιδί άρχισαν να ακούνε μαζί μουσική έτεινε να 

είναι νωρίτερα από ότι για τα υπόλοιπα παιδιά. Ο ρόλος της εισαγωγής της μουσικής νωρίς 

στη ζωή του παιδιού και ο ρόλος του γονιού ή της οικογένειας στα μουσικά επιτεύγματα του 

παιδιού και στη μετέπειτα μουσική του εξέλιξη γίνεται επίσης φανερός και από πληθώρα 

άλλων ερευνών (Jenkins, 1976· Gordon, 1967· Brand, 1986· Doan, 1973· Brokaw, 1983 

·Zdzinski, 1991· Zdzinski, 1992· Sloboda & Howe, 1991). Η έρευνα φανερώνει ότι η γονική 

συμμετοχή και η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική από μικρή ηλικία (πριν την ηλικία 

των 9 ετών) αναδεικνύονται ως δύο σημαντικότατοι παράγοντες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη υψηλής μουσικής ικανότητας και μουσικών επιτευγμάτων. 

 

Κατά τη σχολική ηλικία, που αναφέρεται στις ηλικίες από έξι έως δώδεκα ετών, τα παιδιά 

περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η αναπτυξιακή φάση 

χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό 

και κοινωνικό τομέα.  Εστιάζοντας την προσοχή μας στις εξελίξεις που εμφανίζονται στον 

κοινωνικό τομέα, μπορούμε να διακρίνουμε πως το ενδιαφέρον των παιδιών αρχίζει πλέον να 

στρέφεται περισσότερο προς τους συνομηλίκους τους. Τα παιδιά, από κει που έπαιζαν 

παράλληλα το ένα δίπλα στο άλλο, αρχίζουν τώρα να επιδιώκουν την αλληλεπίδραση και να 

δημιουργούν ομάδες-παρέες, όπου η ένταξη και η αποδοχή αποκτούν μεγάλη σημασία. Μέσα 

στο σχολείο τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως είναι μέρος ενός συνόλου, όπου το 

καθένα είναι εξίσου σημαντικό και όπου όλοι έχουν τις δικές τους ξεχωριστές ανάγκες. 

Μέσα από τη σύγκριση με τα άλλα παιδιά αποκτούν καλύτερη αυτοαντίληψη και 

αυτογνωσία. Συναισθηματικά, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι ικανά να αναγνωρίζουν 

και να ονομάζουν τα συναισθήματά τους, να συνεργάζονται και να επιλύουν συγκρούσεις, 

καθώς και να αποκτούν «ενσυναίσθηση» για κάποιον. Τέλος, στη σχολική ηλικία 
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καλλιεργείται και αναπτύσσεται και η συναισθηματική αντίληψη των παιδιών. Αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν και να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στο ορθό και το λάθος, στο 

αποδεκτό και στο μη αποδεκτό, καθώς και στο δίκαιο και άδικο (Στεφανή, 2008).  Νιώθουν 

σε μεγαλύτερη ένταση τα διάφορα συναισθήματα και συχνά τα βιώνουν σε προσωπικό 

επίπεδο. Η επίδραση της μουσικής στο ηλικιακό αυτό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει 

καταλυτικά καθώς το παιδί μέσω των διαφόρων μουσικών ειδών εξωτερικεύει και 

παρομοιάζει τα συναισθήματα που βιώνει, αναγνωρίζοντας κάποιες πτυχές τους μέσα στις 

μουσικές φράσεις. 

 

1.4. Συναισθηματική νοημοσύνη σε παιδιά σχολικής ηλικίας χωρίς προβλήματα ακοής και σε 

παιδιά σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με βαρηκοΐα είναι οι 

δυσκολίες στην επικοινωνία τους, για αυτό το λόγο και η εκπαιδευτική τους προσέγγιση στα 

πλαίσια του σχολείου, αλλά ακόμη και πριν την είσοδό τους στο σχολικό περιβάλλον θα 

πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να αποκτήσουν ικανοποιητική 

επικοινωνία με τους γύρω τους, καθώς και συναισθηματική επάρκεια(Κατσούλης & Χαλικιά, 

2007). Τα παιδιά με βαρηκοΐα αντιμετωπίζουν απειλή των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων 

που οφείλεται στην ελλιπή ή ανεπαρκή επικοινωνία (Foster, 1998). Επιπλέον, το βαρήκοο 

άτομο διαμορφώνει την αυτοεικόνα του μέσα από τις επιρροές που δέχεται όχι μόνο από το 

άμεσο περιβάλλον του αλλά και από τις συλλογικές αξιολογήσεις και τα μηνύματα που 

δέχεται από τον περίγυρό του (Padden, 1996). Το παιδί με βαρηκοΐα μπορεί να νιώθει 

κατώτερο και να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ μπορεί να βιώνει συναισθήματα 

απογοήτευσης και απομόνωσης που οφείλονται στις δυσκολίες επικοινωνίας που 

αντιμετωπίζει (Bat Chava, 1994‧ Gregory, Bishop & Sheldon, 1995). Η κοινωνικοποίηση 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση από τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ο μαθητής με αισθητηριακά προβλήματα πρέπει να μάθει να 

αναγνωρίζει και να υιοθετεί αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές, ανάλογα με την κάθε 

περίπτωση, να διακρίνει τις συμπεριφορές που είναι κοινωνικά αποδεκτές δημοσίως και 

αυτές που είναι αποδεκτές στη ιδιωτική του ζωή, την χρήση μη λεκτικών τρόπων 

επικοινωνίας, την ικανότητα ελέγχου της στάσης του σώματος και των κινήσεων, την γνώση 

σχετικά με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο παίζει 

και η κάλυψη της ανάγκης για ψυχαγωγία του παιδιού. Συγκεκριμένα, το παιδί θα πρέπει να 
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μην αισθάνεται απομονωμένο από τους συμμαθητές του, αλλά να συμμετέχει σε κοινωνικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, να επιλέγει δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο του, να 

δοκιμάζει και να συμμετέχει σε παιχνίδια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αλλά και να 

αναπτύσσει προσωπικά ενδιαφέροντα, όπως μουσική, χειροτεχνία, συλλογές (Κατσούλης & 

Χαλικιά, 2007). Η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνικοποίηση τόσο των βαρήκοων παιδιών 

όσο και των ακουόντων εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, κυρίως 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας (Rachford & Furth, 1986). Οι γονείς θα πρέπει να 

βρουν ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να ενταχθεί το παιδί τους, έτσι ώστε να 

μπορέσει να αναπτύξει διαπροσωπικές και συνεργατικές σχέσεις με άλλα παιδιά. Επιπλέον, 

οι γονείς μπορεί να είναι σημαντική πηγή στήριξης για το παιδί που αντιμετωπίζει 

προβλήματα, ενώ θα πρέπει να το ενθαρρύνουν και να το παροτρύνουν να εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες που ενισχύουν την ομιλία και τη γλώσσα, αλλά και την αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία με άλλα παιδιά. Στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου θα πρέπει να 

καλύπτονται βασικές ανάγκες των παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα που αφορούν 

τομείς όπως την ανάπτυξη εννοιών, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την ικανότητα για 

επικοινωνία, τις κοινωνικές, συναισθηματικές και αισθησιοκινητικές ικανότητες και 

δεξιότητες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Volkova,  Trehub,  Schellenberg, Papsin και Gordon (2013) τα 

