
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

 
 

«Έρευνα για τις µουσικές προτιµήσεις σε σχέση µε 

την προσωπικότητα και τους τύπους δεσµού» 

 
 

 
 
 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ  [Α.Μ. 1279] 

ΕΠΟΠΤΗΣ: Κ. ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ 

 
 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2005 
 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Σελίδες 

Περίληψη…………………………………………………………………………………………………..3 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………………………………..………….4 

 

1.1. Συναισθήµατα και µουσική…………………………….………………………………………5 

 

1.2. Η σηµαντικότητα της µουσικής και η σχέση της µε την 

       έννοια της «ταυτότητας» στους εφήβους και στους νέους…………………..…11 

 

1.3. Έρευνες σχετικά µε τις µουσικές προτιµήσεις και την 

       προσωπικότητα………………………………………………………………………………….15 

 

1.4. Heavy metal και rap µουσική……………………………………………………………….20 

 

2. Σκοπός/Υποθέσεις της έρευνας…………….…………………………………………………22 

 

3. Μεθοδολογία…………………………………………………………………………………………23 

 

4. Αποτελέσµατα……………………………………………………………………………………….27 

 

5. Συζήτηση………………………………………………………………………………………………46 

 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………………………….55 

 

Παράρτηµα……………………………………………………………………………………………….60 

 

 



 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Οι µουσικές προτιµήσεις είναι ένα σύνθετο φαινόµενο το οποίο δεν έχει 

διερευνηθεί από τους ψυχολόγους στην Ελλάδα. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 

δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο πως η µουσική 

συνδέεται µε τα συναισθήµατα, αλλά για το πόσο σηµαντική είναι η µουσική και 

οι µουσικές προτιµήσεις, στους εφήβους και τους νέους. Το πρώτο µέρος 

τελειώνει µε µια ανασκόπηση των ερευνών που εξετάζουν τη σχέση των 

µουσικών προτιµήσεων µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στο δεύτερο 

µέρος, παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε για τις µουσικές προτιµήσεις. Ο σκοπός 

της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι µουσικές προτιµήσεις σε σχέση µε την 

προσωπικότητα και τους τύπους δεσµού. Οι συµµετέχοντες της έρευνας ήταν 72 

φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίζονται µε τα διάφορα είδη 

µουσικής. Επιπλέον, ο παράγοντας δεκτικότητα στην εµπειρία προβλέπει τις 

µουσικές προτιµήσεις. Τέλος, οι τύποι δεσµού ασφαλής και εµµονής έχουν σχέση 

και προβλέπουν τα είδη µουσικής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η µουσική µας συνοδεύει σε πάρα πολλές καταστάσεις της ζωής µας. 

Κανένας ίσως, δεν θα µπορούσε να φανταστεί µια γιορτή, µια εκδήλωση, ένα 

κοινωνικό γεγονός ή ένα πάρτι, χωρίς να υπάρχει µουσική. Όµως η µουσική µας 

συνοδεύει και σε πιο προσωπικές και ίσως πιο µοναχικές µας στιγµές. Μας 

βοηθάει να χαλαρώσουµε, να διασκεδάσουµε, να αναπολήσουµε και να 

θυµηθούµε παλιές στιγµές της ζωής µας και ίσως να σκεφτούµε.  

 Αν και η µουσική έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της γνωστικής ψυχολογίας 

(Krumhansl, 2000, Ilari, 2002, Schellenberg, & Trehub, 2003), των 

νευροεπιστηµών (Schmidt & Trainor 2001, Altenmuller, et al., 2002, Panksepp & 

Bernatzky, 2002, Mennon, et al., 2002) και της ψυχοθεραπείας (Schmid & 

Aldridge, 2004), πολύ λίγα πράγµατα είναι γνωστά, όσον αφορά το γιατί οι 

άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη προτίµηση σε κάποια είδη µουσικής ή γιατί τους αρέσει 

περισσότερο να ακούν κάποιο συγκεκριµένο είδος µουσικής, από ότι κάποιο άλλο.  

 Υπάρχουν πολύ λόγοι, τόσο ψυχολογικοί, όσο και κοινωνικοί που 

επηρεάζουν τις µουσικές προτιµήσεις των ανθρώπων, µε αποτέλεσµα αυτές να 

αποτελούν ένα αρκετά σύνθετο φαινόµενο. Η προτίµηση έχει να κάνει µε την 

αποτίµηση ενός ερεθίσµατος και εκφράζεται λεκτικά µε όρους όπως: «µου αρέσει 

κάτι ή όχι» και «επιθυµώ αυτό περισσότερο, από κάτι άλλο». Όσον αφορά τη 

µουσική, η προτίµηση µεταφράζεται ως ο λεκτικός ισχυρισµός κάποιου, που 

εκφράζεται µε σιγουριά και σφοδρότητα, αναφορικά µε το αν του αρέσει ή όχι 

ένα είδος µουσικής, ή σε ένα συγκριτικό πλαίσιο αν του αρέσει κάποιο µουσικό 

είδος περισσότερο από κάποιο άλλο. Επιπρόσθετα, σε ένα µη λεκτικό επίπεδο, οι 

µουσικές προτιµήσεις, µπορούν να καθοριστούν µε σχετική ακρίβεια από την 

παρατηρούµενη συµπεριφορά των ατόµων. Με άλλα λόγια, από τη συνειδητή 

επιλογή κάποιου να ακούει ένα µουσικό είδος, αντί κάποιο άλλο, ή ακόµα και από 

τη διάρκεια και τη συχνότητα της συγκεκριµένης συµπεριφοράς (δηλαδή της 

ακρόασης του συγκεκριµένου είδους) (Scherer &Zentner, 2001). 
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 Στόχος της παρούσας εργασίας αρχικά, είναι να γίνει µια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας αναφορικά µε το πώς συνδέεται η µουσική µε τα συναισθήµατα. 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά για τις µουσικές προτιµήσεις των εφήβων και πώς 

αυτές αποκαλύπτονται ως ένα είδος «ταυτότητας». Η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

τελειώνει, µε τις έρευνες που έχουν γίνει για τις µουσικές προτιµήσεις και πως 

αυτές σχετίζονται µε την προσωπικότητα. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, 

παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε για τη διερεύνηση των µουσικών προτιµήσεων 

σε σχέση µε την προσωπικότητα και τους τύπους δεσµού.  

 

 

1.1. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

 Από την εποχή του Πλάτωνα µέχρι τις µέρες µας, οι φιλόσοφοι και οι 

κριτικοί τέχνης µιλώντας για την αισθητική και το νόηµα της µουσικής, 

υποστηρίζουν ότι η µουσική έχει την ικανότητα να προκαλεί συναισθηµατικές 

αντιδράσεις στους ακροατές. Παράλληλα, οι ίδιοι οι ακροατές, συστηµατικά 

αναφέρουν ότι η µουσική τους προκαλεί συναισθήµατα και συγκινήσεις (Meyer, 

1956). Επιπλέον, οι άνθρωποι αναφέρουν ότι ένα βασικό κίνητρο για να 

ακούσουν µουσική, είναι η συναισθηµατική επίδραση που αυτή ασκεί. Μάλιστα, 

είναι άξιο απορίας, πως οι άνθρωποι µπορούν να έχουν συναισθηµατικές 

αντιδράσεις σε τραγούδια µε στίχους µιας ξένης γλώσσας την οποία δεν 

καταλαβαίνουν (Krumhansl, 2002).  

 Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η άποψη που λέει ότι η µουσική από 

µόνη της δεν προκαλεί/ διεγείρει συναισθηµατικές αντιδράσεις. Ότι οι άνθρωποι 

µπορούν να ακούν ένα µουσικό κοµµάτι χωρίς να αισθάνονται κάτι συγκεκριµένο. 

