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ΜΕΡΟΣ. 1

1 Θεωρητικό υπόβαθρο

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η μελέτη είναι μια μελέτη επανεξέτασης (Replication study), με στόχο την 

επανεξέταση του θέματος του άγχους κατά την μουσική εκτέλεση (Musical performance 

anxiety) ή κοινώς, άγχους της σκηνής (Stage fright). Πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε φοιτητές 

του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 

Θεσσαλονίκη, κατά την εξέτασή τους στο πιάνο για το εαρινό εξάμηνο, επί την παρουσία 

κριτικής επιτροπής. Το άγχος της σκηνής απασχολεί δικαιολογημένα την πλειοψηφία των 

μουσικών εκτελεστών, λόγω των κοινών και ανεπιθύμητων επιδράσεων του στην απόδοση 

τους. Η εργασία γίνεται κάτω από το πρίσμα της θεωρίας του άγχους κατάστασης και του 

άγχους προδιάθεσης του Spielberger.

1.1.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αυτή έχει πραγματοποιηθεί με δείγμα χωρίς πιθανότητα, έτσι να τηρηθεί 

κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τα συμπεράσματα και την γενίκευση τους. Το δείγμα 

αφορούσε μόνο φοιτητές που ασχολούνται με το πιάνο και φοιτούν μόνο στο μουσικό τμήμα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Λόγω του είδους και του μικρού αριθμού του δείγματος η 

έρευνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν πιλοτική.

Επίσης μέσα στους περιορισμούς της εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη μερικοί 

ακόμα περιορισμοί. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μόνο με βάση αυτοαναφερόμενες μεθόδους, 

και είναι πιθανό αυτού του είδους τα στοιχεία να μην είναι ακριβή λόγω του ότι στηρίζονται 

μόνο στην ειλικρίνεια την αξιοπιστία και την κρίση των ερωτώμενων.

Περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου άγχους κατάστασης και άγχους 

προδιάθεσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και των νορμών (Spielberger et al., 1983), δεν 

μπορεί να γίνει λόγω του ότι οι νόρμες αφορούν δείγμα το οποίο δεν είναι σχετικό με το περιβάλλον
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της παρούσας έρευνας (Ελλαδικός χώρος) και δεν έχουν σταθμιστεί στα ελληνικά δεδομένα. Τα 

επίπεδα που παρατείθονται σαν νόρμες, παρατείθονται ενδεικτικά και με επιφύλαξη.

1.1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει κατά πόσο επικυρώνονται η 

διαψεύδονται οι εξής υποθέσεις:

α) Το ότι οι γυναίκες είναι πιο αγχώδεις συγκρινόμενες με τις νόρμες που αφορούν το άγχος, 

και σαν στοιχείο προδιάθεσης της προσωπικότητας του ατόμου και σαν άγχος κατάστασης, 

κατά την διάρκεια της προσμονής μιας ακρόασης από επιτροπή.

β) Το αν, και σε πιο βαθμό, οι δείχτες του άγχους κατάστασης και του άγχους προδιάθεσης 

των υποκειμένων του παρόντος δείγματος κάτω από τα ελληνικά δεδομένα, επαληθεύουν την 

μεταξύ τους σχέση, όπως εμφανίζεται σε προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο 

εξωτερικό (Kokotsaki, 2003).

γ) Το αν οι πιο πεπειραμένοι μουσικοί στην Ελλάδα, αναφορικά με την εκπαίδευση τους και 

την εμπειρία τους, όχι μόνο εκτελούν καλύτερα κάτω από καταστάσεις άγχους, αλλά και 

επωφελούνται από τα ψηλά επίπεδα προ-εκτελεστικού άγχους που έχουν.

δ) Αν ο παράγοντας εθνικότητα και περιβάλλον διαφοροποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα 

επίπεδα άγχους προδιάθεσης των υποκειμένων της παρούσας έρευνας, συγκρινόμενων με τα 

επίπεδα άγχους προδιάθεσης πανομοιότυπων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό 

(Kokotsaki, 2003).

ε) Αν το επίπεδο άγχους επηρεάζει την ποιότητα της μουσικής επιτέλεσης, όπως αυτό 

διαφαίνεται από τους βαθμούς που απονεμήθηκαν και σε συσχέτιση με το επίπεδο 

προηγούμενης εκπαίδευσης του εκτελεστή .
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1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ)

1.2.1 ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΉΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ (εκτέλεσης)

«Μία από τις πιο ευχάριστες και χαροποιητικές εμπειρίες, είναι η εμπειρία του να 

εκτελείς σε κοινό ιδιαίτερα όταν έχεις ένα υπέροχο πιάνο κάτω από τα δάχτυλά σου, εκπληκτική 

μουσική μέσο. στο μυαλό σου και το αίσθημα ότι δεν υπάρχουν καθόλου τεχνικά εμπόδια. Θέλω 

να πιστεύω πως είναι η αγνή, καθαρή ευχαρίστηση του να μοιράζεσαι την αμοιβή αυτής της 

αισθητικής εμπειρίας που κάνει αυτό το τόλμημα τόσο ικανοποιητικό» (Reubart1985).

Υπάρχει ένας παράγοντας που, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μπορεί να κάνει την 

μουσική εκτέλεση λιγότερο απολαυστική και στις χειρότερες περιπτώσεις, μπορεί να την 

μεταμορφώσει σε ένα βασανιστικό εφιάλτη: Το άγχος της σκηνής (stage fright) (Reubart, 

1985).

Το άγχος της σκηνής, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις η αιτία ενός άδοξου τέλους στις 

καριέρες πολλών και πολλά υποσχόμενων μουσικών και καλλιτεχνών γενικότερα. Έχουμε δει 

πολλές περιπτώσεις καλλιτεχνών να κάνουν στροφή στη καριέρα τους εξαιτίας αυτού του 

παράγοντα. Το ενδιαφέρον των ερευνητών όσον αφορά την διερεύνηση του θέματος του 

άγχους της σκηνής (stage fright), αρχικά προήλθε από τις συχνά αναφερόμενες επιδράσεις 

αυτού του “υπερβολικού και μερικές φορές καταστροφικού όσον αφορά την ικανότητα της 

εκτέλεσης μπροστά σε κοινό, άγχους” (Wilson, 1997), όπως ο ίδιος ο εκτελεστής 

αντιλαμβάνεται και συλλαμβάνει την κατάσταση. Στην Ελλάδα ελάχιστη είναι η ερευνητική 

προσπάθεια που έχει επικεντρωθεί σ ’αυτό τον τομέα.

Το άγχος της σκηνής είναι μια μορφή εκδήλωσης άγχους, κάτω από προϋποθέσεις και 

σχετίζεται με τον φόβο του να γίνει κάποιο λάθος ή του να μην είναι ικανός κάποιος να ελέγξει 

τις πράξεις του μπροστά σε άλλους ανθρώπους (Cox & Kenardy, 1993). Σύμφωνα με την 

θεωρία του πολυδιάστατου άγχους (Liebert & Μοιτϊς, 1967 στο Λιάκου, 2001), μία ευρύτατα 

αποδεκτή και εύχρηστη θεωρία, οι Liebert και Morris (1967) πρότειναν την ύπαρξη δύο 

διαστάσεων του άγχους: α) της ανησυχίας και β) της συναισθηματικότητας. Αργότερα ο 

Borkovec (1976) διέκρινε τρεις διαστάσεις του άγχους: α) τη γνωστική διάσταση, β) την 

φυσιολογική διέγερση και γ) την εκδηλούμενη συμπεριφορά, ενώ οι Davidson και Schwartz
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(1976) αναγνώρισαν δύο διαστάσεις του περιστασιακού άγχους: α) το γνωστικό και β) το 

σωματικό (Διάκος, 2001).

1.2.2 ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑ TON SPIELBERGER

Κατά τον Spielberger (1966, 1972, 1989) η συνηθέστερη γνωστική εκδήλωση του 

στρες, είναι το άγχος. Το άγχος μας είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε καταστάσεις 

στρες. Το άγχος ορίζεται ως μία σύνθετη ψυχοβιολογική διαδικασία, που συνοδεύεται από 

δυσάρεστα συναισθήματα και αρνητικές σκέψεις. Στην ψυχοβιολογική αυτή διεργασία 

διακρίνει τρία στάδια: α) ένα στρεσογόνο ερέθισμα, β) μία ερμηνεία, και γ) μία 

συναισθηματική αντίδραση άγχους. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, το άτομο είναι δυνατό να 

επανεκτιμήσει το στρεσογόνο ερέθισμα που προκάλεσε το άγχος, με αποτέλεσμα η γνωστική 

αυτή επανεκτίμηση να οδηγήσει σε αντιμετώπιση ή αποφυγή (fight or fright). Σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατό να ενεργήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το άτομο ενεργοποιεί 

ψυχικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους.

Ο Spielberger (1972) χρησιμοποιεί τον όρο "stress" για να περιγράψει μία σύνθετη 

ψυχοβιολογική διεργασία, που αποτελείται από τρεις φάσεις. Η διεργασία αυτή προκαλείται 

από μία κατάσταση ή ένα ερέθισμα στρεσογόνο (stressor), που είναι δυνητικά επιζήμιο ή 

επικίνδυνο, περιέχει δηλαδή κάποιο βαθμό σωματικού ή ψυχολογικού κινδύνου. Αν ένα 

στρεσογόνο ερέθισμα ερμηνευτεί ως επικίνδυνο ή απειλητικό, τότε θα εκδηλωθεί μία 

αντίδραση άγχους. Έτσι ο δυναμικός ορισμός του στρες αναφέρεται στην ακόλουθη χρονική 

διαδοχή φαινομένων:

Στρεσογόνο ερέθισμα —> Αίσθηση απειλής —> Άγχος

Στη συνέχεια ο όρος "άγχος" χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε δύο σχετικές, 

αλλά αρκετά διαφορετικές δομές. Εμπειρικά, το άγχος χρησιμοποιείται συχνά για να 

περιγράψει μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση σε μία χρονική στιγμή. Ως προς τη 

θεώρηση του επίσης, ως ένα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, περιγράφει σχετικά 

σταθερές ατομικές διαφορές.
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1.2.3 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ

Οι ορισμοί του άγχους περιστρέφονται γύρω από θέματα του άγχους σαν κατάσταση 

(state) ή σαν άγχος προδιάθεσης (trait), καταστάσεις οι οποίες περιγράφουν μια δυσάρεστη 

συναισθηματική κατάσταση, η οποία είναι παροδική στην φύση της, και σχετικά σταθερές 

διαφορές από άτομο σε άτομο στην κλίση προς το άγχος σαν χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας.

Η πρώτη δομή του άγχους ονομάστηκε από τον Spielberger (1966) "άγχος κατάστασης 

(A-state)". Αναφέρεται σε μία παροδική συναισθηματική κατάσταση του ατόμου που ποικίλει 

σε ένταση και διακυμαίνεται στο χρόνο. Χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά, συνειδητά 

συναισθήματα έντασης ή φόβου και από διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οι 

συνθήκες που θεωρούνται από το άτομο ως επικίνδυνες ή συναισθηματικά απειλητικές 

προκαλούν υψηλότερα επίπεδα άγχους κατάστασης από τις συνθήκες που δε θεωρούνται 

απειλητικές.

Ο Spielberger (1966) επίσης, εισήγαγε τον όρο "άγχος προδιάθεσης" (A-trait) που 

αναφέρεται στη δεύτερη φύση της δομής του άγχους. Το άγχος προδιάθεσης αφορά σχετικά 

σταθερές ατομικές διαφορές στην κλίση προς το άγχος. Αναφέρεται, δηλαδή, στις διαφορές 

μεταξύ των ανθρώπων ως προς την τάση ή την επίκτητη προδιάθεσή τους να αντιλαμβάνονται 

αγχογόνες καταστάσεις ως απειλητικές ή επικίνδυνες και να ανταποκρίνονται σε τέτοιες 

καταστάσεις με διακυμάνσεις στην ένταση του άγχους κατάστασης, δυσανάλογες προς το 

μέγεθος του αντικειμενικού κινδύνου. Το άγχος προδιάθεσης, επίσης, αντανακλά τις ατομικές 

διαφορές στην συχνότητα και την ένταση με την οποία το άγχος κατάστασης εκδηλώθηκε στο 

παρελθόν και στην πιθανότητα να βιωθεί στο μέλλον. Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και οι 

σχέσεις γονιών-παιδιού που συνδέονται με απόρριψη, καθώς και οι αρνητικές αξιολογήσεις 

από τους δασκάλους και τους συνομηλίκους, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τον 

καθορισμό του Άγχους Προδιάθεσης (Spielberger. 1966).

Θεωρητικές μελέτες (Spielberger, 1966) υποδεικνύουν ότι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει επίσης το άγχος κατάστασης είναι το άγχος προδιάθεσης. Εξ ορισμού, άτομα με 

υψηλό άγχος προδιάθεσης τείνουν να αντιλαμβάνονται ένα μεγάλο αριθμό καταστάσεων ως 

περισσότερο απειλητικές ή επικίνδυνες από ότι τα άτομα με χαμηλό άγχος προδιάθεσης. Οι 

κλίμακες του άγχους προδιάθεσης αξιολογούν επιπλέον τη συχνότητα με την οποία τα άτομα 

ανταποκρίνονται σε καταστάσεις, με ψηλό άγχος κατάστασης (state anxiety) και θεωρείται ότι
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η συγκεκριμένη συχνότητα θα βιώνεται και στο μέλλον. Άτομα με υψηλό άγχος προδιάθεσης 

ανταποκρίνονται σε καταστάσεις που εμπεριέχουν αντικειμενικά κάποιο βαθμό 

συναισθηματικής πίεσης, με υψηλότερο άγχος κατάστασης από τα άτομα με χαμηλό άγχος 

προδιάθεσης (Hodges & Spielberger, 1969). Επίσης όπως αναφέρει η Τσοβίλη (2001) 

άνθρωποι με υψηλό άγχος προδιάθεσης βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το φόβο της αποτυχίας, 

ενώ υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στο άγχος προδιάθεσης και την αυτοεκτίμηση.

Σε αντίθεση με την παροδικότητα των χαρακτηριστικών προσωπικότητας σαν 

κατάσταση (personality states), το βασικό χαρακτηριστικό της προδιάθεσης προσωπικότητας 

(personality traits), είναι η παρατεταμένη φύση τους ως τάσεις συμπεριφοράς, στις οποίες το 

περιβάλλον έχει καθοριστική επίδραση στην διαμόρφωσή τους. Ωστόσο τα κατάλοιπα 

προηγούμενων βιωμάτων, και συγκεκριμένα τής παιδικής ηλικίας, φαίνεται να έχουν τον 

κυρίαρχο ρόλο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών προδιάθεσης στην προσωπικότητα 

(personality traits) και πιο συγκεκριμένα στην τάση να αντιλαμβάνονται κάποιες καταστάσεις 

ως απειλητικές. Όσον αφορά την σχέση μεταξύ άγχους κατάστασης και άγχους προδιάθεσης, 

οι προδιαθέσεις προσωπικότητας μπορούν να θεωρηθούν σαν μέσα μέτρησης της συχνότητας 

και την έντασης με την οποία βιώθηκαν συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις στο 

παρελθόν και την πιθανότητα της επαναληψιμότητας τους στο μέλλον (Spielberger, 1972).