παιδιά σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα και διμερή κοχλιακά εμφυτεύματα καταφέρνουν σε 

μεγάλο βαθμό να εντοπίσουν το συναίσθημα τόσο στην ομιλία όσο και στη μουσική. Η 

μελέτη εξέτασε την ικανότητα προγλωσσικών βαρήκοων παιδιών με διμερή εμφυτεύματα 

στην αναγνώριση συναισθημάτων (συγκεκριμένα την ευτυχία και τη θλίψη) στην ομιλία και 

μουσική και αποτελούνταν από δύο πειράματα. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα 1 ήταν 14 

βαρήκοα παιδιά 5-7 ετών που είχαν διμερή εμφυτεύματα και 18 παιδιά με φυσιολογική ακοή 

ηλικίας 4-6 ετών. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία ακρόασης κάποιων γλωσσικά ουδέτερων 

δηλώσεων από έναν άνδρα και μια γυναίκα και κλήθηκαν να κρίνουν τις δηλώσεις ως 

χαρούμενες ή λυπημένες. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα 2 ήταν 14 βαρήκοοι χρήστες 

κοχλιακών εμφυτευμάτων 4-6 ετών και τα ίδια παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής, όπως στο 

πείραμα 1. Στο δεύτερο πείραμα τα παιδιά αξιολογούσαν , μέσω της ακρόασης αποσπάσματα 

κομματιών πιάνου, το αν αυτά ακούγονταν χαρούμενα ή λυπημένα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ακρίβεια των παιδιών με εμφυτεύματα στο να  

προσδιορίζουν την ευτυχία και τη θλίψη στην ομιλία ήταν πολύ πάνω από τα αναμενόμενα 

επίπεδα, αλλά σημαντικά χαμηλότερη από την ακρίβεια η οποία επιτεύχθηκε από τα παιδιά 
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με φυσιολογική ακοή. Ομοίως, η ακρίβειά τους στον εντοπισμό της ευτυχία και της θλίψης 

στην μουσική ήταν πολύ πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, αλλά σημαντικά χαμηλότερη 

από εκείνη των παιδιών με φυσιολογική ακοή. Συμπερασματικά, ο εντοπισμός του 

συναισθήματος στην ομιλία από τα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα υπερέβη την απόδοση 

τους σε σχέση με προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον, η επιτυχής αναγνώριση του 

συναισθήματος μέσω της μουσικής από τα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα δείχνει ότι οι 

σχετικές νύξεις για αναγνώριση συναισθημάτων μέσω μουσικής είναι προσβάσιμες σε 

σχετικά νεαρή ηλικία. 

 

Σε μια άλλη έρευνα των Hopyan, Gordon και Papsin(2011) μελετήθηκε ο εντοπισμός των 

συναισθημάτων στη μουσική μέσω ηλεκτρικής ακρόασης σε βαρήκοα παιδιά που 

χρησιμοποιούν κοχλιακά εμφυτεύματα. 

Ο στόχος στην παρούσα μελέτη ήταν να προσδιοριστεί κατά πόσο τα παιδιά που είναι 

βαρήκοα από την παιδική ηλικία και είναι έμπειροι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων έχουν 

αποκτήσει την ικανότητα να εντοπίσουν τα διάφορα συναισθήματα στις μουσικές φράσεις. 

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 18 χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων (ηλικίας 7-13 

ετών) που έλαβαν το δικαίωμα μονομερούς  κοχλιακού εμφυτεύματος (μέση ηλικία για την 

ενεργοποίηση του είναι τα 2,9 έτη) και 18 άτομα ομάδας ελέγχου ίδιας ηλικίας και φύλου. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να κρίνουν 32 σύντομα μουσικά αποσπάσματα, ως χαρούμενα ή 

λυπημένα επισημαίνοντας γραφικά ένα χαμογελαστό ή συνοφρυωμένο πρόσωπο. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με βαρηκοΐα ήταν σε θέση να διακρίνουν σωστά τη 

χαρούμενη έναντι της θλιβερής μουσικής παραπάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, αλλά 

είχαν πιο χαμηλές επιδόσεις σε αυτό το έργο από ό, τι οι συνομήλικοί τους με τυπική ακοή. 

Επομένως, φάνηκε ότι τα παιδιά με τα βαρηκοΐα έχουν συνήθως την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται το συναίσθημα στη μουσική, αλλά το κάνουν με λιγότερη ακρίβεια από 

τους συνομηλίκους τους χωρίς προβλήματα ακοής. 

 

Στην έρευνα των Whipple, Gfeller, Driscoll, Oleson, και McGregor(2015) ερευνήθηκε το αν 

οι διαταραχές επικοινωνίας στα παιδιά με βαρηκοΐα επεκτείνονται και στα μουσικά 

μηνύματα και συγκρίθηκε η αναγνώριση της συμβολικής αναπαράστασης των 

συναισθημάτων ή κινήσεων στη μουσική από δύο ομάδες παιδιών με διαφορετικά 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά: σοβαρή έως πολύ σοβαρή βαρηκοΐα (με κοχλιακά 

εμφυτεύματα ) και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD). Οι απαντήσεις τους 

συγκρίθηκαν με εκείνες των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και φυσιολογική ακοή.  Στη 

http://www.tandfonline.com/author/Hopyan%2C+T
http://www.tandfonline.com/author/Gordon%2C+K+A
http://www.tandfonline.com/author/Papsin%2C+B+C
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διαδικασία που ακολουθήθηκε οι συμμετέχοντες άκουσαν κάποια μουσικά αποσπάσματα 

που περιείχαν συναισθήματα ή κινήσεις και τα ταίριαξαν με τις αντίστοιχες ετικέτες, οι 

οποίες παρουσίαζαν πρόσωπα με χαρούμενη ή λυπημένη έκφραση. 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας με 

βαρηκοΐα και της ομάδας αυτιστικού φάσματος στον εντοπισμό συναισθημάτων μέσω της 

μουσικής. Ωστόσο, η ομάδα παιδιών με βαρηκοΐα ήταν σημαντικά λιγότερο ακριβής από τις 

άλλες δύο ομάδες παιδιών στην αναγνώριση συναισθημάτων. Μικτές επιδράσεις λογιστικής 

παλινδρόμησης αποκάλυψαν διαφορετικά πρότυπα ακρίβειας για συγκεκριμένα 

συναισθήματα ως συνάρτηση της κάθε ομάδας. 

Συμπερασματικά, η μεταφορά των συναισθημάτων μέσω της μουσικής μπορεί να 

αποκωδικοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από άτομα με διαφορετικούς τύπους διαταραχών 

επικοινωνίας. Επειδή η μουσική είναι το κύριο θεραπευτικό εργαλείο σε συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να εξετάσουν αυτές τις διαφορετικές 

ικανότητες, κατά την επιλογή της μουσικής για κλινικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τα 

συναισθήματα. 

