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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο πρώτος προβληματισμός για την επίδραση της ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ στη 

βελτίωση των ικανοτήτων συλλογισμού προέκυψε τη δεκαετία του ‘90, μετά από προσπάθει-

ες να προσομοιωθεί η δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου σε υπολογιστή. Σύμφωνα 

με τον νευρολόγο Gordon Shaw, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Irvine, ο τρόπος 

που τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου (νευρώνες) διεγείρονται, προδιαθέτουν ομάδες κυτ-

τάρων (νευρωνικά δίκτυα - συμπλέγματα) να αποδεχτούν κάποια συγκεκριμένα υποδείγματα 

ενεργοποίησης και ρυθμούς διέγερσης. Για τον Shaw, αυτά τα φυσιολογικά υποδείγματα ε-

νεργοποίησης, αποτελούν τη βασική «γραμματική» της νευρωνικής δραστηριότητας. Το 

1988, ο Gordon Shaw και ο μαθητής του Xiaodan Leng (Leng και Shaw, 1991) αποφάσισαν 

να μετατρέψουν τα σήματα των προσομοιώσεων τους σε ήχους. Εξεπλάγησαν όταν διαπί-

στωσαν ότι αυτά τα υποδείγματα ενεργοποίησης (ρυθμικοί τύποι διέγερσης) ακούγονταν σαν 

ένα είδος μουσικής, με ξεχωριστά αναγνωρίσιμα στιλ. 

Αν η δραστηριότητα του εγκεφάλου μπορεί να ηχεί σαν μουσική, ο Shaw αναρωτήθηκε, 

αν θα μπορούσε να κατανοηθεί η  «γραμματική» των νευρώνων δουλεύοντας ανάποδα και 

παρακολουθώντας τον τρόπο που ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στη μουσική. Με άλλα λόγια, 

ίσως μουσικοί τύποι να διεγείρουν με κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο δραστηριοποιώντας παρό-

μοιους τύπους διέγερσης νευρωνικών συμπλεγμάτων. Ο Gordon Shaw θεώρησε, ότι αν κά-

ποιος μπορούσε να εισχωρήσει σε αυτή την εγγενή δομή των νευρώνων αυτός θα ήταν ο Μό-

τσαρτ. Ένα παιδί θαύμα που άρχισε να συνθέτει μουσική μόλις στα τέσσερα του χρόνια.  

Ο Don Campbell, συγγραφέας του βιβλίου “The Mozart Effect”, πιστεύει πως η μουσική 

του Μότσαρτ έχει κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό σε σχέση με τη μουσική άλλων συνθετών. 

Ο Campbell κάνει γενικά παραπομπές στη δουλειά του Γάλλου επιστήμονα Alfred Tomatis. 

Σύμφωνα με τον Campbell (1997), ο Tomatis έχει βρει ότι η έκθεση σε μουσική του Μό-

τσαρτ έχει μεγαλύτερη και πιο συχνή επιρροή στη αντίληψη χώρου, από ότι η έκθεση σε 

μουσική άλλων συνθετών, όπως ο Βach ή ο Beethoven. Όπως αναφέρει ο Campbell, η δύνα-

μη της μουσικής του Μότσαρτ προέρχεται από τα γεγονότα που περιβάλουν την γέννηση 

του. Οι εμβρυακές και εφηβικές του εμπειρίες αποτελούνταν από μουσική, μιας και οι δύο 

του γονείς ήταν μουσικοί. Η συνεχής αυτή έκθεση σε μουσική, επειδή ξεκίνησε από πολύ 

μικρή ηλικία, προκάλεσε στον εγκέφαλο του Μότσαρτ νευρολογικές διαφοροποιήσεις – βελ-

τιώσεις. Αλλά κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πολλοί διάσημοι συνθέτες, 

συμπεριλαμβανομένου του Bach και του Beethoven, γεννήθηκαν σε παρόμοιο μουσικό περι-

βάλλον.         
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση επι-

στημονικών ερευνών που έχουν γίνει γύρω από την επίδραση της ακρόασης μουσικής του 

Μότσαρτ, έτσι ώστε να σημειωθεί η τρέχουσα κατάσταση στην έρευνα και να εξεταστούν οι 

λόγοι για τους οποίους προσελκύει τόσο ενδιαφέρον. 

Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται τα δύο πειράματα στα οποία πρωτοεμφανίστηκε η επί-

δραση της μουσικής του Μότσαρτ στη βελτίωση του χωροταξικού συλλογισμού (1.1 – 1.2) 

και τα οποία αποτέλεσαν αφετηρία μιας καινοτόμου σειράς ερευνών, με σκοπό την αναπα-

ραγωγή της.  

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται μετέπειτα έρευνες που επαλήθευσαν την επίδραση της 

μουσικής του Μότσαρτ (2.1), και έρευνες που δεν κατάφεραν να βρουν κάποια αξιοσημείω-

τη επίδραση (2.2). Επίσης παρουσιάζονται πειράματα που απέτυχαν να επαληθεύσουν την 

επίδραση παρά το ότι ακολούθησαν πιστά τον πειραματικό σχεδιασμό των αρχικών πειραμά-

των (2.3).  

Στο κεφάλαιο 3, θα σχολιαστεί ο πειραματικός σχεδιασμός όλων των παραπάνω ερευ-

νών, ο οποίος περιλαμβάνει τη μέθοδο μέτρησης (3.1), τη διαδικασία (3.2) και την επιλογή 

της μουσικής (3.3). Σύμφωνα με τους Rauscher και Shaw (1998), ο λάθος σχεδιασμός των 

παραπάνω μεταβλητών ήταν η αιτία των αρνητικών αποτελεσμάτων ορισμένων πειραμάτων. 

Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται κάποιες από τις ερμηνείες που έχουν δοθεί σχετικά με 

τη βαθύτερη φύση της επίδρασης της ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ. Ορισμένοι επιστή-

μονες ισχυρίζονται ότι η επίδραση οφείλεται σε καθαρά ψυχολογικούς παράγοντες (4.1), ενώ 

άλλοι πιστεύουν ότι στηρίζεται σε νευροφυσιολογικούς παράγοντες (4.2). 

Στο κεφάλαιο 5, σχολιάζονται η θέση και ο ρόλος της επίδρασης της μουσικής του Μό-

τσαρτ στην ευρύτερη εικόνα της έρευνας για τη μουσική.       
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Κεφάλαιο 1 :  Η  επίδραση  της μουσικής του  Μότσαρτ – προϊστορία 

 

 

 

1.1.  Η  πρώτη  έρευνα – Rauscher, Shaw & Ky (1993) 

 

Η ιστορία αρχίζει το 1993 όταν οι επιστήμονες Frances Rauscher, Gordon Shaw & 

Katherine Ky (1993) δημοσίευσαν μια σύντομη εργασία στο περιοδικό Nature, που αποτέλε-

σε αφετηρία μιας καινοτόμου σειράς ερευνών που είχαν να κάνουν, με την επίδραση της 

μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή η ομάδα διερωτήθηκε αν η έκθεση σε ορισμένα 

είδη μουσικής μπορούσε να αυξήσει τις γνωστικές ικανότητες. Για να εξετάσουν αυτή την 

υπόθεση  έκαναν ένα πείραμα σε τριάντα έξι φοιτητές Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο 

Irvine.  

               

 

1.1.1.  Η  διαδικασία  εξέτασης  

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε συμμετέχον εξεταζόταν σε τρία είδη δοκιμασιών, οι 

οποίες απαιτούσαν ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Πριν από κάθε δοκιμασία προη-

γούνταν 10 λεπτά (1) ακρόασης μιας σονάτας του Μότσαρτ (σονάτα για δύο πιάνα σε Ρε 

Ματζόρε, Κ 448), (2) ακρόασης μιας κασέτας με οδηγίες χαλάρωσης και (3) σε κατάσταση 

σιωπής. Τα τρία είδη δοκιμασιών που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από μια συγκεκριμέ-

νη ομάδα τεστ νοημοσύνης, το Stanford – Binet Test (Thorndike, Hagen και Sattler, 1986). 

Αυτή η ομάδα αποτελείται από τρεις τύπους δοκιμασιών : Ο ένα τύπος είναι η δοκιμασία 

Ανάλυσης Σχεδίων – Προτύπων (Pattern Analysis Test), ο δεύτερος είναι η δοκιμασία Πινά-

κων πολλαπλής επιλογής (multiple – choice Matrices Test) (Σχ. 1) και ο τρίτος είναι η δοκι-

μασία Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού πολλαπλής επιλογής (multiple – choice Paper – Fold-

ing and Cutting Test) (Σχ. 2).    

Όσον αφορά τον τελευταίο τύπο (Paper Folding and Cut Task), τα εξεταζόμενα άτομα 

έπρεπε να φανταστούν ότι μια κόλλα χαρτί διπλωνόταν αρκετές φορές και κοβόταν με διά-

φορους τρόπους με ένα ψαλίδι. Στόχος ήταν η σωστή πρόβλεψη (από πέντε δυνατές επιλο-

γές) της μορφής των τομών όταν το χαρτί ξεδιπλωθεί. Αυτή η δοκιμασία απαιτεί να τη νοερή 

αντίληψη μιας σειράς γεγονότων στο χώρο. H ικανότητα της νοερής περιστροφής ενός αντι-

κειμένου αποτελεί βάση πολλών πολύπλοκων συλλογιστικών δεξιοτήτων.  
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Οι ερευνητές αναφέρουν πως για το δείγμα τους αυτά τα τρία είδη δοκιμασιών συσχετί-

ζονται και έτσι τα χειρίστηκαν ως ίσες μετρήσεις των ικανοτήτων χωροταξικής σκέψης.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Παραδείγματα  ερωτημάτων  τύπου  Διπλώματος  και  Κοπής  Χαρτιού  (PF & C) 

(Steele και συν. , 1999, σ. 367 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2:  Παράδειγμα  ερωτημάτων  τύπου  Πινάκων  (Matrices)  από  το  Stanford – Binet  

Test (Steele, 2001, σ. 2 ) 
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1.1.2.  Τα  αποτελέσματα  

 

Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων βελτιώθηκαν για τις δοκιμασίες που ακολούθησαν αμέ-

σως μετά την κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ, σε σχέση με τις άλλες δύο κα-

ταστάσεις. Οι μέσοι όροι για τις τρεις καταστάσεις δίνονται στον Πίνακα 1. Η κατάσταση 

μουσικής απέφερε ένα μέσο όρο 57.56, ο μέσος όρος της κατάστασης οδηγιών χαλάρωσης 

ήταν 54.61, ενώ ο μέσος όρος για την κατάσταση σιωπής ήταν 54.00. Για να προσδιοριστεί 

το αντίκτυπο αυτών των επιδόσεων, οι ερευνητές τις μετέτρεψαν σε βαθμούς IQ. Έτσι, οι 

παραπάνω μέσοι όροι έγιναν αντίστοιχα 119, 111 και 110 βαθμοί IQ. Οι βαθμοί IQ των ατό-

μων που συμμετείχαν στη κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ ήταν 8 με 9 βαθ-

μούς υψηλότεροι από τους βαθμούς IQ για τις άλλες δύο καταστάσεις. 

 
 

  Πίνακας 1: Μέσος όρος των επιδόσεων 

50

52

54

56

58

60

 
 

Ο Πίνακας 1 είναι αναπαραγωγή του αντίστοιχου Πίνακα 1 από το άρθρο των Rauscher Shaw 

και Ky (1993, σ. 46) 

 

 

Οι ερευνητές μέτρησαν το σφυγμό των συμμετεχόντων, πριν και μετά από κάθε κατά-

σταση ερεθίσματος. (μουσική-οδηγίες χαλάρωσης-σιωπή) Ωστόσο δεν βρέθηκε κάποια αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ σφυγμού και κατάστασης. Ως εκ τούτου, απέκλεισαν την πιθανότητα να 

είναι η «διέγερση» η αιτία βελτίωσης των επιδόσεων για την κατάσταση μουσικής (βλ. σ. 28 

«επίδραση της διάθεσης – διέγερση της απόλαυσης»). Επίσης αναφέρουν, πως η βελτίωση 

των επιδόσεων για την κατάσταση μουσικής δεν διαρκούσε πάνω από 10 - 15 λεπτά.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν ισχυρίστηκαν ότι οι επιδράσεις περιορίζονταν 

μόνο στη μουσική του Μότσαρτ, αλλά θεώρησαν ότι τα οφέλη στις ικανότητες χωροταξικής 

σκέψης θα απαιτούσαν σύνθετη παρά επαναληπτική μουσική. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν 

περαιτέρω ορισμοί πολυπλοκότητας όσον αφορά την καταλληλότητα του μουσικού ερεθί-

σματος. Επίσης, δεν υποστήριξαν ότι η επίδραση θα υπήρχε και σε άλλες πλευρές της νοη-

μοσύνης ή στη βραχύχρονη μνήμη, αλλά πρότειναν να γίνουν τεστ και σε αυτά. 

Έγιναν πολλά ρεπορτάζ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτές τις διαπιστώσεις. 

Αυτό δεν ήταν το πρώτο πείραμα όπου είχε βρεθεί ότι η μουσική και οι ικανότητες χωροτα-

ξικής σκέψης είχαν σχέση. Η Marianne Hassler και οι συνεργάτες της (1985), στο Πανεπι-

στήμιο Tubingen της Γερμανίας είχαν ανακαλύψει μια σημαντική σχέση μεταξύ των ικανο-

τήτων χωροταξικής σκέψης και της μουσικής. Οι μαθητές (9 – 24 ετών) που είχαν υψηλότε-

ρες επιδόσεις στα τεστ μουσικής ικανότητας, είχαν επίσης υψηλότερες επιδόσεις σε ένα τεστ 

οπτικοποίησης, δηλαδή, της ικανότητας να περιστρέφουμε νοερά, αντικείμενα που βλέπου-

με. Αν και αυτή η μελέτη είχε αποκαλύψει μια σχέση, εκλήφθηκε περισσότερο ως μια συ-

σχέτιση και όχι ως η ακρόαση της μουσικής να ήταν πράγματι η αιτία των καλύτερων ικανο-

τήτων χωροταξικού συλλογισμού. Η αναφορά των Rauscher, Shaw & Ky (1993), πρότεινε 

ότι η ακρόαση μουσικής στην πραγματικότητα έκανε τον εγκέφαλο να έχει καλύτερη απόδο-

ση σε τέτοιου είδους δοκιμασίες, τουλάχιστον για μερικά λεπτά. 

Όπως συχνά ισχύει στις δημόσιες αναφορές επιστημονικών ερευνών, η έμφαση δόθηκε 

στις πιο «εντυπωσιακές» πλευρές των ευρημάτων, δηλαδή στη φαινομενική αύξηση των 8 – 

9 βαθμών στο τεστ IQ. Δύο κρίσιμοι και έντονα περιοριστικοί παράγοντες αγνοήθηκαν γενι-

κά – πρώτον, το ότι η επίδραση δεν αφορούσε τη γενική νοημοσύνη αλλά μόνο μια δοκιμα-

σία για τις ικανότητες χωροταξικής σκέψης και δεύτερον, το ότι η επίδραση διαρκούσε μόνο 

μερικά λεπτά. Όπως διαδόθηκε ευρέως, η επίδραση Μότσαρτ γεννήθηκε ως άποψη ότι η α-

κρόαση μουσικής του Μότσαρτ αυξάνει τη νοημοσύνη.  

 

 

1.2  Η  έρευνα  που  ακολούθησε – Rauscher, Shaw & Ky (1995) 

 

Η επόμενη φάση αυτής της ιστορίας ήταν μια πιο εκτεταμένη έρευνα των Rauscher, 

Shaw και Ky, που δημοσιεύτηκε το 1995 στο περιοδικό Nature. Σε αυτό το πείραμα, πήραν 

μέρος 79 φοιτητές και διήρκησε πέντε μέρες.  
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1.2.1.  Η  διαδικασία  εξέτασης 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, την 1η ημέρα όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε 16 ε-

ρωτήματα Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF & C) και βάση των επιδόσεων τους χωρίστη-

καν σε τρεις ομάδες ίσων ικανοτήτων. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν σε τρεις καταστάσεις ε-

λέγχου : (1) ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ, (2) κατάσταση σιωπής και (3) κάτι διαφορετι-

κό κάθε μέρα : (i) ακρόαση Μινιμαλιστικής μουσικής του Philip Glass, (ii) ακρόαση μιας 

μαγνητοφωνημένης ιστορίας, (iii) ακρόαση ενός χορευτικού (trance) κομματιού. Εξετάστη-

καν επίσης σε 16 ερωτήματα που απαιτούσαν ικανότητες βραχύχρονης μνήμης.  

Οι ερευνητές  αναφέρουν, ότι από τους τρεις τύπους του Stanford – Binet τεστ επιλέχθη-

καν οι δοκιμασίες PF & C, επειδή ταιριάζουν περισσότερο με το μοντέλο νευρωνικής δρα-

στηριότητας των Leng και Shaw (1991). Κάθε ερώτημα παρουσιαζόταν μέσω ενός προβολέα 

για ένα λεπτό. 

Τις ημέρες 2, 3, 4 οι τρεις ομάδες διαχωρίστηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία ως ε-

ξής : Όσον αφορά την ομάδα σιωπής, κάθε μέρα οι συμμετέχοντες κάθονταν σε κατάσταση 

σιωπής για 10 λεπτά, και αμέσως μετά εξετάζονταν με 16 νέα PF & C ερωτήματα. Αντίστοι-

χα κάθε μέρα η ομάδα Μότσαρτ, αφού άκουγε 10 λεπτά της σονάτας για δύο πιάνα του Μό-

τσαρτ (Κ 448), εξεταζόταν με τα ίδια 16 PF & C ερωτήματα και η τρίτη ομάδα (μικτή) άκου-

γε κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Τη δεύτερη μέρα άκουγαν μινιμαλιστική μουσική του Philip 

Glass – την τρίτη μέρα άκουγαν μια μαγνητοφωνημένη ιστορία - ενώ την τέταρτη μέρα ά-

κουγαν ένα χορευτικό (trance) κομμάτι. Μετά την 10λεπτη ακρόαση εξετάζονταν στα ίδια 

PF & C ερωτήματα, όπως και οι άλλες δύο ομάδες.     
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1.2.2.  Τα  αποτελέσματα 
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Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων την πρώτη και τη δεύτερη μέρα του πειράματος. Ο Πίνακας 2 

είναι  αναπαραγωγή του Πίνακα Α από το άρθρο των Rauscher, Shaw, και Ky (1995, σ.46). 
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Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων που την πρώτη μέρα είχαν κάτω από 9 σωστές απαντήσεις. Ο 

Πίνακας 3 είναι αναπαραγωγή του Πίνακα Β από το άρθρο των Rauscher, Shaw, και Ky 

(1995, σ.46). 

 

Τα αποτελέσματα των ημερών 1 και 2 φαίνονται στους Πίνακες 2 και 3. Η δεύτερη μέρα 

αποκαλύφθηκε ως πολύ σημαντική όσον αφορά την αλληλεπίδραση των καταστάσεων. Και 

οι δύο Πίνακες δείχνουν μια αύξηση των σωστών απαντήσεων για την ομάδα ακρόασης της 
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μουσικής του Μότσαρτ. Επίσης βρέθηκε ότι η επαναληπτική (μινιμαλιστική) μουσική δεν 

παράγει κάποια βελτίωση στην ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού.  