Φαίνεται να υπάρχει μια αναλογική σχέση μεταξύ των δύο τύπων άγχους όπου, όσο πιο 

δυνατή είναι μία προδιάθεση προσωπικότητας (p-trait), τόσο περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν, από την μια, το άτομο να βιώσει μια συναισθηματική κατάσταση ίδιας έντασης και 

από την άλλη, τόσο πιο συχνά και έντονα θα παρουσιάζονται οι ίδιες συναισθηματικές 

καταστάσεις και συμπεριφορές.

Από αυτή την άποψη η θεωρία του άγχους προδιάθεσης -  κατάστασης υποστηρίζει ότι 

αυτές οι καταστάσεις οι οποίες είτε επιβάλλουν άμεση ή υπονοούμενη απειλή στην 

αυτοεκτίμηση, είτε έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις ,παρουσιάζουν ψηλότερα 

επίπεδα άγχους κατάστασης (A-state) σε άτομα με αυξημένο άγχος προδιάθεσης (A-trait) σε 

σχέση με άτομα με χαμηλό δείχτη άγχους προδιάθεσης (Gaudry & Spielberger, 1971).

Αυτή η άποψη σχετικά με την αλληλοσυσχέτιση των προδιαθέσεων και των 

καταστάσεων προσωπικότητας δεν έγινε με πρόθεση να υποστηρίξει ότι χαμηλά επίπεδα 

άγχους είναι πάντα επιθυμητά (Kokotsaki, 2003). Όπως υποστηρίζει ο «νόμος των Yerkes-
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Dodson» (1962), η επιθυμητή απόδοση προκαλείται από μεσαία επίπεδα αφύπνισης (arousal) 

και πως ούτε τα χαμηλά ούτε τα ψηλά επίπεδα άγχους αυξάνουν την απόδοση ή την 

εμπλουτίζουν με κάποιο τρόπο. Εφαρμόζοντας τον προαναφερθέντα νόμο στο άγχος της 

σκηνής, ο Wilson (1994) πρότεινε ένα τρισδιάστατο μοντέλο άγχους που περιλαμβάνει τρεις 

κύριες πηγές άγχους: το άγχος προδιάθεσης του εκτελεστή, το επίπεδο που έχει το άτομο στο 

συγκεκριμένο καθήκον και τον επικρατών βαθμό του άγχους, που σχετίζεται με μία 

κατάσταση. Η αλληλεπίδραση των τριών μεταβλητών μεταξύ τους θα καθορίσει κατά πόσο το 

άγχος θα εμπλουτίσει ή θα βλάψει την απόδοση.

1.2.4 ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΕΡΙΦΟΡΑΣ

Για τους περισσότερους εκτελεστές η νευρικότητα κατά την εκτέλεση αντιπροσωπεύει 

κάτι το τρομερό και εκλαμβάνεται σαν προσωπική αδυναμία. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων το άγχος της σκηνής θεωρείται κάτι αισχρό, που προκαλεί ντροπή, ένα είδος 

ατιμωτικής και ταπεινωτικής ασθένειας, κάτι παρόμοιο με την λέπρα, το οποίο είναι καλύτερο 

να μένει κρυφό μυστικό (Havas, 1973). Όταν μια τέτοια αντίδραση εκλαμβάνεται σαν 

ελαττωματική συμπεριφορά, το άτομο οδηγείται στο συμπέρασμα πως πρέπει να την κρύψει. 

Το αποτέλεσμα είναι πως η πλειοψηφία παρουσιάζει ένα περιτύλιγμα σχεδιασμένο να 

καλύπτει όλες τις αδυναμίες (Feldenkrais, 1949, in Havas, 1973). Φυσικά το να καταξιωθεί 

κάποιος σαν καλλιτέχνης κάνει πολύ πιο εύκολο το να μπορέσει να ομολογήσει αυτή του την 

αδυναμία αν είναι ηθοποιός ή χορευτής. Στην περίπτωση των μουσικών ακόμα και τότε 

υπάρχει η τάση να ντρέπονται για αυτό. Αυτή η αίσθηση της ντροπής φαίνεται να έχει τις ρίζες 

της σε πολύ βαθιές ανασφάλειες, βιολογικές και ψυχολογικές οι οποίες δημιουργούν μεγάλα 

προβλήματα στην πλειοψηφία των μουσικών εκτελεστών (Havas, 1973).

«..καθώς η ροή της επικοινωνίας είναι το βασικότερο στοιχείο yia μια επιτυχημένη 

εκτέλεση είναι φυσικό ότι οι πιο πολλοί εκτελεστές θα έκαναν τα πάντα για να κρύψουν αυτή την 

απογοήτευση του να μην μπορούν να «δώσουν». [...] μερικοί εκτελεστές βρίσκουν την ικανότητα 

να ξεπερνούν αυτές τις δυσκολίες πάνω στην σκηνή. Αυτοί οι «άθλοι» όμως είναι συνήθως 

σποραδικοί και κανένας δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτούς.. » (Havas, 1973).

Σύμφωνα με την θεωρία του Catell (1973) για το άγχος, υπάρχει μια «συστοιχία 

τομέων δίσκου», η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αντιπροσωπεύει τους 

πρωταρχικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το άγχος προδιάθεσης: η χαμηλή
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δύναμη του εγώ (low ego-stregth), η ντροπαλότητα (shyness), η καχυποψία (suspiciousness), η 

κλίση προς την ενοχή (guilt proneness), η χαμηλή αυτοεκτίμηση (self-sentiment) και η ένταση 

πράξης (ergic tension). Η ένταση έργου, η προδιάθεση στην ενοχή και η χαμηλή δύναμη του 

εγώ είναι οι τρεις πιο δυνατοί παράγοντες (Cattell, 1973 στον Kemp, 1996).

Ο Catell περιγράφει τη χαμηλή δύναμη του εγώ σαν ένα γενικό παράγοντα 

συναισθηματισμού που τονίζει οποιεσδήποτε τάσεις προς την αποδιοργάνωση και την 

αγανάκτηση. Ένα άτομο με χαμηλή δύναμη του εγώ μπορεί να ενοχλείται από πράγματα και 

ανθρώπους, φαίνεται γενικά να είναι δυσαρεστημένος με τη ζωή και συχνά βγάζει προς τα έξω 

αισθήματα που αφορούν το ότι είναι ανίκανος να ανταπεξέλθει. Αυτή η προδιάθεση 

προσωπικότητας είναι συνδεδεμένη με την εμφάνιση διαφόρων φοβιών ψυχοσωματικών 

διαταραχών, διαταραχών ύπνου και υστερικές εκδηλώσεις συμπεριφοράς και εμμονές. Έχει 

συνδεθεί με κυριαρχικές μητέρες και με επαγγέλματα όπως ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και 

συγγραφέων.

Η τάση για ενοχή συνδέεται με μια προδιάθεση ανησυχίας, ανασφάλειας και 

κατάθλιψης στην οποία το άτομο έχει προδιάθεση υπερεξάντλησης, ανεπάρκειας και 

αναξιότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλούν το προφίλ καλλιτεχνών και ιερέων, 

φαίνεται να είναι συνδεδεμένα με χαμηλή συμμετοχή στο σχολείο, αλλά όχι απαραίτητα με 

χαμηλή επίδοση. Επίσης υποστηρίζει ότι, όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό, η τάση για 

ενοχή συσχετίζεται με τη σωματική τιμωρία, χαμηλή συμπεριφορική καθοδήγηση και έλεγχο, 

και πατριαρχικά αντί για μητριαρχικά καθεστώτα.

Ο παράγοντας της χαμηλής αυτοεκτίμησης αποκαλύπτει την εικόνα που έχει το άτομο 

για τον εαυτό του και τη δύναμη της απόφασης του να είναι σταθερός σ’αυτή στη καθημερινή 

του ζωή. Φαίνεται να μειώνεται εκπληκτικά στην εφηβεία αντιπροσωπεύοντας την αίσθηση 

της απώλειας της ταυτότητας του εαυτού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, αλλά 

επαναδομείται σταδιακά στην ενηλικίωση. Όπως η τάση προς την ενοχή, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση είναι συνδεδεμένη με το γονεϊκό έλεγχο μέσω της τιμωρίας και την έλλειψη 

στοργής και αγάπης. Ξανά έχει συνδεθεί με επαγγέλματα όπως καλλιτεχνών και ιερέων.

Τέλος, η ένταση της πράξης σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την «ταυτότητα», του 

Φρόιντ (Catell, 1973 στο Kemp 1996). Αυτή η προδιάθεση περιγράφει μια ενέργεια 

αποκλειστικά ενστικτώδη, μπλοκαρισμένη, που δεν εκδηλώνεται, και που οι απογοητεύσεις
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και οι στερήσεις ή οι απώλειες όλων των ειδών αυξάνουν την ένταση της. Αυτό υποστηρίζεται 

από στοιχεία που δείχνουν αυτό τον παράγοντα να είναι συνδεδεμένος με χαμηλή ακαδημαϊκή 

απόδοση, στερήσεις και ανεπιτυχείς συναισθηματικούς δεσμούς. Επίσης έχει συνδεθεί με 

δουλειές που έχουν υψηλές απαιτήσεις, αυξημένη διέγερση, και αβεβαιότητες όπως επίσης και 

χαμηλή ικανότητα να εκτελεστούν κάτω από κατάσταση στρες. Υποστηρίζεται επίσης ότι 

έχουν συνδεθεί με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Από άποψη οικογενειακού περιβάλλοντος αυτή 

ή τάση έχει συνδεθεί με έλλειψη εκδήλωσης αγάπης και στοργής, με αδόμητο ασυνάρτητο 

έλεγχο συμπεριφοράς, και αντιφατικές τιμωρίες.

Σύμφωνα με τον Kemp (1996), είναι πολύ ξεκάθαρο ότι οι μουσικοί, σαν ομάδα 

πληθυσμού είναι τόσο βαθιά αφοσιωμένοι στη μουσική, που το βρίσκουν πολύ δύσκολο να 

διαχωρίσουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους, από τη μουσική τους ικανότητα και 

συνεπώς, την ικανότητα τους να εκτελούν μουσική. Όπως ο Pruett (1991) αναφέρει, ο νεαρός 

μουσικός που ακολουθεί ένα πρότυπο μεγαλείου και παντοδυναμίας το οποίο είναι 

δεσμευμένο με το άγχος, ρισκάρει την αυτοεκτίμηση του. Η κατοχή συγκεκριμένων 

ικανοτήτων, όπως το μουσικό ταλέντο και η επιτυχία, μπορεί να «γαντζωθεί» στην 

αυτοεκτίμηση, αντί για κάτι πιο αυθεντικό και σταθερό, όπως οι αντιλήψεις του ατόμου. Αυτό 

μπορεί να τον κάνει εξαιρετικά εξαρτημένο στην κολακεία και στον θαυμασμό. Αυτό επίσης 

υποστηρίζεται σε έρευνα που έγινε από τους Dews & Williams (1989), η οποία αποκάλυψε 

πως ένα σημαντικό ποσοστό της αυτοπεποίθησης των εκτελεστών, 79%, ήταν συνδεδεμένο 

άμεσα με το πώς εκτελούσαν μουσική. Αυτή η καταδικαστική άποψη, ότι κάποιος πρέπει να 

είναι τέλειος μουσικός εκτελεστής ώστε να αξίζει σαν άτομο, είναι ένα είδος παράλογου 

συμπεράσματος που αναγνωρίστηκε επίσης, και από τους Tobacyk & Downs (1986) (Kemp, 

1996).

Λόγω αυτής της συναισθηματικής παγίδας, κάθε άμεση εκτίμηση του επιπέδου της 

μουσικής εκτέλεσης του καλλιτέχνη με την χρήση μιας κλίμακας βαθμολόγησης, μπορεί να 

προκαλέσει ανησυχία και συναισθηματική φόρτιση, που ακολούθως συσχετίζονται σε 

αρνητικές σκέψεις που αφορούν την εκτίμηση που θα δεχτεί ο καλλιτέχνης, τις συνέπειες μίας 

ενδεχόμενης αποτυχίας και στην άμεση, υποσυνείδητα, παρατήρηση της λειτουργίας του 

οργανισμού για ενδεχόμενες φυσιολογικές αλλαγές (συμπτώματα άγχους) (Sarason 1986). 

Όπως επίσης ερευνητές φαίνεται να υποστηρίζουν, οι συναισθηματικές εκδηλώσεις του άγχους 

της εκτέλεσης είναι κατ ακρίβεια αποτέλεσμα της υποκειμενικής συνειδητοποίησης των 

φυσικών σωματικών αλλαγών που παρατηρεί το άτομο στον εαυτό του (Leary & Kowalski,
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1995). Επομένως οι μουσικοί ενώ βρίσκονται σε μια συναισθηματική κατάσταση (emotional 

state) και ενώ σωματικά είναι σε κατάσταση αφύπνισης (arousal), είναι επίσης σε θέση να 

ερμηνεύουν την αιτία της σωματικής αυτής αφύπνισής τους (Kokotsaki, 2003).

1.2.5 ΑΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΒΙΑ

Το άγχος της εκτέλεσης συχνά συνδέεται από πολλούς ερευνητές και ψυχολόγους με 

την κοινωνική φοβία (Social phobia). Όπως ερευνητές υποστηρίζουν (Cox & Kenardy, 1993) 

ανάμεσα σε μερικούς μουσικούς η δημόσια μουσική επιτέλεση προκαλεί μία αγχώδη 

αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει είτε στην αποφυγή της κατάστασης, είτε στο να 

επιβαρύνεται ο εκτελεστής με έντονο άγχος. Αυτό το είδος της αντίδρασης συναντάται και 

στην κοινωνική φοβία (Social phobia). Όπως ορίζεται από το DSM_IIIR (1987), η κοινωνική 

φοβία είναι ένας επίμονος φόβος μίας ή και περισσότερων καταστάσεων στις οποίες το άτομο 

εκτίθεται σε πιθανή εξονυχιστική παρατήρηση από άλλα άτομα και φοβάται ότι μπορεί να 

κάνει κάτι ή να συμπεριφερθεί με τρόπο που θα είναι ταπεινωτικός ή που να του προκαλεί 

αμηχανία.

Ερευνητές φαίνεται να υποστηρίζουν ότι το άγχος της σκηνής και η κοινωνική φοβία 

είναι όμοια, έχουν τις ίδιες φυσιολογικές αντιδράσεις, αντιδράσεις συμπεριφοράς, και 

γνωστικές αντιδράσεις και αντιμετωπίζονται με παρόμοιες φυσιολογικές και φαρμακευτικές 

μεθόδους (Barlow 1988, Turner & Beidel, 1989, στο Cox & Kenardy 1993). Ακόμα μουσικοί 

με άγχος της σκηνής συνήθως υποφέρουν και από κοινωνικούς φόβους που αφορούν τις 

δημόσιες εμφανίσεις, ιδιαίτερα τον φόβο του όχλου και τον κοινωνικών περιστάσεων (Steptoe 

& Fidler, 1987 στο Cox & Kenardy 1993). Η παρουσία του ακροατηρίου είναι απαραίτητη για 

να έρθει ένα άτομο σε αμηχανία (Latane & Jackson, 1981). Μελέτες έδειξαν επίσης πώς το 

άγχος της σκηνικής μουσικής εκτέλεσης (musical performance anxiety) είναι όμοιο με άλλου 

είδους άγχους απόδοσης (performance anxiety), όπως το άγχος της ομιλίας μπροστά σε κοινό, 

οι διαταραχές σεξουαλικής απόδοσης και οι διαταραχές ύπνου (Craske & Craig, 1984).