Για την ακρίβεια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι σπάνια 

βιώνουν συναισθηµατικές αντιδράσεις από το άκουσµα µουσικής (Sloboda & 

Juslin, 2001). Η διάθεση του ακροατή, οι γνωστικές λειτουργίες (µνήµη, σκέψεις, 

συνειρµοί), η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα άτοµα που µπορεί να 
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βρίσκονται µαζί του και η προηγούµενη εµπειρία, είναι στοιχεία που όλα µαζί 

συνθέτουν ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο συµβάλλει καθοριστικά σε αυτό 

που θεωρούµε συναισθηµατική αντίδραση από τη µουσική (Lavy, 2001).  

 Τα συναισθήµατα προδιαθέτουν τα άτοµα ώστε να δράσουν σε διάφορες 

καταστάσεις και να καταφέρουν να επιτύχουν ή να συντηρήσουν µία κατάσταση 

ευηµερίας. Αντίθετα, η µουσική δεν αλλάζει εµφανώς τη σωµατική κατάσταση 

των ατόµων, ούτε εκµαιεύει αναγκαία κάποια δράση. Παρά τις παραπάνω 

διαφορές, υπάρχουν ψυχολογικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα «µουσικά 

συναισθήµατα» είναι τουλάχιστον ως ένα βαθµό παρόµοια µε τα άλλα 

συναισθήµατα (Krumhansl, 2002). 

 Σε µια προσπάθεια να εξακριβώσουν αν τα συναισθήµατα που εκφράζονται 

από τους ακροατές (ως αποτέλεσµα της µουσικής ακρόασης), µπορούν να 

εξηγηθούν µε τη βοήθεια των γενικών θεωριών για τα συναισθήµατα, οι North 

και Hargreaves (1997), χρησιµοποίησαν µια τροποποιηµένη έκδοση της 

«circumplex» θεωρίας του Russell. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έρευνα 

των North και Hargreaves, αξίζει να αναφερθούµε εν συντοµία, στη θεωρία του 

Russell για τα συναισθήµατα.  

 Το «circumplex» µοντέλο του Russell (1980) για τα συναισθήµατα, 

αποτελείται από δύο ανεξάρτητες διαστάσεις. Η µία διάσταση ονοµάζεται 

ενεργοποίηση/παθητικότητα (arousal/ sleepy) και η άλλη ευχάριστο/δυσάρεστο 

συναίσθηµα (pleasant/ unpleasant) [Σχήµα 1]. Θεωρείται ότι η πλειοψηφία των 

συναισθηµάτων εµπίπτουν στην περιφέρεια του κύκλου και χαρακτηρίζονται 

επαρκώς ανάλογα µε τη θέση τους, µε όρους ενεργοποίησης/παθητικότητας και 

ευχαρίστησης/ δυσαρέσκειας. Μέσα σε αυτήν την κατασκευή, τα συναισθήµατα 

που είναι διαγώνια στον κύκλο όπως για παράδειγµα η χαρά και η λύπη, 

σχετίζονται αντίστροφα. Το συγκεκριµένο µοντέλο περικλείει δύο σηµαντικές 

πλευρές των συναισθηµάτων: ότι διαφέρουν ως προς το βαθµό της οµοιότητάς 

τους και ότι ορισµένα συναισθήµατα (π.χ. η χαρά µε τη λύπη) µπορούν να 

θεωρηθούν ως διπολικά. Ένα επιπλέον στοιχείο που υποδεικνύει τη δύναµη του 

µοντέλου του Russell, είναι ότι προτείνει έναν απλό αλλά ισχυρό τρόπο 
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οργάνωσης διαφορετικών συναισθηµάτων σε όρους συναισθηµατικής αποτίµησης 

(ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια) και φυσιολογικών αντιδράσεων (υψηλή ή χαµηλή 

ενεργοποίηση). Τα συναισθήµατα τα οποία είναι στην ίδια θέση µέσα στην 

κυκλική µήτρα, µπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Για παράδειγµα, ο φόβος και ο 

θυµός είναι δυο συναισθήµατα που προκαλούν υψηλή ενεργοποίηση και υψηλή 

δυσαρέσκεια. Παρ’ όλα αυτά διαφέρουν πολύ, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους 

στον οργανισµό.  

 Οι North και Hargreaves (1997) όπως προαναφέρθηκε, εφάρµοσαν µια 

τροποποιηµένη έκδοση του µοντέλου του Russell στην περιοχή της µουσικής. Ο 

κύριος στόχος της έρευνάς τους ήταν να αποδείξουν ότι τα συναισθήµατα που 

εκφράζονται από τους ακροατές, (ως αποτέλεσµα της ακρόασης µουσικών  

 

                        Ενεργοποίηση  
Τρόµος   Έκπληξη  

Φόβος   
Θυµός     Ευφροσύνη 

Ενόχληση    Χαρά 
Απογοήτευση    Ευχαρίστηση 

 
∆υσάρεστο     Ευχάριστο 
Συναίσθηµα     Συναίσθηµα 
 
Μιζέρια     Ικανοποίηση 
 Θλίψη    Ηρεµία 
Κατάθλιψη 
   Βαρεµάρα    Χαλάρωση 
 
         Κούραση   Υπνηλία 
                       Παθητικότητα 
 

Σχήµα 1: Το µοντέλο για τα Συναισθήµατα του Russell  [The circumplex model 

of emotion]  (Russell, 1980). 

 

αποσπασµάτων) µπορούν να προβλεφθούν και να εξηγηθούν σε σχέση µε την 

προτίµηση και τη δυνατότητα διέγερσης. Με άλλα λόγια, θέλησαν να 

διερευνήσουν τις οµοιότητες ανάµεσα στις ευχάριστες και τις διεγερτικές 
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ιδιότητες των µουσικών αποσπασµάτων, καθώς και τα συναισθήµατα που 

εκφράζονται µέσα από αυτά τα αποσπάσµατα. [Αν και το µοντέλο που 

χρησιµοποίησαν βασιζόταν στην θεωρία του Russell, δεν είχαν σαν στόχο να 

ελέγξουν αυτή τη συγκεκριµένη θεωρία]. Επιπρόσθετα, ενσωµάτωσαν στο 

µοντέλο τους στοιχεία και από το µοντέλο του Berlyne (1974) για τις αισθητικές 

αντιδράσεις. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Berlyne, υπάρχει µια σχέση 

αντιστραµµένου – U, ανάµεσα στην προτίµηση για καλλιτεχνικά ερεθίσµατα και 

στη δυνατότητα διέγερσης που αυτά προκαλούν. Η προτίµηση είναι µέγιστη για 

ερεθίσµατα µε µέτρια δυνατότητα διέγερσης, ενώ εξασθενίζει όταν η δυνατότητα 

διέγερσης φτάνει σε ακραία επίπεδα. Ο Berlyne ισχυριζόταν ότι, παράγοντες όπως 

η πολυπλοκότητα του µουσικού κοµµατιού και η οικειότητα του ακροατή µε τη 

µουσική, καθορίζουν τη δυνατότητα διέγερσης. 

 

  Προτίµηση 
 
         Χαλαρωτικός/Ήρεµος  Εντυπωσιακός/Εύθυµος 
         (Τεταρτηµόριο 1)  (Τεταρτηµόριο 2) 
 
Χαµηλή      Υψηλή 
δυνατότητα     δυνατότηταl 
διέγερσης     διέγερσης 
 
    Πληκτικός/Μη διεγερτικός Ανησυχητικός/Που προκαλεί σύγχυση  
    (Τεταρτηµόριο 4)   (Τεταρτηµόριο 3) 
 
  Αντιπάθεια 
 

Σχήµα 2: Μετάφραση του προσαρµοσµένου µοντέλου των North & Hargreaves 

(1997) για τα συναισθήµατα που εκφράζονται µέσα από τη µουσική. 