Στον Πίνακα 3 φαίνεται η βελτίωση των επιδόσεων από την πρώτη στη δεύτερη μέρα για 

τους συμμετέχοντες που είχαν κάτω από 9 σωστές απαντήσεις την πρώτη ημέρα. Όπως φαί-

νεται το όφελος ήταν μεγαλύτερο για τους φοιτητές που ήταν οι χειρότεροι στη δοκιμασία 

Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF/C), πριν αρχίσουν οι ακροάσεις. Η βελτίωση των συ-

γκεκριμένων επιδόσεων για την ομάδα Μότσαρτ δεν είναι μόνο αξιοσημείωτη αλλά και πο-

σοτικά πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με τους ερευνητές η συνολική βελτίωση από την πρώτη στην 

δεύτερη μέρα ήταν 62 % για την ομάδα Μότσαρτ, 14 % για την ομάδα σιωπής και μόλις 11 

% για την μικτή ομάδα. 

Η ομάδα ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ πέτυχε τις υψηλότερες βαθμολογίες και τις 

μέρες 3 – 4 – 5, ωστόσο οι ομάδες Σιωπής και Μότσαρτ δεν διέφεραν πολύ τις συγκεκριμέ-

νες μέρες. Οι βαθμολογίες της Μικτής ομάδας παρέμειναν οι χαμηλότερες από τις άλλες δύο 

ομάδες. Οι ερευνητές αναφέρουν, πως η αξιοσημείωτη βελτίωση των βαθμολογιών της ομά-

δας Μότσαρτ ήταν αποτέλεσμα της ακρόασης της μουσικής, ενώ αντιθέτως η όποια βελτίω-

ση των βαθμολογιών της ομάδας Σιωπής ήταν αποτέλεσμα μιας επίδρασης της «εξάσκησης» 

με τη διαδικασία. Ισχυρίστηκαν ότι συμπεριλαμβάνοντας δυσκολότερα ερωτήματα θα εξα-

φανιζόταν η επίδραση της εξάσκησης, θα επηρεαζόταν το μέγεθος της επίδρασης και θα κα-

θόριζε αν οι βαθμολογίες της ομάδας Μότσαρτ συνέχιζαν να βελτιώνονται σε σχέση με τις 

ομάδες ελέγχου, τις μετέπειτα μέρες.   

Την 5η μέρα, η μικτή ομάδα χωρίστηκε σε 2 νέες ισάριθμες ομάδες με ίσους μέσους ό-

ρους επιδόσεων όσον αφορά τα ερωτήματα βραχύχρονης μνήμης της 1ης μέρας. Η μία ομάδα 

άκουσε τη σονάτα του Μότσαρτ, και η άλλη ομάδα δεν άκουσε τίποτα. Αμέσως μετά εξέτα-

σαν και τις 2 ομάδες στα ίδια 16 ερωτήματα μνήμης της πρώτης μέρας και τα οποία ήταν δύ-

σκολο να απομνημονευθούν. Κάθε ερώτημα παρουσιαζόταν για 5 δευτερόλεπτα και οι συμ-

μετέχοντες έπρεπε να καταγράψουν ότι θυμόντουσαν στη σωστή σειρά. Όπως είχε προβλεφ-

θεί οι επιδόσεις για την κατάσταση Σιωπής (Μ = 7,85) και για την κατάσταση Μότσαρτ (Μ = 

7,54) δεν διέφεραν. Η επίδραση περιοριζόταν μόνο στις δοκιμασίες Διπλώματος και Κοπής 

Χαρτιού (PF/C). Η ομάδα που άκουσε Μότσαρτ δεν έδειξε υπεροχή στο τεστ της βραχύχρο-

νης μνήμης    
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1.2.3.  Ο  σχολιασμός  των  αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα μεγάλο δίλημμα ιστορικής προέλευσης είναι η σχέση, 

όσον αφορά τις εγκεφαλικές διεργασίες, μεταξύ ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών όπως 

είναι η μουσική, τα μαθηματικά και το σκάκι. Υπάρχουν πολλές σχετικές (Hassler, Birbaume 

και Feil,1985) και ανέκδοτες αναφορές για τέτοιου είδους σχέσεις. Το μοντέλο νευρωνικής 

δραστηριότητας των Leng και Shaw (1991) είναι μια κατασκευή μαθηματικής θεώρησης των 

εγκεφαλικών οργανωτικών αρχών του Mountcastle (1978). Σύμφωνα με αυτές, υπάρχουν 

δυο τρόποι εξέλιξης – ανάπτυξης των νευρωνικών διεργασιών : (1) ο αναλυτικός και (2) ο 

δημιουργικός. Οποιαδήποτε μουσική διεγείρει και τους 2 τύπους με διαφορετική αναλογία. 

Οι ερευνητές αναφέρουν πως οι δοκιμασίες τύπου PF & C, στις επιδόσεις των οποίων βρέ-

θηκε η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, ταιριάζουν περισσότερο με τον αναλυτικό τρό-

πο ανάπτυξης.  

Οι ερευνητές πρότειναν σε παρόμοια πειράματα να συμπεριληφθούν επαγγελματίες παί-

κτες σκακιού. Υπάρχουν ασκήσεις – προβλήματα σκακιού που απαιτούν τον αναλυτικό τρό-

πο ανάπτυξης των νευρωνικών διεργασιών και αντίστοιχα, προβλήματα που απαιτούν τον 

δημιουργικό τρόπο ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους ερευνητές η ακρόαση της σονάτας του Μό-

τσαρτ θα πρέπει να παράγει μια βραχύχρονη βελτίωση στις επιδόσεις «αναλυτικών» ασκή-

σεων και μάλλον διαφορετική μουσική θα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των επιδόσεων 

σε δημιουργικές ασκήσεις.      

Οι ερευνητές καταλήγοντας αναρωτήθηκαν πως αν αυτή η επίδραση μπορεί να επιτευχθεί 

και με άλλους συνθέτες και στυλ μουσικής, θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί η βαθύτερη 

νευροφυσιολογική βάση αυτής της επίδρασης (βλ. σ. 39, « η νευροφυσιολογική ερμηνεία της 

επίδρασης Μότσαρτ») με τη χρήση τεχνικών λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου, όπως 

για παράδειγμα το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Έτσι, πρότειναν να μελετηθεί μέσω 

του ΕΕG ο τρόπος που διεγείρεται ο εγκέφαλος όταν ένα άτομο ακούει μουσική του Μό-

τσαρτ σε σχέση με τους δύο μουσικούς τύπους που δεν βελτίωσαν τις επιδόσεις σε δοκιμασί-

ες που απαιτούν ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού του συγκεκριμένου πειράματος.  

Επίσης, πρότειναν να συγκριθούν μέσω του EEG τα νευρωνικά συμπλέγματα που διεγεί-

ρονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμασιών που απαιτούν ικανότητες χωροταξικής σκέ-

ψης, με αυτά της μουσικής ακρόασης έτσι ώστε να προβλεφθεί ίσως, πότε ένα κομμάτι μου-

σικής θα αναπαράγει την επίδραση Μότσαρτ και πότε όχι.    

Για άλλη μια φορά, οι διαπιστώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τα ΜΜΕ ότι έδειχναν πως η 

ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ αυξάνει τη νοημοσύνη. Ο περιορισμός στη δοκιμασία Δι-
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πλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF/C) και η έλλειψη της επίδρασης στη μνήμη γενικά αγνοή-

θηκαν, όπως επίσης και η σύντομη διάρκεια που είχε η επίδραση 
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Κεφάλαιο 2 :  Προσπάθειες  αναπαραγωγής  της  επίδρασης  Μότσαρτ 

 

 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων του Rauscher και των συνεργατών του (1993, 1995) 

κίνησαν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. και αποτέλεσαν αφετηρία μιας καινο-

τόμου σειράς ερευνών σχετικά με την επίδραση της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Κάποιες από αυτές κατάφεραν να επαληθεύσουν την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ 

στις ικανότητες χωροταξικής σκέψης ενώ άλλες δεν βρήκαν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση.  

 

 

2.1.  Οι  έρευνες  που  επαλήθευσαν  την  επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ 

 

Οι Rideout & Laubach (1996) συνέκριναν τις επιδράσεις μιας κασέτας με οδηγίες χαλά-

ρωσης με τις επιδράσεις της ακρόασης μιας σονάτας του Μότσαρτ και ανέφεραν καλύτερες 

επιδόσεις για την ομάδα που άκουγε Μότσαρτ στις δοκιμασίες Διπλώματος και Κοπής Χαρ-

τιού (PF/C).  

Οι Wilson & Brown (1997) βρήκαν την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ χρησιμο-

ποιώντας προβλήματα με λαβύρινθους για να δοκιμάσουν τις ικανότητες χωροταξικού συλ-

λογισμού. Οι καταστάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι συμμετέχοντες ήταν : (1) ακρόαση 

μουσικής του Μότσαρτ, (2) ακρόαση μιας κασέτας με οδηγίες χαλάρωσης και (3) κατάσταση 

σιωπή. Ωστόσο, εκτός από την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, βρήκαν ότι η κατάστα-

ση ακρόασης μιας κασέτας με οδηγίες χαλάρωσης είχε περισσότερες λύσεις στα προβλήματα 

με λαβύρινθο από την κατάσταση σιωπής.  

Την ίδια χρονιά, οι Rideout & Taylor (1997) σε μια παρόμοια μελέτη, βρήκαν και πάλι 

την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ. Σε καμία περίπτωση οι επιδράσεις δεν ήταν πολύ 

μεγάλες, αλλά σίγουρα δεν συνέβησαν τυχαία, κάτι που υποδηλώνει μια αξιόπιστη, αλλά μι-

κρή θετική επίδραση.  

Τέλος, οι Rideout, Dougherty & Wernert (1998) όχι μόνο αναπαρήγαγαν την επίδραση 

συγκρίνοντας τη σονάτα του Μότσαρτ με μια κασέτα με οδηγίες χαλάρωσης, αλλά και με 

μια σύνθεση του σύγχρονου Έλληνα συνθέτη Υanni. Η μουσική του τελευταίου, η οποία ο-

πωσδήποτε θεωρείται εξαιρετικά διαφορετική από αυτή του Μότσαρτ, επιλέχθηκε για το ότι 

ήταν παρόμοια με τη σονάτα του Μότσαρτ : στο tempo, τη δομή, τις μελωδικές – αρμονικές 

συνηχήσεις, καθώς και την προβλεψιμότητα.  
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2.2. Εναύσματα αμφισβήτησης της επίδρασης  

 

Από την άλλη πλευρά, σε μια προσπάθεια να αναπαράγουν την επίδραση, που δημοσιεύ-

τηκε το 1993, οι επιστήμoνες Stough, Kerkin, Bates και Mangan (1994) έκαναν μια παρό-

μοια έρευνα στο Πανεπιστήμιο Auckland της Νέας Ζηλανδίας χρησιμοποιώντας 30 συμμετέ-

χοντες. Στηριζόμενοι στην αναφορά των Rauscher, Shaw και Ky (1993), ότι τα οφέλη στις 

ικανότητες χωροταξικής σκέψης απαιτούν σύνθετη και όχι επαναληπτική μουσική, εξέτασαν 

την υπόθεση, η επαναληπτική μουσική να μειώνει τις επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης (IQ). 

Έτσι, στο συγκεκριμένο πείραμα αντικατέστησαν την κατάσταση ακρόασης οδηγιών χαλά-

ρωσης με 10λεπτά ακρόασης disco μουσικής, χαρακτηριστική όσον αφορά την επαναληπτική 

της φόρμα (beat). Επίσης, ως εξαρτημένη μεταβλητή δεν χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες από 

το Stanford – Binet τεστ, αλλά από μια άλλη ομάδα τεστ, την Advanced Progressive Matrices 

του Raven (Τεστ Προηγμένων Προοδευτικών Πινάκων του Raven : APM), (Raven και 

Court, 1992). 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πειράματος έδειξαν ότι υπήρχαν μικρές διαφορές 

στις επιδόσεις σε σχέση με τις καταστάσεις ακρόασης, οι οποίες ήταν περισσότερο αναμενό-

μενες παρά σημαντικές. Οι ερευνητές επίσης πρότειναν ότι το τεστ τύπου APM είναι ένα ευ-

ρύτερο τεστ νοημοσύνης, που απαιτεί ικανότητες χωροταξικής σκέψης, επαγωγικής (εκ του 

μερικού προς το γενικό) συλλογιστικής και ακρίβειας αντίληψης, που όλες συνεισφέρουν 

όσον αφορά το χωροταξικό συλλογισμό.  

Σύντομα ακολούθησαν άλλες δύο αποτυχίες να εμφανιστεί η επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ (Carstens και συν., 1995), (Newman και συν., 1995). Στο πείραμα του Carstens και 

των συνεργατών του, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν 

αυτή που άκουσε μουσική του Μότσαρτ και η δεύτερη, ήταν η ομάδα ελέγχου που βρισκό-

ταν σε κατάσταση σιωπής. Αμέσως μετά, κλήθηκαν να απαντήσουν σε 64 ερωτήματα πολ-

λαπλής επιλογής, που προέρχονταν από το Minnesota Paper Form Board Test. Σε αυτό το 

τεστ οι συμμετέχοντες έπρεπε να φτιάξουν μια εικόνα δύο διαστάσεων (που τους δινόταν σε 

κάθε ερώτημα), ενώνοντας με το σωστό τρόπο τα κομμάτια στα οποία ήταν χωρισμένη. Δια-

φορές στις επιδόσεις ανάμεσα στην ομάδα που άκουσε μουσική του Μότσαρτ και την ομάδα 

ελέγχου ωστόσο δεν βρέθηκαν, οπότε ούτε και η επίδραση Μότσαρτ.     

Ο Newman και οι συνεργάτες του (1995) προσπάθησαν και αυτοί να αναπαράγουν την 

επίδραση, χρησιμοποιώντας πανομοιότυπες καταστάσεις ελέγχου με την αρχική έρευνα 

(Rauscher, Shaw και Ky, 1993), αλλάζοντας όμως τη σχεδίαση της και χρησιμοποιώντας ένα 

προκαταρτικό τεστ πριν την τελική δοκιμασία. Συγκεκριμένα επισήμαναν πως ο τρόπος σχε-
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δίασης του πρώτου πειράματος των Rauscher και συν. (1993) με μόνο μία διαδικασία εξέτα-

σης, άφηνε μια ασάφεια όσον αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, οι καταστάσεις ελέγχου (χαλάρωση και σιωπή) ίσως να επηρέασαν αρνητικά τις 

επιδόσεις κάποιων συμμετεχόντων ενώ η κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ να 

είχε λιγότερο αρνητική επιρροή ή και καθόλου.  

Στο συγκεκριμένο πείραμα δημιουργήθηκαν δύο ομάδες ερωτημάτων. Ένα για κάθε δο-

κιμασία  (προκαταρτική – τελική). Για τον σχεδιασμό τους χρησιμοποιήθηκαν τμήματα από 

το APM τεστ και όχι από το Stanford – Binet. Οι δύο δοκιμασίες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 

είναι της ίδιας περίπου δυσκολίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη ένα διαφορετικό στοιχείο, 

σε σχέση με την αρχική έρευνα ήταν ότι ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις 

μουσικές προτιμήσεις τους και την εκπαίδευση τους, έτσι ώστε να εξεταστεί η πρόβλεψη ότι 

το κατά πόσο ένα άτομο είχε εκτεθεί σε κλασική μουσική στο παρελθόν, θα επηρέαζε τη διά-

θεση του κατά τη διάρκεια ακρόασης και κατ’ επέκταση τις επιδόσεις του στο τεστ (βλ. σ. 28 

«επίδραση της διάθεσης – διέγερση της απόλαυσης»). Επιπλέον, στη συγκεκριμένη έρευνα  

εξετάστηκε και ο παράγοντας φύλο, χωρίς όμως να βρεθεί κάποια αξιοσημείωτη διαφορά  

επιδόσεων όσον αφορά αυτή τη μεταβλητή.  

Παρόλα αυτά η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ δεν βρέθηκε. Σημειώθηκε ωστόσο 

μια βελτίωση των επιδόσεων για όλες τις καταστάσεις στη τελική δοκιμασία, που εξηγείται 

ως μια επίδραση της «εξάσκησης» με τη διαδικασία. Η βελτίωση και για τις τρεις καταστά-

σεις ήταν ομοιόμορφη σε σχέση με το προκαταρτικό τεστ. Επίσης, η επίδραση της μουσικής 

εκπαίδευσης και προτίμησης που περίμεναν να βρουν οι ερευνητές δεν υπήρξε. Οι επιδόσεις 

των συμμετεχόντων που είχαν λάβει συστηματική μουσική εκπαίδευση δεν διέφεραν από τις 

υπόλοιπες.. Επιπλέον, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες που δήλωσαν 

πως τους αρέσει η κλασική μουσική, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτούς που δεν τους 

άρεσε.  

Οι Steele και συν. (1997) αποφάσισαν να αναπαράγουν την επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ με ένα διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποίησαν ένα διαφορετικό τύπο δοκιμασίας 

(backwards digit span), ο οποίος ζητούσε, αφού ακουστεί μια σειρά από ψηφία, ο εξεταζόμε-

νος να τα ανακαλέσει στη μνήμη του με την αντίθετη σειρά (ξεκινώντας από το τελευταίο 

ψηφίο και πηγαίνοντας στο πρώτο). Η απόφαση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δοκιμασία ως 

τρόπο μέτρησης βασίστηκε στην εισήγηση του Raucher και των συνεργατών του, ότι οι δο-

κιμασίες που απαιτούν νοερές μετατροπές στο χώρο (χωροταξικός συλλογισμός) μπορεί να 

επηρεαστούν από τη μουσική. Βασισμένος και σε άλλες έρευνες (Carroll, 1993. Das και συν. 

1979), o Steele και οι συνεργάτες του κατέληξαν πως η συγκεκριμένη δοκιμασία απαιτούσε 
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ικανότητες χωροταξικής σκέψης, αφού ζητούσε να αντιστραφούν νοερά μια σειρά από ψηφί-

α. Επισήμαναν επίσης, ότι υπήρχε μεγάλος συσχετισμός ανάμεσα στην εκτέλεση δοκιμασιών 

αυτού του είδους και στην εκτέλεση δοκιμασιών τύπου APM (Προηγμένων Προοδευτικών 

Πινάκων). 

Οι ερευνητές δεν βρήκαν κάποια βελτίωση στις επιδόσεις μετά από την κατάσταση α-

κρόασης μουσικής του Μότσαρτ. Μια εξήγηση που δόθηκε για τα αρνητικά αποτελέσματα 

ήταν ο διαφορετικός τρόπος μέτρησης. Ωστόσο οι ερευνητές επισήμαναν, ότι αυτός δεν μπο-

ρεί να είναι ο μόνος παράγοντας που δεν μπορεί να αναπαραχθεί η επίδραση της μουσικής 

του Μότσαρτ, αφού και σε ένα παρόμοιο πείραμα των Kenealy και Monsef (1994) που εξί-

σου δεν βρέθηκε κάποια επίδραση,  χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες PF & C.  

 

 

2.3  Αποτυχία  εμφάνισης  της  επίδρασης  σε  πιστή  αναπαραγωγή  του  πειράματος 

του  1995 

 

 

2.3.1.  Η πρώτη προσπάθεια πιστής αναπαραγωγής    

  

Ο Steele και οι συνεργάτες του (1999) επιχείρησαν μια πιστή αναπαραγωγή των πειρα-

μάτων του Rauscher και των συνεργατών του χρησιμοποιώντας δοκιμασίες Διπλώματος και 

Κοπής Χαρτιού (PF/C). Ωστόσο απέτυχαν να βρουν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση της μου-

σικής του Μότσαρτ .  

Σε μια αναφορά έρευνας που έγινε στο Psychological Science, (1999) οι Steele, Bass και. 

Crook δημοσίευσαν το πείραμα που έκαναν, με σκοπό την αναπαραγωγή της επίδρασης Μό-

τσαρτ. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, το πείραμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι πιστή 

αναπαραγωγή των κεντρικών συνθηκών του πειράματος του 1995 (Rauscher και συν.). Σύμ-

φωνα με τους ερευνητές, η επιλογή να αναπαραχθεί το πείραμα του 1995 έγινε επειδή ήταν 

διαθέσιμες πιο πολλές λεπτομέρειες για τη διαδικασία, και επειδή το συνολικό μέγεθος της 

επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ ήταν εντονότερο.    