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Harvard Mental Health Center (2003):

<r... η κοινωνική φοβία είναι μία διαταραχή η οποία δημιουργείται όταν το άγχος απόδοσης έχει 

συμπτώματα που μειώνουν την ποιότητα ζωής του επηρεαζόμενου ατόμου, επηρεάζουν την 

δουλειά του, τις φιλικές του σχέσεις και την οικογενειακή ζωή του. Αναφέρονται δύο είδη 

κοινωνικής φοβίας. Το συγκεκριμένο κοινωνικό άγχος, άγχος απόδοσης, το οποίο εμφανίζεται
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μόνο σε μερικές περιπτώσεις και αυτό το είδος φαίνεται να επηρεάζει τους μουσικούς εκτελεστές. 

Επίσης αναφέρεται γενικευμένη κοινωνική φοβία η οποία εκδηλώνεται σε μία μεγάλη γκάμα 

περιπτώσεων και οι επιδράσεις της επεμβαίνουν στη ζωή του ατόμου. Στη συγκεκριμένη 

κοινωνική φοβία φαίνεται να υπάρχει έντονος φόβος ότι τα σωματικά συμπτώματα που 

προκαλούνται από το άγχος και η επίδραση αυτών των συμπτωμάτων στην εκτέλεση θα γίνουν 

αντιληπτά και το άτομο θα ντροπιαστεί, πράγμα που δικαιολογεί την αποφυγή της συγκεκριμένης 

κατάστασης(έκθεσης). [...] αυτή η διαβρωτική δυσφορία και η αμηχανία, το συναίσθημα ότι το 

άτομο ντροπιάζεται είναι συχνά μεταδοτική. Οι άλλοι επηρεάζονται πολύ εύκολα και ο φόβος της 

απόρριψης γίνεται μια προφητεία η οποία αυτοεκπληρώνεται [...] προκαλώντας περαιτέρω 

κοινωνική απομόνωση. Γενικευμένη κοινωνική φοβία χαρακτηρίζει[...] την όπως ονομάζεται 

αποφευκτικού τύπου προσωπικότητα. Άνθρωποι με αυτή τη διαταραχή είναι δύσκολοι, κλειστοί 

και δειλοί....»

Το περιβάλλον της μουσικής εκτέλεσης μπροστά από επιτροπή είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον περιβάλλον για ερευνητές που ασχολούνται με το άγχος της σκηνής, μια και θέτει 

τον εκτελεστή κάτω από μια δυνατή συνειδητότητα του παράγοντα αποτίμησης. Κάτω από 

αυτή την οπτική γωνία, η διέγερση (arousal) φαίνεται να προέρχεται από τον φόβο της 

κοινωνικής επίκρισης, δηλαδή από μία «πρόβλεψη επίκρισης» (Kokotsaki, 2003). Αυτή η 

άποψη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την θεωρία της κοινωνικής επίδρασης του Latane που 

είναι κάθε επίδραση που παράγεται από την παρουσία ή από τις πράξεις άλλων ανθρώπων 

πάνω στο άτομο (Latane & Harkins, 1976. Jacson & Latane, 1981). Σύμφωνα με τους Latane 

& Jackson (1981),

«Το άγχος της σκηνής [...] πιθανώς να προκαλείται από τον φόβο του να ντροπιαστεί το 

άτομο. Σύμφωνα με τον Modigliani (1968), ο ορισμός της ντροπής (embarrassment) είναι η σε 

συγκεκριμένη περίσταση απώλεια της αυτοεκτίμησης όταν το άτομο εκτιμάται, κρίνεται, από 

άλλους. Η συναισθηματική δυσαρέσκεια που προκαλείται, προέρχεται από τον φόβο ότι οι άλλοι 

σε εκτιμούν αρνητικά. [...] Η  παρουσία ακροατηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ντροπή (embarrassment)».

Η θεωρία της κοινωνικής επίδρασης (social impact) του (Latane, 1981), επισημαίνει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός ακροατήριου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πόση 

ντροπή (embarrassment^ θα μπορούσε να βιώσει ένα άτομο, το οποίο εκτελεί μπροστά σε αυτό 

το ακροατήριο. Ορίζει την κοινωνική επίδραση σαν κάθε μία από την ποικιλία των αλλαγών 

στην φυσιολογική κατάσταση του ατόμου και των αντικειμενικών του συναισθημάτων,
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κίνητρα αισθήματα, γνώσεις και πιστεύω, αξίες και συμπεριφορά που συμβαίνουν 

(συναντώνται) σε ένα όν, άνθρωπο ή ζώο σαν αποτέλεσμα της πραγματικής, υποθετικής η 

φανταστικής παρουσίας άλλων ατόμων. Ότι δηλαδή η κοινωνική επίδραση που νιώθει ένα 

άτομο θα ‘πρεπε να είναι συνάρτηση της δύναμης (έντασης της κοινωνικής δύναμης πάνω στο 

άτομο), της αμεσότητας και του αριθμού των ατόμων που την δέχονται. Σχέση που εκφράζεται 

μαθηματικά με την μορφή 1= /(SIN), όπου I είναι η επίδραση πάνω στο άτομο δέκτη, S η 

δύναμη, I η αμεσότητα και Ν ο αριθμός των ατόμων που προκαλούν αυτή την επίδραση. Έτσι 

συμπερασματικά υποστηρίζει μία αναλογική σχέση ανάμεσα στις πιο πάνω συντεταγμένες. 

Έχουν γίνει διάφορα πειράματα που υποστηρίζουν την θεωρία αυτή (Latane & Harkins, 1976, 

Jacson & Latane, 1981).

1.3 Γ. ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Πολλές είναι οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για τη σχέση ψυχολογικών και 

φυσιολογικών μεταβλητών του στρες και την επίδραση τους στην απόδοση.

1.3.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ U

1.3.1.1 Ιδανική ετοιμότητα (optimal arousal)
Όπως υποστηρίζεται από ένα μεγάλο ποσοστό εκτελεστών, μια μικρή συναισθηματική

ένταση (arousal) δίνει στην μουσική εκτέλεση την απαραίτητη λάμψη, που χωρίς αυτήν θα 

ήταν ίσως επίπεδη και χωρίς χρώμα. Επίσης είναι εξίσου αντιληπτό ότι αν αυτή η ένταση γίνει 

πολύ μεγάλη, οι επιπτώσεις της στην ποιότητα της μουσικής εκτέλεσης είναι σε τελική 

ανάλυση αρνητικές. Η συγκέντρωση χάνεται, παρουσιάζονται κενά μνήμης και τα χέρια 

τρέμουν, χάνουν την σταθερότητά τους. Συχνά, το επίπεδο έντασης που κρίνεται από ένα 

πεπειραμένο κοινό σαν το ιδανικό για την βέλτιστη απόδοση στην εκτέλεση, είναι τόσο ψηλό 

ώστε να θεωρείται καταστρεπτικό από τους ίδιους τους εκτελεστές (Hamann 1982).
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Anxiety Level

Η καμπύλη που συσχετίζει το άγχος και την απόδοση έχει σχήμα σντεστραμμένου U.

(Reubart, 1985).

Μια ευρέως διαδεδομένη άποψη μεταξύ των μελετητών της ψυχολογίας του άγχους της 

σκηνής είναι πως η σχέση μεταξύ συναισθηματικής έντασης και απόδοσης στην εκτέλεση έχει 

σχήμα ανεστραμμένου U. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από μία επίσης ευρέως γνωστή αρχή 

της ψυχολογίας που ονομάζεται «Ο νόμος των Yerkes-Dodson» που επίσης συμπληρώνει ότι 

σε δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερο επίπεδο δεξιοτεχνίας, που έχουν συνεπώς 

αυξημένο βαθμό δυσκολίας, ή για τις οποίες ο εκτελεστής δεν έχει προετοιμαστεί σωστά, οι 

αρνητικές συνέπειες του άγχους τείνουν να εμφανίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής έντασης Duffy 1962, in Wilson 1997). Υποστηρίζει ότι, για κάθε 

δραστηριότητα, υπάρχει ένα ιδανικό σημείο διέγερσης, και ότι η σχέση ανάμεσα στην 

διέγερση και την απόδοση έχει σχήμα ανεστραμμένου U (Yerkes & Dodson,1908).

Η ιδανική ισορροπία μεταξύ άγχους και απόδοσης, περιγράφεται χαρακτηριστικά στο 

πιο κάτω απόσπασμα:

«.. μου φαίνεται πώς η λέξη εγρήγορση (vigilance) είναι αυτή που περιγράφει καλύτερο, 

το επίπεδο άγχους που είναι ιδανικό για την εκτέλεση. Παρόλο που ο κόσμος χρησιμοποίησε για 

να περιγράψει την επιφυλακτική στάση που κρατούν τα ζώα απέναντι στο περιβά)λον, είναι 

κατάλληλη για να υποδείξει το επιθυμητό επίπεδο του άγχους στα ανθρώπινα όντα. Το να είναι 

σε εγρήγορση είναι να είσαι στην μέγιστη κατάσταση ετοιμότητας χωρίς την παρουσία 

νευρωτικών συμπτωμάτων [...],ένα επίπεδο ανυπομονησίας που προετοιμάζει το άτομο να 

υιοθετήσει γρήγορα και χωρίς περιττή ανησυχία, μια αναπαυτική θέση πάνω στο κεντρικό τμήμα 

της καμτώλης του ανεστραμμένου U.H εγρήγορση μας προμηθεύει με την ενέργεια για τα 

εξαρτημένα αντανακλαστικά. Είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση ετοιμότητας για δράση που είναι
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επιθυμητή σε μεγάλο βαθμό, στην περίτπωση του πιανίστα. Άγχος κάτω από το επίπεδο της 

εγρήγορσης έχει ως αποτέλεσμα τον λήθαργο, πάνω από αυτό τον πανικό.» (Reubart, 1985)

Σε μελέτη που διεξάχθηκε σε ηθοποιούς, για να καταμετρήσει τα επίπεδα άγχους με 

και χωρίς παρουσία ακροατηρίου από τον Konijn (1991) και αναφέρεται από τον Wilson 

(2002), παρατηρήθηκε από ειδική κριτική επιτροπή, αλλά και από τους ίδιους τους ηθοποιούς 

ότι τα επίπεδα νευρικότητας, τα οποία ήταν ιδιαίτερα αυξημένα κατά την παρουσία κοινού, 

επηρέασαν θετικά την ποιότητα της εκτέλεσης. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, το ότι η 

συναισθηματική ένταση έχει μερικές φορές θετική επίδραση στην εκτέλεση. Ο Wilson 

εισηγήθηκε μια τρισδιάστατη θεωρία, επέκταση του νόμου του Yerkes-Dodson όπως 

εφαρμόζεται στην μουσική εκτέλεση, η οποία συνδυάζει τρεις κύριες ομάδες οι οποίες πρέπει 

να ληφθούν υπόψη, ώστε να γίνουν κατανοητές οι περιστάσεις στις οποίες η ένταση μπορεί να 

ξεπεράσει τα όρια:

1. Το άγχος προδιάθεσης του εκτελεστή, δηλαδή η δομική ή επίκτητη τάση του ατόμου 

προς το άγχος σαν αντίδρασή του κάτω από καταστάσεις κοινωνικού στρες, η τάση του προς 

την εσωστρέφεια ή προς την κοινωνική φοβία. Αυτό μπορεί να χαρακτηρίζει ένα υπερβολικά 

αντιδραστικό νευρικό σύστημα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ή συνδυασμό αυτών των δύο. Για 

κάποιο λόγο κάποιες προσωπικότητες, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην πιθανότητα 

αρνητικής αξιολόγησης από άλλα άτομα και στον φόβο της αποτυχίας.

Συσχετίζεται επίσης με τη γενική νευρωσική συμπεριφορά (neurotic behavior), με τις 

κοινωνικές φοβίες, όπως επίσης και με τον φόβο του δημόσιου εξευτελισμού.

2. Ο βαθμός επιδεξιότητας και γνώσης που αποκτήθηκε για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Μία μουσική εκτέλεση που είναι πραγματικά απλή, ή που έχει προετοιμαστεί τόσο

καλά ώστε να απουσιάζουν εντελώς οι δυσκολίες, είναι λιγότερο ευάλωτη στο να επηρεαστεί 

αρνητικά από ένα υψηλό άγχος παρά μια η οποία δεν έχει προετοιμαστεί καλά ή είναι πιο 

πολύπλοκη. Έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες ότι η εκτέλεση ενός απλού και πολύ καλά 

προετοιμασμένου έργου εμπλουτίζεται από την συναισθηματική ένταση ενώ αντίθετα ένα 

πολύπλοκο και μη προετοιμασμένο πρόγραμμα εκτελείται με λιγότερη ευκολία κάτω από 

καταστάσεις στρες.

3. Ο βαθμός του στρες της κατάστασης που πρόκειται να αντιμετωπιστεί.. Η υπέρβαση 

του σημείου ιδανικής ισορροπίας άγχους και απόδοσης, έρχεται πιο νωρίς κάτω από
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καταστάσεις κοινωνική και περιβαλλοντικής πίεσης, όπως π.χ σε ακροάσεις, σε διαγωνισμούς 

ή σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις.(Abel & Larkin, 1990). Η σολιστική εκτέλεση είναι 

προφανέστατα πιο στρεσογόνα σαν εμπειρία σε σχέση με από την εκτέλεση σε ομάδα (Latane, 

1981).

Το αν το άγχος θα είναι επιζήμιο ή όχι για την εκτέλεση εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση αυτών των τριών ομάδων από παραγόντων όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 

2(11.2). Ένα συμπέρασμα αυτού του μοντέλου είναι πως τα άτομα που είναι αγχώδη θα 

αποδώσουν καλύτερα σε έργα τα οποία είναι ευκολότερα, σε κατάσταση στην οποία 

αισθάνονται άνετα, ενώ άτομα με χαμηλότερο άγχος θα αποδώσουν καλύτερα όταν τα έργα 

είναι πιο απαιτητικά ,βλέποντας το σαν πρόκληση, και κάτω από ακροατήριο με σοβαρότερες 

απαιτήσεις.

Area of over- arousal

Σχήμα 1. Παρουσιάζεται σχηματικά το τρισδιάστατο μοντέλο επέκταση του νόμου των Yerkes & Dodson, 

στο οποίο η βέλτιστη απόδοση (optimal performance), παρουσιάζεται σαν συνάρτηση της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε τρεις μεταβλητές - το άγχος προδιάθεσης(^αίί anxiety), το επίπεδο 

δυσκολίας της ο.ποστολής(task difficulty), και του άγχους κατάστασης^ΐίιιαίϊοηαΐ stress). (Wilson, 1973)

Σύμφωνα με τον Κ6ΐηρ(1996,) «...το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ένας 

πιανίστας που παρουσιάζει άγχος της σκηνής, είναι να διερωτηθεί αν το άγχος του έχει κάποια 

λογική βάση και του λέει κάτι χρήσιμο. Ίσως να μην έχει προετοιμαστεί στο έργο αρκετά και
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δικαιολογημένα να φοβάται τυχών λάθη ή κενά μνήμης που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν. 