 

 Οι αλλαγές που έκαναν North και Hargreaves στο αρχικό µοντέλο του 

Russell, ήταν δύο (Σχήµα 2). Η πρώτη αλλαγή είναι ότι τοποθέτησαν τη 

διέγερση στον οριζόντιο άξονα, αντί στον κάθετο που ήταν σύµφωνα µε τον 

Russell. Η δεύτερη αλλαγή ήταν οι διαφορετικές ονοµασίες που έδωσαν στους 
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δύο άξονες. Ο άξονας ενεργοποίηση/ παθητικότητα µετονοµάστηκε σε υψηλή/ 

χαµηλή δυνατότητα διέγερσης και ο άξονας ευχάριστο/δυσάρεστο συναίσθηµα 

µετονοµάστηκε σε προτίµηση/αντιπάθεια1. Μάλιστα, ο άξονας της προτίµησης 

είναι από το µοντέλο του Berlyne. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2, οι ερευνητές 

χρησιµοποίησαν οχτώ συναισθήµατα2 ως αντιπροσωπευτικοί νοηµατικοί 

συνδυασµοί για την προτίµηση και τη δυνατότητα διέγερσης.  

 Υπέθεσαν λοιπόν, ότι η προτίµηση και η δυνατότητα διέγερσης θα είναι 

σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για τα συναισθήµατα που εκφράζονται µέσα 

(ή αλλιώς δηλώνονται) από την ακρόαση της µουσικής. Για να εξετάσουν αυτές 

τις σχέσεις, χρησιµοποίησαν 32 µουσικά αποσπάσµατα χωρίς στίχους, διάρκειας 

ενός λεπτού. Το δείγµα αποτελούνταν από 60 προπτυχιακούς φοιτητές, στους 

οποίους ζητήθηκε να βαθµολογήσουν (µε µια 11-βάθµια κλίµακα Likert) την 

έκταση κατά την οποία κάθε µουσικό απόσπασµα εξέφραζε κάθε ένα από τα 

οχτώ συναισθήµατα που περιγράφονται στο µοντέλο τους. Εξήντα επιπλέον 

φοιτητές, βαθµολόγησαν (ξανά µε µια 11-βάθµια κλίµακα Likert) κάθε µουσικό 

απόσπασµα για την προτίµηση και τη δυνατότητα διέγερσης. Οι πολλαπλές 

αναλύσεις παλινδρόµησης, έδειξαν ότι οι εκτιµήσεις για την προτίµηση και τη 

δυνατότητα διέγερσης ήταν σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για κάθε ένα 

από τα οχτώ συναισθήµατα. Η ανάλυση παραγόντων, όσον αφορά τις εκτιµήσεις 

για τα οχτώ συναισθήµατα, έδειξε δύο παράγοντες. Τα συναισθήµατα/ επίθετα 

«πληκτικός», «µη-διεγερτικός», «που προκαλεί σύγχυση» και «ανησυχητικός» 

φόρτωναν αρνητικά στον πρώτο παράγοντα, ενώ τα «εντυπωσιακός», 

«εύθυµος», «χαλαρωτικός» και «ήρεµος» φόρτωναν θετικά. Οι North και 

Hargreaves ονόµασαν αυτόν τον παράγοντα «προτίµηση/αντιπάθεια». Ο άλλος 

παράγοντας µεταφράστηκε ως «χαµηλή/υψηλή δυνατότητα διέγερσης». Το 

εύρηµα τους αυτό υποδηλώνει ότι τα συναισθήµατα που εκφράζονται από τα 

                                                 
1 Οι αγγλικοί όροι για τους δύο άξονες είναι: στον οριζόντιο low/high arousal potential και στον 
κάθετο like/dislike.  
2 Οι αγγλικοί όροι των συναισθηµάτων είναι: για το 1 τεταρτηµόριο relaxing/peaceful, για το 2 
τεταρτηµόριο exciting/festive, για το 3 τεταρτηµόριο unsettling/disconcerting και για το 4 
τεταρτηµόριο boring/unstimulating (North, & Hargreaves, 1997).  
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µουσικά αποσπάσµατα είναι αλληλοεξαρτώµενα µε τις ευχάριστες και διεγερτικές 

ιδιότητές τους. Το γενικό συµπέρασµα των δύο ερευνητών είναι ότι οι εκτιµήσεις 

των συµµετεχόντων για τα συναισθήµατα που εκφράζονται από τα µουσικά 

αποσπάσµατα, µπορούν προβλεφθούν από το κατά πόσο τους αρέσει και τους 

διεγείρει το µουσικό κοµµάτι.  

 Αρκετά χρόνια αργότερα, οι Ritossa και Rickard (2004), θέλησαν να 

ελέγξουν κάποιες όψεις του τροποποιηµένου µοντέλου που είχαν προτείνει οι 

North και Hargreaves. Πιο συγκεκριµένα, ήθελαν να µελετήσουν τη χρησιµότητα 

των διαστάσεων «ευχαρίστηση» και «προτίµηση», στην πρόβλεψη των 

συναισθηµάτων που εκφράζονται µέσα από το άκουσµα κοµµατιών κανονικής 

διάρκειας. Επιπλέον, να διερευνήσουν την επίδραση της οικειότητας των 

ακροατών µε τα µουσικά κοµµάτια. Η οικειότητα είχε αναγνωριστεί ως 

παρεµβαλλόµενη µεταβλητή στην έρευνα των North και Hargreaves. Τέλος, να 

επιβεβαιώσουν τη συνεισφορά της υποκειµενικής διέγερσης στην πρόβλεψη των 

συναισθηµάτων. 

 Για να εξετάσουν τις υποθέσεις τους, χρησιµοποίησαν τέσσερα µουσικά 

κοµµάτια κανονικής χρονικής διάρκειας, τα οποία ήταν αντιπροσωπευτικά (όσον 

αφορά τα συναισθήµατα) για κάθε ένα από τα τεταρτηµόρια και ταυτόχρονα 

οικεία στους συµµετέχοντες της έρευνας. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν, ότι για 

τα συγκεκριµένα µουσικά κοµµάτια, η διέγερση, η ευχαρίστηση και η οικειότητα, 

ήταν οι πιο χρήσιµοι προβλεπτικοί παράγοντες. Τα ευρήµατά τους όµως, 

αµφισβήτησαν τη χρησιµότητα της προτίµησης ως αξιόπιστο προβλεπτικό 

παράγοντα. Οι Ritossa και Rickard, αναφέρουν ότι αν και οι µεταβλητές 

προτίµηση και ευχαρίστηση σχετίζονται ισχυρά, δεν είναι συνώνυµες, όσον 

αφορά το πεδίο της µουσικής. Καταλήγουν δε στο ότι, οι διαστάσεις ευχαρίστηση 

και διέγερση του circumplex µοντέλου, θα πρέπει να διατηρούνται όταν αυτό 

εφαρµόζεται στα µουσικά ερεθίσµατα καθώς και ότι η µέτρηση της οικειότητας 

των ακροατών µε τα µουσικά κοµµάτια, συµβάλλει στην πρόβλεψη των 

συναισθηµάτων που εκφράζονται από το άκουσµα της µουσικής.  
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 Θα πρέπει να πούµε σε αυτό το σηµείο, ότι η έκταση και ο σκοπός της 

παρούσας εργασίας δεν επιτρέπουν την εις βάθος µελέτη των θεµάτων που 

προαναφέρθηκαν. Θεωρούµε όµως ότι τα συγκεκριµένα θέµατα ενδείκνυνται για 

περισσότερη έρευνα και επεξεργασία. 