Η έρευνα περιλάμβανε 125 συμμετέχοντες, οι οποίοι εξετάζονταν αρχικά σε ένα προκα-

ταρτικό τεστ και στη συνέχεια περνούσαν στην τελική δοκιμασία (όπως και στο πείραμα του 

1995). Οι καταστάσεις ελέγχου ήταν : (1) ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ, (2) ακρόαση 

μουσικής Glass και (3) κατάσταση σιωπής. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι η διαφορά στις επι-

δόσεις που ερμηνεύτηκε ως επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, θα μπορούσε να δημιουρ-
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γηθεί έμμεσα μέσω διαφορών στη διάθεση ή στη διέγερση (βλ. σ. 28 «επίδραση της διάθεσης 

– διέγερση της απόλαυσης). Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκε 

μια μέτρηση της διάθεσης, ώστε να εξεταστεί αυτή την πιθανότητα.  

Οι συμμετέχοντες, αφού περνούσαν 10 λεπτά σε κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις, κα-

λούνταν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που μετρούσε τη διάθεση που είχαν μετά το 

τέλος της ακρόασης (ή της σιωπής). Η πρόβλεψη των επιστημόνων ήταν ότι η μουσική του 

Glass θα δημιουργούσε εντονότερες ενδείξεις δυσάρεστης διάθεσης σε σχέση με τη σονάτα 

του Μότσαρτ.  

Επειδή στο πείραμα του Rauscher και των συνεργατών του (1995) η επίδραση Μότσαρτ 

ήταν σημαντική μόνο την πρώτη μέρα μετά το τεστ, οι ερευνητές περιοριστήκαν σε μια μόνο 

αξιολόγηση. Οι επιδόσεις στην προκαταρτική δοκιμασία PF & C βαθμολογήθηκαν μετά την 

κατανομή των ομάδων, και αυτό γιατί οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η τυχαία κατανομή θα δη-

μιουργούσε ισοδύναμες ομάδες. Για λόγους σχεδιασμού, μεσολαβούσε μια περίοδος 48 ω-

ρών μεταξύ των περιόδων για τους συμμετέχοντες. Οι Rauscher και Shaw (1998) επισήμα-

ναν πως η προκαταρτική δοκιμασία δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ κοντά (χρονικά) με 

την τελική δοκιμασία (βλ. σ. 25 «η επιλογή της διαδικασίας»). Επομένως, σύμφωνα με τους 

ερευνητές  η επιμήκυνση του διαστήματος κατά 24 ώρες μεταξύ της προκαταρτικής και της 

τελικής δοκιμασίας δεν θα πρέπει να έχει επηρεάσει αρνητικά την εγκυρότητα των αποτελε-

σμάτων. 

 

 

2.3.1.1.  Τα αποτελέσματα   

 

Τα αποτελέσματα του πειράματος που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, έχουν ομαδοποιη-

θεί ανάλογα με την κατανομή των συμμετεχόντων στις τρεις προγραμματισμένες καταστά-

σεις ερεθίσματος. Χαρακτηριστική είναι η βελτίωση των επιδόσεων (και για τις 3 καταστά-

σεις) ανάμεσα στην προκαταρτική και την τελική δοκιμασία που ακολούθησε, η οποία ερμη-

νεύεται ως μια επίδραση της «εξάσκησης» με τη διαδικασία. Τα αποτελέσματα της προκα-

ταρτικής δοκιμασίας δείχνουν ότι η τυχαία κατανομή είχε πετύχει να δημιουργήσει ομάδες 

όχι σημαντικά διαφορετικές όσον αφορά τους βαθμούς του αρχικής δοκιμασίας. 
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Πίνακας 4 : Μέσος όρος ερωτημάτων PF & C που 

                                           απαντήθηκαν σωστά 

  

   

 
       

Προκαταρτικό Κατάσταση 
 

Δοκιμασίας Τεστ 
   

 Κατάσταση 

  Ακρόασης 

  

 

Σ 
    

 
Μ 

 

 

       

Μ 
 

 

 

    

Μότσαρτ 44 9,66 11,77 

 

 
      

 Σιωπή 42 9,88 11,60 
        

Glass 39 9,90 12,15  

 

Ο Πίνακας 4 είναι αναπαραγωγή του αντίστοιχου table 1 στο άρθρο των Steele και συν.  

(1999, σ.367) 

 

 

Ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στα ερωτήματα PF & C μετά την έκθεση σε κά-

ποια κατάσταση ακρόασης ή τη σιωπή, δείχνουν ότι η βελτίωση στις επιδόσεις ήταν περίπου η 

ίδια σε όλες τις ομάδες. Υπήρχε μια σημαντική επίδραση της συνάντησης (Προκαταρτική – 

τελική δοκιμασία), ενώ η επίδραση της κατάστασης όπως και η αλληλεπίδραση κατάστασης 

και συνάντησης δεν ήταν σημαντική. 

Η κατάσταση ακρόασης δεν επηρέασε τις βαθμολογίες στη δοκιμασία χωροταξικού συλλο-

γισμού αλλά επηρέασε τις βαθμολογίες της διάθεσης. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων για τον Παράγοντα Έντασης και για τον Παράγοντα Θυμού. Οι βαθμοί 

στην ένταση ήταν υψηλότεροι στην ομάδα Glass, μεσαίοι για την ομάδα σιωπής και χαμηλότε-

ροι στην ομάδα Μότσαρτ. Οι βαθμοί όσον αφορά τον παράγοντα θυμό ήταν επίσης υψηλότε-

ροι στην ομάδα Glass, μεσαίοι για την ομάδα σιωπής και χαμηλότεροι για την ομάδα Μό-

τσαρτ.  
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2.3.1.2. Ο  σχολιασμός  των  αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κύριο αποτέλεσμα ήταν ότι δεν διαπιστώθηκε «σημαντι-

κή» επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ παρά την πιστή αναπαραγωγή της διαδικασίας που 

χρησιμοποίησε ο Rauscher και οι συνεργάτες του στο πείραμα του 1995. Υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μελετών. Το μέγεθος της επίδρασης στις επι-

δόσεις ανάμεσα στην κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ και την κατάσταση σιω-

πής στο πείραμα του 1995 ήταν σημαντικό, ενώ η επίδραση για την ίδια αντίθεση στην πα-

ρούσα μελέτη ήταν ασήμαντη Θα περίμενε κανείς ότι η πιστότητα στη διαδικασία του 

Rauscher και των συνεργατών του θα παρήγαγε ένα παρόμοιο μέγεθος επίδρασης.  

Αν και δεν υπήρχε επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ στις επιδόσεις της δοκιμασίας, 

ωστόσο, υπήρχε επίδραση στις βαθμολογίες της διάθεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι 

συμμετέχοντες που τέθηκαν στην κατάσταση μουσικής ακρόασης, ήταν σημαντικά λιγότερο 

ευδιάθετοι όταν άκουγαν τη μη μελωδική, επαναλαμβανόμενη μουσική του Glass, από ότι 

όταν υπήρχε σιωπή ή ακουγόταν η σονάτα του Μότσαρτ (βλ. σ. 28 «επίδραση της διάθεσης -

διέγερση της απόλαυσης»). 

 

 

2.3.2.  Η δεύτερη προσπάθεια πιστής αναπαραγωγής 

 

Ο Steele και οι συνεργάτες του (1999) δημοσίευσαν ακόμη μια προσπάθεια αναπαραγω-

γής της επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ με μια συνδυασμένη αναφορά πειραμάτων 

που έκαναν σε τρία Πανεπιστήμια της Αμερικής, Οι ερευνητές φρόντισαν τα πειράματα να 

έχουν ίδια σχεδίαση  με τις αρχικές έρευνες του Rauscher και των συνεργατών του. Σκοπός 

ήταν να δείξουν ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία, για την απόδειξη της θεωρίας ότι η έκθεση σε 

μουσική του Μότσαρτ επηρεάζει άμεσα τις ικανότητες σκέψης. 

Εξέτασαν τις επιδόσεις των συμμετεχόντων σε μια δοκιμασία με 16 ή 18 ερωτήματα Δι-

πλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF & C), καθώς και σε ερωτήματα Πινάκων (Matrices) που 

προέρχονταν από το Stanford – Binet τεστ, μετά από την ακρόαση της συγκεκριμένης σονά-

τας του Μότσαρτ που είχε χρησιμοποιηθεί και στο αρχικό πείραμα. Οι καταστάσεις ελέγχου 

ήταν : (1) σιωπή (2) ακρόαση οδηγιών χαλάρωσης (3) ακρόαση μινιμαλιστικής μουσικής 

(Μusic with Changing Parts του Philip Glass) και (4) ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής (The 

Shining Ones του P.Thorton). 
 

 21



 Στο πρώτο πείραμα που έγινε σε Πανεπιστήμιο του Montreal (UM), η κατάσταση ελέγ-

χου ήταν η σιωπή. Στο δεύτερο πείραμα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario 

(UWO), προστέθηκε ως κατάσταση ελέγχου η ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο πείραμα οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία στις τρεις 

καταστάσεις ελέγχου. Στο τρίτο πείραμα, που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Appalachian 

State, ως κατάσταση ελέγχου προστέθηκε η ακρόαση μινιμαλιστικής μουσικής. Επίσης, στο 

συγκεκριμένο πείραμα υπήρχε και μια προκαταρτική δοκιμασία, στην οποία εξετάστηκαν οι 

συμμετέχοντες 48 ώρες πριν την τελική δοκιμασία.    

 

 

2.3.2.1.  Τα αποτελέσματα 

 

Σημαντική επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ δεν βρέθηκε σε κανένα από τα τρία πει-

ράματα. Όταν οι επιδόσεις μεταφράστηκαν σε ισοδύναμους βαθμούς IQ, βρέθηκε ότι η α-

κρόαση μουσικής του Μότσαρτ βελτίωσε τις επιδόσεις κατά 3 βαθμούς σε σχέση με την κα-

τάσταση σιωπής στο δεύτερο πείραμα (UWO), ενώ μείωσε κατά 4 βαθμούς τις επιδόσεις στο 

πρώτο πείραμα (UM).   

   

 

2.3.2.2.  Η αιτία των αρνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Rauscher (1999) 

 

Ο Rauscher (1999) σχολιάζει την αδυναμία εύρεσης κάποιας επίδρασης της μουσικής του 

Μότσαρτ στα πειράματα του Steele και των συνεργατών του (1999). Υποστηρίζει, πως κανέ-

να δεν ακολούθησε ακριβώς την σχεδίαση των αρχικών πειραμάτων (Rauscher και συν., 

1993, 1995) αλλά αντιθέτως, εισήγαγαν μεθοδολογικές ανησυχίες όσον αφορά την εγκυρό-

τητα τους. Για παράδειγμα, οι αποδόσεις στις δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης ποικίλουν από 

άτομο σε άτομο, κάνοντας την τυχαία κατανομή έναν ανεπαρκή τρόπο να εξασφαλιστεί η 

ομοιομορφία των ομάδων όσον αφορά τις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού πριν την 

τελική δοκιμασία (Rauscher και συν., 1995). 
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Κεφάλαιο 3 : Σχολιασμός  του  πειραματικού  σχεδιασμού 

 

 

Οι Rauscher και Shaw (1998) ισχυρίστηκαν ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των ερευνών 

που δεν κατάφεραν να βρουν την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, οφείλονται στον λά-

θος πειραματικό σχεδιασμό. Παρακάτω θα παρουσιαστούν μεταβλητές που αφορούν τον 

σχεδιασμό μιας έρευνας, όπως είναι : (1) η επιλογή της μεθόδου μέτρησης, (2) η επιλογή της 

διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και (3) η επιλογή των καταστάσεων ελέγχου στις οποίες θα 

εκτεθούν οι συμμετέχοντες πριν τη δοκιμασία. Οι παραπάνω μεταβλητές δεν ήταν ίδιες σε 

όλες τις έρευνες που αναφέρθηκαν. Σκοπός της διαδικασίας είναι να εξεταστεί αν και κατά 

πόσο οι παραπάνω επιλογές επηρέασαν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρθηκαν. 

 

 

3.1  Η επιλογή μεθόδου μέτρησης 

 

Από τις έρευνες που παρατέθηκαν πιο πάνω και που δεν μπόρεσαν να αναπαράγουν επι-

τυχώς την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, οι δύο : Newman και συν., (1995) και 

Stough και συν. (1994) χρησιμοποίησαν τμήματα ερωτήσεων από το Raven’s APM Test, ενώ 

στην έρευνα των Steele, Ball και Runk (1997) χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ νοερής αντιστρο-

φής ψηφίων (backwards digit span).  

Οι Rauscher και Shaw (Rauscher & Shaw, 1998) υποστήριξαν πως αυτές οι δοκιμασίες 

δεν εξετάζουν τις ικανότητες χωροταξικής σκέψης και για αυτό το λόγο, δεν πρέπει να προ-

καλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν αυξήθηκαν οι επιδόσεις μετά από ακρόαση μουσικής του 

Μότσαρτ. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι το τεστ νοερής αντιστροφής ψηφίων στην πραγματι-

κότητα εξετάζει τις ικανότητες στη βραχυχρόνια μνήμη και όχι τις ικανότητες χωροταξικού 

συλλογισμού. Έτσι, όπως δεν είχε βρεθεί καμία επίδραση στη μνήμη στο πείραμα των 

Rauscher και συν. (1995) αυτή η αποτυχία δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη.  

Από την άλλη μεριά, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας 

όσον αφορά την καταλληλότητα των μεθόδων μέτρησης. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι στην 

αρχική έρευνα ο Rauscher και οι συνεργάτες του (1993) παρουσίασαν μόνο την συνδυασμέ-

νη επίδοση από τους τρεις τύπους δοκιμασίας του Stanford – Binet (PF & C, Matrices και 

Pattern Analysis). Σε αυτή την αναφορά δήλωσαν ότι για το δείγμα τους αυτές οι τρεις δοκι-

μασίες συσχετίζονται και έτσι μπορούν να τις θεωρήσουν ως ίσες μετρήσεις της ικανότητας 

χωροταξικού συλλογισμού. 
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Όμως τα αποτελέσματα του πειράματος του 1993 (Rauscher και συν.) εκτιμήθηκαν δια-

φορετικά από τους Rauscher και Shaw στην αναφορά του 1998 όπου διαχωρίζουν τις δοκι-

μασίες αναγνώρισης χώρου από τις δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης. Συγκεκριμένα οι 

Rauscher και Shaw (1998) αναφέρουν πως οι δοκιμασίες αναγνώρισης χώρου απαιτούν την 

ικανότητα να αναγνωρίζεις και να ταξινομείς φυσικές ομοιότητες μεταξύ αντικειμένων. Οι 

χωροταξικές δοκιμασίες είναι πιο πολύπλοκες. Εκτός από την ικανότητα αναγνώρισης σχέ-

σεων μεταξύ αντικειμένων απαιτούν και τη νοερή μεταμόρφωση των εικόνων του αντικειμέ-

νου.  

Για να υποστηρίξουν περισσότερο τον ισχυρισμό τους οι Rauscher και Shaw (1998), πα-

ρέθεσαν κάποιες εργασίες του Eliot και των συνεργατών του (Eliot, 1980. Eliot & Smith, 

1983. Stumpf & Eliot, 1995) οι οποίοι δημιούργησαν μια ταξινόμηση των δοκιμασιών χώ-

ρου. Σε αυτή την ταξινόμηση υπάρχουν δοκιμασίες Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF & 

C) καθώς και δοκιμασίες λαβυρίνθου. Τα πειράματα που χρησιμοποίησαν τεστ Διπλώματος 

και Κοπής Χαρτιού ως μέθοδο μέτρησης παρουσίασαν μια σημαντική βελτίωση των επιδό-

σεων μετά την ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ (Rauscher και συν., 1993, 1995. Rideout & 

Taylor, 1997. Rideout και συν., 1998). Επίσης, σε ένα πείραμα που χρησιμοποίησε δοκιμα-

σία λαβυρίνθου ως τρόπο μέτρησης (Wilson & Brown, 1997), υπήρχε και πάλι επίδραση στις 

επιδόσεις. Έτσι, οι Rauscher και Shaw ισχυρίζονται ότι τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία των  

δοκιμασιών χωροταξικής σκέψης, (1) οι νοερές χωρικές εικόνες και (2) η χρονική σειρά των 

εικόνων αυτών, είναι στοιχεία που απαιτούνται για την εμφάνιση της επίδρασης της μουσι-

κής του Μότσαρτ. Σημείωσαν επίσης πως οι δοκιμασίες Προηγμένων Προοδευτικών Πινά-

κων (APM) εμπόδισαν και τα δύο αυτά στοιχεία, ενώ η δοκιμασία αντιστροφής της σειράς 

των ψηφίων εμπόδισε το στοιχείο των νοερών χωρικών εικόνων. 

Σύμφωνα με την αναφορά του 1998, από τα τρεις τύπους δοκιμασίας του Stanford – Bi-

net, μόνο o ένας τύπος, το «Δίπλωμα και Κόψιμο Χαρτιού» (PF & C) μετράει τις ικανότητες 

χωροταξικής σκέψης. Οι άλλοι δύο τύποι απαιτούν μόνο ικανότητες αναγνώρισης χώρου. 

Καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε μουσική μπορεί να έχει επίδραση στις 

επιδόσεις, σε δοκιμασίες χωροταξικού συλλογισμού αλλά όχι σε δοκιμασίες που απαιτούν 

ικανότητες αναγνώρισης χώρου.         

Οι Rauscher και Shaw (1998) υπέθεσαν ότι άλλοι ερευνητές δυσκολεύονταν να βρουν 

την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ επειδή δεν είχαν διαχωρίσει τις δοκιμασίες χωρο-

ταξικής σκέψης από τις δοκιμασίες αναγνώρισης χώρου. Επίσης, υποδήλωσαν ότι η επίδρα-

ση της μουσικής του Μότσαρτ στο πείραμα του 1993 (Rauscher και συν.) πραγματοποιήθηκε 
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με το τεστ S-B PF & C μόνο, και όχι με το τεστ Πινάκων (Matrices) ή Ανάλυσης Σχεδίων 

(Pattern Analysis).  

Από την άλλη μεριά οι ερευνητές που δεν βρήκαν την επίδραση της μουσικής του Μό-

τσαρτ, πιστεύουν ότι η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των τριών δοκιμασιών του Stanford – 

Binet χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τα αρνητικά αποτελέσματα των μελετών που 

χρησιμοποίησαν το τεστ Προοδευτικών Πινάκων του Raven (APM). Ωστόσο, δεν βρέθηκε 

καμία τέτοια διαφορά στις επιδόσεις των δοκιμασιών του Stanford – Binet από τον Steele και 

συν. (1999) και τους Kenealy και Monsef (1994), οι οποίοι χρησιμοποίησαν και τη δοκιμα-

σία PF & C και τους Πίνακες, ή από τον Weeks (1996), o οποίος χρησιμοποίησε και τις τρεις 

δοκιμασίες που αναφέρονται στην αρχική έρευνα (Rauscher και συν. , 1993). 

Προσπαθώντας να συμφιλιώσουν τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα των ερευνών 

που χρησιμοποίησαν τις ίδιες δοκιμασίες Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF/C), οι 

Rauscher & Shaw (1998) ισχυρίστηκαν ότι μικρές αλλαγές στα πειράματα μπορεί να είχαν 

μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα. Επομένως, αν και ο Steele και οι συνεργάτες του 

(1999) χρησιμοποίησαν τις ίδιες δοκιμασίες, η εξέταση των δεδομένων δείχνει ότι οι συμμε-

τέχοντες ήταν πολύ καλύτεροι στις επιδόσεις των δοκιμασιών από ότι αυτοί που συμμετείχαν 

στα πειράματα του Rauscher, πριν να παιχθεί η μουσική του Μότσαρτ. Πράγματι, η επίδοση 

βάσης ήταν περίπου τόσο καλή όσο και η βελτιωμένη επίδοση που ανέφερε ο Rauscher. Ε-

πομένως οι μελέτες του Steele μπορεί να απέτυχαν να βρουν την επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ επειδή οι συμμετέχοντες τα πήγαιναν ήδη καλά σε αυτού του είδους τη δοκιμασία.  