Ίσως να μην έχει την πείρα, το απαιτούμενο επίπεδο ή την ζητούμενη δεςιοτεχνική ικανότητα για 

να επιχειρήσει να εκτελέσει τα συγκεκριμένα έργα. Σε αυτή την περίπτωση το άγχος της σκηνής 

είναι η αναγνώριση σε συνειδητό επίπεδο από τον εκτελεστή, ότι έχει πέσει σε βαθιά νερά και δεν 

είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει....»

Επισημαίνει ωστόσο πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες η ικανότητα και 

το ταλέντο του εκτελεστή είναι αδιαμφισβήτητα, αλλά ο εκτελεστής εξακολουθεί να 

αγκυλώνεται και να καθίσταται ανίκανος από το άγχος του. Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται 

και από την «Η θεωρία της Ζώνης Ιδανικής Ενέργειας (Hanin, 1980 ,1986 ,1989 στο Λιάκου, 

2001). Αποτελεί νεότερη προσέγγιση, συγγενική όμως με αυτή της υπόθεσης του 

αντεστραμμένου U. Το μοντέλο αυτό τονίζει την ύπαρξη ατομικών διαφορών στα ιδανικά 

επίπεδα διέγερσης , τα οποία επιτρέπουν τη βέλτιστη απόδοση.

Στις περιπτώσεις που το να εκτελέσει στο βέλτιστο των δυνατοτήτων του έχει την πιο 

μεγάλη σημασία ,αυτές οι προσωπικότητες εμποδίζονται σε πολύ σοβαρό βαθμό από 

σωματικά και λειτουργικά ( φυσιολογικά συμπτώματα του οργανισμού, όταν βρίσκεται 

μπροστά από την οποιαδήποτε κατάσταση που εκλαμβάνεται από την συνείδηση σαν απειλή) 

συμπτώματα όπως το τρέμουλο των χεριών, ιδρώτας, «πεταλούδες στο στομάχι^ιιΐίεΓίΙιεΒ in 

the stomach), ξηρό στόμα και λαιμός, τάση για εμετό και γαστρεντερικά συμπτώματα. Σε 

περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλού, αδικαιολόγητου και ανεπιθύμητου άγχους όπως αυτές, 

αναζητείται κάποια μορφή ή κάποιο είδος θεραπείας.

Μια θεωρία που φαίνεται να σχετίζεται με το πώς βιώνει το άγχος το ίδιο το άτομο και 

πως αυτό επηρεάζει την απόδοσή του είναι η θεωρία του μοντέλου του διευκολυντικου ή 

ανασταλτικού άγχους (Jones, 1995 στο Λιάκου, 2001).

Η θεωρία αυτή βασίζεται στη κατεύθυνση της βίωσης του άγχους (Jones, 1995 στο Λιάκου, 

2001). Διερευνάται ο σημαντικός ρόλος που έχει στην απόδοση του ατόμου το πώς 

αντιλαμβάνεται το ίδιο τα συμπτώματα του άγχους (π.χ. βοηθητικά ή ανασταλτικά της 

προσπάθειας του) (Λιάκος, 2001).



1.3.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (Catastrophe Theory)

Οι Hardy & Parfitt (1991) αντίκρουσαν την υπόθεση του ανεστραμμένου U 

ισχυριζόμενοι πως ένα μοντέλο καταστpoφής(Catastrophe model) είναι πιο κατάλληλο. 

Παρόλο που η συγκεκριμένοι ασχολήθηκαν με την αθλητική απόδοση, τα ίδια επιχειρήματα 

φαίνεται να ισχύουν και στο άγχος της σκηνής. Σύμφωνα με την θεωρία της καταστροφής, από 

την στιγμή που ο εκτελεστής υπερβεί το επίπεδο ιδανικής έντασης η χειροτέρευση της 

απόδοσης είναι πιο πολύ ξαφνική και δραματική παρά σταδιακή μείωση της απόδοσης. Από τη 

στιγμή που η καταστροφή γίνει αισθητή στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής κατάστασης υψηλού 

στρες, είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθεί ακόμα και ένα επίπεδο απόδοσης μέτριο σε 

ποιότητα. Οι μικρές μειώσεις του στρες δεν θα στείλουν τον εκτελεστή ξανά στο 

αποκορύφωμα της καμπύλης .

ΟΙ Hardy και Parfitt (1991) υποστήριξαν ότι η καταστροφική επίδραση ισχύει ιδιαίτερα σε 

περιστάσεις στις οποίες το γνωστικό (διανοητικό) άγχος είναι υψηλό, καθώς επίσης και η 

σωματική αναταραχή. Εάν το γνωστικό άγχος είναι χαμηλό, γράφουν, η καμπύλη που συσχετίζει την 

απόδοση με τη φυσιολογική(σωματική- βιολογική) διέγερση ακολουθεί το παραδοσιακό σχέδιο 

του ανεστραμμένου U των Yerkes-Dodson (1908) . Αυτή η θεωρία παρουσιάζεται στο σχήμα 2.. 

Ορισμένες αφαιρέσεις από τον εξετάστηκαν στα πλαίσια της απόδοση στις βολές σε αγώνες 

καλαθοσφαίρισης και βρέθηκαν να ισχύουν.

Σχήμα 2. Μια πτυχή καταστροφικού μοντέλου (cusp-catastrophe model) της σχέσης μεταξύ άγχους και 

απόδοσης (Hardy & Parfitt, 1991).

Το σωματικό άγχος αναφέρεται στη σωματική διέγερση που εμφανίζεται όταν ο 

οργανισμός προετοιμάζεται για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. αυξημένη αρτηριακή πίεση) ενώ
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η διανοητικό άγχος αναφέρεται στις ανησυχίες του εάν η απόδοση θα είναι επιτυχής και 

στους φόβους των κοινωνικών συνεπειών της αποτυχίας. Είναι σαφές γιατί το τελευταίο είναι 

πιθανότερο να οδηγήσει στην κατάρρευση της συγκέντρωσης και της μνήμης. Η διανοητική 

ανησυχία (mental anxiety) είναι πιθανό να παραγάγει μια κακοήθη σπείρα μέσω της οποίας ο 

φόβος της αποτυχίας, γίνεται μία προφητεία που αυτοεκπληρώνεται, και τυχών λάθη στην 

αρχή της εκτέλεσης οδηγούν σε ένα κλιμακωτό μοτίβο απόσπασης της προσοχής και 

ανησυχίας.(Wilson, 2002)

Άλλη μια θεωρία που φαίνεται να συγκλίνει με την θεωρία της καταστροφής είναι «η 

θεωρία των καταστροφών τύπου αιχμής» (Fasay & Hardy, 1988' Hardy, 1990,1996 στο 

Λιάκου, 2001). Βασίζεται σε ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει τις ασυνέχειες που 

παρουσιάζονται στο φυσικό κόσμο. Το μοντέλο της καταστροφής τύπου αιχμής στις εξετάζει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων διαστάσεων του άγχους καθώς και το αποτέλεσμα αυτής 

της αλληλεπίδρασης στην απόδοση.(Λιάκος, 2001).

1.4 Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μελέτη που διεξάχθηκε από τον Kemp(l981) αποκάλυψε ότι μαθητές που έχουν πάρει 

ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση εμφανίζουν μια δυνατή προδιάθεση απέναντι στο άγχος, 

και πως οι μουσικοί έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Το 

ίδιο εύρημα υποστηρίζεται και από μια μελέτη των Watson & Valentine (1987) όπου μέλη της 

συμφωνιέτας του Λονδίνου είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά στο άγχος προδιάθεσης στο 

τεστ του Spielberger, που χρησιμοποιείται και στην παρούσα έρευνα, από τις νόρμες. Ένας 

αριθμός μελετών έχουν γίνει χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο τεστ για να διερευνήσει το 

άγχος της σκηνικής μουσικής επιτέλεσης (music performance anxiety) από διαφορετικές 

πλευpές.(Abel & Larkin, 1990; Craske & Craig, 1984; Hamman & Sobaje,1993; Nagel, Himle 

& Papsdorf,1989; Tobacyk & Downs, 1986).

Έρευνα που διεξάχθηκε από τον Abel & Larkin (1990) ισχυρίστηκε πως το φύλο 

επηρεάζει το μοτίβο των επιπέδων άγχους που βιώνονται. Έχει διαπιστωθεί πιο συγκεκριμένα, 

ότι σε σημεία που οι άντρες παρουσιάζουν αυξημένη αντίδραση στα επίπεδα αρτηριακής

18



πίεσης αμέσως πριν την έκθεσή τους στην εξεταστική επιτροπή, οι γυναίκες παρουσίαζαν 

μεγαλύτερο υποκειμενικό άγχος. Επίσης οι γυναίκες σημείωναν υψηλότερους βαθμούς στα 

επίπεδα άγους κατάστασης.

Σε μελέτη που διεξάχθηκε από τον Hamman(1982) διαπιστώθηκε επίσης πως μουσικοί 

με περισσότερα χρόνια επίσημων μουσικών σπουδών, επομένως με περισσότερη εκπαίδευση 

και πείρα , εκτέλεσαν με ανώτερο τρόπο κάτω από καταστάσεις αυξημένου άγχους. Και στην 

θεωρία του κινήτρου(Όπν6 theory) που αναφέρεται στην υποκινητικές ιδιότητες του άγχους 

και στην επέκταση που Έδωσε ο Spielberger στην θεωρία auni(state-trait), το άγχος 

κατάστασης μπορεί να εμπλουτίσει ή να διευκολύνει την απόδοση σε δραστηριότητες όπου οι 

συμμετέχοντες έχουν αυξημένα επίπεδα εκπαίδευσης ή ικανότητας. Αντιθέτως όταν αυτά δεν 

υπάρχουν τότε το άγχος κατάστασης φαίνεται να είναι επιβλαβές (Hamann, 1982).Αυτή την 

άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και ο Kemp(1996) «[...]αυτός ο διευκολυντικός ρόλος του 

άγχους φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ορατός σε πιο πεπειραμένους εκτελεστές που ίσως να έχουν 

μάθει να περιορίζουν τις πιο καταστρεπτικές, για τη επίδοση, επιδράσεις του άγχους[..]».

Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να κατέληξαν και οι Hamann και Soave( 1983) σε 

έρευνα κατά την οποία καταμέτρησαν τις αντιδράσεις του άγχους και αποτίμησαν την μουσική 

ποιότητα των εκτελεστών που συμμετείχαν στην έρευνα ,κάτω από καταστάσεις με και χωρίς 

εξεταστική επιτροπή. Σαν πρόβλεψη μετά από αυτό το συμπέρασμα , αναφέρθηκε ότι κάτω 

από καταστάσεις άγχους, οι εκτελεστές με περισσότερα χρόνια επίσημης εκτέλεσης, 

εκτέλεσαν καλύτερα από εκείνους με λιγότερη εκπαίδευση.

Έρευνα που διεξάχθηκε από τους Kokotsaki & Davidson(2003) σε δείγμα φοιτητών 

που έδιναν τις εξετάσεις τους στο τραγούδι στο Guildhall School of Music in London, 

επιβεβαίωσε πως οι Γυναίκες τείνουν να είναι περισσότερο αγχώδεις συγκρινόμενες με τις 

νόρμες πληθυσμού. Επιβεβαίωσε επίσης το υψηλό ποσοστό άγχους ανάμεσα στους μουσικούς 

σαν ομάδα πληθυσμού σε σχέση με τις νόρμες. Η έρευνα είχε σαν δείγμα 21 δευτεροετείς και 

22 τριτοετείς φοιτητές οι οποίοι έδιναν τις εξετάσεις τους στο τραγούδι για το πρώτο εξάμηνο. 

Για την καταμέτρηση του άγχους τους χρησιμοποιήθηκε το STAI όπως ακριβώς και στην 

παρούσα έρευνα, με την ίδια πρότυπη διαδικασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσον αφορά 

τα επίπεδα άγχους που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες, 65% ένιωσαν ότι το άγχος τους, 

τους εμπόδισε στο να αποδώσουν στο βέλτιστο των ικανοτήτων τους, ενώ 7% ότι τους 

βοήθησε να αποδώσουν καλύτερα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του
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STAI επιβεβαίωσαν ότι η μουσικοί σαν ομάδα πληθυσμού είναι πιο αγχώδης σε σχέση με τον 

κανονικό πληθυσμό, ότι οι γυναίκες βρέθηκαν να έχουν ψηλότερο άγχος προδιάθεσης από το 

κανονικό γυναικείο πληθυσμό.

Για τις γυναίκες το ίδιο ίσχυσε και στα ερωτηματολόγια άγχους κατάστασης . Η μελέτη 

επιβεβαίωσε τη σχέση μεταξύ άγχους κατάστασης και άγχους προδιάθεσης σύμφωνα με τη 

θεωρεία του Spielbeger . Επίσης ένα ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ο θετικός ρόλος του 

άγχους σε πιο πεπειραμένους εκτελεστές, που συμπεραίνεται σ’αυτή τη μελέτη από το γεγονός 

ότι τριτοετείς φοιτητές είχαν ψηλότερο άγχος πριν τη συναυλία και πήραν καλύτερους 

βαθμούς σε αντίθεση με τους δευτεροετείς φοιτητές.

Μία άλλη μελέτη των Kenny , Davis, 0ades(2004) που εξερευνά τις συσχετίσεις 

ανάμεσα άγχους προδιάθεσης και κατάστασης επαγγελματικό στρες ,τελειομανία και άγχος 

της σκηνής σε ομάδα χορωδιακών καλλιτεχνών όπερας επιβεβαιώνει επίσης το υψηλό 

ποσοστό άγχους προδιάθεσης στους μουσικούς σαν ομάδα πληθυσμού. Επίσης υποστηρίζεται 

ότι το μουσικό ταλέντο και τα υψηλά επίπεδα άγχους προδιάθεσης συσχετίζονται με κάποιο 

τρόπο που χρειάζεται περισσότερη διευκρίνιση.

Παρόμοια μελέτη των Steptoe & Malik (1995) η οποία ασχολήθηκε με την επίδραση 

του άγχους της σκηνής σε φοιτητές δραματικής, και εξέτασε δείγμα 178 δευτεροετών και 

τριτοετών φοιτητών από 6 σχολές θεάτρου του Λονδίνου , και χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως 

ηλικία, φύλο, εμπειρία στο θέατρο και άλλα όπως επίσης και το STAI για να εξετάσουν το 

άγχος κατάστασης των ηθοποιών ενώ εκτελούσαν στη σκηνή, επιβεβαιώνει επίσης υψηλά 

επίπεδα άγχους κατάστασης και στους ηθοποιούς σαν ομάδα πληθυσμού. Το άγχος της σκηνής 

φαίνεται να επηρέασε διάφορα μέρη της εκτέλεσης των ηθοποιών , συμπεριλαμβανομένων 

των φυσικών σωματικών παραγόντων όπως ο έλεγχος της κίνησης και της φωνής, όπως επίσης 

και στοιχεία που αφορούν τη συναισθηματική ανάμειξη και την απόδοση του χαρακτήρα. 