 

1.5. Σκοπός της έρευνας-ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι η σύγκριση στην αντίληψη των τεσσάρων 

βασικών συναισθημάτων, χαράς, λύπης, φόβου και θυμού, μέσω της μουσικής από βαρήκοα 

παιδιά σχολικής ηλικίας και παιδιά φυσιολογικής ακοής της ίδιας ηλικίας και η επισήμανση 

των διαφορών  μεταξύ των 2 αυτών ομάδων ως προς την αναγνώριση και αντίληψη των 4 

συναισθημάτων μέσω συγκεκριμένων μουσικών κομματιών. Επιπρόσθετα, θα γίνει 

προσπάθεια να εξεταστούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Αναγνωρίζουν  και οι δύο ομάδες τα 4 βασικά συναισθήματα μέσα από τα 3 

μουσικά είδη; 

2. Αναγνωρίζουν ευκολότερα κάποιο συναίσθημα; 

3. Υπήρξε κάποιο συναίσθημα που δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν ή να 

μπερδέψουν με άλλο; 

4. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά την αναγνώριση των 

συναισθημάτων; 
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5. Το είδος της μουσικής δείχνει να επηρεάζει την αναγνώριση των συναισθημάτων 

και στις δύο ομάδες; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1.Συμμετέχοντες  

Το δείγμα της μελέτης συγκροτήθηκε από 9 παιδιά σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα, και 

αντίστοιχο δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας, χωρίς προβλήματα ακοής. Το δείγμα αφορά το 

ηλικιακό φάσμα 12-13 ετών και αποτελείται από 2 κορίτσια και 7 αγόρια αντίστοιχα σε κάθε 

ομάδα. Όσον αφορά το δείγμα των βαρήκοων παιδιών, όλα τα παιδιά χρησιμοποιούσαν 

κάποιο ακουστικό βοήθημα, είτε ακουστικό βαρηκοΐας, είτε κοχλιακό εμφύτευμα.  

2.2. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η διαδικασία εξέτασης του δείγματος έγινε μέσω δύο κατάλληλα διαμορφωμένων 

ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. Στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο ζητούνταν από όλα τα παιδιά να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους 

δημογραφικά στοιχεία: ηλικία και φύλο, και στη συνέχεια από τα βαρήκοα παιδιά να 

συμπληρώσουν τα στοιχεία σχετικά με το βαθμό βαρηκοΐας τους, το είδος του ακουστικού 

βοηθήματος που χρησιμοποιούν, και την αμφιπλευρικότητα της βαρηκοΐας. Επιπρόσθετα, 

και στις δύο ομάδες παιδιών υπήρχε ερώτηση σχετικά με το αν ο συμμετέχοντας έχει 

προϋπάρχουσα μουσική γνώση. Το ερωτηματολόγιο που αφορά τη διαδικασία της έρευνας, 

ήταν κοινό για όλα τα παιδιά και περιείχε τα διάφορα μουσικά κομμάτια, τοποθετημένα στις 

3 μουσικές κατηγορίες (κλασσική μουσική, μουσική επένδυση ταινιών και φωνητική 

μουσική) και αριθμημένα με τη σειρά ακρόασης. Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο ως 

εξής: τα κομμάτια, 12 στο σύνολό τους, είναι τοποθετημένα από 4 σε κάθε μία από τις 3 

μουσικές κατηγορίες και αριθμημένα ως εξής: 1ο κομμάτι, 2ο κομμάτι κ.ο.κ. Τα μουσικά 

κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής :  

1. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 

 ΧΑΡΑ:’’ Ύμνος στη χαρά’’( Beethoven) 

 ΛΥΠΗ: ‘’Tristesse’’(Lizst) 

 ΦΟΒΟΣ:’’A night at the bare mountain’’(Mussorgsky) 

 ΘΥΜΟΣ: ‘’ Symphony No. 5’’(Beethoven) 

2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ: 

 ΧΑΡΑ:’’ The Sound of Music Soundtrack - Overture & Preludium’’ 

 ΛΥΠΗ:’’Love story’’(Francis Lai) 

 ΦΟΒΟΣ: ‘’ Psycho – Prelude’’(Bernard Herrmann) 

 ΘΥΜΟΣ:’’ Requiem for a dream’’(Clint Mansell) 
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3. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 

 ΧΑΡΑ:’’Let it be( Beatles)’’ 

 ΛΥΠΗ:’’Μέτρησα’’(Ελευθερία Αρβανιτάκη) 

 ΦΟΒΟΣ:’’Enter sandman( Metallica)’’ 

 ΘΥΜΟΣ: ‘’Δεν θέλω’’ (Μπλε) 

Κάτω από κάθε μουσικό κομμάτι υπάρχει μια σειρά από 4 πρόσωπα σε μορφή σκίτσου, τα 

οποία αναπαριστούν τα 4 συναισθήματα, χαρά, λύπη, φόβο και θυμό, με αυτή τη σειρά 

τοποθέτησης. Δίπλα στα πρόσωπα υπάρχει και η λέξη, η οποία εκφράζει το αντίστοιχο 

συναίσθημα, όπως «χαρά», «λύπη», κ.ο.κ. Τα παιδιά κλήθηκαν να κυκλώσουν το σκίτσο το 

οποίο θεωρούν ως σωστή απάντηση, κατά την ακρόαση του κάθε κομματιού 

αντιστοιχίζοντας το μουσικό απόσπασμα με ένα από τα τέσσερα σκίτσα προσώπων που 

απεικονίζονται στο φύλλο απαντήσεων.  

2.3. Διαδικασία 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 27 Απρίλιου ως 12 Μάϊου του 2017 αρχικά 

στο 10ο ειδικό δημοτικό σχολείο βαρήκοων Θεσσαλονίκης, για το δείγμα των βαρήκοων 

παιδιών και στη συνέχεια στο 1ο δημοτικό σχολείο Ν.Ρεδαιστού, για το δείγμα των παιδιών 

χωρίς προβλήματα ακοής. Η ακρόαση των κομματιών ήταν ατομική και διήρκησε περίπου 

10’–12’ για κάθε παιδί, ενώ ως μέσο αναπαραγωγής των μουσικών κομματιών 

χρησιμοποιήθηκε φορητός υπολογιστής και η ένταση του ήχου προσαρμόστηκε ανάλογα με 

τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ενώ σε κάποια παιδιά με βαρηκοΐα χρησιμοποιήθηκαν και 

ακουστικά υπολογιστή. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται η ικανότητα των παιδιών να 

ερμηνεύουν τις συναισθηματικές ιδιότητες στη μουσική, και συγκεκριμένα να αναγνωρίζουν 

τη χαρά, τη λύπη, το φόβο και το θυμό. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ως παράγοντες 

διαφοροποίησης της εξαρτημένης, αφορούν: α) προσωπικά χαρακτηριστικά των 

υποκειμένων (ηλικία, φύλο, τάξη φοίτησης, περιοχή διαμονής, μουσική επιμόρφωση, 

μουσικά ακούσματα), β) προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (προϋπηρεσία, 

μουσικές γνώσεις, είδη μουσικής που χρησιμοποιούνται στην τάξη, στόχοι αναλυτικού 

προγράμματος που επιδιώκονται, ώρες διδασκαλίας μουσικής εβδομαδιαίως, επιρροές στα 

μουσικά ακούσματα των μαθητών), γ) προσωπικά χαρακτηριστικά των γονέων (επάγγελμα, 

μορφωτικό επίπεδο, μουσική παιδεία, επιρροές στα μουσικά ακούσματα των παιδιών), δ) το 

είδος του συναισθήματος, ε) η τεχνική απόκρισης των υποκειμένων στο ζητούμενο 

(λεκτικός-μη λεκτικός τρόπος απάντησης). 
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2.4.Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση διεξαγωγής της έρευνας, συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών 