 

 

3.2  Η επιλογή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί 

 

Οι Rauscher, Shaw και Ky (1993) επέλεξαν να μην χρησιμοποιήσουν προκαταρτική δο-

κιμασία, όπως αυτή που χρησιμοποίησε ο Newnan και οι συνεργάτες του (1995), για το λόγο 

ότι φοβήθηκαν πως κάτι τέτοιο ίσως προκαλούσε την επίδραση της «εξάσκησης», και επι-

σκίαζε άλλες επιδράσεις. Αυτή η πρόβλεψη τους επιβεβαιώθηκε στη μετέπειτα έρευνα τους 

(Rauscher και συν., 1995). Μεταγενέστερες έρευνες που και αυτές χρησιμοποίησαν προκα-

ταρτική δοκιμασία, πάλι δεν κατάφεραν να βρουν την επίδραση έως oτου μια δοκιμασία που 

σκοπό είχε να αποσπάσει την προσοχή των συμμετεχόντων, τοποθετήθηκε μεταξύ της προ-

καταρτικής δοκιμασίας και της κατάστασης ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ (Nguyen και 

συν., 1996. Rideout & Taylor, 1997). 
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Έτσι οι Rauscher και Shaw (1998) κατέληξαν στο ότι τα φαινόμενα «εξάσκησης», ίσως 

αποκρύπτουν τις επιρροές της μουσικής ακρόασης και για αυτό το λόγο η χρονική περίοδος 

ανάμεσα στην προκαταρτική και την τελική δοκιμασία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, 

και κατά τη διάρκεια της, οι συμμετέχοντες πρέπει να εκτίθενται σε «άσχετες» με τη διαδι-

κασία δραστηριότητες.  

 

 

3.3  Η Επιλογή της μουσικής 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές που επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να αναπαράγουν την επί-

δραση της μουσικής του Μότσαρτ, υπάρχουν διάφορα θέματα πέρα από τα αρνητικά εμπει-

ρικά αποτελέσματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ερευνητής της επίδρασης της μουσικής του 

Μότσαρτ. Ένα θέμα αφορά την έλλειψη λεπτομερών προδιαγραφών για τις μουσικές επιλο-

γές που έχουν την «υποτιθέμενη» επίδραση. Οι Rauscher και Shaw (1998) δεν προχώρησαν 

πέρα από τις περιγραφές όπως, «πολύπλοκα δομημένη μουσική» και παρέθεσαν τα πειράμα-

τα των Nantais (1997), Rideout και συν. (1998) και Wilson και Brown (1997) ως πηγές πλη-

ροφόρησης για την επίδραση. Ωστόσο και τα τρία παραπάνω πειράματα βρήκαν ότι επιλογές 

μουσικής εκτός από τη σονάτα του Μότσαρτ είχαν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την 

κατάσταση ελέγχου.  

Οι Rideout, Dougherty και Wernert (1998) πραγματοποίησαν ένα πείραμα με σκοπό να 

εξετάσουν ποια είναι τα βαθύτερα μουσικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται ώστε να παρα-

χθεί η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ. Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η 

δοκιμασία Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF & C) όπως και στην αρχική (Rauscher και 

συν., 1993), όμως στις καταστάσεις ακρόασης συμπεριέλαβαν και ένα κομμάτι του σύγχρο-

νου Έλληνα συνθέτη Yianni. Η επιλογή αυτή έγινε διότι τα δύο κομμάτια είχαν ομοιότητες 

όσον αφορά το tempo, τη δομή, τις μελωδικές – αρμονικές συνηχήσεις και την προβλεψιμό-

τητα. Ως κατάσταση ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η ακρόαση κασέτας με οδηγίες χαλάρωσης.. 

Οι Nantais και Schellenberg (1999) έκαναν ένα πείραμα όπου σημειώθηκε βελτίωση στις 

επιδόσεις μετά από έκθεση σε κλασική μουσική. Στο συγκεκριμένο πείραμα εκτός από τη 

σονάτα του Μότσαρτ, ως κατάσταση ακρόασης χρησιμοποιήθηκε και το έργο του Σούμπερτ 

Fantasia για πιάνο και 4 χέρια σε Φα Μινόρε. Η βελτίωση στις επιδόσεις σημειώθηκε και για 

τις δύο καταστάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική επίδραση και των δύο κατα-

στάσεων ακρόασης (Μότσαρτ και Σούμπερτ), επιπλέον, οι επιδόσεις από την επίδραση των 

καταστάσεων μουσικής ακρόασης δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές  
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Οι Wilson και Brown (1997) έκαναν ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ως μέθοδο μέτρησης 

εργασίες λαβυρίνθου. Σε αυτό το πείραμα ως κατάσταση ακρόασης χρησιμοποιήθηκε το κο-

ντσέρτο για πιάνο No. 23 σε Λα Ματζόρε του Μότσαρτ, αντί της σονάτας για δύο πιάνα σε 

Ρε Ματζόρε που είχε χρησιμοποιηθεί στην πρώτη έρευνα (Rauscher και συν. ,1993). Τα απο-

τελέσματα τους επίσης έδειξαν μια αύξηση στις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού μετά 

τη μουσική ακρόαση. 

Αντίθετα με αυτές τις μελέτες, οι Rauscher, Shaw και Ky (1995) δεν βρήκαν καμία επί-

δραση στις επιδόσεις μετά από έκθεση σε μινιμαλιστική ή επαναλαμβανόμενη dance μουσι-

κή. Για αυτό το λόγο συμπέραναν ότι αυτά τα διαφορετικά αποτελέσματα δείχνουν πως η 

δομικά πολύπλοκη μουσική μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις δοκιμασιών χωροταξικού 

συλλογισμού περισσότερο εύκολα από ότι η επαναληπτική μουσική. Παρόλα αυτά είναι δύ-

σκολο να καθοριστεί κατά πόσο η επιλογή της μουσικής για ένα πείραμα συμφωνεί ή όχι με 

την «πολύπλοκη δομή» των Rauscher και Shaw (1993). 
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Κεφάλαιο 4 : Προσπάθειες ερμηνείας της επίδρασης Μότσαρτ 
  

 

 

   4.1.  Η Ψυχολογική ερμηνεία της επίδρασης  

 

Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η επίδραση της ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ 

στις ικανότητες χωροταξικής σκέψης, εξηγείται με καθαρά ψυχολογικούς παράγοντες όπως 

είναι η διάθεση και η διέγερση των συμμετεχόντων σε ένα πείραμα. Συγκεκριμένα υποστηρί-

ζουν ότι οι διαφορές αυτών των δύο παραγόντων (διάθεση – διέγερση) στις καταστάσεις ε-

λέγχου των πειραμάτων που βρήκαν την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ μπορούν να 

εξηγήσουν και τις διαφορές στις επιδόσεις των δοκιμασιών χωροταξικού συλλογισμού.    

 

 

4.1.1. Επίδραση της διάθεσης – διέγερση της απόλαυσης 

 

Ερευνητές αναφέρουν πως η έκθεση στη μουσική, είναι καθιερωμένη για την δημιουργία 

της διάθεσης, και οι μουσικές επιλογές του Μότσαρτ έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουρ-

γήσουν μια διάθεση ενθουσιασμού (Kenealy, 1997. Westerman και συν. ,1996). Επειδή έχει 

αποδειχθεί ότι οι διαφορές στη διάθεση επηρεάζουν τις επιδόσεις σε δοκιμασίες γνώσεων 

(Kenealy, 1997. Spies και συν. ,1996), αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η δημιουρ-

γία μιας διαφοράς στις επιδόσεις εμμέσως, δηλαδή μέσω διαφορών στην διάθεση ή τη διέ-

γερση πρέπει να διαφοροποιηθεί από την άμεση νευροφυσιολογική επίδραση την οποία υπέ-

θεσε ο Rauscher και οι συνεργάτες του (1993). 

Οι συναισθηματικές καταστάσεις αποτελούνται από ποιοτικές – γνωστικές  πλευρές, ό-

πως επίσης και από ποσοτικές – φυσικές πλευρές (Schachter, 1964). Η διάθεση συνδέεται με 

την πρώτη πλευρά ενώ η διέγερση με τη δεύτερη. Έτσι κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται πως η 

θετική διάθεση ή το ανεβασμένο επίπεδο διέγερσης που προκλήθηκε από τη μουσική Μό-

τσαρτ θα μπορούσε να διευκολύνει τις επιδόσεις στην δοκιμασία χωροταξικής σκέψης (Isen 

και συν. 1987). Εναλλακτικά, η αρνητική διάθεση ή το μειωμένο επίπεδο διέγερσης που προ-

κλήθηκε από τη σιωπή για 10 λεπτά μπορεί να είχε αρνητική επίδραση (O`Hanlon, 1981), ή 

μπορεί να λειτουργούσαν και οι δύο αυτοί παράγοντες. Επίσης η μινιμαλιστική και η επανα-

ληπτική μουσική που χρησιμοποιήθηκαν ως καταστάσεις ελέγχου στο πείραμα του 1995 
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(Rauscher και συν.), μπορεί να δημιούργησαν ανία ή χαμηλά επίπεδα διέγερσης, περίπου 

όπως η σιωπή. 

Για παράδειγμα, πολλοί ενήλικοι αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο αλ-

λαγής της διάθεσης τους (Sloboda, 1992). H έκθεση σε «συναρπαστική» μουσική τείνει να 

αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς και τη συστολική πίεση του αίματος, ενώ η «καταθλιπτι-

κή» μουσική έχει τα αντίθετα αποτελέσματα (Pignatiello και συν. ,1989). H έκθεση σε «χα-

ρούμενη» μουσική, επίσης, έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ταχύτητα και επιμονή σε 

διάφορες δοκιμασίες (Kavanagh, 1987). Αντίθετα, οι καταστάσεις ανίας και χαμηλού επιπέ-

δου διέγερσης συνδέονται με χαμηλές επιδόσεις σε διάφορες νοητικές, γνωστικές και κινητι-

κές δοκιμασίες (O`Hanlon, 1981). Τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να μειώσουν την απο-

τελεσματικότητα της επεξεργασίας πληροφοριών σε σχέση με τις θετικές συναισθηματικές 

καταστάσεις (Wyer και Srull, 1989), κάτι που προκαλεί μείωση της μάθησης και των επιδό-

σεων (Boyle, 1983).  

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο πιθανότητες : (1) οι επιδόσεις σε δοκιμασίες που α-

παιτούν ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού μπορούν να βελτιωθούν μετά την παθητική 

ακρόαση ενός ευχάριστου ή ενδιαφέροντος ακουστικού ερεθίσματος και (2) η μείωση των 

επιδόσεων σε τέτοιες δοκιμασίες μπορεί να είναι συνέπεια της έκθεσης για 10 λεπτά, σε ένα 

ερέθισμα που κρίνεται ως σχετικά ανιαρό ή δυσάρεστο. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι 

όλα τα προηγούμενα ευρήματα για την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ (Rauscher και 

Shaw,1998) μπορούν να εξηγηθούν κατά παρόμοιο τρόπο. 

. 

 

4.1.2.  Τεχνούργημα προτίμησης  

 

Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι όταν διαπιστώνεται η επίδραση Μότσαρτ, είναι 

στην πραγματικότητα μια εκδήλωση προτίμησης στη μουσική του Μότσαρτ. Δηλαδή, πως η 

επίδραση Μότσαρτ, αν και πραγματική, προκαλείται όταν μια προτιμώμενη εμπειρία συγκρί-

νεται με μια λιγότερο προτιμώμενη εμπειρία. Αναφέρουν επίσης, πως οι προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων για μια κατάσταση θα μπορούσαν να συνοδεύονται από διαφορές μεταξύ 

των καταστάσεων στη διάθεση ή στο επίπεδο διέγερσης. Με άλλα λόγια υποστηρίζουν ότι η 

επίδραση Μότσαρτ προκαλείται από μια πιο ευχάριστη διάθεση. 
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4.1.2.1. Τεκμηρίωση της ερμηνείας 

 

Οι Nantais & Shellenberg (1999) αναπαρήγαγαν την επίδραση στις επιδόσεις χωροταξι-

κού συλλογισμού, και με την ακρόαση της σονάτας του Μότσαρτ αλλά και με ένα κομμάτι 

για πιάνο του Σούμπερτ, σε σύγκριση με την κατάσταση σιωπής. Στη συνέχεια επανέλαβαν 

τη δοκιμασία συγκρίνοντας αυτή τη φορά την ακρόαση του Μότσαρτ ή του Σούμπερτ με την 

ακρόαση μιας ιστορίας. Η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ βρέθηκε μόνο σε εκείνους 

τους φοιτητές που προτιμούσαν το Μότσαρτ από την ιστορία.. 

Επιπλέον ο Nantais βρήκε ότι η επιλογή της κατάστασης ελέγχου ήταν ένα θέμα κρίσιμης 

σημασίας. Όπως δείχθηκε, υπήρχε μια σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα όταν η κατά-

σταση ελέγχου ήταν η σιωπή σε σχέση με την κατάσταση ακρόασης μιας ιστορίας. Αυτά τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με μια περιγραφή που εστιάζεται στις διαφορές διάθεσης ή διέ-

γερσης μεταξύ των καταστάσεων. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη τους, διάφοροι ερευνητές έχουν 

κάνει την υπόθεση ότι η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ είναι πράγματι μια εκδήλωση 

προτίμησης (Weeks, 1996). 

Σε μια αναφορά έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Science (1999), 

οι ερευνητές Nantais και Schellenberg περιγράφουν τα δύο πειράματα που έκαναν με σκοπό 

την αναπαραγωγή της επίδρασης Μότσαρτ. Στο πρώτο πείραμα οι επιδόσεις των συμμετεχό-

ντων σε δοκιμασίες που απαιτούσαν χωροταξικό συλλογισμό ήταν καλύτερες μετά την α-

κρόαση ενός κομματιού που συνέθεσε ο Μότσαρτ ή ο Σούμπερτ, σε σχέση με την κατάσταση 

σιωπής. Στο δεύτερο πείραμα, το πλεονέκτημα της μουσικής κατάστασης εξαφανίστηκε όταν 

η κατάσταση ελέγχου αποτελείτο από τη διήγηση μιας ιστορίας αντί για σιωπή. Βάση αυτών 

των αποτελεσμάτων οι ερευνητές υπέθεσαν πως οι επιδόσεις ήταν συνάρτηση των προτιμή-

σεων των ακροατών (μουσική ή ιστορία), όπου οι καλύτερες επιδόσεις ακολούθησαν την 

προτιμώμενη κατάσταση. 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη αναφορά, σκοπός του πρώτου πειράματος ήταν η αναπα-

ραγωγή και η επέκταση των βασικών ευρημάτων του Rauscher και των συνεργατών του 

(1993, 1995) Ο σκοπός του δεύτερου πειράματος ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση, ότι η επίδρα-

ση της μουσικής του Μότσαρτ είναι στην πραγματικότητα συνέπεια των προτιμήσεων των 

συμμετεχόντων για τη μια κατάσταση σε σχέση με την άλλη και η πεποίθηση ότι θα έχουμε 

καλύτερες επιδόσεις μετά από μια προτιμώμενη κατάσταση.  

Οι ερευνητές αναφέρουν πως οι καταστάσεις ελέγχου στον πείραμα του Rauscher και 

των συνεργατών του (1993), περιλάμβαναν μια περίοδο σιωπής ή ακρόασης οδηγιών χαλά-

ρωσης, και τα δύο από τα οποία μπορεί να είναι λιγότερο ενδιαφέροντα ή διεγερτικά από την 
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ακρόαση μιας σονάτας του Μότσαρτ. Συνεπώς, αν οι συμμετέχοντες σε εκείνη τη μελέτη 

προτιμούσαν την κατάσταση Μότσαρτ, μπορεί να αποτέλεσε ένα παράγοντα που ευθύνεται 

για τη διαφορά στις επιδόσεις στη δοκιμασία χωροταξικού συλλογισμού που ακολούθησε.  

Επίσης, η μινιμαλιστική και η επαναληπτική μουσική που χρησιμοποιήθηκαν ως κατα-

στάσεις ελέγχου στο πείραμα του 1995 (Rauscher, και συν.) μπορεί να δημιούργησαν ανία ή 

χαμηλά επίπεδα διέγερσης περίπου όπως η σιωπή (βλέπε σ. 27 «επίδραση της διάθεσης – διέ-

γερση της απόλαυσης»). Ο σχεδιασμός του παραπάνω πειράματος απέκλειε την άμεση σύ-

γκριση της κατάστασης ακρόασης μιας σύντομης ιστορίας με τις καταστάσεις ακρόασης 

μουσικής.   

Για τους παραπάνω λόγους, οι ερευνητές στο δεύτερο πείραμα συμπεριέλαβαν τη διήγη-

ση μιας σύντομης ιστορίας ως κατάσταση ελέγχου, ένα ακουστικό ερέθισμα το οποίο θα ή-

ταν ενδιαφέρον χωρίς να προκαλεί υπερβολική διέγερση σαν τη μουσική του Μότσαρτ.  

Κάθε φοιτητής συμμετείχε σε δυο καταστάσεις (μουσική και έλεγχος). Και στις δυο κατά 

στάσεις η δοκιμασία δόθηκε μετά τη 10λεπτη περίοδο ακρόασης. Στην κατάσταση μουσικής, 

οι συμμετέχοντες άκουγαν το κομμάτι του Μότσαρτ ή του Σούμπερτ. Επίσης, αφού οι συμ-

μετέχοντες ολοκλήρωναν και τη δεύτερη δοκιμασία, τους ρωτούσαν ποια κατάσταση (μου-

σική ή ιστορία) θεωρούσαν ότι ήταν πιο ενδιαφέρουσα και πια κατάσταση προτιμούσαν. 

                                      

                

4.1.2.1.(i)  Τα αποτελέσματα  

 

                                                      

Το πρώτο Πείραμα 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος, η κύρια επίδραση της κατάστα-

σης αποκάλυψε ότι οι βαθμολογίες στη δοκιμασία χωροταξικού συλλογισμού  ήταν υψηλό-

τερες μετά την ακρόαση της μουσικής σε σχέση με τη σιωπή. Οι διαφορές μεταξύ των κατα-

στάσεων ήταν υπεύθυνες για το 20% της διακύμανσης των επιδόσεων ανάμεσα στους συμ-

μετέχοντες. Η κύρια επίδραση της σειράς των δοκιμασιών (που ήταν υπεύθυνες για το 8% 

της διακύμανσης των επιδόσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες) έδειξε ότι οι επιδόσεις βελ-

τιώνονταν από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο δοκιμασίας, που ερμηνεύεται ως μια επίδρα-

ση της «εξάσκησης» με τη διαδικασία (βλ. Πίνακα 5). Καμία από τις άλλες κύριες επιδράσεις 

δεν ήταν σημαντική. 
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Συνοπτικά, η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ που ανακοινώθηκε από τον Rauscher 

και τους συνεργάτες του (1993, 1995) αναπαράχθηκε με επιτυχία για μια πλήρως ελεγχόμενη 

δοκιμασία εργαστηρίου. Αλλά το σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας, ήταν ότι όταν ένα 

κομμάτι του Σούμπερτ αντικατέστησε το κομμάτι του Μότσαρτ που χρησιμοποιήθηκε από 

τον Rauscher και τους συνεργάτες του (1993, 1995) η επίδραση στις επιδόσεις ήταν πάλι φα-

νερή.  