Ενδιαφέρον είναι η θετική σχέση που παρατηρήθηκε μεταξύ του άγχους της σκηνής και 

συμπτωμάτων όπως δερματικά προβλήματα , δυσκολίες στη τροφή , αισθήματα ανησυχίας και 

ευερεθιστότητας τα οποία είναι ανεξάρτητα του νευρωτισμού. Εδώ φαίνεται να υπαινίσσονται 

ότι τουλάχιστον μερικά συμπτώματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εμπειρία του άγχους της 

σκηνής. Με λίγα λόγια , συμπερασματικά, η μελέτη αποδεικνύει ότι το άγχος της σκηνής 

παρουσιάζεται με την ίδια συχνότητα στους ηθοποιούς όπως και στους μουσικούς , και ότι
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ευθύνεται για την διάβρωση τεχνικών μερών της εκτέλεσης , διάφορων προβλημάτων υγείας 

και ενασχόληση με καταστρεπτικές σκέψεις.

Οι Cox & Kenardy (1993) μελέτησαν το άγχος της σκηνής σε συνάρτηση με τη 

κοινωνική φοβία και την επίδραση του περιβάλλοντος εκτέλεσης σε διάφορους μουσικούς. Η 

μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 60 φοιτητές μουσικής του Πανεπιστημίου του New Castle και 

του κονσερβατορίου της μουσικής. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η συμπλήρωση μιας 

φόρμας προσωπικών στοιχείων όπως ηλικία , φύλο, χρόνια σπουδών, χρόνια εμπειρίας με το 

κοινό και αριθμός δημόσιων εμφανίσεων. Επίσης συμπλήρωσαν το STA1 , Performance 

Anxiety Questionnaire ( PAQ ) , και το Social Phobia & Anxiety Inventory, SPAI (Turner, 

1989 ). Όσον αφορά το άγχος εκτέλεσης η εκτέλεση σολιστικού έργου σε κοινό παρουσίασε 

τα υψηλότερα επίπεδα άγχους .Η πιο πάνω μελέτη τεκμηρίωσε το γεγονός ότι μουσικοί 

σπουδαστές παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα άγχους όταν οι συνθήκες της εκτέλεσης 

διαφοροποιούνται. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές μουσικής παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

άγχους της σκηνής κατά τη διάρκεια σολιστικών εμφανίσεων με κοινό και σε μικρότερο 

βαθμό κατά τη διάρκεια ομαδικών εμφανίσεων σε κοινό σε σχέση με περιβάλλον εξάσκησης.

Η εμπειρία δεν βρέθηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο άγχους πάνω στη 

σκηνή , όπως επίσης κανένα ρόλο δεν φάνηκε να παίζουν τα χρόνια σπουδών. Στη μελέτη 

αυτή επιβεβαιώθηκε ότι φοιτητές με υψηλό επίπεδο άγχους κατάστασης είχαν επίσης υψηλό 

επίπεδο άγχους της σκηνής σε σχέση με τους φοιτητές χαμηλού άγχους κατάστασης. Επίσης 

μουσικοί με υψηλά επίπεδα κοινωνικής φοβίας φάνηκε να είναι περισσότερο αγχώδεις κατά 

τη διάρκεια σολιστικών εμφανίσεων σε κοινό σε σχέση με φοιτητές με χαμηλούς δείκτες 

φοβίας. Διαφαίνεται μία τάση προς τη κοινωνική φοβία ανάμεσα στους φοιτητές μουσικής 

σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Υποστηρίζεται η σχέση μεταξύ άγχους της σκηνής και 

κοινωνικής εκτίμησης. Ενδιαφέρον είναι ότι ένας μικρός αριθμός φοιτητών οι οποίοι φαίνεται 

να έχουν χαμηλό επίπεδο άγχους προδιάθεσης, ανάφεραν ότι το άγχος τους δεν ήταν 

καταστρεπτικό για την εκτέλεση τους.

Σε μελέτη που διεξάχθηκε με σκοπό τη δημιουργία και την επικύρωση του Music 

Performance Anxiety Inventory for gifted adolescent musicians(MPAI_A), η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τους Osborne & Kenny(2004), σε ειδικό ερευνητικό κέντρο για το 

άγχος της σκηνής στους μουσικούς το οποίο εδρεύει στην Αυστραλία, επιβεβαιώνεται για 

ακόμα μια φορά ότι οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερο άγχος της σκηνής απ ’ότι οι
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άνδρες. Επίσης φαίνεται πώς οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερο φόβο στο να εκτελούν 

μπροστά σε κοινό. Σε σχέση με αυτά τα ευρήματα προστίθεται και το ιδιαίτερα υψηλό 

ποσοστό το οποίο συγκέντρωσαν οι γυναίκες στο ΜΡΑΙ-Α,σε σχέση με τους άντρες, το οποίο 

επικυρώνει και την αξιοπιστία του υπό έρευνα ερωτηματολογίου.

Ακόμα μία έρευνα που ασχολήθηκε με την επίδραση του άγχους στην απόδοση 

μουσικών εκτελεστών και τραγουδιστών διεξάχθηκε από τον Hamann(1980) . Σκοπός της 

έρευνας ήταν η μέτρηση της αντίδρασης στο άγχος και η αποτίμηση της μουσικής ποιότητας 

της εκτέλεσης των υποκειμένων κάτω από ψηλές και χαμηλές καταστάσεις άγχους. Πιο 

συγκεκριμένα η μελέτη είχε σχεδιαστεί για να καθορίσει κατά πόσο οι μουσικοί βιώνουν 

αυξημένο άγχος κατάστασης λόγω του άγχους προδιάθεσης μεταξύ δύο καταστάσεων 

εκτέλεσης, και να δηλώσει κατά πόσο η πείρα και ικανότητα έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη 

ποιότητα της εκτέλεσης κάτω από υψηλές και χαμηλές καταστάσεις άγχους εκτέλεσης. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μέθοδος αυτοεκτίμησης με ερωτηματολόγια μεταξύ των 

οποίων και το STAI. Το δείγμα αποτέλεσαν 42 φοιτητές και 48 φοιτήτριες μουσικής . Το κάθε 

άτομο εκτέλεσε μια μουσική σύνθεση δικής του επιλογής κάτω από μια υψηλή κατάσταση 

άγχους(παρουσία ακροατηρίου) και κάτω από μια κατάσταση μειωμένου άγχους(παρουσία 

μόνο μαγνητοφώνου). Τα ερωτηματολόγια του STAI δόθηκαν και στις δύο περιπτώσεις. Οι 

ηχογραφήσεις αξιολογήθηκαν ως προς τη μουσική τους ποιότητα από ειδική κριτική επιτροπή. 

Τα ευρήματα της μελέτης υποστήριξαν τη θεωρεία του άγχους κατάστασης και άγχους 

προδιάθεσης. Άτομα με υψηλό άγχος προδιάθεσης τείνουν να εκλαμβάνουν καταστάσεις ή 

περιστάσεις που έχουν να κάνουν με απειλή στην αυτοεκτίμηση, όπως η αποτυχία ή αρνητική 

εκτίμηση μιας εκτέλεσης, σαν περισσότερο απειλητικές παρά άτομα που έχουν χαμηλό άγχος 

προδιάθεσης και σε τέτοιες καταστάσεις τείνουν να αντιδρούν με μεγαλύτερες αυξήσεις στο 

άγχος κατάσταση. Όσον αφορά τα χρόνια σπουδών σε σχέση με τη ποιότητα της εκτέλεσης 

φαίνεται πώς μέσα από τις τρεις κατηγορίες επίσημων σπουδών στο όργανο 90% των ατόμων 

που ανήκαν στη ψηλή κατηγορία είχαν υπερθετικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τους κριτές όσον 

αφορά τις εκτελέσεις τους ενώ αντίστοιχα στις δύο άλλες κατηγορίες θετική εκτίμηση είχαν το 

62 % και το 49% . Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνεται η παρατήρηση του Hamann 

και του Herlong (1979,1980) ότι άτομα με περισσότερα χρόνια σπουδών στο όργανο 

αξιολογούνται σαν ανώτερα κάτω από μιαν αγχώδη κατάσταση εκτέλεσης σε σχέση με τα 

άτομα με λιγότερα χρόνια σπουδών. Το ίδιο φαίνεται να υποστηρίζει και ο Spencer (1969) ο 

οποίος ανέφερε ότι φοιτητές με μέτρια εμπειρία εκτέλεσης ήταν καλύτεροι στην εκτέλεση τους 

κάτω από αγχώδεις καταστάσεις, σε σχέση με φοιτητές με πολύ λίγη πείρα.
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Συμπερασματικά μουσικοί με μεγαλύτερη εμπειρία εκτελούν καλύτερα επειδή το 

άγχος κατάστασης τους έχει θετική επίπτωση στην εκτέλεση. Αυτή η υπόθεση συσχετίζεται με 

την επέκταση του Spielberger στη θεωρεία του κινήτρου (drive theory).

Ανάλογη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Abel , Kevin & Larkin εξέτασε 

δείγμα 8 ανδρών και 14 γυναικών σε δύο περιβάλλοντα εκτέλεσης , ένα εργαστηριακό 

περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε σαν βάση και ένα περιβάλλον στο κέντρο τεχνών του 

Πανεπιστημίου του West Virginia ακριβώς πριν την εκτέλεση σε κριτική επιτροπή. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογήθηκαν με βάση μετρήσεις των παλμών τους και της 

αρτηριακής τους πίεσης συστολικής και διαστολικής όπως επίσης και τη μέθοδο 

αυτοαξιολόγησης του STAI .Οι μετρήσεις έγιναν και στα δύο περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έδειξαν συγκεκριμένες διαφορές φύλου. Πιο συγκεκριμένα οι άνδρες φαίνεται να 

παρουσίασαν ψηλότερα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης απ’ότι οι γυναίκες , πριν από 

το περιβάλλον της επιτροπής , αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες έρευνες 

(Staney, Davis & Mathews, 1987). Επίσης οι γυναίκες φαίνεται να σκόραραν ψηλότερα στο 

ερωτηματολόγιο του άγχους κατάστασης σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό το εύρημα φαίνεται 

να συσχετίζεται με έρευνα που δείχνει γυναίκες πιανίστριες να αναφέρουν συχνότερα 

αρνητικούς χαρακτηρισμούς σχετικά με την εκτέλεση τους απ’ότι οι άvδpες(Craske & 

Craig, 1984).
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ΜΕΡΟΣ. 2

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Για την εκτίμηση του άγχους με την αυτοαναφερόμενη μέθοδο χρησιμοποιούνται 

κυρίως ερωτηματολόγια και κλίμακες. Τα ερωτηματολόγια ή οι κλίμακες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του άγχους εκτέλεσης, διακρίνονται σε μονοδιάστατα, που 

αξιολογούν μία διάσταση του άγχους, και πολυδιάστατα, που έχουν τη δυνατότητα 

προσδιορισμού περισσότερων διαστάσεων.

Στα μονοδιάστατα ερωτηματολόγια άγχους ανήκει και το STAI (State Trait Anxiety 

Inventory) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέσα απο 

την ελληνική προσαρμογή του και στην παρούσα έρευνα.

2.2 ΔΕΙΓΜΑ

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 31 φοιτητές ηλικίας από 18-30 ετών οι 

οποίοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη και διδάσκονται πιάνο στο 

πανεπιστήμιο είτε σαν όργανο επιλογής, είτε σαν υποχρεωτικό όργανο είτε είναι φοιτητές της 

κατεύθυνσης του πιάνου. Το δείγμα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν δείγμα χωρίς πιθανότητα.

2.3 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την καταμέτρηση του άγχους των φοιτητών εκτελεστών πιάνου έχει επιλεγεί η 

ελληνική προσαρμογή του Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory* (STAI) ενός από τα 

πιο πολυχρησιμοποιημένα τεστ καταμέτρησης άγχους, του οποίου η στάθμιση στα ελληνικά 

έχει γίνει από τον Α.Λιάκο και την Σ Γιαννίτση(1984). Έχει χρησιμοποιηθεί η χρήση του STAI 

όπως ακριβώς εφαρμόστηκε κατά την έρευνα της Kokotsaki( 2003), για την καταμέτρηση του
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άγχους της σκηνής φοιτητών υποκριτικής οι οποίοι έδιναν τις χειμερινές εξετάσεις τους στο 

θέατρο, στα πλαίσια της φοίτησης τους στο Guildhall School of Music στο Λονδίνο.

Επίσης μια ημιδομημένη συνέντευξη που θα μας εφοδιάσει με στοιχεία απαραίτητα για 

την περαιτέρω επεξεργασία και κατανόηση των αποτελεσμάτων του test με ερωτήματα όπως 

ηλικία αρχής εκμάθησης του οργάνου συχνότητα εμφάνισης σε κοινό ή σε κριτική επιτροπή, 

επίπεδο σπουδών στο όργανο, επίπεδο ωδειακής κατάρτισης στο όργανο κ.α. Οι πληροφορίες 

των δημογραφικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ημιδωμημένη συνέντευξη μετά 

από επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν την διεξαγωγή συμπερασμάτων, μετά 

από συσχέτιση τους με τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτοαξιολόγησης με την χρήση του 

STAI του Spielberger(1983).

2.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

To STAI αποτελείται από δύο ερωτηματολόγια- το Ερωτηματολόγιο Άγχους 

Κατάστασης( Υ-1) και το Ερωτηματολόγιο Άγχους Προδιάθεσης (Υ-2)- και το καθένα 

αποτελείται από 20 ερωτήματα αυτοαξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο προδιάθεσης (Υ-2) 

αποτελείται από 20 δηλώσεις οι οποίες αξιολογούν πως νιώθει γενικά ο ερωτώμενος, ενώ τ ο 

ερωτηματολόγιο κατάστασης αξιολογεί το πώς ο ερωτώμενος νιώθει εκείνη την συγκεκριμένη 

στιγμή κατά την οποία ερωτάται. Το πρώτο ερωτηματολόγιο προδιάθεσης δόθηκε στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, 2 εβδομάδες πριν από την καθορισμένη μέρα της εξέτασης 

μουσικής εκτέλεσης στο πιάνο. Το 1 ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης (pre-performance 

anxiety), δόθηκε στους εξεταζόμενους 10 λεπτά πριν μπουν στην αίθουσα που TOy ρεσιτάλ με 

σκοπό να καταμετρήσει το πριν την εκτέλεση άγχος κατάστασης.

Μετά το τέλος της εκτέλεσης οι εξεταζόμενοι πιανίστες συμπλήρωσαν ακόμα ένα 

ερωτηματολόγιο άγχους κατάστασης κάπως διαφοροποιημένο με σκοπό να καταμετρηθεί το 

άγχος που είχαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης^ιιτ^-ρεΓίοΓηΉηοε anxiety). Περίπου 15 

λεπτά αργότερα (μετά το τέλος της εξέτασης τους) έδωσαν ακόμα μία αξιολόγηση του άγχους 

κατάστασης τους συμπληρώνοντας το τελευταίο ερωτηματολόγιο άγχους κατάστασης (post

performance anxiety), το οποίο καταμέτρησε το άγχος που είχαν μετά από το τέλος ης 

εκτέλεσής τους.

25



Στο τελευταίο αυτό ερωτηματολόγιο ερωτήθηκαν αν και κατά πόσο πιστεύουν ότι το 

άγχος που ένιωθαν, αν υπήρχε, επηρέασε με οποιοδήποτε τρόπο την απόδοση τους στην 

εκτέλεση, και αν χρησιμοποίησαν συνειδητά οποιοδήποτε τρόπο η μέσον, για να 

ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην εκτέλεση τους και να το περιορίσουν.