 

 

1.2. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. 

 

 Αναµφίβολα, η µουσική είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη ζωή των νέων. 

Αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών υποδεικνύουν ότι οι νέοι αφιερώνουν ένα 

µεγάλο ποσοστό ωρών (περίπου 14%) από τη ζωή τους, ακούγοντας µουσική. 

Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ίδιο µε αυτό που αφιερώνουν στο να 

βλέπουν τηλεόραση και µικρότερο από το ποσοστό των ωρών που εµπλέκονται 

σε κάποια συζήτηση (Mehl & Pennebaker, 2003).  

 Επιπρόσθετα, σε µία άλλη έρευνα βρέθηκε ότι η προτίµηση για τη µουσική 

ακρόαση ήταν πιο σηµαντική, από όλες τις άλλες δραστηριότητες που µπορεί να 

κάνει κάποιος στον ελεύθερο χρόνο του (π.χ. να διαβάσει ένα βιβλίο, να δει 

τηλεόραση κ.λ.π.). Ακόµα, οι συµµετέχοντες τις συγκεκριµένης έρευνας δήλωσαν 

ότι προτιµούν να ακούν µουσική µε µεγαλύτερη συχνότητα, από ότι να κάνουν 

άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα, συνδυάζουν το άκουσµα µουσικής µε ένα 

πλήθος δραστηριοτήτων - καταστάσεων (όπως όταν οδηγούν, όταν είναι µόνοι 

τους στο σπίτι, όταν βρίσκονται µε φίλους, όταν αθλούνται κ.λ.π.) (Rentfrow & 

Gosling, 2003). 

 Αντίθετα, στην έρευνα της North και των συνεργατών της (2000), ενώ οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ασχολούνται ιδιαίτερα µε µουσικές δραστηριότητες 

(ακούγοντας και παίζοντας µουσική) στον ελεύθερο χρόνο τους, όταν ρωτήθηκαν 

αν προτιµούν να κάθονται στο σπίτι και να ακούν µουσική ή να βγαίνουν έξω, 
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προτίµησαν το τελευταίο. Παρ’ όλα αυτά, η µουσική ακρόαση της ποπ και της 

χορευτικής µουσικής, αποτελούσε την πιο αγαπηµένη δραστηριότητα των 

συµµετεχόντων όταν παρέµεναν στο σπίτι.  

 Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, οι µουσικές προτιµήσεις χρησιµοποιούνται 

από τους νέους και για δύο ακόµα πολύ σηµαντικούς λόγους: Πρώτον, για να 

κατανοήσουν και να προσδιορίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους και δεύτερον 

για να ενταχθούν ή να διαφοροποιηθούν από οµάδες συνοµηλίκων. 

Αποκαλύπτουν δηλαδή ένα είδος «κοινωνικής µουσικής ταυτότητας», µε στόχο 

να δηλώσουν σε ποια κοινωνική οµάδα ανήκουν και από ποιες οµάδες επιθυµούν 

να διαφοροποιηθούν. 

 Στην έρευνα των Rentfrow & Gosling, (2003) που προαναφέρθηκε, οι 

συµµετέχοντες πίστευαν ότι οι µουσικές προτιµήσεις τους (µαζί µε τα χόµπι, και 

τον προσωπικό τους χώρο) αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία για την αυτοεικόνα 

τους. Υποστήριξαν επίσης, ότι οι µουσικές προτιµήσεις αποκαλύπτουν 

περισσότερες πληροφορίες για την προσωπικότητα των ίδιων και την 

προσωπικότητα των άλλων, σε σύγκριση µε άλλες δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου (π.χ. διάβασµα βιβλίων, αγαπηµένα προγράµµατα στην τηλεόραση, 

αγαπηµένες ταινίες κ.λ.π.). Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι οι συµµετέχοντες της 

συγκεκριµένης έρευνας, θεωρούσαν ως πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την 

προσωπικότητα των άλλων τα χόµπι.  

 Παράλληλα, οι έφηβοι συµµετέχοντες µιας άλλης έρευνας (North et al., 

2000) ανέφεραν ότι µέσα στους λόγους για τους οποίους ακούν και παίζουν την 

αγαπηµένη τους µουσική (συγκεκριµένα την ποπ), είναι για να ικανοποιήσουν 

συναισθηµατικές ανάγκες και για να δηµιουργήσουν µια εξωτερική εικόνα 

(image). Όταν ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι οι συνοµήλικοί τους ακούνε και 

παίζουν ποπ µουσική, οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν στην πλειοψηφία τους 

θετικές. Για παράδειγµα δήλωσαν ότι οι άλλοι έφηβοι ακούν και παίζουν ποπ 

µουσική για να είναι µέσα στην µόδα, για να δηµιουργήσουν εικόνα για τον εαυτό 

τους, για να απαλύνουν την ένταση και το στρες, για να µειώσουν το συναίσθηµα 

της µοναξιάς κ.α. Αντίθετα, οι συµµετέχοντες έδειξαν να πιστεύουν ότι ο 
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µοναδικός λόγος για τον οποίο οι συνοµήλικοί τους ακούν και παίζουν κλασσική 

µουσική (το µη αρεστό για τους συµµετέχοντες είδος), είναι γιατί θέλουν να 

ευχαριστήσουν τους γονείς και τους δασκάλους τους. Φαίνεται λοιπόν από τα 

παραπάνω, ότι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος ακούει ένα είδος µουσικής, 

επηρεάζονται από το αν αυτός που κάνει τις αποδόσεις είναι οπαδός του 

συγκεκριµένου είδους ή όχι.  

 Η δήλωση των µουσικών προτιµήσεων λειτουργεί ως «έµβληµα» για τους 

εφήβους. Μέσω αυτής οι έφηβοι ερµηνεύουν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των 

συνοµηλίκων τους, καθώς επίσης διατηρούν συγκεκριµένες προσδοκίες όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά των οπαδών διαφορετικών ειδών µουσικής (North & 

Hargreaves, 1999). Σε µια πιλοτική έρευνα του Tarrant και των συνεργατών του 

(2001), ζητήθηκε από εφήβους να κατατάξουν διάφορα είδη µουσικής σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες: στη µουσική που τους αρέσει και στη µουσική που δεν τους 

αρέσει. Επίσης τους ζητήθηκε να κατατάξουν τους οπαδούς των δύο κατηγοριών 

ανάλογα µε κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι οι συµµετέχοντες απέδωσαν αρνητικά χαρακτηριστικά στους οπαδούς της 

µουσικής που δεν τους άρεσε και θετικά χαρακτηριστικά στους οπαδούς της 

µουσικής που τους άρεσε. Αργότερα στην κύρια έρευνά τους, ζήτησαν από ένα 

µεγαλύτερο δείγµα εφήβων, να εκτιµήσουν τις µουσικές προτιµήσεις των 

µαθητών του σχολείου τους και τις µουσικές προτιµήσεις συνοµηλίκων τους από 

άλλα σχολεία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι συµµετέχοντες εκτίµησαν ότι τα 

µέλη του σχολείου τους θα προτιµούν να ακούνε τα αγαπηµένα είδη µουσικής 

των συµµετεχόντων. Αντίθετα, εκτίµησαν ότι οι συνοµήλικοί από τα άλλα 

σχολεία, θα προτιµούν να ακούνε είδη µουσικής τα οποία δεν ήταν αρεστά στους 

συµµετέχοντες της έρευνας. 