       

 

Πίνακας  5.  Μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στο πρώτο πείραμα 

              
    

Κατάσταση 
 

Πείραμα 
 

Σ 
      

Μουσική 
        

Έλεγχος 
      

1 
 

28 

  

Μότσαρτ 
    

12,75 
 

Σιωπή 
 

11,89 
       

          

 

28 
  

Σούμπερτ 

  

12,36 
 

Σιωπή 
    

11,04 
       

2 
 

28 
         

Μότσαρτ 13,00 Ιστορία 12,93 

 

Ο Πίνακας 5 είναι αναπαραγωγή του αντίστοιχου table 1 του άρθρου των Nantais και Schel-

lenberg (1999, σ. 372) 

                               

 

Το δεύτερο Πείραμα 

 

Στο δεύτερο πείραμα βρέθηκε και πάλι η επίδραση της «εξάσκησης». Οι επιδόσεις βελ-

τιώνονταν από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο δοκιμασίας και η σειρά των δοκιμασιών ήταν 

υπεύθυνη για το 14% της διακύμανσης των επιδόσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η κύ-

ρια επίδραση της κατάστασης δεν ήταν σημαντική ( η διακύμανση στις επιδόσεις ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες, ήταν μικρότερη από 0,1%) και δεν αλληλεπίδρασε με την σειρά των 

δοκιμασιών. Με άλλα λόγια, η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ εξαφανίστηκε όταν η 

κατάσταση ελέγχου αποτελείτο από μια ιστορία αντί για σιωπή. 

Η επόμενη σειρά αναλύσεων εξέταζε την υπόθεση ότι οι επιδόσεις θα μπορούσαν να εί-

ναι συνάρτηση των προτιμήσεων των ακροατών στο κομμάτι του Μότσαρτ ή στη σύντομη 

ιστορία. Κάθε συμμετέχων θεωρούσε ότι η δική του «προτιμώμενη» κατάσταση ήταν και η 
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πιο ενδιαφέρουσα και έτσι οι απαντήσεις τους εξετάστηκαν ως παράγοντας προτίμησης (13 

προτίμησαν τον Μότσαρτ και 15 προτίμησαν την ιστορία). Οι μέσοι όροι επίδοσης ως συ-

νάρτηση της προτίμησης των ακροατών δίνονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας  6. Μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στο δεύτερο πείραμα, ως συνάρτηση 

της  προτίμησης των ακροατών 

              
                     

Κατάσταση 
      

Προτίμηση 
 

Σ 
 

Μότσαρτ 
 

Ιστορία 
       

Μότσαρτ 
 

13 
  

14,62 
 

13,23 
          

Ιστορία 15 11,60 12,67 

 

Ο Πίνακας 6 είναι αναπαραγωγή του αντίστοιχου table 2 του άρθρου των Nantais 

και Schellenberg (1999, σ. 372) 

 

 

4.1.2.1. (ii)  Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων  

 

Στο πρώτο πείραμα οι επιδόσεις ήταν καλύτερες αφού οι συμμετέχοντες είχαν ακούσει 

μουσική του Μότσαρτ ή του Σούμπερτ. Αν και τα δύο μουσικά κομμάτια είναι παραδείγματα  

σχετικά «ελαφράς μουσικής», οι ερευνητές καθιστούν σαφές ότι η επίδραση Μότσαρτ δεν 

έχει να κάνει με κάτι ιδιαίτερο στη μουσική του Μότσαρτ. Επιπλέον, φαίνεται πιθανό ότι η 

επίδραση μπορεί να γενικευτεί σε μια μεγάλη ποικιλία ευχάριστων μουσικών κομματιών 

κλασσικού ή ρομαντικού στυλ. 

Οι ερευνητές αναφέρουν πως αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι μια παρόμοια επίδραση 

μπορεί να υπάρξει όταν οποιοδήποτε ευχάριστο ερέθισμα (μουσικό ή άλλο) συνδεθεί με ένα 

λιγότερο ευχάριστο ερέθισμα. Η πιθανότητα αυτή εξετάστηκε στο δεύτερο πείραμα, αντικα-

θιστώντας τη σιωπή με την ακρόαση μιας ιστορίας. Αν και οι επιδόσεις στις καταστάσεις 

Μότσαρτ και ιστορίας δεν διέφεραν πολύ, οι ακροατές απέδωσαν καλύτερα μετά την κατά-

σταση που προτιμούσαν. Επομένως ισχυρίζονται, το πλεονέκτημα στις δοκιμασίες χωροτα-

ξικού συλλογισμού  που ανακοινώθηκε από τον Rauscher και τους συνεργάτες του (1993, 

1995) δεν φαίνεται να είναι συνέπεια της μουσικής του Μότσαρτ.  

 33



Οι ερευνητές επίσης αναφέρουν πως οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων για μια κατά-

σταση θα μπορούσαν να συνοδεύονται από διαφορές μεταξύ των καταστάσεων στη διάθεση 

ή στο επίπεδο διέγερσης (βλ. σ. 28 «επίδραση της διάθεσης - διέγερση της απόλαυσης»). Αν 

και η έλλειψη άμεσης μέτρησης της διάθεσης ή της διέγερσης σημαίνει ότι αυτή η πρόταση 

είναι θεωρητική, προς το παρόν επιτρέπει την εξήγηση της αινιγματικής επίδρασης της μου-

σικής του Μότσαρτ με γνωστά ψυχολογικά φαινόμενα.  

Οι ερευνητές καταλήγοντας υποστηρίζουν πως αν και η ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ 

μπορεί να συνεισφέρει στις βελτιωμένες επιδόσεις στη συγκεκριμένη δοκιμασία χωροταξι-

κού συλλογισμού, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν μας παρέχουν ενδείξεις ότι αυτή 

η βελτίωση διαφέρει από αυτή που παρατηρείται από άλλα ενδιαφέροντα ακουστικά ερεθί-

σματα που είναι το ίδιο ευχάριστα για τους συμμετέχοντες 

 

 

4.1.2.2.  Διάψευση της ερμηνείας  

 

Η ερμηνεία της επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ ως «τεχνούργημα» προτίμησης έ-

χει διαψευθεί και στο παρελθόν από τους Newman και συν. (1995), οι οποίοι ζήτησαν από 

τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις μουσικές προτιμήσεις τους και την εκπαίδευση τους, 

πριν αρχίσει η διαδικασία εξέτασης, έτσι ώστε να εξεταστεί η πρόβλεψη ότι το κατά πόσο 

ένα άτομο είχε εκτεθεί σε κλασική μουσική στο παρελθόν, θα επηρέαζε τη διάθεση του κατά 

τη διάρκεια ακρόασης και κατ’ επέκταση τις επιδόσεις του στη δοκιμασία (βλ. σ. 28 «επί-

δραση της διάθεσης – διέγερση της απόλαυσης»). Επιπλέον, στη συγκεκριμένη έρευνα εξε-

τάστηκε και ο παράγοντας φύλο χωρίς όμως να βρεθεί κάποια αξιοσημείωτη διαφορά επιδό-

σεων όσον αφορά αυτή τη μεταβλητή.  

Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης και προτίμησης που περίμεναν να βρουν οι ερευ-

νητές δεν υπήρξε. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων που είχαν λάβει συστηματική μουσική 

εκπαίδευση δεν διέφεραν από τις υπόλοιπες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που δήλωσαν πως 

τους αρέσει η κλασική μουσική, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτούς που δεν τους άρε-

σε.  

Ο Kevin A. Harris (2000) στο πείραμα που παρουσιάζεται εξετάζει τη θεωρία ότι οι μου-

σικές προτιμήσεις, και όχι κάτι ιδιαίτερο στην μουσική του Μότσαρτ, επηρεάζουν τις επιδό-

σεις σε δοκιμασίες που απαιτούν ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Στην συγκεκριμένη 

έρευνα αποτιμήθηκε η προτίμηση των συμμετεχόντων για τη σονάτα του Μότσαρτ σε σύ-

γκριση με τη μουσική Heavy Metal, και ακολούθως μετρήθηκαν οι επιδόσεις στη χωροταξι-
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κή σκέψη (Δίπλωμα και Κόψιμο Χαρτιού) μετά την έκθεση σε 10 λεπτά (1) ακρόασης μου-

σικής του Μότσαρτ (2) ακρόασης μουσικής Heavy Metal και (3) κατάστασης σιωπής. Σκο-

πός του πειράματος ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση ότι αυτοί που εκτίθενται σε μουσικές κατα-

στάσεις που προτιμούν θα έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στη δοκιμασία Διπλώματος 

και Κοπής Χαρτιού από αυτούς των οποίων οι προτιμήσεις δεν ταιριάζουν με τη μουσική 

στην οποία εκτέθηκαν. Οι ερευνητές, θέλησαν να εξετάσουν περεταίρω την υπόθεση των 

Νantais και Shellenberg (1999), ότι δηλαδή η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ είναι 

«τεχνούργημα προτίμησης».  

Στις προηγούμενες έρευνες είχαν ζητηθεί οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην κατά-

σταση ακρόασης, μετά την αποτίμηση των επιδόσεων τους στη δοκιμασία SBPFC-4. Σύμ-

φωνα με τους ερευνητές του συγκεκριμένου πειράματος, αυτό αφήνει ανοιχτή την πιθανότη-

τα η επίδοση των συμμετεχόντων στη δοκιμασία να επηρέαζε τη μετέπειτα δηλωμένη τους 

προτίμηση. Με άλλα λόγια, αυτοί που τα πήγαν καλύτερα στη δοκιμασία είναι πιθανό να δή-

λωσαν ότι τους άρεσε η κατάσταση ακρόασης που είχαν. Για να αποκλείσουν αυτή την πιθα-

νότητα οι ερευνητές προσπάθησαν να αναπαράγουν τις προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν 

την προτίμηση, με μια εξαίρεση. Zητήθηκε από τους συμμετέχοντες  να αναφέρουν τις προ-

τιμήσεις τους πριν εξεταστούν στη δοκιμασία χωροταξικής σκέψης αντί για μετά.  

Προβλέφθηκε ότι αυτοί που είχαν την κατάσταση ακρόασης που προτιμούσαν θα τα πή-

γαιναν καλύτερα στην δοκιμασία χωροταξικού συλλογισμού από αυτούς που δεν προτιμού-

σαν την κατάσταση ακρόασης που υποβλήθηκαν. Επίσης, προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει 

ότι υπάρχει διαφορά ανάλογα με το φύλο στις επιδόσεις δοκιμασιών χωροταξικού συλλογι-

σμού (LeVay, 1993. Overfield, 1985), και όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε στην έρευνα 

για την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ. Αυτή η έρευνα εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα 

του φύλου σε μια προσπάθεια να καθοριστεί αν αυτό είναι ένας παράγοντας για την επίδρα-

ση.  

Πριν την παρουσίαση της μουσικής, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα Ερωτηματολό-

γιο Μουσικών Προτιμήσεων που τους ζητούσε τις προτιμήσεις τους από δυο αποσπάσματα   
μουσικής των 30 δευτερολέπτων. Αυτό το ερωτηματολόγιο τους ζητούσε να δώσουν βαθμό 

προτίμησης για κάθε απόσπασμα, χωρισμένο σε μια κλίμακα 5 βαθμών, από το «μου αρέσει 

πάρα πολύ» μέχρι το «δεν μου αρέσει καθόλου». Δυο ερωτήματα επίσης ζητούσαν το φύλο 

και την ηλικία. 

Μετά την παρουσίαση της μουσικής, δόθηκε στους συμμετέχοντες μια δοκιμασία «Δι-

πλώματος και Κοπής Χαρτιού» με 16 ερωτήματα παρόμοια με του Stanford – Binet Test, 4η 

έκδοση (SBPFC-4).        
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Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν επίσης σε κατηγορίες ανάλογα με το αν ταίριασαν οι προ-

τιμήσεις τους. Οι συμμετέχοντες που οι προτιμήσεις τους ταίριαζαν εκτέθηκαν στην κατά-

σταση ακρόασης που προτιμούσαν, ενώ η κατάσταση ακρόασης για τους συμμετέχοντες που 

δεν ταίριαζαν οι προτιμήσεις τους, ήταν διαφορετική από αυτή που θα ήθελαν.  

 

4.1.2.2 (i)  Τα αποτελέσματα 

 

 

Πίνακες 7 & 8 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Άντρες
Γυναίκες
Μέσος όρος

Άντρες 4 3 4,22 3,33 4 4

Γυναίκες 4,27 3,65 3,29 3,88 3,64 3,67

Μέσος όρος 4,25 3,54 3,62 3,79 3,72 3,74

 Σιωπή Μότσαρτ Heavy Metal Ταίριασμα  
Προτίμησης

Χωρίς 
ταίριασμα 
προτίμησης

Μέσος όρος
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4

3

4,22

3,33

4

4,27

3,65

3,29

3,88

3,64

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες 4 3 4,22 3,33 4

Γυναίκες 4,27 3,65 3,29 3,88 3,64

Σιωπή  Μότσαρτ Heavy Metal
Ταιριασμα 
προτίμησης

Χωρις 
ταίριασμα 
προτίμησης

 

Οι παραπάνω Πίνακες είναι αναπαραγωγή των Πινάκων 1 και 2 από το άρθρο του Harris  

(2000, σελ. 12) 

 

 

4.1.2.2. (ii)  Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

 
Στα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν κάποιες διαφορές ανά φύλο όσον αφορά τις μέσες 

βαθμολογίες. Οι άντρες τα πήγαν καλύτερα στις καταστάσεις Σιωπής και ακρόασης μουσι-

κής Heavy Metal και χειρότερα στην κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ, ενώ οι 

γυναίκες πήγαν καλύτερα στην κατάσταση Σιωπής και χειρότερα στις καταστάσεις ακρόασης 

μουσικής Heavy Metal και μουσικής του Μότσαρτ. Ανά ταίριασμα προτίμησης, οι γυναίκες 

τα πήγαν καλύτερα όταν ταίριαζαν από ότι όταν δεν ταίριαζαν οι προτιμήσεις τους, ενώ οι 

άντρες πήγαν καλύτερα όταν δεν ταίριαζαν από ότι όταν ταίριαζαν οι προτιμήσεις τους. Κα-

μία από αυτές τις διαφορές των φύλων δεν ήταν ωστόσο σημαντική. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις με-

ταξύ των καταστάσεων ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ, μουσικής Heavy Metal και της 

κατάστασης σιωπής, ούτε μεταξύ των ατόμων που προτιμούσαν την κατάσταση ακρόασης 

που συνάντησαν και των ατόμων που δεν την προτιμούσαν. Επίσης δεν υπήρξε σημαντική 
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διαφορά μεταξύ των αντρών και των γυναικών ή στην αλληλεπίδραση των δυο πρώτων πα-

ραγόντων με την τρίτη.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτό δείχνει ότι η αποκαλούμενη επίδραση της μουσικής 

του Μότσαρτ μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Αν και μερικές μελέτες έχουν βρει ότι η επί-

δραση εμφανίζεται χρησιμοποιώντας μετρήσεις, πολύ παρόμοιες με τη δοκιμασία Διπλώμα-

τος και Κοπής Χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη, αυτό το πείραμα προστίθε-

ται στον αυξανόμενο κατάλογο των μελετών που δείχνουν ότι ο Μότσαρτ δεν αυξάνει σημα-

ντικά την επίδοση σε δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης. Επίσης, τα αποτελέσματα γέννησαν 

σημαντικές αμφιβολίες όσον αφορά την εξήγηση ότι η δυσκολία να βρεθεί η επίδραση της 

μουσικής του Μότσαρτ οφείλεται στην προσωπική προτίμηση στη μουσική, αφού η μουσική 

προτίμηση δεν φαίνεται να έχει αντίκτυπο στις βαθμολογίες της δοκιμασίας.  

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι όπως και στις υπόλοιπες ερευνητικές προσπάθειες, 

αυτή η μελέτη απέτυχε να βρει διαφορές ανά φύλο στις επιδόσεις μετά από ακρόαση μουσι-

κής. Αυτό στην αρχή φαίνεται αξιοσημείωτο, αφού οι διαφορές ανά φύλο έχουν βρεθεί επα-

νειλημμένα σε δοκιμασίες χωροταξικού συλλογισμού όπως η δοκιμασία Διπλώματος και 

Κοπής Χαρτιού. Μια εξήγηση για τις διαφορές στις ικανότητες αντίληψης χώρου μεταξύ αν-

δρών και γυναικών, είναι ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση ανά ημισφαίριο του 

εγκεφάλου τους, κάτι που είναι πλεονέκτημα για δοκιμασίες χώρου που χρησιμοποιούν περι-

οχές του δεξιού ημισφαιρίου. Η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ από την άλλη, πιστεύε-

ται ότι στηρίζεται στον «ενισχυμένο συγχρονισμό μεταξύ της δραστηριότητας των νευρώνων 

στη δεξιά μπροστινή και την αριστερή κροταφοβρεγματική περιοχή του φλοιού του εγκεφά-

λου» (βλ. σ. 39 «η νευροφυσιολογική ερμηνεία της επίδρασης Μότσαρτ») έτσι μπορεί η υπε-

ροχή στις ικανότητες χωροταξικής σκέψης των αντρών, που εξαρτάται από την εξειδίκευση 

των ημισφαιρίων, να αποτυγχάνει να βοηθήσει σε δοκιμασίες που στηρίζονται στον συγχρο-

νισμό των ημισφαιρίων. Αν ισχύει αυτό τότε δεν θα πρέπει να αναμένονται διαφορές μεταξύ 

των φύλων στην αναζήτηση της επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ. Αυτό ακριβώς έχουν 

βρει προηγούμενες έρευνες, και η παρούσα μελέτη υποστηρίζει αυτήν την άποψη.  

Επιπλέον οι προηγούμενες έρευνες που επιβεβαίωναν την επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ, είχαν χρησιμοποιήσει τη δοκιμασία Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού του Stanford 

– Binet, 4η έκδοση (SBPFC-4) ή παρόμοια με το SBPFC-4, ως εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ 

αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε μια δοκιμασία παρόμοια με το SBPFC-4 που δημιουργήθηκε 

ειδικά για αυτή τη μελέτη αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές η έλλειψη διαφορών στις επιδόσεις – και η ομοιομορφία των χαμηλών βαθ-

μών – μπορεί να δείχνει ότι υπήρξε πρόβλημα με την εξαρτημένη μεταβλητή, αν και αυτό 
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δεν είναι πολύ πιθανό αφού άλλες μελέτες είχαν μπορέσει να γενικοποιήσουν την επίδραση 

της μουσικής του Μότσαρτ σε δοκιμασίες παρόμοιες με το SBPFC-4, για τις ικανότητες χω-

ροταξικού συλλογισμού. Αν ισχύει ότι η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ μπορεί να γε-

νικευτεί μόνο με το SBPFC-4 και με ορισμένες (αλλά όχι όλες) τις δοκιμασίες που είναι πα-

ρόμοιες με το SBPFC-4, τότε σύμφωνα με τους ερευνητές η επίδραση περιορίζεται ακόμα 

πιο πολύ.  

Οι ερευνητές καταλήγοντας υποστηρίζουν πως είναι επίσης πιθανό οι χαμηλοί βαθμοί να 

δείχνουν μια έλλειψη εμπειρίας με τις δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης από τους συμμετέχο-

ντες σε αυτή τη μελέτη, παρά μια πραγματική αποτυχία να βρεθεί η επίδραση της μουσικής 

του Μότσαρτ. Σίγουρα απαιτούνται περαιτέρω έρευνες ώστε αυτό το ζήτημα να αποσαφηνι-

στεί. Δυστυχώς η έλλειψη οποιωνδήποτε στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των ομά-

δων που εξετάστηκαν δηλώνει έντονα ότι η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ δεν υπάρ-

χει, ή αν υπάρχει περιορίζεται στη δοκιμασία Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού του Stanford – 

Binet, 4η έκδοση, συναντάται μόνο σε ορισμένους πληθυσμούς που δεν εξετάστηκαν από την 

παρούσα μελέτη, ή είναι τόσο μικρή και σύντομη που η παρούσα μελέτη δεν μπόρεσε να την 

εντοπίσει.  