Stait anxiety= Άγχος κατάστασης, Trait ΑηχΪ6ίγ=Άγχος προδιάθεσης.
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2.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Trait anxiety Άντρες Γυναίκες Norms* Male Norms Female
Mean 47.33(7.374) 48.24(7.648) 38.30(9.18) 40.40(10.15)

Σχήμα Α . Τα Means και τα (standard deviations) του άγχους προδιάθεσης στην παρούσα έρευνα σε σύγκριση 

με τις αναφερόμενες νόρμες (Spielberger et al, 1983).Βλέπουμε ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας το οποίο 

αποτέλεσαν έλληνες φοιτητές έχει σημαντική διαφορά από τις εκδομένες νόρμες του εξωτερικού.

2.5.1 Τ rait Anxiety (Άγχος προδιάθεσης)

Το σκορ για το άγχος προδιάθεσης διακυμάνθηκε από 35 μέχρι 58 ( με μέγιστο το 80) για 

τους άντρες (median=49.0) και από 35 μέχρι 63 για τις γυναίκες (median =46.0). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα Α. και οι άντρες και οι γυναίκες του παρόντος δείγματος είχαν πολύ ψηλότερες βαθμολογίες 

στο άγχος προδιάθεσης από τις εκδομένες νόρμες (Spielberger et al., 1983), για φοιτητές προπτυχιακού 

επιπέδου. To mean σκορ του συνολικού αριθμού του δείγματος ήταν 47.97 για το άγχος κατάστασης 

ιδιαίτερα ψηλότερο από το αντίστοιχο σε μελέτη που διεξάχθηκε από την Kokotsaki 43.02.

pre (60+) during (60+) Post (50+)
Trait (50+) 42% 46% 80%

Σχήμα Β.

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει ποσοστιαία ένα αλληλοσυσχετισμό μεταξύ των ποσοστών 

του άγχους προδιάθεσης και του άγχους κατάστασης. Το 42% των ατόμων που σκόραραν στο άγχος 

προδιάθεσης πάνω από 50 (trait 50+), σκόραραν και στο άγχος προ-εκτέλεσης πάνω από 60.Το 46% 

των ατόμων με ψηλό άγχος κατάστασης σκόραρε ψηλά και στο άγχος κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης και το 80% σκόραρε ψηλά στο άγχος μετά από το τέλος της εκτέλεσης.
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2.5.2 State Anxiety (άγχος κατάστασης)

Stait anxiety 
scores means Females Males Norms Females Norms Males

Pre-performance 58.29(12.055) 51.67(10.344) 38.56(10.02) 36.47(10.02)
During perform. 59.76(12.767) 51.22(6.300) 38.56(10.02) 36.47(10.02)
Post-performance 40.15(12.938) 36.00(9.760) 38.56(10.02) 36.47(10.02)

Σχήμα Γ. Βαθμοί άγχους κατάστασης means και (standard deviations) σε αντιπαράθεση με τις

ανάλογες νόρμες (Spielberger et al., 1983).

Τα σκορ του άγχους κατάστασης διακυμάνθηκαν από 30 μέχρι 64 για το άγχος πριν την 

εκτέλεση (pre-performance anxiety),από 43 μέχρι 60 κατά την διάρκεια (during-performance anxiety) 

και από 23 μέχρι 57 στο άγχος μετά την εκτέλεση ( post-performance anxiety)Στoυς άντρες και από 

35 μέχρι 76 από 34 μέχρι 74 και από 24 μέχρι 67 στις αντίστοιχες περιπτώσεις στις γυναίκες. Τα 

mean για το άγχος κατάστασης παρουσιάζονται στον mo πάνω πίνακα(ΣχημαΓ). Οι βαθμοί των 

γυναικών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται να είναι πολύ ψιλότεροι από τις εκδομένες νόρμες 

.Λίγο χαμηλότεροι φαίνεται να είναι οι βαθμοί των αντρών του δείγματος απ ότι των γυναικών ,αλλά 

υψηλοί επίσης σε σχέση με τις νόρμες στα δύο πρώτα ερωτηματολόγια ,και ελάχιστα χαμηλότεροι 

στο τελευταίο.

Περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου άγχους κατάστασης και άγχους 

προδιάθεσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και των νορμών , δεν μπορεί να γίνει λόγω 

του ότι οι νόρμες αφορούν δείγμα το οποίο δεν είναι σχετικό με το περιβάλλον της παρούσας 

έρευνας( Ελλαδικός χώρος) και δεν έχουν σταθμιστεί στα ελληνικά δεδομένα. Τα επίπεδα που 

παρατείθονται σαν νόρμες, παρατείθονται ενδεικτικά και με επιφύλαξη. Τα αποτελέσματα του mean 

των αντρών (51.67 pre) (during 51.22) είναι σχετικά ψηλότερα από πανομοιότυπη μελέτη που 

εκτελέστηκε από τη kokotsaki 39.97 και 39.93 αντίστοιχα. Για τις γυναίκες φαίνεται να είναι επίσης 

ψηλότεροι 58.29 και 59.76 σε σχέση με 42.74 και 38.50 στην έρευνα της Kokotsaki.
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GENDER

TYPE OF TEST 

— —MALE —  FEMALE"!

Σχήμα.Δ. Βλέπουμε μία γραφική παράσταση που διαγράφει το επίπεδο άγχους κατάστασης των 

συμμετεχόντων ανά φύλο, όπως αυτό διακυμαίνεται σε σχέση με τον χρόνο.

Στο πιο πάνω σχήμα βλέπουμε την καμπύλη του άγχους κατάστασης των 

συμμετεχόντων ανά φύλο, η οποία παρουσιάζει μία ελάχιστη σχεδόν μηδενική αύξηση, από το 

επίπεδο του άγχους πριν την εκτέλεση στο επίπεδο του άγχους κατά την διάρκεια όπου 

κορυφώνεται και φαίνεται να ελαττώνεται σε σχέση με τον χρόνο. Επίσης φαίνεται μια 

διαφορά στο επίπεδο του άγχους μεταξύ αντρών και γυναικών , όπου στις γυναίκες φαίνεται 

να υπάρχει πιο ψηλό επίπεδο συνολικού άγχους κατάστασης σε σχέση με τους άντρες, το 

οποίο τείνει να εξομοιωθεί με αυτό των αντρών, όσο περνά ο χρόνος.
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2.5.3 Σχέση μεταξύ trait και state anxiety

trait pre during post
Trait Pearson

Correlation
Βαθμός 1 0 .5 0 5 Γ ) 0.137 0.583(**)
αλληλοσιισχετι
σμού, r=
Sig. (2-tailed) • 0.004 0.462 0.001
N 31 31 31 30

Pre Pearson
Correlation 0.505(**) 1 0.515(**) 0.426(*)

Sig. (2-tailed) 0.004 .003 0.019
N 31 31 31 30

During Pearson
Correlation 0.137 .515(**) 1 0.492(**)

Sig. (2-tailed) 0.462 0.003 o- 0.006
N 31 31 31 30

Post Pearson
Correlation 0.583(**) 0.426(*) 0.492(**) 1

Sig. (2-tailed) 0.001 0.019 0.006
Ν=αριθμός
ατόμων 30 30 30 30
δείγματος

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Σχήμα E. Οι βαθμοί συσχετισμού (collerations, r=) μεταξύ του άγχους προδιάθεσης και του

άγχους κατάστασης.

Στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμοί αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των δύο 

ειδών άγχους ,του άγχους προδιάθεσης και του άγχους κατάστασης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να υπάρχει συσχετισμός με στατιστικά σημαντική 

διαφορά r=0.505(p<0.01) για το άγχος προδιάθεσης σε σχέση με το άγχος κατάστασης πρίν 

την εκτέλεση, και στατιστική διαφορά r=0.583 ( ρ<0.01), για το επίπεδο άγχους προδιάθεσης 

και το επίπεδο άγχους κατάστασης μετά την εκτέλεση. Υπάρχει επομένως συσχετισμός 

ανάμεσα στο επίπεδο άγχους προδιάθεσης και άγχους κατάστασης.

2.5.4 Άγχος και ανάμνηση άσχημης «τραυματικής» εμπειρίας άγχους της σκηνής.

Κατά την διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης που έγινε σε κάθε συμμετέχοντα 

στα πλαίσια αυτής της έρευνας έγινε μια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών που αφορούσαν 

στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το άγχος κατάστασης ή το άγχος προδιάθεσης των
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συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων και αναφορά στο αν θυμούνται κάποια εμπειρία άγχους 

της σκηνής κατά την εκτέλεση πιάνου σε κοινό ή σε εξεταστική επιτροπή, η οποία ήταν πάρα 

πολύ άσχημη, καταστρεπτική, ή απλά αρνητική πιστεύουν ότι τους επηρέασε ή την θυμούνται 

ακόμα. Η ερώτηση ήταν προσαρμοσμένη ανάλογα με τον ερωτώμενο και δεν τέθηκε σε όλους 

τους υποψήφιους με τον ίδιο τρόπο.

Από τους συμμετέχοντες που ανάφεραν μια τέτοια εμπειρία ζητήθηκε μια περιγραφή 

των γεγονότων που διαδραματίζονταν κατά την τραυματική ,αν μπορούμε να την 

χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτή εμπειρία, και μια αναφορά, όσο γίνεται πιο αντικειμενική των 

συναισθημάτων και των χρωμάτων που έζησαν. Στους πιο κάτω πίνακες 1 α,β,γ και δ, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ANOVA που συγκρίνουν το επίπεδο άγχους σε σχέση 

με το αν υπήρχε η όχι αυτή η εμπειρία άγχους στα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων .

1 (α). Άσχημη Εμπειρία Άγχους σε σχέση με το άγχος προδιάθεσης

Trait anxiety Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Ναι 51.2 8.702 10 0.189
Όχι 47.19 6.442 16 —

Αλληλοσυσχετισμός άσχημης εμπειρίας άγχους και του βαθμού άγχους προδιάθεσης.

1 (β). Άσχημη Εμπειρία Άγχους σε σχέση με το προεκτελεστικό άγχος

Pre-
■ performance Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
1 Ναι 59.5 9.204 10 0.333
Όχι 54.56 13.962 16

Αλληλοσυσχετισμός άσχημης εμπειρίας άγχους και του βαθμού άγχους κατάστασης
πρίν από την εκτέλεση.

1 (γ). Άσχημη Εμπειρία Άγχους

During-
performance Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
Ναι 63 10.467 10 0.022*

Όχι 52.25 11.145 16

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (5%)
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1 (δ). Άσχημη Εμπειρία Άγχους

Post
performance Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
Ναι 44.3 12.728 10 0.069*

Όχι 35.73 9.728 16

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (10%)

Όπως φαίνεται στους πίνακες Ι.γ και Ι.δ, άτομα τα οποία απάντησαν ότι είχαν μια 

τέτοια εμπειρία παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο άγχος κατάστασης, κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης τους πάνω στην σκηνή, όπως και αυξημένα επίπεδα μετά-εκτελεστικού 

άγχους.(ΑΝθνΑ ρ<0.022 during) και (ANOVA ρ<0.069 post).Ο παράγοντας αυτός, ωστόσο, 

δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο του άγχους προδιάθεσης ή του άγχους 

κατάστασης πριν από την εκτέλεση.

2.5.5 Επίπεδο άγχους και φύλο

2 (α). Φύλο σε σχέση με το άγχος προδιάθεσης

trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Άντρας 47.33 7.314 9 0.766
Γ υναίκα 48.24 7.648 21 =

2 (β). Φύλο σε σχέση με το προεκτελεστικό άγχος

pre
—

Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Άντρας 51.67 10.344 9 0.163
1 Γυναίκα 58.29 12.055 21 —

2 (γ). Φύλο σε σχέση με το άγχος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Άντρας 51.22 6.3 9 0.068*
Γ υναίκα 59.76 12.767 21 =

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (10%)
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2 (δ). Φύλο σε σχέση με το άγχος μετά την εκτέλεση

post Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Άντρας 36 9.76 9 ............. 0.4
Γ υναίκα 40.15 12.938 20 —

Στους πιο πάνω πίνακες (2 α, β, γ και δ) ερευνήθηκε και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ 

επιπέδου του άγχους προδιάθεσης και κατάστασης, σε σχέση με τον παράγοντα φύλο. Τα 

αποτελέσματα του ANOVA, δεν επικυρώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών τα 

οποία βρήκαν τον παράγοντα φύλο να επηρεάζει τα ποσοστά άγχους που αναφέρονται. Εκτός 

από το επίπεδο άγχους κατάστασης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης στο οποίο τα 

αποτελέσματα του ANOVA (ρ<0.068) βρίσκουν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά 10% 

μεταξύ αντρών και γυναικών. Οι γυναίκες φαίνεται να αναφέρουν να έχουν περισσότερο άγχος 

κατάστασης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης.

2.5.6 Επίπεδο άγχους και εμπειρία στο όργανο.

Κατά την διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης έγινε μία προσπάθεια 

συγκέντρωσης στοιχείων που να αφορά την εμπειρία των συμμετεχόντων στο όργανο από 

διάφορες απόψεις , ώστε να γίνει δυνατή η διερεύνηση τυχόν συσχέτισης του επιπέδου άγχους 

των συμμετεχόντων με το επίπεδο κατάρτισης τους στο όργανο.

3 (α). Χρόνια Σπουδών Στο Όργανο σε σχέση με το άγχος προδιάθεσης

Trait i Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

0-10 44.87 6.978 8 0.223
11-15 50.43 7.09 14 =

16-20 50.5 8.888 4

3 (β). Χρόνια Σπουδών Στο Όργανο σε σχέση με το προεκτελεστικό άγχος

pre Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

0-10 54.63 13.201 8 0.425
11-15 59.21 12.16 14 =

16-20 50.5 11.818 4
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3 (γ). Χρόνια Σπουδών Στο Όργανο σε σχέση με το άγχος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

0-10 55.63 9.694 8 0.164
11 -15 59.57 12.835 14 =

16-20 46.75 8.995 4

3 (δ). Χρόνια Σπουδών Στο Όργανο σε σχέση με το άγχος μετά την εκτέλεση

post Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

0-10 34.13 8.114 8 0.291
11-15 40.79 11.389 14 =

16-20 45 19.157 3

Στους πιο πάνω πίνακες,(3 α,β,γ,δ) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης 

του πόση εμπειρία στο όργανο, όσο αφορά τα χρόνια σπουδών συνολικά, είχαν οι 

συμμετέχοντες σε σχέση με το επίπεδο άγχους προδιάθεσης και κατάστασης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ANOVA δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας συσχετισμός ανάμεσα στα 

χρόνια σπουδών στο όργανο και το επίπεδο άγχους που παρατηρείται.

4 (α). Επίπεδο Ωδειακών Σπουδών
trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
1 47.71 7.499 7 0.596
2 51.17 10.722 _ ..6 _..........