του δείγματος, αξιολογήθηκαν ως προς την ορθότητά τους και τα αποτελέσματα 

οργανώθηκαν αρχικά γραπτά σε κείμενο και στη συνέχεια σε αρχείο excel. Πρωταρχικός 

στόχος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων αποτελεί η ορθότητα στην επιλογή του 

συναισθήματος για κάθε κομμάτι, ενώ θεωρήθηκε σημαντικό να ελεγχθεί και το είδος των 

λανθασμένων απαντήσεων έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι απαντήσεις που τείνουν 

να δίνουν τα παιδιά και από τις δύο ομάδες του δείγματος και ποια συναισθήματα 

μπερδεύουν μεταξύ τους. Γενικότερος σκοπός της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί αν 

παράγοντες όπως η βαρηκοΐα το φύλο, η ηλικία και η προϋπάρχουσα μουσική γνώση των 

παιδιών έχουν επίδραση στην αντίληψη των συναισθημάτων μέσω της μουσικής, και να γίνει 

μια σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά με βαρηκοΐα και στα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής, 

όσον αφορά τις 3 μουσικές κατηγορίες και τα 4 συναισθήματα. Επιπρόσθετα, παράλληλα με 

την αναγνώριση των 4 αυτών συναισθημάτων μέσω των διαφορετικών μουσικών ειδών, 

ελέγχεται και το αν μουσικά χαρακτηριστικά όπως η ένταση, η ταχύτητα εκτέλεσης του 

μουσικού κομματιού, η ενορχήστρωση, και η φωνητική εκτέλεση ενός κομματιού 

επηρεάζουν θετικά η αρνητικά την αντίληψη των συναισθημάτων και από τις δύο κατηγορίες 

του δείγματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια, αφορά τη σύγκριση των 

σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων σε κάθε κομμάτι και συναίσθημα στις δύο 

κατηγορίες παιδιών, καθώς και τις συνολικές σωστές απαντήσεις για όλα τα μουσικά 

κομμάτια και των 2 ομάδων του δείγματος. Παρατίθεται αρχικά αναλυτικά και στη συνέχεια 

σε γραφήματα, τα οποία αφορούν το φύλο των παιδιών, τον αριθμό των παιδιών σε κάθε 

ομάδα του δείγματος, το σύνολο των σωστών απαντήσεων και από τις δύο ομάδες παιδιών, 

καθώς και τη σύγκριση των σωστών και των λάθος απαντήσεων.  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις των δύο ομάδων των παιδιών, αρχικά των παιδιών 

χωρίς προβλήματα ακοής και στη συνέχεια των παιδιών με βαρηκοΐα. Στην πρώτη κατηγορία 

του δείγματος, τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής, 7 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν τις 

εξής απαντήσεις, οι οποίες διαχωρίστηκαν στις 3 μουσικές κατηγορίες, και στα 4 

συναισθήματα ξεχωριστά για κάθε κομμάτι( δηλαδή σε 12 κομμάτια στο σύνολό τους): 

Α. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:  

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς 7 παιδιά συνολικά επέλεξαν τη σωστή 

απάντηση, 6 αγόρια και 1 κορίτσι. Από τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία δεν επέλεξαν τη σωστή 

απάντηση 1 κορίτσι επέλεξε τη λύπη και ένα αγόρι τον φόβο.  

2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης  και τα 9 παιδιά του δείγματος επέλεξαν τη 

σωστή απάντηση. 

3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου 5 παιδιά επέλεξαν τη σωστή απάντηση, 3 

αγόρια και 2 κορίτσια. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν τη χαρά και 2 το θυμό.  

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 5 αγόρια επέλεξαν τη σωστή απάντηση. 

Από τα υπόλοιπα 1 αγόρι επέλεξε τη χαρά, 1 τον φόβο και τα 2 κορίτσια επέλεξαν τον φόβο. 

 

Β. ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ:  

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς το σύνολο των παιδιών επέλεξε τη σωστή 

απάντηση. 

 2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης το σύνολο των παιδιών επέλεξε τη σωστή 

απάντηση.  
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3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν το θυμό. 

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 7 παιδιά, 6 αγόρια και 1 κορίτσι, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα: 1 αγόρι επέλεξε τη λύπη, και 1 κορίτσι 

επέλεξε τον φόβο. 

Γ. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς 5 παιδιά, 4 αγόρια και 1 κορίτσι, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 3 αγόρια και 1 κορίτσι επέλεξαν τη λύπη.  

2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης 8 παιδιά, 7 αγόρια και 1 κορίτσι, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση, ενώ 1 κορίτσι επέλεξε τη χαρά.  

3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου κανένα παιδί δεν επέλεξε τη σωστή 

απάντηση, ενώ 6 αγόρια και τα 2 κορίτσια επέλεξαν τον θυμό, και 1 αγόρι τη χαρά. 

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 1 αγόρι επέλεξε τη σωστή απάντηση. 

Από τα υπόλοιπα 4 αγόρια επέλεξαν τη χαρά, 1 τη λύπη , 1 τον φόβο και 2 κορίτσια 

επέλεξαν τη χαρά.  

 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΒΑΡΗΚΟΪΑ: στην κατηγορία των βαρήκοων παιδιών ακολουθήθηκε η ίδια με 

την προαναφερθείσα διαδικασία και οι απαντήσεις ήταν οι εξής:  

Α. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:  

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς 8 παιδιά στο σύνολό τους, 6 αγόρια και 2 

κορίτσια, επέλεξαν τη σωστή απάντηση, ενώ 1 αγόρι επέλεξε τη λύπη.  

2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης 8 παιδιά, 6 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση, ενώ 1 αγόρι επέλεξε τη χαρά.  

3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου 6 παιδιά, 5 αγόρια και 1 κορίτσι, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια και 1 κορίτσι επέλεξαν τον θυμό 

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 6 παιδιά, 5 αγόρια και 1 κορίτσι 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια και 1 κορίτσι επέλεξαν τον φόβο. 

 

Β. ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ:  

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν τον φόβο.  

2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν τον θυμό. 
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3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν τη χαρά.  

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 2 αγόρια επέλεξαν τη λύπη.  

 

Γ. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:  

1. ΧΑΡΑ: όσον αφορά το συναίσθημα της χαράς 8 παιδιά, 6 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση, ενώ 1 αγόρι επέλεξε τη λύπη.  

2. ΛΥΠΗ: όσον αφορά το συναίσθημα της λύπης 8 παιδιά, 6 αγόρια και 2 κορίτσια, επέλεξαν 

τη σωστή απάντηση, ενώ 1 αγόρι επέλεξε τον φόβο.  

3. ΦΟΒΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του φόβου 6 παιδιά, 5 αγόρια και 1 κορίτσι, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα 1 κορίτσι και 1 αγόρι επέλεξαν τον θυμό και 

1 αγόρι τη λύπη.  