 

 

4.2  Η νευροφυσιολογική ερμηνεία της επίδρασης Μότσαρτ 

 

Ο Rauscher και οι συνεργάτες του (1995) ισχυρίζονται πως οι μηχανισμοί που προκάλε-

σαν τη βελτίωση του χωροταξικού συλλογισμού μετά την ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ 

είναι οι εξής :  

(1) Η ακρόαση μουσικής βοηθά την «οργάνωση» των νευρωνικών συμπλεγμάτων του δεξιού 

ημισφαιρίου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης.  

(2) Η μουσική επιδρά ως ένα είδος «άσκησης» για τη διέγερση των νευρωνικών συμπλεγμά-

των που είναι υπεύθυνα για ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες.  

(3) Οι συμμετρικές εγκεφαλικές διεργασίες που γίνονται σε αυτά τα έμφυτα νευρωνικά  

συμπλέγματα βελτιώνονται και διευκολύνονται από τη μουσική. 

Οι παραπάνω ερμηνείες του Rauscher και των συνεργατών του (1995) όσον αφορά τους 

λόγους εμφάνισης της επίδρασης Μότσαρτ, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλα μουσι-

κά ερεθίσματα να βελτιώνουν τις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Για αυτό το λόγο 

κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η μουσική ακρόαση γενικά, και όχι κάτι ιδιαίτερο στη 

μουσική του Μότσαρτ είναι ο λόγος βελτίωσης των ικανοτήτων χωροταξικής σκέψης. 

 39



4.2.1.  Η ιδιαιτερότητα της μουσικής του Μότσαρτ σε σχέση με άλλα μουσικά 

ερεθίσματα 

 

Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στη μουσική του Μό-

τσαρτ που προκαλεί αυτές τις βελτιώσεις στις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Αντι-

θέτως, οι όποιες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε προηγούμενα πειράματα είναι μικρές και 

προκαλούνται από τη μουσική ακρόαση γενικά, και όχι ειδικά από τη μουσική του Μότσαρτ  

 

 

 

4.2.1.1.  Η αμφισβήτηση της ιδιαιτερότητας της μουσικής του Μότσαρτ  

  

Παρακάτω θα παρουσιαστεί η έρευνα του Christopher Chabris (1999), ψυχολόγου του 

Πανεπιστημίου του Harvard, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Ο Chabris, συγκέ-

ντρωσε και ανέλυσε τα αποτελέσματα 16 πειραμάτων που έγιναν στο παρελθόν, και προσπά-

θησαν να αναπαράγουν την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ. Σκοπός του ήταν να απο-

δείξει, ότι η όποια βελτίωση στις ικανότητες χωροταξικής σκέψης παρατηρήθηκε σε προη-

γούμενες έρευνες, είναι μικρή και δεν αποδίδει κάποια αλλαγή - βελτίωση στη γενική νοη-

μοσύνη ή συλλογιστική ικανότητα του ατόμου. Αντιθέτως, προέρχεται αποκλειστικά και μό-

νο από την επίδοση σε μια καθορισμένου τύπου δοκιμασία συλλογισμού και η νευροφυσιο-

λογική του εξήγηση στηρίζεται στη γενικότερη επίδραση της μουσικής ακρόασης στον αν-

θρώπινο εγκέφαλο.  
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  Σ    α Συγκρίσεις με κατάσταση σιωπής 

Προηγμένοι Προοδευτικοί Πίνακες του Raven’s    78  - 0,065 

Προηγμένοι Προοδευτικοί Πίνακες του Raven’s  20   0,000 

Πίνακες του Stanford – Binet Test (Stanford – Binet Matrices)   8   0,097 

Πίνακες του Stanford – Binet Test (Stanford – Binet Matrices)  12  - 0,048 

Πίνακες του Stanford – Binet Test (Stanford – Binet Matrices)  16  - 0,308 

Tεστ μνημονικής αντιστροφής ψηφίων (Backwards digit span)  24   0,149 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  του Stanford – Binet (PF & C)   8   1,389 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  του Stanford – Binet (PF & C)  136   0,218 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  του Stanford – Binet (PF & C)  12   - 0,356 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  του Stanford – Binet (PF & C)  45    0,017 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  του Stanford – Binet (PF & C)  16 - 0,989 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)   53    0,724 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)  38   - 0,151 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)   86    0,057 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)  35  - 0,011 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού  μέσω υπολογιστή  28   0,272 

Αναθεωρημένο τεστ κλειστού τύπου της Μινεσότας  51   0,082 

Τεστ τύπου λαβυρίνθου (Maze completion)   14   0,000 

Τεστ τύπου ανάλυσης σχεδίων του Stanford – Binet (Pattern Analysis)   8   0,289 

Τεστ βραχυχρόνιας μνήμης  26 - 0,072 

Συγκρίσεις με κατάσταση ακρόασης οδηγιών χαλάρωσης  

Προηγμένοι Προοδευτικοί Πίνακες του Raven’s   77  - 0,176 

Πίνακες από το Stanford – Binet Test (Stanford – Binet Matrices)   8   0,000 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού του Stanford – Binet (PF & C)   8    1,622 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)  36     - 0,032 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)   8    0,489 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)  32     0,814 

Tεστ Διπλώματος και Κοψίματος Χαρτιού (ανεπτυγμένη έκδοση)  24   0,867 

Τεστ τύπου ανάλυσης σχεδίων (Pattern Analysis)    8 - 0,685 
 

Όπου Σ = o αριθμός των συμμετεχόντων και α = η μέτρηση του μεγέθους επίδρασης. Ο Πίνακας 9  

είναι αναπαραγωγή του αντίστοιχου table 1 στο άρθρο  του Chabris (1999 σ. 826).  
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Στο πάνω μέρος του πίνακα 9 που παρουσιάζεται, συγκεντρώνονται τα ποσοστά επίδρα-

σης από 20 συγκρίσεις της κατάστασης ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ με την κατάσταση 

σιωπής, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 714 συμμετέχοντες. Μετά από ανάλυση των απο-

τελεσμάτων αυτών, βγαίνει ένας μέσος όρος βελτίωσης α = 0,09 ή μόνο 1,4 σε βαθμούς IQ. 

To ποσοστό βελτίωσης στις δοκιμασίες αφηρημένης σκέψης στο χώρο (Πίνακες του Ra-

ven’s) ήταν α = 0,04, ενώ για τις δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης ήταν α = 0,14 (ή 2,1 βαθ-

μούς IQ). Συνεπώς, αναφέρει ο Chabris, η έκθεση σε 10 λεπτά μουσικής Μότσαρτ δεν φαίνε-

ται να βελτιώνει την γενική νοημοσύνη ή συλλογιστική, αλλά ασκεί μια μικρή επίδραση 

στην ικανότητα να μεταμορφώνουμε οπτικές εικόνες. Επιπλέον, αυτή η βελτίωση είναι ουσι-

αστικά περιορισμένη σε μόνο ένα τύπο δοκιμασίας (PF & C) και διαρκεί, όπως είχε και αρ-

χικά αναφερθεί, περίπου 10 λεπτά. 

Για το όφελος της επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ η ομάδα του Rauscher επικαλέ-

στηκε ένα μοντέλο δραστηριότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπου ο τρόπος που τα νευ-

ρωνικά δίκτυα - συμπλέγματα αντιδρούν μεταξύ τους, είναι συμβατός με τα δομικά χαρα-

κτηριστικά της μουσικής του Μότσαρτ και με τις ικανότητες που θεωρείται πως απαιτούνται 

για τη χωροταξική σκέψη (Leng και Shaw, 1991). 

Ο Chabris αναφέρει πως η όποια βελτίωση στις επιδόσεις των συμμετεχόντων που εκτί-

θενται σε μουσική ακρόαση πριν τη δοκιμασία, μπορεί επίσης να εξηγηθεί από το γεγονός 

ότι, οι πολύπλοκες διαδικασίες νοερής μεταμόρφωσης μιας τρισδιάστατης εικόνας και παρό-

μοιας δυσκολίας χωρικές δοκιμασίες όπως είναι το Δίπλωμα και Κόψιμο Χαρτιού (PF & C) 

συνδέονται με τη λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου όπως επίσης και η δια-

δικασία της μουσικής ακρόασης. Εννοώντας, ότι η ακρόαση (οποιασδήποτε) μουσικής ίσως 

«προετοιμάζει» κατά κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο για τέτοιου είδους δοκιμασίες. 

Στο κάτω μέρος του πίνακα συγκεντρώνονται τα ποσοστά επίδρασης από 8 συγκρίσεις 

της κατάστασης ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ με την κατάσταση ακρόασης οδηγιών χα-

λάρωσης. Εδώ η επίδραση του Μότσαρτ είναι κάπως μεγαλύτερη, με μέσο όρο βελτίωσης α 

= 0,20. Παρόλα αυτά ο Chabris αποδίδει αυτή την τη διαφορά στο ότι, η ακρόαση οδηγιών 

χαλάρωσης, δεδομένου ότι στοχεύουν στην μείωση της διέγερσης, δεν αποτελεί έκπληξη το 

ότι μειώνουν την συλλογιστική απόδοση, ειδικά σε δοκιμασίες που απαιτούν τη λειτουργία 

του δεξιού ημισφαιρίου. 

Καταλήγοντας ο Chabris δηλώνει ότι η πιθανή εξήγηση αυτής της μικρής επίδρασης της 

μουσικής του Μότσαρτ στις επιδόσεις των δοκιμασιών είναι το ότι τόσο η μουσική ακρόαση, 

όσο και οι ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού απαιτούν την δραστηριότητα του ίδιου μέ-

ρους του εγκεφάλου, δηλαδή του δεξιού ημισφαιρίου. Αυτό εξηγεί και την αποτυχία να βρε-
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θεί επίδραση σε δοκιμασίες που απαιτούσαν αφηρημένη σκέψη στο χώρο (Πίνακες του Ra-

ven’s) ή άλλες γνωστικές ικανότητες που δεν γίνονται σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου. 

Επίσης, η αποτυχία να βρεθεί κάποια επίδραση σε άλλες καταστάσεις ερεθίσματος των συμ-

μετεχόντων (σιωπή – οδηγίες χαλάρωσης) μπορεί να ήταν αποτέλεσμα του ότι δεν ήταν το 

ίδιο ευχάριστες και διεγερτικές για αυτούς. 

 

 

4.2.1.2.  Απάντηση στην αμμφισβήτηση 

 

Από την άλλη πλευρά η Lois Hetland (2000) υποστήριξε πως ο Chabris μελέτησε μόνο 

τα πειράματα που συνέκριναν τη μουσική του Μότσαρτ με τη σιωπή και όχι με άλλες συνθέ-

σεις. Έτσι σε μια παρόμοια έρευνα με αυτή του Chabris, η Hetland περιέλαβε όλες τις μελέ-

τες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με συνολικά 1014 συμμετέχοντες. Βρήκε ότι οι ακροατές 

μουσικής του Μότσαρτ είχαν καλύτερες επιδόσεις από άλλες ομάδες, πιο συχνά από ότι θα 

μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο. Αν και η επίδραση ήταν συνήθως πολύ πιο αδύναμη από αυτή 

που διαπίστωσαν οι Rauscher και Shaw (1993, 1995), σύμφωνα με τη Hetland ακόμα και αυ-

τές οι μικρές επιδράσεις είναι εντυπωσιακές, και αυτό γιατί θα μπορούσαν να τις εμποδίσουν 

πολλοί παράγοντες. Για παράδειγμα ο Μότσαρτ μπορεί να δίνει μεγαλύτερη ώθηση σε ορι-

σμένους ανθρώπους από ότι σε άλλους, ανάλογα με το φύλο τους, τις μουσικές προτιμήσεις, 

τις ικανότητες σκέψης στο χώρο και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο  

Στο περιοδικό Nature δημοσιεύεται η απάντηση του Rauscher (1999) όσον αφορά τα α-

ποτελέσματα του Chabris. Ο Rauscher ισχυρίζεται, πως τα αποτελέσματα που είχαν αυτός 

και οι συνεργάτες του σχετικά με την επίδραση της ακρόασης της σονάτας του Μότσαρτ για  

δύο πιάνα σε Ρε ματζόρε (Κ448), στις επιδόσεις της δοκιμασίας χωροταξικής συλλογισμού 

έχουν παραγάγει πολύ ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και πολλές παρερμηνείες, πολλές από 

τις οποίες απεικονίζονται στις προσπάθειες να αναπαραχθεί η επίδραση. Τα σχόλια του 

Chabris απεικονίζουν την πιο κοινή από αυτές τις παρερμηνείες που είναι ότι η ακρόαση 

μουσικής του Μότσαρτ ενισχύει την γενική νοημοσύνη. Ο Rauscher δηλώνει πως ποτέ δεν 

ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο.  

Η όποια επίδραση περιορίζεται σε δοκιμασίες που απαιτούν ικανότητες χωροταξικού 

συλλογισμού και που περιλαμβάνουν την νοερή δημιουργία εικόνων και τη χρονική σειρά 

των εικόνων αυτών. Επίσης υποστηρίζει πως ήταν λάθος του Chabris να συμπεριλάβει στην 

ανάλυση του και δοκιμασίες αφηρημένης σκέψης στο χώρο (Πίνακες του Raven’s), αφού 

αυτού του τύπου οι δοκιμασίες είναι μια ξεχωριστή υποκατηγορία των χωροταξικών δοκιμα-
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σιών. Εννοώντας ότι εφόσον η επίδραση περιορίζεται μόνο σε δοκιμασίες χωροταξικής σκέ-

ψης, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Rausher (1998), τα αποτελέσματα από δοκιμασίες αφηρημένης 

σκέψης στο χώρο αλλοίωσαν την εγκυρότητα της μελέτης του Chabris.  

Αναφέρει επίσης, πως υπάρχουν τρεις ακόμα έρευνες που έδειξαν μια επίδραση της μου-

σικής του Μότσαρτ και ότι ο Chabris δεν συγκρίνει στην μελέτη του τις επιδόσεις από την 

ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ με τις επιδόσεις από ακρόαση άλλων συνθετών (Rauscher, 

και συν., 1995. Rideout και συν., 1998. Nantais και Schellenberg, 1999).  

Πιστεύει ότι η προσπάθεια να αποδοθεί το μέγεθος επίδρασης του Μότσαρτ σε βαθμούς 

IQ από τον Chabris ώστε εξεταστεί η υπόθεση, αν η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ 

έχει να κάνει με τη γενική νοημοσύνη είναι εύλογη. Ωστόσο δηλώνει ότι η εξέταση και επα-

νεξέταση της αξιοπιστίας των βαθμών από τις δοκιμασίες χωροταξικού συλλογισμού πρέπει 

να είναι μικρότερη από αυτήν των βαθμών της γενικής νοημοσύνης (IQ), η οποία αντιπρο-

σωπεύει μια σύνθεση επιδόσεων πολλών ανόμοιων μεταξύ τους δοκιμασιών. 

Ο Chabris στην αναφορά του απορρίπτει το μοντέλο νευρωνικής δραστηριότητας του 

Gordon Shaw το οποίο ήταν υπεύθυνο για την αρχική έρευνα (Leng και Shaw, 1991) και ι-

σχυρίζεται ότι η όποια βελτίωση στις επιδόσεις της δοκιμασίας χωροταξικής σκέψης οφείλε-

ται γενικότερα στη μουσική ακρόαση, μια λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφά-

λου, όπως και η απόδοση σε δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης. Ενώ οι δοκιμασίες αφηρημέ-

νης σκέψης στο χώρο (Πίνακες του Raven’s), χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο και για 

αυτό σε αυτές δεν παρατηρούνται βελτιώσεις. Ο Rauscher απαντά ότι κατά την διάρκεια α-

κρόαση μουσικής δεν χρησιμοποιείται μόνο το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Συγκεκριμέ-

να οι ρυθμικές πληροφορίες επεξεργάζονται στο αριστερό ημισφαίριο (Peretz, 1990). Έτσι, 

με την λογική του Chabris, και στις δοκιμασίες που χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο 

όπως οι Προηγμένοι Προοδευτικοί Πίνακες του Raven’s θα έπρεπε να βρεθεί η ίδια βελτίω-

ση επιδόσεων. 

Καταλήγοντας ο Rauscher δηλώνει πως η ανάλυση του Chabris ήταν ελλιπής και εμπερι-

είχε μελέτες μη σχετικές με την επίδραση που εξερευνούσε. Αν και η επίδραση της μουσικής 

του Μότσαρτ δεν μπορεί να βρεθεί υπό όλες τις πειραματικές καταστάσεις, όπως θεωρήθηκε 

από τον Steele και τους συνεργάτες του, διάφορες μελέτες το έχουν αναπαραγάγει επιτυχώς.  
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4.2.1.3.  Τεκμηρίωση της ιδιαιτερότητας της μουσικής του Μότσαρτ σε σχέση με άλλα 

μουσικά ερεθίσματα 

 

Στο Πανεπιστήμιο του Ιατρικού κέντρου του Illinois, ο νευρολόγος John Hughes και οι  

μουσικολόγοι συνεργάτες του (Hughes και συν. ,1998) ανέλυσαν εκατοντάδες συνθέσεις του 

Μότσαρτ, του Σοπέν και 55 άλλων συνθετών. Δημιούργησαν μια κλίμακα που μετρά πόσο 

συχνά αυξομειώνεται η ένταση της μουσικής σε διάστημα 10 δευτερολέπτων και πάνω. Βρή-

καν ότι η μινιμαλιστική μουσική του συνθέτη Philip Glass είχε τις χαμηλότερες βαθμολογίες 

σε αυτή την κλίμακα, ενώ ο Μότσαρτ είχε δύο έως τρεις φορές υψηλότερη βαθμολογία. Ο 

Hughes (1998) ισχυρίζεται ότι οι διαδοχές που επαναλαμβάνονται κάθε 20 με 30 δευτερόλε-

πτα πυροδοτούν την δυνατότερη αντίδραση από τον εγκέφαλο, και αυτό γιατί πολλές λει-

τουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, (όπως η έναρξη της διαδικασίας του ύπνου) 

εξελίσσονται επίσης σε κύκλους των 30 δευτερολέπτων.  

Ο Petsche και οι συνεργάτες του (Petsche, 1993), μέσω της τεχνικής του ηλεκτροεγκεφα-

λογραφήματος (EEG) έκαναν μια έρευνα που έδειξε ότι η μουσική ακρόαση είναι μια διαδι-

κασία που διεγείρει πολλές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού, ωστόσο, η ακρόαση μουσικής 

του Μότσαρτ διεγείρει με πολύ διαφορετικό τρόπο τον εγκέφαλο από ότι η ακρόαση ατονι-

κής μουσικής του Σένμπεργκ. 

Επιπλέον, οι Sarnthein και συν. (1999) σε ένα πείραμα τους εξέταζαν άτομα σε δοκιμασί-

ες Διπλώματος και Κοπής Χαρτιού (PF & C) μετά την ακρόαση είτε της σονάτας του Μό-

τσαρτ, είτε μιας σύντομης ιστορίας ενώ έπαιρναν μετρήσεις με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

(ΕΕG). Διαπίστωσαν ότι ο Μότσαρτ ενίσχυε το συγχρονισμό μεταξύ της νευρωνικής δρα-

στηριότητας στη δεξιά μπροστινή και αριστερή κροταφοβρεγματική περιοχή του φλοιού του 

εγκεφάλου και ότι αυτή η επίδραση συνέχιζε για πάνω από 12 λεπτά. Αυτά τα αποτελέσμα-

τα, συμφωνούν με την άποψη των Rauscher και Shaw (1998), ότι δηλαδή η ακρόαση μουσι-

κής του Μότσαρτ θα μπορούσε να διεγείρει τη νευρωνική λειτουργία στα μέρη του εγκεφα-

λικού φλοιού που είναι υπεύθυνα για τις χωροταξικές δεξιότητες, κάτι που έχει ως συνέπεια 

την ενίσχυση των ικανοτήτων χωροταξικού συλλογισμού που βρίσκονται σε αυτά τα μέρη 

του φλοιού.  

Τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη των 

Rauscher και Shaw (1998). Συγκεκριμένα οι επιστήμονες Bodner και συν. (2001), χρησιμο-

ποιώντας τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI), εξέτασαν τον τρόπο 

διέγερσης του εγκεφάλου επτά ατόμων κατά τη διάρκεια ακρόασης : (1) της σονάτας για δυο 

πιάνα του Μότσαρτ (Κ448) (2) το κομμάτι Fur Elise του Beethoven και (3) ένα κομμάτι για 
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πιάνο του 1930. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ακρόαση μουσικής του Μό-

τσαρτ διέγειρε περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου σε σχέση με τη μουσική του Beethoven 

και τη μουσική του 1930. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι περιοχές του εγκεφάλου που διε-

γέρθηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ, συμπίπτουν με τις περιοχές 

του εγκεφάλου που διεγείρονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμασιών που απαιτούν ικα-

νότητες χωροταξικού συλλογισμού. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές αυτές είναι : (1) Ο αμφί-

πλευρος προμετωπιαίος λοβός (ΑΠΛ), ο οποίος σύμφωνα με τους ερευνητές υποστηρίζει τις 

λειτουργίες της μνήμης και των κινητικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να 

«γεφυρώνει» το χρόνο ανάμεσα στην αίσθηση - αντίληψη ενός ερεθίσματος και την ανταπό-

κριση στο ερέθισμα αυτό (Fuster, 1995. Fuster, 1997).  

Αυτός ο απαραίτητος ρόλος του ΑΠΛ στην χρονική οργάνωση της ανταπόκρισης του ε-

γκεφάλου καθώς και η προνομιακή του διέγερση σε δοκιμασίες μνήμης ο οποίος έχει τεκμη-

ριωθεί, την κάνει σύμφωνα με τους ερευνητές μια σημαντική περιοχή όσον αφορά τις ικανό-

τητες χωροταξικής σκέψης. (2) Ο ινιακός λοβός, ο οποίος αποτελεί το κυρίως αισθητικό σύ-

στημα όσον αφορά τη λειτουργία της όρασης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συμβολή του 

ινιακού λοβού σε δοκιμασίες που περιλαμβάνουν οπτικά υλικά και συγκεκριμένα οπτικές 

εικόνες έχει αποδειχθεί (Kosslyn και συν. ,1999. Farah, 1989). Για το λόγο του ότι οι νοερές 

εικόνες αποτελούν συστατικό μέρος των χωροταξικών δοκιμασιών, ο ρόλος της συγκεκριμέ-

νης περιοχής του εγκεφάλου όσον αφορά τις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού είναι ση-

μαντικός. (3) Τέλος, η περιοχή της παρεγκεφαλίτιδας, η όποια προσφάτως έχει δειχθεί ότι 

είναι υπεύθυνη για την τελική επεξεργασία των κινήσεων και τις γνωστικές λειτουργίες. Οι 

ερευνητές αναφέρουν πως ο πιθανός ρόλος της παρεγκεφαλίτιδας στις ικανότητες χωροταξι-

κής σκέψης αφορά τη χρήση των οπτικών αναπαραστάσεων που βρίσκονται στη βραχύχρονη 

μνήμη (Parsons και Fox, 1997).       
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4.2.2.  Η  συμβολή  των  δύο  ημισφαιρίων  του εγκεφάλου όσον αφορά την  επίδραση                       

της μουσικής του Μότσαρτ 

 

 

 

 4.2.2.1.  Το  πείραμα 

 

Οι ερευνητές, Coutu και Bauman (….) δημοσίευσαν στο περιοδικό “Journal of the Sci-

ences”, ένα πείραμα που έκαναν σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (Colgate University), 

και σκοπό είχε να εξετάσει τη βαθύτερη φύση της επίδρασης Μότσαρτ και να καθορίσει τις 

επιδράσεις που διαφορετικοί τύποι μουσικών ερεθισμάτων προκαλούν στα δύο ημισφαίρια 

του εγκεφάλου, και κατά συνέπεια στις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Οι ερευνητές 

θεώρησαν πιθανό ότι η ευεργετική επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ οφείλεται σε λόγους 

όπως η γενική αύξηση της διέγερσης ή τη μείωση των παράλληλων διεργασιών μεταξύ των 

εγκεφαλικών ημισφαιρίων για τις χωρικές επεξεργασίες. Ο Farah (1986) ισχυρίστηκε, ότι η 

ικανότητα να αναπαραχθεί μια νοερή εικόνα στο χώρο σχετίζεται με διεργασίες που γίνονται 
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στο αριστερό ημισφαίριο, ενώ ο Corballis (1997) και οι Ditunno και Mann (1990) υποστηρί-

ζουν πως οι οπτικό – χωρικοί μετασχηματισμοί, ειδικεύονται περισσότερο στη λειτουργία 

του δεξιού ημισφαιρίου. 

Για την επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας, τα δύο ημισφαίρια λειτουργούν πα-

ράλληλα ως ένας επεξεργαστής και όχι μεμονωμένα. Παρόλα αυτά, ένα εγκεφαλικό ημι-

σφαίριο συνήθως επικρατεί όσον αφορά συγκεκριμένες λειτουργίες. Έχει παρατηρηθεί ότι το 

αριστερό ημισφαίριο είναι περισσότερο υπεύθυνο για μια πιο αναλυτική επεξεργασία της 

πληροφορίας, ενώ το δεξί ημισφαίριο για μια πιο ολιστική επεξεργασία της πληροφορίας. 

Επίσης τα ημισφαίρια του εγκεφάλου αποκρίνονται σε αισθητικές εισροές από το αντίπλευρο 

πλάγιο του σώματος. Δηλαδή, τα αισθητικά ερεθίσματα της αριστερής πλευράς του σώματος 

(αριστερό χέρι - αριστερό πόδι - αριστερά δάχτυλα) επεξεργάζονται (ως επί το πλείστον) στο 

δεξί ημισφαίριο. Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με το πού γίνεται η επεξεργασία των με-

λωδικών ερεθισμάτων (Bever και Chiarello, 1974), προτείνουν ότι στους μη μουσικούς όπου 

είναι χαρακτηριστική μια πιο ολική λήψη της μουσικής πληροφορίας, υπερισχύει η λειτουρ-

γία του δεξιού ημισφαιρίου κατά τη μουσική ακρόαση. Επιπλέον έχει αποδειχθεί (Thomas 

και Shucard, 1983), ότι το ενδεχόμενο κάποιο άτομο να επεξεργάζεται τη μουσική πληροφο-

ρία στο δεξί ημισφαίριο είναι μεγαλύτερο από το να την επεξεργάζεται στο αριστερό ημι-

σφαίριο. Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν μια υπερίσχυση της άποψης ότι η επεξεργασία της 

μουσικής πληροφορίας για τους μη μουσικούς γίνεται ως επί το πλείστον στο δεξί ημισφαί-

ριο του εγκεφάλου. 

Πειράματα έχουν δείξει (Smith και συν. ,1977) πως η διέγερση του δεξιού ημισφαιρίου, 

με δύο διαφορετικά ερεθίσματα : (1) ακρόαση μουσικής και (2) ερεθίσματα αφής στο αρι-

στερό αυτί και το αριστερό χέρι, έχει ως αποτέλεσμα ένα φαινόμενο «παρεμβολής», το οποίο 

μειώνει την αποτελεσματικότητα του δεξιού ημισφαιρίου στην επεξεργασία του δεύτερου 

ερεθίσματος. Αυτή η μείωση στις επιδόσεις απτικής δοκιμασίας, όταν παρουσιάστηκαν δύο 

διαφορετικά ερεθίσματα διέγερσης του αριστερού ημισφαιρίου, δεν παρουσιάστηκε όταν δεν 

ακουγόταν μουσική (κατάσταση ελέγχου). Από την άλλη πλευρά, όταν η μουσική έπαιζε μό-

νο στο αριστερό αυτί ενώ το δεξί χέρι προσπαθούσε μέσω της αφής να ξεχωρίσει πολύπλο-

κες μορφές, παρατηρήθηκε βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με την κατάσταση ελέγχου 

(χωρίς ακρόαση μουσικής). Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η ευεργετική επίδραση της μουσικής 

που παίζεται στο αντίπλευρο αυτί (αριστερό), στις επιδόσεις του δεξιού χεριού συμπεριλάμ-

βανε τη μείωση της παράλληλης λειτουργίας των δύο ημισφαιρίων για τον έλεγχο της απτι-

κής επεξεργασίας έτσι ώστε να εξασφαλιστούν και οι διεργασίες του δεξιού ημισφαιρίου 

(μουσική). 
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Επεκτείνοντας αυτή τη γραμμή συλλογισμού οι ερευνητές του συγκεκριμένου πειράμα-

τος ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει επίδραση της μου-

σικής του Μότσαρτ στις επιδόσεις σε δοκιμασίες χωροταξικής σκέψης. Αυτό εξαρτάται από 

το κατά πόσο υπάρχει παράλληλη δραστηριότητα των δύο ημισφαιρίων για την κατανομή 

της προσοχής και κατά πόσο υπάρχει παράλληλη δραστηριότητα για τον έλεγχο της απόδο-

σης στη δοκιμασία. 

Το συγκεκριμένο πείραμα ερεύνησε αυτές τις εναλλακτικές εξηγήσεις για την επίδραση 

της μουσικής του Μότσαρτ ενώ προσπάθησε να την αναπαραγάγει. Οι ερευνητές επιδίωξαν 

να εξετάσουν τις δύο συγκρουόμενες απόψεις που παρουσιάστηκαν. Από τη μία του Farah 

(1986), σύμφωνα με την οποία, για τη νοερή παραγωγή εικόνων απαιτείται η λειτουργία του 

αριστερού ημισφαιρίου και από την άλλη των Corballis (1997), Ditunno και Mann (1990), οι 

οποίοι υποστηρίζουν πως το δεξί ημισφαίριο είναι αυτό που υπερέχει όσον αφορά τις ικανό-

τητες χωροταξικής σκέψης. Σκοπός ήταν να καθοριστούν οι σχετικές συνεισφορές και των 

δύο ημισφαιρίων στη επεξεργασία χώρου και να εξεταστεί το αν αυτές οι συνεισφορές επη-

ρεάζονται από τα μουσικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της απόδοσης στη δοκιμασία χωρο-

ταξικού συλλογισμού. Είναι πιθανόν ωστόσο ο τρόπος επίλυσης του θέματος να διέφερε για 

τις παραπάνω έρευνες, όσον αφορά τις γνωστικές και συλλογιστικές στρατηγικές που απαι-

τούσε κάθε δοκιμασία, προκαλώντας έτσι τη διαφορά των αποτελεσμάτων.  

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν πως η νοερή παραγωγή εικόνων απαιτεί την ικα-

νότητα να ανακατασκευαστούν μορφές αντικειμένων και εικόνων που δεν είναι εκείνη τη 

στιγμή ορατές, χρησιμοποιώντας τις μνημονικές αντιπροσωπεύσεις τους (Farah, 1986), ενώ 

η νοερή μεταμόρφωση εικόνων (χωροταξικός συλλογισμός) είναι μια οπτικoχωρική μετα-

τροπή που απαιτεί από το άτομο την ικανότητα να δημιουργήσει μια εικόνα από ένα ερέθι-

σμα που του παρουσιάζεται, μέσω της νοερής περιστροφής του, και να ταιριάξει την εικόνα 

που χειρίστηκε στα πρότυπα που του παρουσιάζονται (Ditunno και Mann, 1990).  

Συνεπώς αυτές οι διαφορετικές χωρικές δοκιμασίες ίσως να ωφελήθηκαν από τις ευδιά-

κριτα διαφορετικές στρατηγικές συλλογιστικής που απαιτούν, και που πιθανόν να προήλθαν 

από διαφορετικά ημισφαίρια. Έτσι εξηγείται και η μεταβολή των αποτελεσμάτων, λαμβάνο-

ντας υπόψη τη λειτουργική ασυμμετρία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. 

Στο πείραμα έλαβαν μέρος 49 προπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών, της 

Νέας Υόρκης. Οι συμμετέχοντες πριν τη δοκιμασία συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο που 

σκοπό είχε να καθορίσει αν είναι δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες και μια εργασία μέτρησης της 

βασικής γραμμής των δυνατοτήτων τους να εκτελούν δοκιμασίες χώρου που περιλαμβάνουν 

νοερές μεταμορφώσεις. Αμέσως μετά, βάση του αριθμού των λανθασμένων απαντήσεων 
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τους στην προκαταρτική δοκιμασία, κατανέμονταν στις τρεις καταστάσεις ελέγχου : (1) α-

κρόαση μουσικής του Μότσαρτ (2) ακρόαση jazz μουσικής και (3) ακρόαση λευκού θορύ-

βου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισοδύναμες (όσον αφορά τις ικανότητες) ομάδες. Ανάλογα 

με την ομάδα στην οποία είχαν τοποθετηθεί οι συμμετέχοντες, άκουγαν από ένα ζευγάρι α-

κουστικών το αντίστοιχο ηχητικό ερέθισμα ενώ εξετάζονταν μέσω ενός υπολογιστή σε δύο 

ομάδες είκοσι ερωτημάτων που προέρχονταν από το Differential Aptitude Test. Ο λόγος που 

χρησιμοποιήθηκε υπολογιστής για την εξέταση ήταν για να καταγράφει τον χρόνο αντίδρα-

σης των συμμετεχόντων σε κάθε ερώτημα. Επίσης, στα ακουστικά ήταν προσαρμοσμένος 

ένας διακόπτης που έλεγχε από πιο ακουστικό (δεξί /αριστερό) θα παραχθεί η μουσική. 

Οι συμμετέχοντες έβλεπαν στην αριστερή πλευρά της οθόνης του υπολογιστή ένα αρχικό  

σχέδιο (πρότυπο) και ένα σχέδιο στην δεξιά πλευρά της οθόνης. Καλούνταν είτε να πατή-

σουν ένα πλήκτρο με την ονομασία «ίδιο», αν πίστευαν ότι το δεξί σχέδιο παραγόταν από το  

αριστερό πρότυπο, είτε, στην αντίθετη περίπτωση, να πατήσουν ένα πλήκτρο με την ονομα-

σία «διαφορετικό». Κάθε πλήκτρο έπρεπε να πατηθεί με διαφορετικό χέρι. Για να υπάρχει 

εξισορρόπηση μεταξύ των αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων οι ερευνητές φρόντισαν οι 

μισοί από τους συμμετέχοντες να πατούν το πλήκτρο «ίδιο» με το αριστερό τους χέρι, και οι 

άλλοι μισοί με το δεξί τους χέρι. Μέχρι οι συμμετέχοντες να αποφασίσουν πιο πλήκτρο θα 

πατήσουν το ερώτημα υπήρχε στην οθόνη. Έως ότου απαντηθούν τα πρώτα 20 ερωτήματα η 

μουσική ή ο θόρυβος κατευθυνόταν μέσω των ακουστικών στο ένα μόνο αυτί. Μετά την 

πρώτη ομάδα ερωτημάτων στην οθόνη του υπολογιστή εμφανιζόταν μια ειδοποίηση που έλε-

γε στους συμμετέχοντες να κάνουν ένα διάλειμμα αν είναι απαραίτητο, και όταν είναι έτοιμοι 

να γυρίσουν το διακόπτη που ήταν συνδεμένος στα ακουστικά στην αντίθετη πλευρά, και να 

προχωρήσουν στο επόμενη ομάδα ερωτημάτων. Για την επόμενη ομάδα των 20 ερωτημάτων, 

οι συμμετέχοντες άκουγαν την ίδια μουσική ή λευκό θόρυβο, αλλά ο ήχος αυτή την φορά 

κατευθυνόταν στο άλλο αυτί. Ο υπολογιστής κατέγραφε τον αριθμό των σωστών και λάθος 

απαντήσεων όπως επίσης και τον χρόνο που χρειάστηκε να απαντήσει κάθε άτομο. 

Η μουσική κατευθυνόταν είτε στο αριστερό αυτί / δεξί ημισφαίριο, είτε στο δεξί αυτί / 

αριστερό ημισφαίριο, ώστε να εξεταστεί σε ποιες περιπτώσεις η μουσική διευκόλυνε ή εμπό-

διζε τη βελτίωση στις επιδόσεις της δοκιμασίας χώρου, ανάλογα με το ημισφαίριο στο οποίο 

κατευθυνόταν.  

Δεδομένου ότι οι δοκιμασίες χωρικής μεταμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη παρού-

σα μελέτη ήταν παρόμοιες με αυτές του Corballis (1997) και Ditunno και Mann (1990), οι 

ερευνητές περίμεναν να βρουν μια ίδια υπεροχή του δεξιού ημισφαιρίου στη χωροταξική 

σκέψη. Συγκεκριμένα προέβλεψαν ότι οι επιδόσεις στη δοκιμασία θα μειώνονταν όταν η 
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μουσική κατευθυνόταν στο αριστερό αυτί / δεξί ημισφαίριο, λόγω των παράλληλων διεργα-

σιών για την κατανομή της προσοχής στα δύο ερεθίσματα που θα γίνονταν στο ίδιο ημισφαί-

ριο. Ενώ περίμεναν ότι δεν θα υπήρχε μείωση στις επιδόσεις για την περίπτωση που η μου-

σική κατευθυνόταν στο δεξί αυτί / αριστερό ημισφαίριο, για το λόγο ότι κάθε ημισφαίριο θα 

είχε το δικό του ερέθισμα για επεξεργασία συνεπώς δεν θα υπήρχε κάποια παράλληλη διερ-

γασία σε ένα ημισφαίριο που θα μπορούσε να μειώσει τις επιδόσεις στη δοκιμασία χωροτα-

ξικού συλλογισμού. 

Οι Rauscher Shaw και Ky (1995) έκαναν την υπόθεση ότι η μουσική του Μότσαρτ εκμε-

ταλλεύεται τα έμφυτα χαρακτηριστικά των χωροταξικών νευρωνικών συμπλεγμάτων του ε-

γκεφάλου, μέσω μιας διαδικασίας οργάνωσης και  «προετοιμασίας» τους να εκτελέσουν α-

νώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου όπως είναι οι διαδικασίες χωροταξικής σκέψης.  

Αυτή η υπόθεση οδηγεί σε μια πρόβλεψη που έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα αναφέρ-

θηκαν. Δηλαδή, η μουσική που θα κατευθυνθεί στο αριστερό αυτί / δεξί ημισφαίριο, θα πρέ-

πει να προκαλέσει μια βελτίωση των επιδόσεων για την κατάσταση ακρόασης Μότσαρτ, όχι 

όμως για τις καταστάσεις ακρόασης μουσικής Jazz και λευκού θορύβου. 
 