 Οι Tekman και Hortaçsu (2002), υπέθεσαν ότι οι οπαδοί των διαφόρων 

µουσικών ειδών θα διαχωρίζονται και θα περιγράφονται µε τρόπο που θα 

αντανακλά την κοινωνική τους θέση. Επίσης, υπέθεσαν ότι σύµφωνα µε τη 

Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας, οι συµµετέχοντες οι οποίοι προτιµούν ένα 

µουσικό είδος θα αποδώσουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά στους οπαδούς 



 14

του συγκεκριµένου µουσικού είδους, συγκριτικά µε τους συµµετέχοντες που δεν 

προτιµούν το συγκεκριµένο είδος. Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν αναφορικά µε 

έξι είδη µουσικής: την Arabesk (συγκεκριµένο µουσικό είδος που ακούγεται στην 

Τουρκία), την κλασσική, την ποπ, τη rap, τη rock και την παραδοσιακή τουρκική 

µουσική. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ακροατές των διαφορετικών µουσικών 

ειδών περιγράφονται µε τρεις διαστάσεις: οι «αποτυχηµένοι», οι «ενεργητικοί» 

και οι «πνευµατικά ελκυστικοί». Πιο συγκεκριµένα βρέθηκε ότι η κλασσική και η 

παραδοσιακή τούρκικη µουσική, χαρακτηρίστηκαν ως είδη υψηλής ποιότητας, 

που χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης και απευθύνονται σε διανοούµενο ακροατήριο. 

Εποµένως οι ακροατές των συγκεκριµένων µουσικών ειδών θεωρήθηκαν από 

τους συµµετέχοντες ως ώριµοι, πνευµατικά καλλιεργηµένοι και διανοούµενοι. Η 

ροκ, η ποπ και η rap, χαρακτηρίστηκαν «ζωηρά» µουσικά είδη, κατάλληλα για 

χορό και κίνηση. Σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες, η ποπ και η rap ταίριαζαν σε 

διάφορα άτοµα ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονοµική τους κατάσταση. 

Κύριο χαρακτηριστικό των ατόµων αυτών φάνηκε να είναι η ιδιαίτερη επιθυµία 

τους για διασκέδαση. Οι αναφορές για τους ακροατές της ροκ µουσικής, ήταν 

ανάµεσα στις δύο κατηγορίες ποπ-rap και κλασσική- παραδοσιακή τούρκικη 

µουσική. Τέλος, η Arabesk µουσική προσδιορίστηκε µε τα χειρότερα 

χαρακτηριστικά και ως ακροατές της, θεωρήθηκαν οι άξεστοι, οι αµόρφωτοι και 

αυτοί που δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Για τον έλεγχο της δεύτερης 

υπόθεσης τους χρησιµοποίησαν τη ροκ και την παραδοσιακή τουρκική µουσική. 

Βρήκαν ότι οι συµµετέχοντες στους οποίους άρεσε η ροκ ή η παραδοσιακή 

τουρκική µουσική, είχαν την τάση να αντιλαµβάνονται τους ακροατές αυτών των 

δυο ειδών µε περισσότερα θετικά /ιδανικά χαρακτηριστικά, απ’ ότι οι 

συµµετέχοντες στους όποιους δεν άρεσαν τα συγκεκριµένα είδη. 

 Κλείνοντας τη συγκεκριµένη ενότητα, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε 

δύο σηµεία. Πρώτον, η µουσική κατέχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή των νέων και 

δεύτερον, οι έφηβοι προβάλλοντας τις µουσικές τους προτιµήσεις έχουν σαν 

στόχο να δηλώσουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους, αλλά και µε ποια/ες 

οµάδα/ες ταυτίζονται ή επιθυµούν να διαφοροποιηθούν.  
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1.3. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται πειραµατικές µελέτες και έρευνες 

αυτοαναφορών που έχουν γίνει, σχετικά µε τις µουσικές προτιµήσεις και τους 

τύπους προσωπικότητας. 

 Ένας από τους πρώτους ερευνητές των µουσικών προτιµήσεων σε σχέση 

µε την προσωπικότητα ήταν ο Cattell. Ο Cattell υποστήριζε ότι η µουσική 

ικανοποιεί βαθιές και ασυνείδητες ανάγκες και θεωρούσε ότι οι µουσικές 

προτιµήσεις µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των πλευρών της 

προσωπικότητας. Έτσι, δηµιούργησε µαζί µε τους συνεργάτες του το IPAT τεστ 

µουσικής προτίµησης (IPAT Music Preference Test). Στην έρευνα που έκαναν 

χρησιµοποίησαν 120 µουσικά θέµατα διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων το 

καθένα και ανέλυσαν τους τύπους προτιµήσεων ενός µεγάλου δείγµατος 

µαθητών και ενηλίκων. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν την ύπαρξη έντεκα 

παραγόντων, οι οποίοι θα µπορούσαν να εξηγηθούν ως παράγοντες 

προσωπικότητας, που όµως υπάρχουν σε ένα πιο βαθύ- «ασυνείδητο» και 

λιγότερο γνωστικό επίπεδο. Θα πρέπει να πούµε εδώ, ότι ο βασικός στόχος του 

Cattell και των συνεργατών του ήταν να δηµιουργήσουν ένα ερωτηµατολόγιο 

προσωπικότητας, το οποίο θα χρησιµοποιούταν ως κλινικό εργαλείο (Kemp, 1996, 

Hargreaves, 2004). Για αυτό το λόγο τα αποτελέσµατά τους, όσον αφορά τις 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην προσωπικότητα και τις µουσικές προτιµήσεις δεν 

ήταν πάντοτε ξεκάθαρα και ακριβή (Kemp, 1996). Αυτός ήταν και ο λόγος που 

δέχτηκε πολλές επικρίσεις από τους µετέπειτα ερευνητές. 

 Πολλά χρόνια αργότερα, ο Dollinger (1993), θέλοντας να µελετήσει τη 

σχέση προσωπικότητας και µουσικών προτιµήσεων σε ένα δείγµα φοιτητών 

ψυχολογίας, χρησιµοποίησε το ΝΕΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας των Costa 
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& McCrae (1985)3 και µια σύντοµη έκδοση της Κλίµακας Μουσικών Προτιµήσεων 

(Κ. Μ. Π.) των Little και Zuckerman (1986)4. Η σύντοµη αυτή έκδοση της 

Κλίµακας Μουσικών Προτιµήσεων που χρησιµοποίησε ο Dollinger αποτελούνταν 

από 30 µουσικά είδη που κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι παράγοντες: την country & 

western µουσική5, τη κλασσική, τη τζαζ, τη soul/rhythm & blues, τη traditional 

popular και τη σκληρή ροκ (hard rock) µουσική. Επίσης, έκανε ξεχωριστές 

αναλύσεις χρησιµοποιώντας οχτώ µουσικά είδη [new age, oldies, light rock, 

gospel, folk- ethnic, reggae, religious (θρησκευτική), και disco µουσική], τα οποία 

δεν εµπίπτανε σε κάποιον από τους έξι προαναφερθείς παράγοντες. Τα 

αποτελέσµατά του έδειξαν, ότι η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίζεται θετικά µε 

την ευχαρίστηση που αντλείται από διαφορετικά µουσικά είδη όπως η κλασσική, 

η τζαζ, η soul/rhythm & blues, η new age, η reggae, και η folk- ethnic µουσική. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ερευνητής, τα συγκεκριµένα µουσικά είδη δεν είναι 

συµβατικά ή/και ευρείας κατανάλωσης. Επιπλέον, βρήκε ότι η εξωστρέφεια 

σχετίζεται θετικά µε την ευχαρίστηση από τη τζαζ µουσική και αρνητικά µε τη 

gospel µουσική. Μάλιστα, η επιδίωξη συγκινήσεων (µια συγκεκριµένη όψη της 

εξωστρέφειας) βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε τη σκληρή ροκ (hard rock)  