4. ΘΥΜΟΣ: όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού 6 παιδιά, 5 αγόρια και 1 κορίτσι, 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση. Από τα υπόλοιπα : 1 κορίτσι και 1 αγόρι επέλεξαν τον φόβο 

και 1 αγόρι τη χαρά. Στη συνέχεια, αναλύεται το σύνολο των απαντήσεων, σωστών και 

λανθασμένων, και για τις δύο ομάδες παιδιών, ξεχωριστά για κάθε μία μουσική κατηγορία. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την κλασσική μουσική, οι απαντήσεις είχαν ως εξής: 

 

Γράφημα 1α 

 

Στο συναίσθημα της χαράς το 83,3% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

16,7% έκανε λανθασμένη επιλογή. 
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Στο συναίσθημα της λύπης το 94,4% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 5,6% 

έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Στο συναίσθημα του φόβου το 61,1% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

38,9% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Τέλος, στο συναίσθημα του θυμού, επίσης, το 61,1% των παιδιών επέλεξε τη σωστή 

απάντηση, ενώ το 38,9% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Όσον αφορά τις απαντήσεις στη μουσική επένδυση ταινιών, τα δεδομένα αναλύονται ως 

εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1β 

 

Στο συναίσθημα της χαράς και της λύπης το 100% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση. 

Στο συναίσθημα του φόβου και του θυμού το 77,8%% των παιδιών επέλεξε τη σωστή 

απάντηση, ενώ το 22,2% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Τέλος, στη φωνητική μουσική, οι απαντήσεις των παιδιών είχαν ως εξής: 
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Γράφημα 1γ 

 

 

Στο συναίσθημα της χαράς το 72,2% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

27,8% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Στο συναίσθημα της λύπης το 88,9% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

11,1% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Στο συναίσθημα του φόβου το 33,3% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

66,7% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Στο συναίσθημα του θυμού το 38,9% των παιδιών επέλεξε τη σωστή απάντηση, ενώ το 

61,1% έκανε λανθασμένη επιλογή. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός των απαντήσεων στην κατηγορία 

των παιδιών με βαρηκοΐα, ανάμεσα στα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα και στα παιδιά με 

ακουστικό βαρηκοΐας. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των βαρήκοων παιδιών είναι 9 παιδιά, 

από τα οποία τα 3 χρησιμοποιούν κοχλιακό εμφύτευμα και τα 6 ακουστικό βαρηκοΐας. τα 

ποσοστά επί τοις εκατό ανέρχονται στο 33, 3% των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα, και στο 

66,6% των παιδιών με ακουστικό βαρηκοΐας. Οι σωστές απαντήσεις τους στις τρεις μουσικές 

κατηγορίες αναλύονται ως εξής:  

Σύνολο σωστών απαντήσεων των βαρήκοων παιδιών:  

 Κλασσική 

Μουσική  

Μουσική 

επένδυση 

ταινιών 

Φωνητική 

μουσική  

ΧΑΡΑ 8 7 8 

ΛΥΠΗ 8 7 8 
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ΦΟΒΟΣ 6 7 6 

ΘΥΜΟΣ 6 7 6 

 

Σωστές απαντήσεις των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: 

 Κλασσική 

Μουσική  

Μουσική 

επένδυση 

ταινιών 

Φωνητική 

μουσική  

ΧΑΡΑ 2 3 1 

ΛΥΠΗ 2 3 2 

ΦΟΒΟΣ 1 2 2 

ΘΥΜΟΣ 2 2 1 

 

Σωστές απαντήσεις των παιδιών με ακουστικό βαρηκοΐας:  

 Κλασσική 

Μουσική  

Μουσική 

επένδυση 

ταινιών 

Φωνητική 

μουσική  

ΧΑΡΑ 6 4 7 

ΛΥΠΗ 6 4 6 

ΦΟΒΟΣ 5 5 4 

ΘΥΜΟΣ 4 5 5 

 

 

 

Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των απαντήσεων των 2 ομάδων παιδιών, με βαρηκοΐα και 

χωρίς προβλήματα ακοής. Αρχικά έγινε των σωστών απαντήσεων(γράφημα 2α, 2β, 2γ) και 

στη συνέχεια των λανθασμένων απαντήσεων(γράφημα 3α, 3β, 3γ). Από τη σύγκριση των 

σωστών απαντήσεων προέκυψαν τα εξής δεδομένα:  

Στην 1η μουσική κατηγορία, στην κλασσική μουσική, στο συναίσθημα της χαράς και της 

λύπης, σημείωσε σωστές απαντήσεις το 88,9% των παιδιών με βαρηκοΐα και το 77,8% των 

παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Στο συναίσθημα του φόβου και του θυμού, σωστές 

απαντήσεις σημειώθηκαν από το 66,7% των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 55,6% των 

παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. 
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Γράφημα 2α  

 

Στη 2η μουσική κατηγορία, στη μουσική επένδυση ταινιών, στο συναίσθημα της χαράς και 

της λύπης, και οι 2 ομάδες παιδιών σημείωσαν 100% σωστές απαντήσεις. Στο συναίσθημα 

του φόβου και του θυμού, σωστές απαντήσεις σημειώθηκαν σε ίδιο ποσοστό και στις 2 

ομάδες, και συγκεκριμένα, από το 77,8% των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 77,8% των 

παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. 

 

Γράφημα 2β  

 

Στην 3η μουσική κατηγορία, στη φωνητική μουσική, στο συναίσθημα της χαράς, σωστές 

απαντήσεις σημειώθηκαν από το 88,9% των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 55,6% των 
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παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Στο συναίσθημα της λύπης, και οι 2 ομάδες παιδιών 

σημείωσαν το ίδιο ποσοστό σωστών απαντήσεων και συγκεκριμένα, το ποσοστό ανερχόταν 

στο 88,9%. Στο συναίσθημα του φόβου, η ομάδα των βαρήκοων παιδιών σημείωσε 66,7% 

ποσοστό σωστών απαντήσεων, ενώ η ομάδα των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής είχε 

μηδενικό ποσοστό σωστών απαντήσεων. Στο συναίσθημα του θυμού, η ομάδα των 

βαρήκοων παιδιών σημείωσε 66,7% ποσοστό σωστών απαντήσεων, ενώ η ομάδα των 

παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής σημείωσε 11,1%. 

 

Γράφημα 2γ 

 

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση των λανθασμένων απαντήσεων(γράφημα 3α,3β,3γ) παρουσίασε τα 

εξής ποσοστά στις δύο ομάδες παιδιών: 

Στην 1η μουσική κατηγορία, στην κλασσική μουσική, στο συναίσθημα της χαράς σημείωσε 

λανθασμένες απαντήσεις το 11,1% των παιδιών με βαρηκοΐα και το 22,2% των παιδιών 

χωρίς προβλήματα ακοής. Στο συναίσθημα της λύπης, τα παιδιά με βαρηκοΐα σημείωσαν 

11,1% λανθασμένες απαντήσεις, και τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής 0%. Στο 

συναίσθημα του φόβου και του θυμού, λανθασμένες απαντήσεις σημειώθηκαν από το 33,3% 

των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 44,4% των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής, 

αντίστοιχα. 
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Γράφημα 3α 

 

 

Στη 2η μουσική κατηγορία, στη μουσική επένδυση ταινιών, στο συναίσθημα της χαράς και 

της λύπης, και οι 2 ομάδες παιδιών δεν είχαν καμία λανθασμένη απάντηση. Στο συναίσθημα 

του φόβου και του θυμού, λανθασμένες απαντήσεις σημειώθηκαν σε ίδιο ποσοστό και στις 2 

ομάδες, και συγκεκριμένα σε ποσοστό 22,2%.  