=

| 3 58 - 1
[4 47.63 7.558 8

5 45.25 3.304 4
6 41 - 1

4 (β). Επίπεδο Ωδειακών Σπουδών
pre

Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 Δίπλωμα 53 16.663 7 0.223
2 Πτυχίο 58.5 10.252 6 =

| 3 προ-πτυχίο 76 - 1
1 4 Ανωτέρα 55.38 8.568 8

5 Μέση 60.75 6.5 4
6 Άλλο 35 - 1
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4 (γ). Επίπεδο Ωδειακών Σπουδών

during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν
................................

p-value
(ANOVA)

1 Δίπλωμα 52.57 13.477 7 0.374
2 Πτυχίο 52.5 13.308 6 =

3 προ-πτυχίο 72 - 1
4 Ανωτέρα 58.75 8.242 8
5 Μέση 62.25 10.935 4
6 Άλλο 47 - 1

4 (δ). Επίπεδο Ωδειακών Σπουδών

post Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 Δίπλωμα 39.67 12.675 7 0.902
2 Πτυχίο 37.5 15.136 6 =

3 προ-πτυχίο 38 - 1
4 Ανωτέρα 41.25 10.025 8
5 Μέση 36.5 13.478 4
6 Άλλο 26 - 1

Το επίπεδο ωδειακών σπουδών εξετάστηκε επίσης σε σχέση με το άγχος κατάστασης 

και προδιάθεσης. Εκτελέστηκε ANOVA τεστ το οποίο δεν βρήκε καμία σημαντική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ωδειακών σπουδών, και του επιπέδου άγχους. Οι κατηγορίες που 

παρουσιάζονται στην κάθετη στήλη των πινάκων (4 α,β,γ,δ) δείχνουν το επίπεδο ωδειακών 

σπουδών των εξεταζόμενων στο πιάνο.

5 (α). Χρόνια Σπουδών

trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 46.82 5.98 11 0.332
2 47.62 8.7 8 =

3 46.63 7.15 8
4 58 - 1
5 56 9.899 2
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5 (β). Χρόνια Σπουδών

pre Μ. Ο.
.......  ..........................

Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 56.82 12.303 11 0.929
u 56 14.031 8 =

3 54 11.988 8
4 64 - 1
5 60 2.828 2

5 (γ). Χρόνια Σπουδών

during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 57.55 13.917 11 0.966
2 58.75 12.567 8 =

3 56.63 10.433 8
4 57 - 1
5 51.5 12.021 2

5 (δ). Χρόνια Σπουδών

post Μ. Ο.
.....

Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 37.55 12.069 11 0.151
2 41.14 10.27 8 =

3 33.25 8.648 8
4 57 - 1
5 51.5 21.92 2

Για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του άγχους και της εμπειρίας έγινε και μία 

σύγκριση ίου έτους φοίτησης στο πανεπιστήμιο. Τα τεστ ANOVA που παρουσιάζονται στους 

πίνακες (5 α,β,γ,δ,ε) δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των πιο πάνω μεταβλητών.
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2.5.7 Επίπεδα άγχους σε Σχέση Με Το Κοινό

6 (α). Σχέση Με Το Κοινό και άγχος προδιάθεσης

trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Θετική 45.8 8.929 10 0.079*
Αρνητική 55.67 7.767 3
Ουδέτερη 45.8 4.638 10
Σύνθετη 52 2.828 2
Κοινωνική φοβία 57.5 7.778 2

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (10%)

6 (β). Σχέση Με Το Κοινό και άγχος κατάστασης

pre & during .........
Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
Θετική 52.8 6.63 10 0.092*
Αρνητική 70 6.083 3
Ουδέτερη 56.6 13.277 10
Σύνθετη 49 2.828 2
Κοινωνική φοβία 62.5 4.95 2

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (10%)

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης που διεξάχθηκε στ α πλαίσια της συλλογής των 

δημογραφικών στοιχείων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να περιγράψουν τι νιώθουν όταν είναι 

πάνω στην σκηνή και να αναφερθούν όσο πιο αντικειμενικά και αναλυτικά μπορούν στην 

σχέση τους με το κοινό, το πώς το αντιμετωπίζουν πια είναι η προσέγγιση τους για το θέμα 

αυτό. Από τις απαντήσεις και τις περιγραφές τους εξάχθηκαν κάποια συμπεράσματα που του 

κατέταξαν σε πέντε κατηγορίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ANOVA φαίνεται να 

υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη σχέση των εξεταζόμενων με το κοινό και στο επίπεδο 

άγχους προδιάθεσης(ρ< 0.079). Ανάλογη σχέση φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στην σχέση με 

το κοινό και με το άγχος κατάστασης ,πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης (ρ< 0.092).Η 

σχέση κοινού και εκτελεστή ,σε σχέση με το επίπεδο άγχους είναι ένα θέμα που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και θα ήταν χρήσιμη περισσότερη διερεύνηση του.
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2.5.8 Βαθμός Προετοιμασίας

7 (α). Βαθμός Προετοιμασίας και άγχος προδιάθεσης

trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν
p-value

(ANOVA)
1 41 - 1 0.126

[2 50.63 5.854 8 =

3 50.38 9.039 8
4 42.83 5.636 6
5 53.67 4.509 3

7 (β). Βαθμός Προετοιμασίας και άγχος κατάστασης

pre & during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 41 " 1 0.234
2 58.25 8.73 8 =

Γ3 59.63 9.841 8
[4 50.33 13.411 6

5 62 9.539 3

Στους πιο πάνω πίνακες βλέπουμε τον βαθμό προετοιμασίας των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, σε σχέση με τον βαθμό άγχους που παρουσίασαν οι συμμετέχοντες.Τα αποτελέσματα 

από το ANOVA test δεν δείχνουν ο βαθμός προετοιμασίας να επηρεάζει το επίπεδο άγχους της 

σκηνής..

2.5.9 Βαθμός Καταστρεπτικού Άγχους

8 (α). Βαθμός Καταστρεπτικού Άγχους και άγχος προδιάθεσης

trait
Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
11 - - - 0.06*

2 - - -

3 47.67 7.916 6
4 45 - 1
5 59.25 4.113 4

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (10%)

38



8 (β). Βαθμός Καταστρεπτικού Άγχους και άγχος κατάστασης

pre & during Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 - - - 0.567
2 - - -

=

Γ3 59 9.274 6
4 70 - 1
5 61.75 9.57 4

Στους πιο πάνω πίνακες βλέπουμε τον βαθμό καταστρεπτικού άγχους, ο οποίος 

εξάχθηκε συμπερασματικά μέσα από τα όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες σε ερώτησή τους, που 

ήταν σχετική με το θέμα αυτό. Ο βαθμός καταστρεπτικού άγχους το πόσο δηλαδή το άγχος 

που βιώνουν οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους, επηρεάζει αρνητικά την 

απόδοσή τους, συσχετίσθηκε με το επίπεδο άγχους κατάστασης και το επίπεδο άγχους 

προδιάθεσης. Μετά από τεστ ANOVA βρέθηκε ότι ο βαθμός καταστρεπτικού άγχους 

συσχετίζεται με το άγχος προδιάθεσης (ρ<ο.ο6).

2.5.10 Βαθμός Εξέτασης

9 (α). Βαθμός

Επίπεδο Ωδειακών 
Σπουδών Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
1 1 9 0.894 6 0.116

2 8 1.549 6 =

3 Q j _ - 1
4 8.38 1.188 8
5 6.5 1.291 4
6 8 - 1

9 (β). Βαθμός

Χρόνια Εμπειρίας 
Στο Όργανο Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
0-10 7.63 1.061 8 0.379
11-15 8.43 1.284 14 -

16-20 7.67 2.517 3
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9 (γ). Βαθμός

Φύλο Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

Άντρας 9 0.707 9 0.006*
Γ υναίκα 7.55 1.356 20

* Στατιστικά σημαντική διαφορά (1%)

Οι βαθμοί με τους οποίους βαθμολογήθηκαν οι εξεταζόμενοι από την κριτική επιτροπή 

συσχετίστηκαν με την εμπειρία τους στους παραπάνω παράγοντες (9 α, β, γ). Μετά από 

ANOVA τεστ που διεξάχθηκε βρέθηκε ότι οι βαθμοί που δόθηκαν στους άντρες ήταν 

υψηλότεροι από τους βαθμούς που δόθηκαν στις γυναίκες.

2.5.11 Είδος εξέτασης στο όργανο

10 (α). Είδος Εξέτασης και άγχος προδιάθεσης

| trait Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value
(ANOVA)

1 45.1 3.479 10 0.588
2 49.5 7.893 6 =

U ” 49 7.81 13
4 48.5 19.092 2

10 (β). Είδος Εξέτασης και προεκτελεστικό άγχος

pre
Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
1 55.6 12.213 10 0.973
2 57.83 12.352 6 =

[3 56.85 12.151 13
4 59.5 19.092 2

10 (γ). Είδος Εξέτασης και άγχος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

during
Μ. Ο. Τυπική Απόκλιση Ν p-value

(ANOVA)
1 57.8 11.821 10 0.28
2 62.33 10.501 6 =

55.85 11.349 13
4 44 14.142 2
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10 (δ). Είδος Εξέτασης και άγχος μετά την εκτέλεση

post Μ. Ο. Τυπική Απόκλιςη Ν p-value
(ANOVA)

1 37.6 12.686 10 0.916
2 41.33 15.055 6 =

3 37.83 11.232 13
4 41.5 4.95 2

Το είδος της εξέτασης, αν δηλαδή οι εξεταζόμενοι ανήκουν στην κατεύθυνση στην 

ειδικότητα ,στο καλλιτεχνικό αντικείμενο ή δίνουν για ειδίκευση στο πιάνο, δεν φαίνεται να 

επηρεάζει καθόλου το άγχος τους.

YEARS OF EXPERIENCE

TYPE OF TEST

r—  0-10 ..— — 1 1 -1 5 - -  16-20 I

Στο πιο πάνω σχήμα παρουσιάζονται οι αλληλοσυσχετισμοί μεταξύ του άγχους 

κατάστασης πριν, κατά την διάρκεια, και στο τέλος της εξέτασης, σε σχέση με τα χρόνια 

εμπειρίας στο όργανο. Βλέπουμε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων.(0-10 

χρόνια, 11-15 χρόνια και 16-20).Οι πιο πεπειραμένοι πιανίστες, φαίνεται να έχουν χαμηλότερο 

επίπεδο άγχους το οποίο ελαττώνεται σε συνάρτηση με τον χρόνο με ποιο ομαλό τρόπο.
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3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ—ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι περιορισμοί αυτής της μελέτης, οι οποίοι αναφέρονται στην εισαγωγή, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν 

μόνο με αυτοαναφερόμενες μεθόδους, είναι πιθανόν να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την 

συμπεριφορά των ατόμων, αφού τίθεται το θέμα της ειλικρίνειας και της ικανότητας των ατόμων να 

κρίνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επίσης το μικρό δείγμα αντρών , μπορεί πιθανώς να 

προκάλεσε κάποιες διαβρώσεις στα αποτελέσματα της έρευνας .Η υιοθέτηση της μεθόδου της 

Kokotsaki για την καταμέτρηση του άγχους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, όπως αναφέρεται και 

στο σχετικό άρθρο (Kokotsaki & Davidson, 2003), δεν φαίνεται να επηρέασε την εγκυρότητα της 

μεθόδου καταμέτρησης του άγχους του STAL.

Αυτή η μελέτη μεταξύ άλλων επικύρωσε ,σε γενικές γραμμές ,ότι, οι μουσικοί σαν ομάδα 

πληθυσμού φαίνεται να είναι περισσότερο αγχώδεις ,σε σχέση με τον κανονικό πληθυσμό το οποίο 

συμπέρασμα αποτέλεσε πόρισμα και άλλων ερευνών (Kokotsaki & Davidson 2003,Abel & Larkin, 

1990, Hamman 1982, Kemp 1981, κ.ά) . Παρόλο που οι νόρμες που έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δεν είναι αντιπροσωπευτικές του δείγματος 

,μπορεί με επιφύλαξη να επισημανθεί το υψηλό ποσοστό άγχους που παρουσίασαν οι φοιτητές σε 

σχέση με τον κανονικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλο ποσοστό του δείγματος 

σκόραρε περισσότερο από εξήντα στα ερωτηματολόγια άγχους κατάστασης και περισσότερα από 

πενήντα στα ερωτηματολόγια άγχους προδιάθεσης. Από αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλο 

ποσοστό ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα μπορούν να κριθούν σαν άτομα με ψηλό άγχος 

προδιάθεσης και κατάστασης.. Ο ισχυρισμός προηγούμενων μελετών, ότι οι πιανίστες σαν ομάδα 

πληθυσμού είναι mo αγχώδη και mo ανασφαλή άτομα (Kemp 1981,1996), φαίνεται να ισχύει σε αυτή 

την περίπτωση.

Η μελέτη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει την θεωρία άγχους κατάστασης και άγχους 

προδιάθεσης Άτομα τα οποία σκόραραν σε ψηλά επίπεδα στο άγχος κατάστασης, σκόραραν ψηλά 

και στο άγχος προδιάθεσης." Όσο αφορά την σχέση μεταξύ αντρών κα γυναικών σε σχέση με τα 

επίπεδα άγχους, οι γυναίκες φαίνεται να σκόραραν σχετικά ψηλότερους βαθμούς άγχους κατάστασης 

σε σχέση με τους άντρες στην παρούσα έρευνα κατά την διάρκεια της εξέτασης τους στο όργανο. Το 

ότι οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερο άγχος προδιάθεσης απ ότι οι άντρες δεν επικυρώθηκε 

από την συγκεκριμένη έρευνα, στην οποία άντρες και γυναίκες φαίνεται να έχουν παρόμοια επίπεδα
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άγχους προδιάθεσης. Το ότι οι γυναίκες δήλωσαν ψηλότερο άγχος κατά την διάρκεια της εξέτασης, 

φαίνεται να επικυρώνει τον ισχυρισμό ότι γυναίκες πιανίστριες αναφέρουν συχνότερα αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς σχετικά με την εκτέλεσή τους απ ότι οι άντρες (Craske & Craig, 1984)

Σχετικά με το ότι οι άντρες φαίνεται να πήραν ψηλότερους βαθμούς στην εξέταση σε σχέση 

με τις γυναίκες μπορεί να γίνει ο υπαινιγμός , ότι λόγω του ψηλότερου άγχους που δήλωσαν οι 

γυναίκες κατά την διάρκεια της εξέτασης , το άγχος τους απέβηκε παρεμποδιστικό και επηρέασε 

αρνητικά την απόδοσή τους. Εδώ επιβεβαιώνεται εν μέρει, το ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

περισσότερο άγχος κατάστασης σε σχέση με τους άντρες (Abel & Larkin, 1990).Το άγχος 

κατάστασης των γυναικών φαίνεται να ελαττώνεται με μεγαλύτερη κλίση, απ ότι το άγχος των 

αντρών ,σε σχέση με τον χρόνο, εξακολουθώντας όμως να βρίσκεται σε ψηλότερα επίπεδα. Το ότι οι 

άντρες φαίνεται να πήραν μεγαλύτερους βαθμούς φαίνεται να υποστηρίζει τον υπαινιγμό ότι οι 

άντρες τείνουν να συγκρατούν τα συναισθήματά τους , και έχουν κάποια δυσκολία στο να τα 

εκφράσουν (Kokotsaki, 2003).Θα μπορούσε ακόμα με επιφύλαξη να γίνει η υπόθεση ότι οι έλληνες 

πιανίστες λόγω της πατριαρχικής οικογενειακής τους ανατροφής τείνουν να εκλαμβάνουν το άγχος 

της σκηνής σαν μια αδυναμία που τους εμποδίζει να αποδώσουν και έτσι τείνουν να το ελέγχουν και 

να το ξεπερνούν μια και η αδυναμία του άντρα σε μια τέτοια κοινωνία δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή.