                                                 
3 Το ΝΕΟ- Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας (NEO Personality Inventory-NEO PI) των Costa & 
McCrae αρχικά µετρούσε τρεις παράγοντες, την Εξωστρέφεια, το Νευρωτισµό και τη ∆εκτικότητα 
στην Εµπειρία (Costa & McCrae, 1985, Τσαούσης, 1999). Αργότερα, δηµιούργησαν µια 
αναθεωρηµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου, προσθέτοντας στους τρεις προηγούµενους 
παράγοντες δύο ακόµα: την Προσήνεια και την Συνέπεια. Το ανανεωµένο και περισσότερο 
αξιόπιστο ερωτηµατολόγιο ονοµάστηκε Αναθεωρηµένο ΝΕΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας 
[Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R)] (Costa & McCrae, 1992, Τσαούσης, 1999, Pervin 
& John, 2001). 
4 Η Κλίµακα Μουσικών Προτιµήσεων (Κ.Μ.Π) (Music Preference Scale- MPS) των Little και 
Zuckerman (1986), αποτελείται από 75 προτάσεις. Περιλαµβάνει διάφορες «δηµογραφικές» 
µεταβλητές που αφορούν παράγοντες σχετικούς µε την µουσική εµπειρία και τη µουσική εµπλοκή 
των συµµετεχόντων. Με άλλα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε, τη µουσική παιδεία και την 
ενασχόληση των συµµετεχόντων µε τη µουσική. Η κλίµακα έχει δέκα σύνθετες κατηγορίες, κάθε 
µια από τις οποίες δηµιουργήθηκε από διαφορετικά είδη που προσδιορίζουν συγκεκριµένα 
µουσικά στυλ. Κάθε µουσικό είδος περιγράφεται/ επεξηγείται µε το όνοµα κάποιου συνθέτη ή 
µουσικού, ή µε κάποιο τίτλο µουσικού κοµµατιού. Οι συµµετέχοντες βαθµολογούν σε µια 5-
βάθµια κλίµακα την ευχαρίστησή τους από τη µουσική που παρουσιάζεται µέσα από τα διάφορα 
είδη.  
5 Στην παρούσα εργασία, θεωρήθηκε σκόπιµο να µη µεταφράζονται κάποια είδη µουσικής και 
αυτό γιατί η µετάφρασή τους, αλλοιώνει το νόηµα που έχουν στις ξενόγλωσσες χώρες. Ωστόσο, 
όσα από τα µουσικά είδη µεταφράζονται, έχουν το ίδιο νόηµα και «ορισµό» και στην ελληνική 
γλώσσα.  
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µουσική. Τέλος, ο νευρωτισµός, βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε την ποπ 

µουσική και η προσήνεια σχετιζόταν θετικά µε την κλασσική µουσική.  

 Ο Rawlings και οι συνεργάτες του (1995) σε µια σειρά πειραµάτων, 

θέλησαν να ερευνήσουν τη σχέση του ψυχωτισµού (µία από τις τρεις διαστάσεις 

προσωπικότητας του Eysenck6) µε τις µουσικές προτιµήσεις. Πιο συγκεκριµένα, 

υπέθεσαν ότι τα άτοµα που έχουν υψηλό σκορ στον ψυχωτισµό θα προτιµούν να 

ακούν «σκληρά» είδη µουσικής όπως hard rock και heavy metal µουσική. 

Αντίθετα, τα άτοµα που έχουν χαµηλό σκορ στον ψυχωτισµό, θα προτιµούν να 

ακούν πιο «ελαφριά» είδη, όπως easy listening µουσική. Χρησιµοποίησαν το 

Αναθεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck (Eysenck et al., 

1985)7 και την Κλίµακα Μουσικών Προτιµήσεων των Little και Zuckerman (1986). 

Τα αποτελέσµατά τους επιβεβαίωσαν τις αρχικές τους υποθέσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, βρήκαν ότι τα υψηλά επίπεδα ψυχωτισµού είχαν θετική σχέση µε 

την προτίµηση της hard rock µουσική και αρνητική σχέση µε την προτίµηση για 

είδη όπως η popular, η soft rock, η κλασσική, η ηλεκτρονική µουσική και τα 

soundtracks. Η εξωστρέφεια σχετιζόταν θετικά µε την προτίµηση για την 

ηλεκτρονική µουσική, τη θρησκευτική (religious) µουσική και τα soundtracks. Η 

κλίµακα ψεύδους, βρέθηκε να σχετίζεται µε τη soft rock, την popular µουσική και 

τα soundtracks. Επιπλέον, σε ξεχωριστά πειράµατα της ίδιας έρευνας, βρήκαν 

σχεδόν παρόµοια αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας όµως αυτή τη φορά, 

διαφορετικά µουσικά κοµµάτια (από αυτά που περιλαµβάνονται στην Κλίµακα 

Μουσικών Προτιµήσεων) και συγχορδίες διαφοροποιηµένες ως προς τη 

τραχύτητα τους.  

 Σε µια µετέπειτα έρευνα, οι Rawlings και Ciancarelli (1997) 

χρησιµοποιώντας την Κ. Μ. Π. των Little και Zuckerman (1986) και το NEO PI-R 

για την προσωπικότητα, βρήκαν ότι τα εξωστρεφή άτοµα έχουν την τάση να 

                                                 
6 Οι τρεις βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας κατά τον Eysenck είναι η εσωστρέφεια-
εξωστρέφεια, ο νευρωτισµός και ο ψυχωτισµός (Pervin & John, 2001).  
7 Το Αναθεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck (Eysenck Personality 
Questionnaire- Revised/ EPQ-R), περιλαµβάνει µετρήσεις για την εξωστρέφεια, το νευρωτισµό και 
τον ψυχωτισµό καθώς επίσης και µια κλίµακα µέτρησης ψεύδους (Eysenck, et al., 1985).  
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απολαµβάνουν την popular µουσική. Τόσο η συνολική εξωστρέφεια, όσο και οι 

διάφορες όψεις της, βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά µε την popular µουσική, 

αλλά και µε υποκατηγορίες της όπως η easy listening και η pop rock µουσική. 

Μοναδική εξαίρεση, ήταν η όψη της εξωστρέφειας – επιδίωξη συγκινήσεων - που 

βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε τη ροκ µουσική και αρνητικά µε την κλασσική 

µουσική. Η δεκτικότητα στην εµπειρία, βρέθηκε να σχετίζεται µε ένα πλήθος 

µουσικών ειδών. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο όψεις της δεκτικότητας – η αισθητική 

– και - οι ιδέες – βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά µε: την κλασσική, τη τζαζ, τη 

folk/ethnic, την ηλεκτρονική και τη θρησκευτική (religious) µουσική. Από την 

άλλη πλευρά, η προτίµηση για τη ροκ µουσική (hard rock και soft rock) 

σχετιζόταν θετικά µε δύο άλλες όψεις της δεκτικότητας – τις πράξεις – και - τις 

αξίες. Η µοναδική συσχέτιση που βρέθηκε για την προσήνεια ήταν αναφορικά µε 

µία από τις όψεις της –την εµπιστοσύνη. Η εµπιστοσύνη, σχετιζόταν θετικά τόσο 

µε την popular µουσική γενικά, όσο και µε την υποκατηγορία popular rock 

µουσική. Τέλος, οι Rawlings και Ciancarelli βρήκαν ότι η µουσική εκπαίδευση, 

σχετιζόταν θετικά µε την κλασσική και την θρησκευτική µουσική.  