 

Γράφημα 3β 
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Στην 3η μουσική κατηγορία, στη φωνητική μουσική, στο συναίσθημα της χαράς, 

λανθασμένες απαντήσεις σημειώθηκαν από το 11,1% των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 

44,4% των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Στο συναίσθημα της λύπης, λανθασμένες 

απαντήσεις σημειώθηκαν από το 11,1% των παιδιών με βαρηκοΐα και από το 11,1% των 

παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Στο συναίσθημα του φόβου, η ομάδα των βαρήκοων 

παιδιών σημείωσε 33,3% ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων, ενώ η ομάδα των παιδιών 

χωρίς προβλήματα ακοής είχε 100% λανθασμένες απαντήσεις. Στο συναίσθημα του θυμού, η 

ομάδα των βαρήκοων παιδιών σημείωσε 33,3% ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων, ενώ η 

ομάδα των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής σημείωσε 88,9%. 

 

Γράφημα 3γ 
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Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών με 

βαρηκοΐα και των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής στην αναγνώριση των τεσσάρων 

συναισθημάτων μέσα από τα τρία μουσικά είδη, χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός 

συντελεστής συσχέτισης Pearson Chi Square. Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων έδειξαν 

ότι οι τιμές κατανέμονται κανονικά, αφού σε κάθε περίπτωση η p value είναι μεγαλύτερη του 

0,05. Συγκεκριμένα, στο συναίσθημα της χαράς στην κατηγορία της κλασσικής μουσικής η 

τιμή Pearson Chi-Square είναι 0,4, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,527. Στο 

συναίσθημα της λύπης στην κατηγορία κλασσικής μουσικής η τιμή Pearson Chi-Square είναι 

1,059, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,303. Στο συναίσθημα του φόβου στην 

κατηγορία κλασσικής μουσικής η τιμή Pearson Chi-Square είναι 0,234, ενώ το επίπεδο 

σημαντικότητας είναι 1,000. . Στο συναίσθημα του θυμού στην κατηγορία κλασσικής 

μουσικής η τιμή Pearson Chi-Square είναι 0,234, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας είναι 

0,629. 

Στην κατηγορία της μουσικής επένδυσης ταινιών, στο συναίσθημα της χαράς και της λύπης ο 

δείκτης Pearson Chi Square είναι 0. Στο συναίσθημα του φόβου και του θυμού είναι επίσης 

0, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας είναι 1. 

Στην κατηγορία της φωνητικής μουσικής, στο συναίσθημα της χαράς παρατηρούμε ότι ο 

δείκτης Pearson Chi Square είναι 2,492 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,114. Στο 

συναίσθημα της λύπης ο δείκτης Pearson Chi Square είναι 0 και το επίπεδο σημαντικότητας 

είναι 1. Στο συναίσθημα του φόβου ο δείκτης Pearson Chi Square είναι 9 και το επίπεδο 
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σημαντικότητας είναι 0,003. Στο συναίσθημα του θυμού ο δείκτης Pearson Chi Square είναι 

5,844 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,016.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό απαντούνται τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 

γίνεται μια σύνδεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα και με αντίστοιχες προγενέστερες 

έρευνες. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα οφέλη της έρευνας αυτής στη συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας, και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, είτε με βαρηκοΐα είτε χωρίς κάποιο πρόβλημα 

ακοής. Αναφέρονται παράλληλα και οι περιορισμοί της έρευνας, οι οποίοι είναι αστάθμητοι 

παράγοντες που επηρεάζουν μερικώς τα αποτελέσματα, και δεν μπορούν να αποκλειστούν σε 

κανενός είδους ερευνητική διαδικασία. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στις επιπτώσεις της 

έρευνας αυτής στην εκπαίδευση, καθώς και σε μελλοντικές έρευνες, οι οποίες βασιζόμενες 

στη συγκεκριμένη έρευνα, πιθανώς θα εξελίξουν το συγκεκριμένο θέμα και θα καταλήξουν 

σε συμπεράσματα εξίσου ωφέλιμα για τη συναισθηματική ανάπτυξη και αντίληψη των 

παιδιών, με βαρηκοΐα και χωρίς ακουστικά προβλήματα, τα οποία, μέσω κατάλληλων 

μεθόδων, και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα την επεξεργαστούν και θα τη 

βελτιώσουν.  

 

Στις δύο ομάδες του δείγματος παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά τα ποσοστά επιλογής 

των σωστών απαντήσεων στις 3 μουσικές κατηγορίες. Άξιο προσοχής και περαιτέρω μελέτης 

είναι το γεγονός ότι τα παιδιά με βαρηκοΐα σημείωσαν περισσότερες σωστές απαντήσεις από 

ότι τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής. Αυτό σχετίζεται πιθανώς με μεγαλύτερη δεκτικότητα 

και συγκέντρωση των παιδιών με βαρηκοΐα, όμως χρήζει περαιτέρω μελέτης για να 

διευκρινιστούν επαρκέστερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε ότι στα παιδιά 

και των δύο ομάδων είναι πιο προσιτό το μουσικό είδος της φωνητικής μουσικής, καθώς 

κάποια παιδιά γνώριζαν τα μουσικά κομμάτια του είδους αυτού, και χρειάστηκαν λιγότερο 

χρόνο για να αναγνωρίσουν το συναίσθημα, σε αντίθεση με τα κομμάτια των άλλων δύο 

κατηγοριών, και ιδιαίτερα της κλασσικής μουσικής, τα οποία τους ήταν άγνωστα και 

χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν στην επιλογή κάποιου συναισθήματος. 

Κατά μέσο όρο ο χρόνος που χρειάστηκαν τα παιδιά για την αναγνώριση του συναισθήματος 

σε κάθε κομμάτι ήταν περίπου 2 λεπτά ανά κομμάτι. Τα παιδιά των 2 ομάδων αναγνώρισαν 

και τα 4 συναισθήματα, όμως παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στα μουσικά 

κομμάτια που εξέφραζαν χαρά ή λύπη, ενώ παρατηρήθηκε μικρότερο ποσοστό στα κομμάτια 
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που εξέφραζαν φόβο ή θυμό. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε ότι 

τόσο στα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής, όσο και στα παιδιά με βαρηκοΐα, υπήρχε μια 

σύγχυση στη διάκριση των συναισθημάτων του φόβου και του θυμού, και στις 3 μουσικές 

κατηγορίες. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στα 2 αυτά συναισθήματα παρατηρείται το 

μεγαλύτερο ποσοστό των λαθών και από τις 2 ομάδες παιδιών. Συγκεκριμένα στο 

συναίσθημα του φόβου στην κλασική μουσική, 7 παιδιά είχαν λανθασμένη απάντηση, όπως 

και στο συναίσθημα του θυμού, σε αντίθεση με τα άλλα δύο συναισθήματα, τη χαρά και τη 

λύπη στα οποία ο αριθμός των παιδιών που έκαναν λάθος είναι 3 και 1 αντίστοιχα. Στη 

μουσική επένδυση ταινιών, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία λανθασμένη απάντηση στα 

συναισθήματα της χαράς και της λύπης, παρατηρούνται 4 λάθος απαντήσεις και στα 2 

συναισθήματα. Τέλος, στην κατηγορία της φωνητικής μουσικής, ο αριθμός των παιδιών που 

έκαναν λάθος στα συναισθήματα του φόβου και του θυμού είναι 12 και 11 αντίστοιχα, ενώ 

στη χαρά και στη λύπη ο αριθμός των παιδιών που επέλεξαν λάθος συναίσθημα είναι 5 και 2 

αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμφωνούν εν μέρει και με προγενέστερες 

έρευνες και παρόμοιου περιεχομένου πειράματα όπως αυτό των Balkwill, Thompson και 