Από το επίπεδο άγχους κατάστασης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης συμπεραίνεται ότι 

άτομα τα οποία είχαν βιώσει και θυμούνται έντονα μια καταστρεπτική ή άσχημη εμπειρία άγχους της 

σκηνής παρουσίασαν υψηλότερο άγχος κατάστασης κατά την εκτέλεσή τους στην σκηνή, όπως και 

μεγαλύτερο μετα-εκτελεστικό άγχος. Από το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι κατά 

την διάρκεια της εκτέλεσής τους άτομα τα οποία είχαν μια τέτοια εμπειρία, αναβιώνουν 

υποσυνείδητα την τραυματική αυτή εμπειρία ,με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό 

άγχους κατάστασης, σε σχέση με τα άτομα που δεν είχαν αυτή την εμπειρία. Αυτό φαίνεται να 

υπογραμμίζεται και από το υψηλότερο ποσοστό άγχους μετά από την εξέταση που παρουσιάζουν τα 

ίδια αυτά άτομα, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο άγχους που παρουσιάζουν άτομα που 

αναβιώνουν μία τραυματική εμπειρία. Αυτό το θέμα αξίζει να διερευνηθεί σε μελλοντικές έρευνες 

μια και δίνει φως σε μία από τις αίτιες που προκαλούν το άγχος της σκηνής και μπορεί να βοηθήσει 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπισή του.

Ακόμα ένα εύρημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι η σχέση του άγχους κατάστασης και 

του άγχους προδιάθεσης με το πώς αντιμετωπίζουν οι εκτελεστές το κοινό. Το άγχος και

43



κατάστασης και προδιάθεσης φαίνεται να συσχετίζεται με το πώς οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν το 

κοινό. Συμπεραίνεται με επιφύλαξη ότι η αρνητική σχέση με το κοινό είναι ανάλογη του άγχους 

κατάστασης κα προδιάθεσης των εκτελεστών. Άτομα που έχουν αρνητική σχέση με το κοινό , άτομα 

που δήλωσαν να φοβούνται το κοινό και άτομα που δήλωσαν ότι το κοινό το αντιλαμβάνονται πάντα 

κριτικό και αρνητικό ως προς το άτομό τους, παρουσιάζουν αυξημένο άγχος κατάστασης και 

προδιάθεσης σε σχέση με άτομα που έχουν θετική σχέση με το κοινό. Αυτό φαίνεται να υπαινίσσεται 

ότι μια αιτία του άγχους προδιάθεσης των εξεταζομένων είναι η αρνητική τους σχέση με το κοινό. 

Εδώ φαίνεται να υποστηρίζεται η άμεση σχέση κοινωνικής φοβίας και επιπέδου άγχους ως αναφορά 

τους μουσικούς της παρούσας έρευνας.

Η έρευνα δεν απέδειξε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ εμπειρίας και επιπέδου 

άγχους .Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι πιανίστες με περισσότερα από 16 χρόνια σπουδών στο όργανο 

παρουσίασαν mo χαμηλό άγχος κατάστασης από αυτούς με λιγότερη εμπειρία στο όργανο. Επίσης 

φαίνεται πως το άγχος τους έχει mo σταθερή μορφή και ελαττώνεται σταδιακά. Συμπεραίνεται πως 

οι mo πεπειραμένοι μουσικοί αντιδρούν με περισσότερη ψυχραιμία στο άγχος της σκηνής. Μπορεί να 

υπαινιχθεί ότι η συνεχής επαφή τους με το όργανο τους δίνει περισσότερη πείρα και αυτοπεποίθηση, 

πράγμα που διατηρεί το άγχος σε χαμηλά επίπεδα, μια και αυτοί οι παράγοντες είναι αιτίες άγχους 

σύμφωνα με την θεωρία του Wilson (1994).

4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ο στόχος των μελετών για το άγχος της σκηνή είναι η πρόσληψη, η αντιμετώπιση και η 

καταπολέμηση των καταστροφικών συνεπειών του στην ζωή την καριέρα και την αυτοεικόνα των 

μουσικών σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτά τα πλαίσια θα ήταν αξιόλογο να διερευνηθούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό οι αιτίες που προκαλούν το άγχος της σκηνής, κάτω από το πρίσμα της 

διαφορετικότητας του κάθε ατόμου. Περισσότερη διερεύνηση θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει για την 

προηγούμενη έκθεση σε αγχώδης, άσχημες καταστάσεις άγχους, το περιβάλλον στο οποίο 

μεγάλωσαν και εκπαιδεύτηκαν τα άτομα. Η συχνότητα εμφάνισης τους στο κοινό, και διάφοροι 

άλλοι λόγοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το άγχος της σκηνής. Μία περαιτέρω διερεύνηση των 

θεμάτων αυτών θα μπορούσε να βοηθήσει και στην κατανόηση, αλλά και στην πρόληψη του 

καταστροφικού αυτού φαινομένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



(Trait questionnaire)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

υπό Α. ΛΙΑΚΟΥ 

KaiC.D.SPIELBERGER 

STAI - Gr. X- 2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........................
ΟΔΗΓΙΕΣ : Πιο κάτω υπάρχει ένας αριθμός φράσεων πού οιάνθρωποι 
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. 
Διαβάστε κάθε φράση και μετά βάλτε σέ κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό 
στά δεξιά της φράσεως για να δείξετε πώς αισθάνεστε συνήθως.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μή ξοδεύετε 
πολλή ώρα για κάθε μια φράση, αλλά δώστε την απάντηση πού 
φαίνεται να περιγραφτ) πώς αισθάνεστε γ ε ν ι κ ά .

Αισθάνομαι ευχάριστα ............................................................................................

Κουράζομαι εύκολα......................................................................................................

Βρίσκομαι σε συνεχή αγωνία.....................................................................................

Εύχομαι να μπορούσα να είμαι τόσο ευτυχισμένος όσο οι άλλοι φαίνονται 
να ε ίν α ι ...........................................................................................................................

Μένω πίσω στις δουλειές μου, γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω αρκετά γρήγορα.

Αισθάνομαι αναπαυμένος...........................................................................................

Είμαι ήρεμος, ψύχραιμος και συγκεντρωμένος.....................................................

Αισθάνομαι πώς οι δυσκολίες συσσωρεύονται, ώστε να μην μπορώ να τις 
ξεπεράσω......................................................................................................................

Ανησυχώ πάρα πολύ για κάτι που στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία...........

Βρίσκομαι σε συνεχή υπερένταση........................................................................

Εχω την τάση να βλέπω τα πράγματα δύσκολα...................................................

Μου λείπει η αυτοπεποίθηση..................................................................................

Αισθάνομαι ασφαλής...............................................................................................

Προσπαθώ να αποφεύγω την αντιμετώπιση μιας κρίσεως ή δυσκολίας......

Βρίσκομαι σε υπερδιέγερση....................................................................................

Είμαι ικανοποιημένος...............................................................................................

Κάποια ασήμαντη σκέψη μου περνά από το μυαλό και μ' ενοχλεί...............

Παίρνω τις απογοητεύσεις τόσο πολύ στα σοβαρά ώστε δεν μπορώ να τις 
διώξω από την σκέψη μου......................................................................................

Είμαι ένας σταθερός χαρακτήρας.

Μ
'CO

θ '<
οΗΟ

co
Ό

γ -*
<r>
-6
ΟΌco>

Μ

Έρχομαι σέ μιά κατάσταση εντάσης ή αναστάτωσης όταν σκέπτομαι τις 
τρέχουσες ασχολίες και τα ενδιαφέροντα μου............................................
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(Pre-performance state questionnaire)
ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΟ AYTΟΕΚΤΙΜ ΗΣΗΣ

υπό Α. ΛΙΑΚΟΥ και C. D.SPIELBERGER

STAI - Gr. Χ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις πού οι άνθρωποι συνηθίζουν 
να χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διαβάστε 
κάθε φράση και μετά βάλτε σέ κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό στα δεξιά 
της φράσεως για να δείξετε πώς αισθάνεστε τώρα, δηλαδή αυτή 
τή στιγμή. Δέν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μη 
ξοδεύετε πολλή ώρα γιά κάθε μια φράση, αλλά δώστε τήν απάντηση 
πού φαίνεται νά ταιριάζει πιό καλά σ' αυτό πού αισθάνεστε τώρα.

1. Αισθάνομαι ήρεμος....................................................................................................... 1 2  3 4

2. Αισθάνομαι ασφαλής...................................................................................................  1 2  3 4

3. Νοιώθω μια εσωτερική ένταση.............................................................................. 1 2 3 4

4. Έχω α γ ω ν ία .................................................................................................................  1 2  3 4

5. Αισθάνομαι άνετα........................................................................................................  1 2  3 4

6. Αισθάνομαι αναστατωμένος.......................................................................................  1 2  3 4

7. Ανησυχώ αυτή τή στιγμή γιά ενδεχόμενες ατυχίες...........................................  1 2  3 4

8. Αισθάνομαι αναπαυμένος ........................................................................................  1 2  3 4

9. Αισθάνομαι άγχος........................................................................................................  1 2  3 4

10. Αισθάνομαι βολικά......................................................................................................  1 2  3 4

11. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση........................................................................................  1 2  3 4

12. Αισθάνομαι νευρικότητα............................................................................................ 1 2  3 4

13. Αισθάνομαι ήσυχος.....................................................................................................  1 2  3 4

14. Βρίσκομαι σέ διέγερση..............................................................................................  1 2  3 4

15. Είμαι χαλαρωμένος.......................................................................................................  1 2  3 4

16. Αισθάνομαι Ικανοποιημένος......................................................................................  1 2 3 4

17. Ανησυχώ.......................................................................................................................  1 2 3 4

18. Αισθάνομαι έξαψη και ταραχή ............................................................................  1 2  3 4

19. Αισθάνομαι υπερένταση.............................................................................................  1 2  3 4

20. Αισθάνομαι ευχάριστα.................................................................................................. 1 2  3 4
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(during performance state questionnaire)
ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜ ΗΣΗΣ

υπό A. ΛΙΑΚΟΥ και C. D.SPIELBERGER

STAI - Gr. X-

1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις πού οι άνθρωποι συνηθίζουν 
να χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διαβάστε 
κάθε φράση και μετά βάλτε σέ κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό στα δεξιά 
της φράσεως για να δείξετε πώς αισθάνεστε τώρα, δηλαδή αυτή 
τή στιγμή. Δέν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μη 
ξοδεύετε πολλή ώρα γιά κάθε μια φράση, αλλά δώστε τήν απάντηση 
πού φαίνεται νά ταιριάζει πιό καλά σ' αυτό πού αισθάνεστε τώρα.

I. Αισθάνομαι ήρεμος....................................................................................................... 1 2  3 4

8. Αισθάνομαι ασφαλής.................................................................................................... 1 2  3 4

9. Νοιώθω μια εσωτερική ένταση..............................................................................  1 2  3 4

10. Έχω α γ ω ν ία .................................................................................................................  1 2  3 4

II. Αισθάνομαι άνετα......................................................................................................... 1 2  3 4

12. Αισθάνομαι αναστατωμένος........................................................................................ 1 2  3 4

13. Ανησυχώ αυτή τή στιγμή γιά ενδεχόμενες ατυχίες.............................................  1 2  3 4

8. Αισθάνομαι αναπαυμένος .........................................................................................  1 2 3 4

9. Αισθάνομαι άγχος.......................................................................................................  1 2  3 4

17. Αισθάνομαι βολικά.....................................................................................................  1 2  3 4

18. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση.......................................................................................  1 2  3 4

19. Αισθάνομαι νευρικότητα........................................................................................... 1 2  3 4

20. Αισθάνομαι ήσυχος....................................................................................................  1 2  3 4

21. Βρίσκομαι σέ διέγερση.............................................................................................  1 2  3 4

22. Είμαι χαλαρωμένος....................................................................................................... 1 2  3 4

23. Αισθάνομαι Ικανοποιημένος.....................................................................................  1 2  3 4

17. Ανησυχώ....................................................................................................................... 1 2  3 4

20. Αισθάνομαι έξαψη και ταραχή ...........................................................................  1 2  3 4

21. Αισθάνομαι υπερένταση............................................................................................  1 2  3 4

20. Αισθάνομαι ευχάριστα.................................................................................................  1 2  3 4

54

Κ
αθόλου



(post-performance state questionnaire)
ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ ΕΚΤΙΜ ΗΣΗΣ

υπό Α. ΛΙΑΚΟΥ και C. D.SPIELBERGER

STAI - Gr. Χ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ . ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ........

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις πού οι άνθρωποι συνηθίζουν 
να χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διαβάστε 
κάθε φράση και μετά βάλτε σέ κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό στα δεξιά
της φράσεως για να δείξετε πώς αισθάνεστε τώρα, δηλαδή αυτή ^
τή στιγμή. Δέν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μη 
ξοδεύετε πολλή ώρα γιά κάθε μια φράση, αλλά δώστε τήν απάντηση 
πού φαίνεται νά ταιριάζει πιό καλά σ' αυτό πού αισθάνεστε τώρα.

1. Αισθάνομαι ήρεμος....................................................................................................... 1 2  3 4

14. Αισθάνομαι ασφαλής.................................................................................................... 1 2  3 4

15. Νοιώθω μια εσωτερική ένταση..............................................................................  1 2  3 4

16. Έχω α γ ω ν ία .................................................................................................................  1 2  3 4

17. Αισθάνομαι άνετα......................................................................................................... 1 2  3 4

18. Αισθάνομαι αναστατωμένος........................................................................................ 1 2  3 4

19. Ανησυχώ αυτή τή στιγμή γιά ενδεχόμενες ατυχίες............................................ 1 2  3 4

8. Αισθάνομαι αναπαυμένος .........................................................................................  1 2  3 4

9. Αισθάνομαι άγχος.......................................................................................................  1 2  3 4

24. Αισθάνομαι βολικά...................................................................................................... 1 2  3 4

25. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση........................................................................................ 1 2 3 4

26. Αισθάνομαι νευρικότητα...........................................................................................  1 2  3 4

27. Αισθάνομαι ήσυχος..................................................................................................... 1 2  3 4

28. Βρίσκομαι σέ διέγερση.............................................................................................  1 2  3 4

29. Είμαι χαλαρωμένος....................................................................................................... 1 2  3 4

30. Αισθάνομαι Ικανοποιημένος...................................................................................... 1 2 3 4

17. Ανησυχώ.......................................................................................................................  1 2  3 4

22. Αισθάνομαι έξαψη και ταραχή ............................................................................ 1 2  3 4

23. Αισθάνομαι υπερένταση............................................................................................  1 2  3 4

20. Αισθάνομαι ευχάριστα.................................................................................................  1 2 3 4
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Μήπως ένιωσες καθόλου οτι το άγχος να σε επηρέασε στην απόδοσή σου ;Με πιο τρόπο;( σε 
βοήθησε ,σε παρεμπόδισε να αποδόσεις κτλ.)

Πώς προσπάθησες να ελέγξεις τα όποια συναισθήματα άγχους που βίωσες;(κατα την διάρκεια 
και πρίν την εκτέλεση σου)
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