 Ο McCown και οι συνεργάτες του (1997) υπέθεσαν ότι θα υπάρχει σχέση 

µεταξύ του ψυχωτισµού και της προτίµησης για µουσική στην οποία έχουν 

προστεθεί µπάσα. Επιπρόσθετα, ότι τα άτοµα µε υψηλά επίπεδα εξωστρέφειας θα 

προτιµούν µουσική εµπλουτισµένη µε µπάσα. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

τους επιβεβαίωσαν τις αρχικές τους υποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, βρήκαν µια 

ιδιαίτερη προτίµηση των ανδρών να ακούν µουσική εµπλουτισµένη µε µπάσα, 

ανεξαρτήτως το επίπεδο ψυχωτισµού. Αντίθετα, για τις γυναίκες βρήκαν ότι 

προτιµούν να ακούν περισσότερο φυσιολογικά και υψηλών συχνοτήτων 

ακούσµατα, από ότι τεχνητά και ενισχυµένα µε µπάσα ακούσµατα. Αξίζει εδώ να 

σηµειωθεί, ότι οι άνδρες φάνηκαν να σκοράρουν υψηλότερα στον ψυχωτισµό 

από ότι οι γυναίκες. Τέλος, βρήκαν ότι και η εξωστρέφεια, συσχετιζόταν µε την 

προτίµηση για µουσική εµπλουτισµένη µε µπάσα. 

 Σε µία έρευνα για τη µελέτη των σχέσεων ανάµεσα στην επιδίωξη 

διέγερσης αισθήσεων (sensation seeking) και της δεκτικότητας στην εµπειρία, µε 
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την προτίµηση για τη µουσική, ο Rawlings και οι συνεργάτες του (2000), 

χρησιµοποίησαν δύο διαφορετικά ως προς την οµιλούσα γλώσσα, δείγµατα (ένα 

ισπανόφωνο και ένα αγγλόφωνο). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και στα δύο 

δείγµατα, η αναζήτηση συγκινήσεων (experience seeking) σχετιζόταν θετικά µε 

την προτίµηση για τη, hard rock, κλασσική, τζαζ και techno µουσική. Για το 

ισπανόφωνο δείγµα, η επιδίωξη διέγερσης αισθήσεων (sensation seeking) 

σχετιζόταν θετικά µε την προτίµηση για τη hard rock µουσική, ενώ για το 

αγγλόφωνο δείγµα η ίδια διάσταση σχετιζόταν θετικά µε την ηλεκτρονική και τη 

techno µουσική. Όσον αφορά τη δεκτικότητα στην εµπειρία, βρήκαν ότι για το 

αγγλόφωνο δείγµα η όψη – αισθητική - σχετιζόταν θετικά µε την κλασσική 

µουσική. Αντίθετα, οι όψεις –ιδέες- και –αξίες- σχετίζονταν αρνητικά µε την 

προτίµηση της soft-popular µουσικής και των soundtracks. Παράλληλα, για το 

ισπανόφωνο δείγµα, βρήκαν ότι η προτίµηση για την ηλεκτρονική µουσική 

σχετιζόταν θετικά µε την όψη – πράξεις - και αρνητικά µε τις όψεις –

συναισθήµατα- και - αξίες. 

  Οι Rentfrow & Gosling (2003), θέλοντας να µελετήσουν τις µουσικές 

προτιµήσεις σε σχέση µε την προσωπικότητα, χρησιµοποίησαν µια σειρά από 

ερωτηµατολόγια προσωπικότητας και ένα Σύντοµο Τεστ Μουσικών Προτιµήσεων 

(Short Test of Music Preferences- STOMP)8. Βρήκαν ότι η δεκτικότητα στην 

εµπειρία, σχετιζόταν θετικά µε µια ποικιλία µουσικών ειδών όπως τα blues, η 

κλασσική, η τζαζ, η folk, η ροκ, η εναλλακτική (alternative) και η heavy metal 

µουσική και αρνητικά µε την country, τη religious, την ποπ και τα soundtracks. 

Επίσης, η εξωστρέφεια και η προσήνεια σχετίζονταν θετικά µε την country, τη 

religious, την ποπ, τη rap/hip-hop, τη soul/funk, την ηλεκτρονική/χορευτική 

µουσική και τα soundtracks. Τέλος, βρήκαν ότι η ευσυνειδησία σχετιζόταν θετικά 

µε την country, τη religious, την ποπ µουσική και τα soundtracks. 

                                                 
8 Το Σύντοµο Τεστ Μουσικών Προτιµήσεων (Short Test of Music Preferences- STOMP) των 
Rentfrow & Gosling (2003), αποτελείται από 14 µουσικά είδη: εναλλακτική(alternative), blues, 
κλασσική, country, ηλεκτρονική/χορευτική(electronica/ dance), folk, heavy metal, rap/hip-hop, 
τζαζ, ποπ, religious, ροκ, soul/funk και soundtracks. Η προτίµηση για κάθε µουσικό είδος 
βαθµολογείται σε µια 7-βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1= καθόλου και 7=πάρα πολύ.  
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 Σχεδόν σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες χρησιµοποιήθηκαν ως 

εργαλεία µέτρησης της προσωπικότητας είτε το NEO PI-R, είτε το 

Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας Eysenck. Θέλοντας να µελετήσουν της σχέση 

προσωπικότητας και µουσικών προτιµήσεων από µια άλλη οπτική, οι Pearson & 

Dollinger (2004), χρησιµοποίησαν ως εργαλείο µέτρησης της προσωπικότητας το 

ερωτηµατολόγιο των Myers & Briggs (Myers et al., 1998)9. Τα αποτελέσµατά 

τους έδειξαν ότι τα διαισθητικά άτοµα τείνουν να προτιµούν µουσικά είδη όπως η 

τζαζ, η soul, η folk και η κλασσική µουσική. Οι εξωστρεφείς προτιµούν την 

popular και τη soft rock µουσική, ενώ οι εσωστρεφείς προτιµούν τη hard rock 

µουσική. Τέλος, τα συναισθηµατικά άτοµα τείνουν να προτιµούν την country & 

western µουσική πολύ περισσότερο, από τα άτοµα που είναι προσανατολισµένα 

προς τη σκέψη. 

 

1.4. Heavy metal και rap µουσική 

 

 Τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση από τους ερευνητές, όσον 

αφορά τη µελέτη της heavy metal και της ραπ µουσική και τις πιθανές επιπτώσεις 

που αυτές έχουν στην προσωπικότητα των νέων και ιδιαίτερα των εφήβων. 

Επειδή η παρούσα εργασία δεν µελετά σε βάθος την προτίµηση των νέων για τα 

δύο συγκεκριµένα είδη µουσικής, αλλά τις γενικότερες µουσικές προτιµήσεις, 

παρακάτω γίνεται απλά µια αναφορά σε ενδεικτικές έρευνες.  