Matsunaga (2004) από το Queen’s  University στον Καναδά σε γιαπωνέζικο πληθυσμό, το 

οποίο σχετιζόταν με την αναγνώριση ενός συναισθήματος σε συγκεκριμένα είδη μουσικής. 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να κατανείμουν τα δείγματα μουσικής που τους είχαν ανατεθεί σε 

επίπεδα μιας κλίμακας από: «καθόλου ευχάριστο» σε «ευχάριστο» ή σε «πολύ ευχάριστο», 

«καθόλου λυπητερό» σε «λυπητερό» ή σε «πολύ λυπητερό» κ.λπ. Συγκεκριμενοποιώντας τα 

αποτελέσματα όσον αφορά την αναγνώριση του συναισθήματος του θυμού, τα μουσικά 

κομμάτια που προκαλούν θυμό, σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και κάποιες λανθασμένες απαντήσεις, παρόμοιου είδους με τις 

λανθασμένες επιλογές παρατηρήθηκαν και στη δική μου έρευνα, αφού κάποια κομμάτια, τα 

οποία είχαν την πρόθεση να προκαλέσουν θυμό, κατατάχθηκαν τόσο στη κλίμακα του 

θυμού, όσο και στην κλίμακα της χαράς, εξαιτίας κάποιων κοινών υφολογικών 

χαρακτηριστικών στα ακούσματα αυτά όπως ο γρήγορος ρυθμός και η ένταση στον ήχο. 

Παρόμοιο αποτέλεσμα όσον αφορά την αναγνώριση του θυμού παρατηρούμε και στην 

έρευνα των Robazza, Macaluso, D'Urso (1994), όπου το δείγμα υποβλήθηκε σε ακρόαση 

κλασσικών μουσικών κομματιών με στόχο την αναγνώριση των συναισθημάτων της 

ευτυχίας, θλίψης, θυμού και φόβου. Στην έρευνα αυτή τα συναισθήματα του θυμού και του 

φόβου ήταν ως επί το πλείστον συγκεχυμένα το ένα με το άλλο. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε 

το γεγονός ότι συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά οδηγούν στην πρόκληση κάποιου 

συγκεκριμένου συναισθήματος. Τα μουσικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να επιδρούν 
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συχνότερα είναι η ένταση (π.χ. crescendo, diminuendo), το τέμπο (π.χ. accelerando), οι 

τρόποι (π.χ. μετάβαση από ελάσσονα σε μείζονα), η πυκνή υφή, ο ρυθμός, η μελωδία και η 

αρμονία(Gabrielsson και Lindstrom (2001). Για παράδειγμα, τα κομμάτια που εκφράζουν 

χαρά συνήθως είναι σε μείζονα κλίμακα, περιλαμβάνουν έντονο, ευχάριστο ρυθμό και αν 

ανήκουν στη φωνητική μουσική έχουν συνήθως αισιόδοξο στίχο. Αντιστοίχως, τα κομμάτια 

που εκφράζουν λύπη, είναι σε ελάσσονα μείζονα, συχνά περιλαμβάνουν κάποιο έγχορδο 

όργανο, και οι στίχοι τους, αν περιέχουν, είναι μελαγχολικοί. Τα κομμάτια που εκφράζουν 

φόβο και θυμό χαρακτηρίζονται από έντονο, γρήγορο ρυθμό, ένταση, και αυξομειώσεις στον 

ήχο. Σύμφωνα με τη μελέτη του Sloboda (2000), οι μελωδικές αποτσιατούρες προκαλούν 

δάκρυα και κόμπο στο λαιμό, οι ξαφνικές αλλαγές στην αρμονία προκαλούν ρίγος, και η 

επιτάχυνση ή οι συγκοπές μια αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Αυτές οι σωματικές 

μεταβολές είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του συναισθήματος που εμπεριέχει το αντίστοιχο 

κομμάτι και βοηθά στην αναγνώρισή του. Τα αποτελέσματα της έρευνας επηρεάστηκαν, 

όπως είναι αυτονόητο και από μια πληθώρα προσωπικών, ατομικών παραγόντων, όπως το 

φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η φυσική κατάσταση και διάφοροι γνωσιακοί 

παράγοντες. Σύμφωνα με τον Gabrielsson (2001) στους τελευταίους περιλαμβάνονται οι 

προσδοκίες, η προσήλωση, η ευαισθησία, η δεκτικότητα, οι θετικές ή αρνητικές αναμνήσεις 

σε σχέση με τη μουσική, η εξοικείωση με το μουσικό κομμάτι ή το μουσικό είδος γενικότερα 

καθώς και οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με τη μουσική. Πράγματι, στη συγκεκριμένη έρευνα 

παρατηρήθηκε κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, το οποίο σχετίζεται με τους γνωσιακούς 

παράγοντες και ειδικότερα με την ευαισθησία, την προσήλωση και συγκέντρωση στο 

μουσικό κομμάτι και τη δεκτικότητα‧ αυτό που παρατηρήθηκε είναι το γεγονός ότι τα παιδιά 

με βαρηκοΐα σημείωσαν, κατά μέσο όρο, αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων 

σε σχέση με τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, σχετίζεται 

άμεσα με τη συγκέντρωσή τους κατά τη διάρκεια της ακρόασης, τη δεκτικότητά τους, καθώς 

και με το ότι εκτέλεσαν επακριβώς τις οδηγίες που τους έδωσα πριν τη διαδικασία ακρόασης, 

σε αντίθεση με τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων δεν 

ήταν συγκεντρωμένα και δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη δεκτικότητα. Σύμφωνα με τον  

Farnsworth (1969) η επίδραση της μουσικής είναι μεγαλύτερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα 

για τον ακροατή και η επίδρασή της μπορεί να διαφέρει από τη μια φορά στην άλλη, στο ίδιο 

άτομο, ενώ την επίδραση της μουσικής επηρεάζουν οι κοινωνικοί και οι προσωπικοί 

παράγοντες. Τέλος, στην έρευνα φάνηκε σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα των βαρήκοων 

παιδιών να εντοπίζουν τα διάφορα συναισθήματα στα μουσικά κομμάτια και σε πολλά 

σημεία η ικανότητά τους ξεπέρασε αυτή των παιδιών χωρίς προβλήματα ακοής. Αυτό το 
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αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών όπως αυτή των 

Volkova, Trehub,  Schellenberg, Papsin και Gordon (2013), στην οποία ελέγχθηκε κατά πόσο 

τα παιδιά σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα και διμερή κοχλιακά εμφυτεύματα καταφέρνουν σε 

μεγάλο βαθμό να εντοπίσουν το συναίσθημα τόσο στην ομιλία όσο και στη μουσική. Η 

μελέτη εξέτασε την ικανότητα προγλωσσικών βαρήκοων παιδιών με διμερή εμφυτεύματα 

στην αναγνώριση συναισθημάτων (συγκεκριμένα την ευτυχία και τη θλίψη) στην ομιλία και 

μουσική και αποτελούνταν από δύο πειράματα. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα 1 ήταν 14 

βαρήκοα παιδιά 5-7 ετών που είχαν διμερή εμφυτεύματα και 18 παιδιά με φυσιολογική ακοή 

ηλικίας 4-6 ετών. Η διαδικασία αφορούσε την ακρόαση ουδέτερα γλωσσικών δηλώσεων τις 

οποίες κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν χαρούμενες ή λυπημένες. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα 