  

 

4.2.2.2.  Τα αποτελέσματα 

 

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η διέγερση του δεξιού ημισφαιρίου με έκθεση μουσικής στο 

αριστερό αυτί θα παρέμβαινε - εμπόδιζε τις ικανότητες χωροταξικού συλλογισμού. Η υπόθε-

ση τους ωστόσο ξεκίνησε από το αριστερό ημισφαίριο, ότι δηλαδή με την έκθεση της μουσι-

κής στο δεξί αυτί θα προκαλούνταν μείωση των παράλληλων διεργασιών στο δεξί ημισφαί-

ριο, κάνοντας έτσι τον έλεγχο της χωροταξικής σκέψης πιο «εύκολο». Πιο συγκεκριμένα 

προέβλεψαν ότι όταν η μουσική παιζόταν στο αριστερό αυτί, οι επιδόσεις στη δοκιμασία θα 

μειώνονταν, και όταν η μουσική παιζόταν στο δεξί αυτί οι επιδόσεις θα βελτιώνονταν. Επι-

πλέον περίμεναν ότι η μουσική του Μότσαρτ θα είχε μεγαλύτερη επίδραση από ότι η Jazz 

και η κατάσταση ελέγχου (λευκός θόρυβος). 

Για τη βασική πρόβλεψη τους όσον αφορά την αλληλεπίδραση μουσικής / αυτιού, δεν 

βρέθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές στα αποτελέσματα των επιδόσεων και του χρόνου αντί-

δρασης, ούτε υπήρχε κάποια επίδραση της μουσικής ή του παράγοντα, από πιο αυτί γινόταν 

η λήψη της μουσικής πληροφορίας ξεχωριστά. Ωστόσο βρέθηκε μια σημαντική αλληλεπί-

δραση μεταξύ των παραγόντων μουσική - δεξιόχειρας / αριστερόχειρας, και σε πιο αυτί γινό-

ταν η έκθεση της μουσικής. 
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Συγκεκριμένα στους αριστερόχειρες συμμετέχοντες κάθε ομάδας βρέθηκε ότι ο παράγο-

ντας από πιο αυτί γινόταν η πρόσληψη της μουσικής πληροφορίας είχε σημαντική επίδραση 

στο χρόνο αντίδρασης (απάντησης στα ερωτήματα), ενώ για τους δεξιόχειρες αυτή η επίδρα-

ση δεν υπήρχε. Στους αριστερόχειρες συμμετέχοντες της κατάστασης ακρόασης μουσικής 

του Μότσαρτ παρατηρήθηκε μια αύξηση της απόδοσης όταν η πρόσληψη της μουσικής γινό-

ταν από το δεξί αυτί σε σχέση με το αριστερό. Στους αριστερόχειρες της κατάστασης ακρόα-

σης μουσικής Jazz υπήρχε διαφορά στο χρόνο αντίδρασης ανάλογα με την κατεύθυνση της 

μουσικής πληροφορίας (δεξί / αριστερό αυτί), αλλά με τον αντίθετο τρόπο από την κατάστα-

ση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ. Δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης όταν η 

μουσική παιζόταν στο αριστερό αυτί. Αντίθετα, για τους αριστερόχειρες της κατάστασης ε-

λέγχου (λευκός θόρυβος) δεν υπήρχε επίδραση της κατεύθυνσης της μουσικής (δεξί / αρι-

στερό αυτί) στο χρόνο αντίδρασης. Στους δεξιόχειρες η κατεύθυνση της μουσικής δεν είχε 

επίδραση στο χρόνο αντίδρασης για καμία από τις τρεις καταστάσεις.  

   

 

4.3.2.3.  Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων 
 

Αυτή η μελέτη εξέτασε την πρόβλεψη ότι η μουσική μπορεί να ωφελήσει τις επιδόσεις σε 

δοκιμασίες χώρου, η οποία βασίστηκε σε δύο αντικρουόμενες υποθέσεις. Οι ερευνητές 

Smith, Chu και Edmonston (1977) προτείνουν ότι η διέγερση του δεξιού ημισφαιρίου με δύο 

ερεθίσματα : μουσική - ερεθίσματα αφής, έχει ως αποτέλεσμα ένα φαινόμενο «παρεμβολής», 

που μειώνει την απόδοση σε δοκιμασίες απτικής αναγνώρισης. Επομένως δεδομένου ότι τό-

σο η χωροταξικός συλλογισμός (Corballis, 1997. Ditunno και Mann, 1990) όσο και η επε-

ξεργασία μελωδικών ερεθισμάτων (Bever και Chiarello, 1974. Thomas και Shucard, 1983) 

είναι πρωτίστως λειτουργίες του δεξιού ημισφαιρίου, οι ερευνητές προέβλεψαν ότι όταν η 

μουσική πληροφορία εκλαμβάνεται από το αριστερό αυτί / δεξί ημισφαίριο κατά τη διάρκεια 

δοκιμασιών χώρου, η απόδοση θα μειωθεί λόγων της παράλληλης διεργασίας του δεξιού η-

μισφαιρίου για την κατανομή της προσοχής στα δύο ερεθίσματα. Από την άλλη μεριά, ο 

Rauscher και οι συνεργάτες του (1995) υπέθεσαν ότι η ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ δι-

ευκολύνει τον ημισφαιρικό συγχρονισμό των νευρωνικών συμπλεγμάτων που χρησιμοποιού-

νται για τις δοκιμασίες χώρου και για αυτό το λόγο βελτιώνονται οι ικανότητες χωροταξικής 

σκέψης. 

Επειδή η μελέτη του Rauscher και των συνεργατών του (1995) αφορούσε μια γενική επί-

δραση της μουσικής και στα δύο ημισφαίρια, οι ερευνητές στο συγκεκριμένο πείραμα έκα-
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ναν την υπόθεση ότι η ακρόαση μουσικής του Μότσαρτ θα είχε την ίδια επίδραση στα νευ-

ρωνικά συμπλέγματα για κάθε ημισφαίριο ξεχωριστά. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, προέ-

βλεψαν ότι η μουσική του Μότσαρτ που εκλαμβανόταν από το αριστερό αυτί / δεξί ημισφαί-

ριο, θα προκαλούσε μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης σε δοκιμασίες χώρου, από ότι η 

Jazz μουσική ή ο λευκός θόρυβος. 

Καμία αξιοσημείωτη επίδραση της μουσικής δεν βρέθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη. Ω-

στόσο βρέθηκε μια αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων μουσική – αριστερόχειρας / δε-

ξιόχειρας και από πιο αυτί γινόταν η λήψη της μουσικής πληροφορίας, όσον αφορά το χρόνο 

αντίδρασης στα ερωτήματα. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ μουσικής / αυτιού υπήρχε μόνο 

για τους αριστερόχειρες. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ο χρόνος αντίδρασης των αριστερόχειρων 

τόσο στην κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ όσο και στην κατάσταση ακρόασης 

μουσικής Jazz, ήταν σημαντικά διαφορετικός ανάλογα με το σε πιο αυτί γινόταν η έκθεση 

της μουσικής. Οι συμμετέχοντες είχαν μεγαλύτερο  χρόνο αντίδρασης (καθυστέρηση) όταν η 

μουσική Μότσαρτ παιζόταν στο αριστερό αυτί σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης όταν η Jazz 

μουσική ή ο λευκός θόρυβος παιζόταν στο αριστερό αυτί. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες πα-

ρουσίασαν γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης όταν η μουσική του Μότσαρτ παιζόταν στο δεξί 

αυτί σε σχέση με τον χρόνο αντίδρασης όταν η Jazz μουσική ή ο λευκός θόρυβος παιζόταν 

στο δεξί αυτί. 

Στους αριστερόχειρες συμμετέχοντες της κατάστασης ακρόασης Μότσαρτ βρέθηκε ένας 

μεγαλύτερος μέσος χρόνος αντίδρασης όταν η μουσική παιζόταν στο αριστερό αυτί σε σχέση 

με τους αντίστοιχους της κατάστασης ακρόασης λευκού θορύβου. Ο χρόνος αντίδρασης ήταν 

σημαντικά μικρότερος (γρηγορότερος) όταν η μουσική του Μότσαρτ παιζόταν στο δεξί αυτί 

σε σχέση με τον χρόνο αντίδρασης της κατάστασης λευκού θορύβου όταν αυτός κατευθυνό-

ταν στο δεξί αυτί. Οι αριστερόχειρες συμμετέχοντες της κατάστασης Jazz ωστόσο, έδειξαν 

ένα γρηγορότερο μέσο χρόνο αντίδρασης όταν η μουσική παιζόταν στο αριστερό αυτί σε 

σχέση με τους αντίστοιχους της κατάστασης λευκού θορύβου όταν η έκθεση γινόταν στο α-

ριστερό αυτί.  

Επίσης, στους συμμετέχοντες της κατάστασης ακρόασης μουσικής  Jazz βρέθηκε ένας 

σημαντικά γρηγορότερος μέσος χρόνος αντίδρασης όταν η μουσική παιζόταν στο δεξί αυτί 

από ότι στην κατάσταση ελέγχου (λευκός θόρυβος). Αυτό ήταν ένα απροσδόκητο αποτέλε-

σμα αφού οι ερευνητές περίμεναν ότι η κατάσταση ακρόασης μουσικής Jazz και η κατάστα-

ση ακρόασης λευκού θορύβου θα είχαν παρόμοια αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο επίσης είναι 

το γεγονός ότι, στην κατάσταση ακρόασης λευκού θορύβου δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες δια-
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φορές στον χρόνο αντίδρασης ανάλογα με την κατεύθυνση του θορύβου (δεξί / αριστερό αυ-

τί). 

Η αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε στην κατάσταση ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ 

συμπίπτει με την πρώτη πρόβλεψη των ερευνητών, ότι οι επιδόσεις στη δοκιμασία χώρου θα 

μειώνονταν σε σχέση με την κατάσταση ελέγχου όταν η μουσική παιζόταν στο αριστερό αυτί 

/ δεξί ημισφαίριο. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την υπόθεση που πρότειναν οι 

Smith και συν. (1977), ότι δηλαδή οι παράλληλες διεργασίες και ο ενδοημισφαιρικός «συνα-

γωνισμός» για τους ίδιους μηχανισμούς προσοχής σε ένα ημισφαίριο, είναι παράγοντες που 

ίσως εξηγούν την μείωση των επιδόσεων της κατάστασης ακρόασης μουσικής του Μότσαρτ 

στη δοκιμασία χώρου, σε σύγκριση με την κατάσταση ακρόασης λευκού θορύβου. 

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι για τα παραπάνω αποτελέσματα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

πως είναι γνωστό ότι οι αριστερόχειρες χρησιμοποιούν γενικά περισσότερες παράλληλες δι-

εργασίες μεταξύ των ημισφαιρίων για την επεξεργασία χωρικών και γλωσσικών ερεθισμά-

των από τους δεξιόχειρες. Κατά συνέπεια μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη τάση για παράλλη-

λη διεργασία των χωρικών πληροφοριών και από τα δύο ημισφαίρια. Με το να κατευθύνεται 

η μουσική στο ημισφαίριο που είναι λιγότερο ικανό για τις διεργασίες χωροταξικής σκέψης, 

επιτυγχάνεται η «απασχόληση» του και η αποτροπή του για παράλληλες διεργασίες με το 

δεξί ημισφαίριο. Αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ικανοτήτων χωροτα-

ξικής σκέψης. Οι ερευνητές θεωρούν πως αυτός ίσως ήταν ο λόγος της βελτίωσης της από-

δοσης που παρατηρήθηκε στους αριστερόχειρες συμμετέχοντες της κατάστασης ακρόασης 

μουσικής του Μότσαρτ όταν η μουσική κατευθύνθηκε στο δεξί αυτί / αριστερό ημισφαίριο. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν συμβιβάζονται με την πρόβλεψη που βασίστηκε 

στην υπόθεση των Rauscher και Shaw (1995), ότι όταν η μουσική κατευθύνεται στο αριστε-

ρό αυτί / δεξί ημισφαίριο θα υπάρχουν μεγαλύτερες επιδόσεις για την κατάσταση ακρόασης 

μουσικής του Μότσαρτ σε σχέση με τις άλλες καταστάσεις. Η επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ δεν βρέθηκε στο συγκεκριμένο πείραμα, ωστόσο μια βελτίωση των επιδόσεων για 

την κατάσταση ακρόασης Μότσαρτ παρουσιάστηκε μόνο όταν η μουσική κατευθυνόταν στο 

ημισφαίριο που δεν ήταν το κυρίως υπεύθυνο για τη χωροταξική σκέψη. Ακόμη μια τέτοιου 

είδους θετική επίδραση σημειώθηκε στην κατάσταση ακρόασης Jazz μουσικής, όταν αυτή 

παιζόταν στο αριστερό αυτί / δεξί ημισφαίριο, που δείχνει ότι το μουσικό ερέθισμα ίσως αλ-

ληλεπίδρασε με τους νευρώνες του δεξιού ημισφαιρίου για να διευκολύνει την απόδοση στη 

χωροταξική δοκιμασία.  

Από την άλλη μεριά, οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχει η πιθανότητα στο συγκεκριμέ-

νο δείγμα αριστερόχειρων ατόμων τα νευρωνικά συμπλέγματα του εγκεφάλου όπου γίνονται 

 54



οι διεργασίες για τη χωροταξική σκέψη, να είχαν αντιστραφεί με νευρωνικά συμπλέγματα 

που είναι υπεύθυνα για το λόγο, δηλαδή να λάμβαναν χώρα στο αριστερό ημισφαίριο. Αν 

αυτή η θεωρία ισχύει, τότε η υπόθεση του Rauscher συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευ-

νας. Ωστόσο λόγω της έλλειψης κάποιας μεθόδου τεχνικής απεικόνισης της λειτουργίας του 

εγκεφάλου που να εξακριβώνει πού έγιναν οι νευρωνικές διεργασίες της χωροταξικής σκέ-

ψης σε αυτά τα άτομα, κανένα οριστικό συμπέρασμα δεν μπορεί να συναχθεί. 

Οι ερευνητές καταλήγοντας δηλώνουν ότι πρέπει να γίνουν περεταίρω μελέτες σχετικά 

με τη λειτουργική ασυμμετρία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων αριστερόχειρων ατόμων, ώστε 

να εξηγηθούν τα διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις ικανότητες χωροταξικού συλ-

λογισμού. Μια τέτοια μελλοντική έρευνα μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο αριστερόχειρα 

άτομα ώστε το μέγεθος του δείγματος να είναι μεγαλύτερο. Επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ 

ακρόασης Jazz μουσικής - αυτιού - χρόνου αντίδρασης, είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που 

αξίζει περεταίρω έρευνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές ίσως και άλλα είδη μουσικής έκτος 

από τη μουσική του Μότσαρτ να επηρεάζουν τις ικανότητες σε δοκιμασίες χωροταξικής 

σκέψης, για διαφορετικούς λόγους.   

                  

     

 

Πίνακας 11 

Κατάσταση  Μότσαρτ

8

9

10
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Αριστερό αυτί                                                                                                Δεξί αυτί 
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όν
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Δεξιόχειρες

Αριστερόχειρες
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Πίνακας 12 

Κατάσταση  Jazz

7

8

9

10

11

12

13

Αριστερό αυτί                                                                                               Δεξί αυτί 

Χρ
όν

ος
 

αν
τί
δρ

ασ
ης

Δεξιόχειρες

Αριστερόχειρες

  
 

  Πίνακας 13 

Κατάσταση  λευκού  θορύβου

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

Αριστερό αυτί                                                                                        Δεξί  αυτί 

Χρ
όν
ος

 
αν
τίδ

ρα
ση

ς

Δεξιόχειρες

Αριστερόχειρες

Οι παραπάνω Πίνακες 11, 12, 13 είναι αναπαραγωγή των αντίστοιχων Πινάκων 1, 2, 3από το                 

άρθρο των Coutu και Bauman (2000, σ. 145 - 147) 
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Κεφάλαιο 5 :  Επίλογος - Η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ στην 

ευρύτερη εικόνα της έρευνας για τη μουσική 

               
 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, μέσα στην επιστημονική κοινότητα οι από-

ψεις διίστανται όσον αφορά τη γνησιότητα της επίδρασης της μουσικής του Μότσαρτ στη 

βελτίωση του χωροταξικού συλλογισμού των ακροατών. Επιπλέον, τα δραστικά χαρακτηρι-

στικά της μουσικής που έχουν ως αποτέλεσμα την επίδραση Μότσαρτ δεν έχουν γίνει κατα-

νοητά και έτσι απαιτούνται συστηματικές έρευνες ώστε να εξακριβωθούν τα βαθύτερα αίτια  

της. Παραβλέποντας τις τρέχουσες διαμάχες οι οποίες με τον καιρό θα επιλυθούν, ας υποθέ-

σουμε ότι η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ είναι πραγματική και ότι 10 λεπτά έκθεσης 

σε μουσική του Μότσαρτ (και μερικά άλλα είδη μουσικής) πράγματι αυξάνουν την ικανότη-

τα χωροταξικού συλλογισμού για μια περίοδο 10 - 15 λεπτών. Η σπουδαιότητα ενός ευρήμα-

τος εξαρτάται. Αν το ερώτημα είναι κατά πόσο η σύντομη έκθεση σε μια ορισμένη μουσική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τη λειτουργία του εγκε-

φάλου, συνδέοντας την ακρόαση μουσικής με τη χωροταξική σκέψη, τότε η απάντηση μπο-

ρεί να είναι θετική. Η επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ θα μπορούσε να παράσχει ένα 

σημαντικό επιστημονικό εργαλείο σε αυτή την έρευνα. Ωστόσο αν το ερώτημα είναι κατά 

πόσο η σύντομη έκθεση σε μια ορισμένη μουσική μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την μα-

κροπρόθεσμη βελτίωση στη νοημοσύνη, είτε αυτό περιορίζεται στις ικανότητες χωροταξικού 

συλλογισμού είτε στη γενικότερη νοημοσύνη, τότε η απάντηση είναι όχι.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική και μακροχρόνια ενασχόληση και εκμάθηση 

μουσικής, ειδικά όταν αυτή αρχίζει πριν την ηλικία των 10 ετών, διαφοροποιεί ανατομικά και 

λειτουργικά τον εγκέφαλο των τον μουσικών από τον εγκέφαλο των μη μουσικών. Σε αντί-

θεση με αυτές τις «μόνιμες» επιδράσεις της μουσικής, όπως γίνεται κατανοητό από τα παρα-

πάνω, οι πιο αισιόδοξες απόψεις για την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, είναι ότι είναι 

πολύ σύντομη και επίσης περιορίζεται σε δοκιμασίες χωροταξικού συλλογισμού. Έτσι, οι 

πρακτικές του εφαρμογές φαίνονται ελάχιστες.  

Σε κάθε περίπτωση, το πεδίο της έρευνας στη μουσική είναι πολύ ευρύ και έχει καλύψει 

ολόκληρο τον 20ο αιώνα.Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να 

αρχίσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για την επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ. Οι αναφορές έχουν παρουσιαστεί για εντυπωσιασμό και έχουν υπεραπλουστευθεί. 

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη πεποίθηση ότι μερικά λεπτά ακρόασης Μότσαρτ 

βελτιώνουν τη νοημοσύνη επίσης απαιτεί ένα κοινό που είναι πολύ πρόθυμο να δεχθεί α-
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πλουστευτικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα, απεικονίζοντας τη βαθιά ριζωμένη και γε-

νικά σιωπηρή ανθρώπινη ροπή, να πάρουμε «κάτι με το τίποτα», ή στην πιο συνηθισμένη 

μορφή να «πάρουμε πολλά με μικρό αντίτιμο». Σε μια εξυπηρετική μορφή, αυτό φαίνεται 

στα ψώνια ως κυνήγι ευκαιριών.  

Δυστυχώς, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση για το κυνήγι ευκαιριών 

στη γνώση. Αυτό πουθενά δεν είναι πιο προφανές από το ενδιαφέρον του κόσμου για την ε-

πίδραση της μουσικής του Μότσαρτ, όπου η ευκαιρία να «αγοράσουμε» αυξημένη νοημοσύ-

νη σε τιμή ευκαιρίας (το κόστος ενός CD) και με λίγο χρόνο ακρόασης, έχει αποδειχθεί ακα-

ταμάχητη. 
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