2 ήταν 14 βαρήκοοι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων 4-6 ετών και τα ίδια παιδιά χωρίς 

προβλήματα ακοής, όπως στο πείραμα 1. Στο δεύτερο πείραμα τα παιδιά κλήθηκαν να 

χαρακτηρίσουν ως χαρούμενα ή λυπημένα κάποια μουσικά κομμάτια πιάνου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ακρίβεια των παιδιών με εμφυτεύματα στο να  

προσδιορίζουν την ευτυχία και τη θλίψη τόσο στην ομιλία, όσο και στη μουσική ήταν πολύ 

πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, αλλά σημαντικά χαμηλότερη από την ακρίβεια η οποία 

επιτεύχθηκε από τα παιδιά με φυσιολογική ακοή, αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με το 

αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας. Παρομοίως και σε μια αντίστοιχου θέματος έρευνα, των 

Hopyan, Gordon και Papsin(2011) μελετήθηκε ο εντοπισμός των συναισθημάτων στη 

μουσική μέσω ηλεκτρικής ακρόασης σε βαρήκοα παιδιά που χρησιμοποιούν κοχλιακά 

εμφυτεύματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν, όπως και στην παραπάνω έρευνα, ότι τα παιδιά με 

βαρηκοΐα ήταν σε θέση να διακρίνουν σωστά τη χαρούμενη έναντι της θλιβερής μουσικής 

παραπάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, αλλά με πιο χαμηλές επιδόσεις από ό, τι οι 

συνομήλικοί τους χωρίς προβλήματα ακοής.  

Στους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας, που σε μικρό βαθμό πιθανώς αλλοιώνουν 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, εντάσσεται αρχικά το μικρό δείγμα των παιδιών, καθώς 

ένα μεγαλύτερο δείγμα καθιστά περισσότερο αξιόπιστα τα αποτελέσματα μιας έρευνας.  

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι στο δείγμα των παιδιών με βαρηκοΐα εντάσσονται 6 

παιδιά με ακουστικά βαρηκοΐας και 3 παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Στα 3 αυτά παιδιά, 

και μετά από καθοδήγηση του διδάσκοντα, χρησιμοποιήθηκαν ακουστικά υπολογιστή για 

πιθανή ενίσχυση της ακουστικής τους δυνατότητας κατά την ακρόαση. Η χρήση ακουστικών 

παρόλα αυτά, αντενδείκνυται στους χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων καθώς το ακουστικό 

ως κατασκευή, φράσσει το μικρόφωνο του κοχλιακού εμφυτεύματος, στη θέση όπου 

http://www.tandfonline.com/author/Hopyan%2C+T
http://www.tandfonline.com/author/Hopyan%2C+T
http://www.tandfonline.com/author/Gordon%2C+K+A
http://www.tandfonline.com/author/Papsin%2C+B+C
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τοποθετείται. Επομένως, η ακρόαση με ακουστικά υπολογιστή στα παιδιά με κοχλιακό 

εμφύτευμα κρίθηκε λανθασμένη, γεγονός το οποίο πιθανώς αλλοίωσε την επιλογή των 

απαντήσεων των 3 αυτών παιδιών στο δείγμα των βαρήκοων παιδιών. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα επηρέασε η έλλειψη οικειότητας και το πιθανό άγχος των 

συμμετεχόντων παιδιών κατά τη διάρκεια της ακρόασης των κομματιών, όπως επίσης και η 

ψυχολογική και συναισθηματική τους κατάσταση τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, καθώς 

σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της επίδρασης παίζει η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου 

κατά την ακρόαση καθώς και διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως η 

ιδιοσυγκρασία και η ωριμότητα (Gabrielsson 2001). Επιπρόσθετα, ο χώρος ακρόασης των 

κομματιών ήταν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλος ακουστικά, αλλά όχι σχεδιασμένος για 

ακουστικές δραστηριότητες, γεγονός το οποίο ίσως επηρέασε την επιλογή κάποιας 

λανθασμένης απάντησης από τα παιδιά. Ακόμη, κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί στους 

περιορισμούς η διαδικασία επιλογής των μουσικών αποσπασμάτων, η οποία έγινε από 

προσωπική επιλογή της ερευνήτριας, με βάση δικά της ακούσματα κατά τη διάρκεια των 

μουσικών σπουδών της, τα οποία έκρινε κατάλληλα για την επιλογή των τεσσάρων 

συναισθημάτων μέσα από αυτά. 

Η συγκεκριμένη έρευνα χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης λόγω του αξιοσημείωτου 

αποτελέσματος υπεροχής σωστών απαντήσεων των βαρήκοων παιδιών ως προς την 

αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω των μουσικών κομματιών. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη 

της συγκεκριμένης έρευνας και η περαιτέρω μελέτη πάνω στα δεδομένα της, θα έχει πιθανώς 

θετικές εκπαιδευτικές επιπτώσεις, τόσο στα παιδιά με βαρηκοΐα όσο και στα παιδιά χωρίς 

κάποιο πρόβλημα ακοής, όσον αφορά την αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω εξάσκησης 

από την ακρόαση μιας ποικιλίας μουσικών κομματιών, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα 4 

βασικά συναισθήματα, ή και κάποια ακόμη. Τα παιδιά, το καθένα βάσει της προσωπικότητας 

και του χαρακτήρα του θα ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο τα διάφορα συναισθήματα, 

ενώ παράλληλα η μουσική θα συντελέσει σταδιακά στη βελτίωση της συναισθηματικής τους 

νοημοσύνης, με διαφορετικό τρόπο στο καθένα. Συμπεραίνουμε εν ολίγοις ότι η μεταφορά 

των συναισθημάτων μέσω της μουσικής μπορεί να αποκωδικοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο 

από άτομα με και από άτομα χωρίς κάποια διαταραχή επικοινωνίας. Αυτό συντελεί θετικά 

κατά την επιλογή της μουσικής για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τα 

συναισθήματα καθώς η μουσική είναι το κύριο εργαλείο σε διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μέσω 

συγκεκριμένων μουσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά μπορούν σταδιακά να βελτιώσουν την 

ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων, διαθέσεων και συνθηκών, ενώ η εκπαιδευτική 
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διαδικασία θα αποκτήσει ένα ύφος περισσότερο ευχάριστο και προσιτό προς το παιδί. Μέσω 

της συγκεκριμένης έρευνας, τα συμμετέχοντα άτομα είχαν κάποια οφέλη, όπως η εξάσκηση 

στην αναγνώριση των συναισθημάτων και η εναλλακτική παρουσίαση των συναισθημάτων 

μέσω της μουσικής. Επιπρόσθετα, η καρτέλα επιλογής των διαφόρων συναισθημάτων, καθώς 

και τα 12 μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο τόσο για διδασκαλία, όσο και για χρήση σε περαιτέρω έρευνα για την εκμάθηση 

των 4 αυτών συναισθημάτων, ενώ μπορούν να προστεθούν και νέα συναισθήματα και 

κομμάτια. 
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     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

4Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 



55 
 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ: 

1Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

2Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

 

3Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 



56 
 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

4Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 

1Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 



57 
 

      ΘΥΜΟΣ 

 

2Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

3Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

4Ο ΚΟΜΜΑΤΙ: 

        ΧΑΡΑ 



58 
 

     ΛΥΠΗ 

ΦΟΒΟΣ 

      ΘΥΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