Οι Took & Weiss, (1994), διερεύνησαν τους µύθους και τις αλήθειες, 

αναφορικά µε το κατά πόσο η heavy metal και η ραπ µουσική σχετίζονται µε την 

παραβατική συµπεριφορά των εφήβων. Επίσης, το περιεχόµενο δύο ερευνών της 

Fried (1999, 2003) ήταν η κριτική που ασκείται στη ραπ µουσική, όσον αφορά το 

επιθετικό περιεχόµενο των στίχων της, καθώς και η εξέταση των στερεοτύπων 

για τη heavy metal και τη ραπ µουσική. Συγκεκριµένα, οι οπαδοί της heavy metal 

                                                 
9 Το Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας των Myers & Briggs (The Mayers Briggs Type Indicator 
(MBTI), δηµιουργήθηκε από τις I. Myers & K Briggs και στηρίζεται µε βάση την τυπολογία του 
Jung. Περιλαµβάνει τέσσερις διχότοµες διαστάσεις: εξωστρέφεια- εσωστρέφεια, αίσθηση-
διαίσθηση, σκέψη-συναίσθηµα και κρίση-αντίληψη (Myers et al., 1998). 
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µουσικής χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές, ενώ 

οι οπαδοί της ραπ θεωρούνται απειλή για τους άλλους. Βεβαίως, από έρευνα του 

Anderson και των συνεργατών του (2003). µελετήθηκε µια γενικότερη επίδραση 

που πιθανόν να έχουν οι στίχοι µε επιθετικό περιεχόµενο, στις σκέψεις και τα 

συναισθήµατα. Επιπλέον έχουν υπάρξει δεδοµένα, όσον αφορά την 

υποκουλτούρα της heavy metal µουσικής (Krenske & McKay 2000), και την 

προτίµηση για τη heavy metal µουσική, σε σχέση µε την εµφάνιση αυτοκτονικού 

ιδεασµού (Lacourse, et al., 2001). Τέλος, διερευνήθηκε το κατά πόσο η 

επιθετικότητα, η εχθρικότητα και η έλλειψη αναστολών σχετίζονται µε τη ροκ και 

τη ραπ µουσική (Carpentier, et al., 2003). 

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες, αν και αξιοσηµείωτες, δυστυχώς δεν θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι έχουν αυξηµένη εξωτερική εγκυρότητα και 

κατά συνέπεια τα αποτελέσµατά τους δεν µπορούν να γενικευτούν. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι 

µουσικές προτιµήσεις και οι σχέσεις που πιθανώς έχουν µε τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας και τους τύπους δεσµού.  

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι η εξωστρέφεια και η 

δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίζονται µε τα διάφορα είδη µουσικής. Αντίθετα, 

δεν βρέθηκαν στοιχεία που να φανερώνουν ότι έχει γίνει κάποια έρευνα για τους 

τέσσερις τύπους δεσµού (ασφαλής, εµµονής, απορριπτικός, φοβικός) και τις 

µουσικές προτιµήσεις.  

 Επιπλέον σε µια δεύτερη φάση, θέλαµε να δούµε αν οι πέντε παράγοντες 

της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, νευρωτισµός, δεκτικότητα στην εµπειρία, 

προσήνεια, ευσυνειδησία) σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική κατάσταση 

(θετική και αρνητική), µπορούν να προβλέψουν τα διάφορα είδη µουσικής. 

Ιδιαίτερα, θέλαµε να δούµε αν η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην εµπειρία 

µπορούν να προβλέψουν τα είδη µουσικής (ή αλλιώς τις µουσικές προτιµήσεις). 

Θέλαµε ακόµα να δούµε, αν οι τέσσερις τύποι δεσµού σε συνδυασµό µε τη 

συναισθηµατική κατάσταση µπορούν να προβλέψουν τα µουσικά είδη. Η 

συναισθηµατική κατάσταση και στις δύο περιπτώσεις, θεωρήθηκε ως ενδιάµεση 

(µεσολαβούσα) µεταβλητή. 

 Έτσι οι υποθέσεις µας είναι οι εξής:  

1. Η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίζονται µε τα διάφορα 

είδη µουσικής. 

2. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στους τύπους δεσµού και τα µουσικά είδη; 

3. Η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην εµπειρία προβλέπουν τις µουσικές 

προτιµήσεις; 

4. Οι τέσσερις τύποι δεσµού προβλέπουν τις µουσικές προτιµήσεις; 

 Τέλος, µας ενδιέφερε να διερευνήσουµε αν υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα 

σε διάφορες δραστηριότητες/ καταστάσεις και στα είδη µουσικής. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Συµµετέχοντες 

 Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 72 φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης (66 φοιτητές από το Ρέθυµνο και έξι από το Ηράκλειο) οι οποίοι 

επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της συµπωµατικής δειγµατοληψίας και συµπλήρωσαν 

το ερωτηµατολόγιο που τους χορηγήθηκε κατά την χρονική περίοδο Οκτώβριος 

2004 – ∆εκέµβριος 2004. Το δείγµα αποτελούνταν από 37 (51,4%) γυναίκες και 

35 (48,6%) άνδρες. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (94,4%) ήταν ελληνικής 

καταγωγής και µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό (5,6%) ήταν από άλλες χώρες. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 21,6 χρόνια (τυπική απόκλιση 

2,49). 

 Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων φοιτούσαν σε σχολή θεωρητικής 

κατεύθυνσης (93,1%), ενώ το 6,9% των συµµετεχόντων σε σχολή θετικής 

κατεύθυνσης. Τα έτη φοίτησης κυµαίνονταν από το δεύτερο έως το πέµπτο έτος, 

ενώ τέσσερις συµµετέχοντες φοιτούσαν στο πρώτο έτος κάποιου µεταπτυχιακού 

προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

∆ιαδικασία 

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του Πανεπιστηµίου, όπου οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που στο 

εισαγωγικό του σηµείωµα, τους ενηµέρωνε ότι το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο: 

«αποτελεί µέρος έρευνας για τη µουσική που ακούν οι νέοι σήµερα», καθώς 

επίσης τους διαβεβαίωνε για την εµπιστευτικότητα και για την ανωνυµία των 

απαντήσεων και ότι η χρήση αυτών θα είναι µόνο για ερευνητικό σκοπό.  

Μετρήσεις 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι µετρήσεις έγιναν µέσω ενός ερωτηµατολογίου 

που αποτελούνταν από τέσσερα µέρη (βλ. Παράρτηµα). Πιο αναλυτικά, το 

πρώτο µέρος περιλάµβανε πέντε τµήµατα χωρισµένα σε θεµατικές ενότητες. Η 

πρώτη θεµατική ενότητα (Α) αφορούσε τα δηµογραφικά στοιχεία των 
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συµµετεχόντων. Η δεύτερη θεµατική ενότητα (Β) που ονοµάστηκε «µουσική 

παιδεία» ζητούσε από τους συµµετέχοντες να απαντήσουν µε ένα ΝΑΙ ή µε ένα 

ΌΧΙ αν έχουν κάνει στο παρελθόν ή αν έκαναν τη συγκεκριµένη στιγµή (την 

χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας) µαθήµατα µουσικής και για πόσο 

χρονικό διάστηµα. Η τρίτη θεµατική ενότητα (Γ), ονοµάστηκε «µουσική 

ενασχόληση» και καλούσε τους συµµετέχοντες να απαντήσουν αν παίζουν 

κάποιο/α µουσικό όργανο/α (και αν ναι ποιο/α), αν η ενασχόλησή τους είναι 

ερασιτεχνική ή επαγγελµατική και πόσες ώρες την ηµέρα παίζουν µουσική. 

Επιπλέον, ρωτήθηκαν αν ακούν ή όχι µουσική και πόσες ώρες την ηµέρα ακούν 

µουσική. Η τέταρτη θεµατική ενότητα (∆), µε τίτλο «καταστάσεις και 

δραστηριότητες» περιλάµβανε µια κλίµακα µε δέκα εφτά προτάσεις που είχαν να 

κάνουν µε δραστηριότητες και καταστάσεις στις οποίες οι συµµετέχοντες έπρεπε 

να απαντήσουν κατά πόσο τους αρέσει ή όχι να ακούν µουσική. Οι απαντήσεις 

δίνονταν, χρησιµοποιώντας µια 5-βάθµια κλίµακα Likert (όπου 1=καθόλου και 

5=πάρα πολύ). Χαρακτηριστικές προτάσεις ήταν: «µε ευχαριστεί να ακούω 

µουσική», «µου αρέσει να ακούω µουσική µόνος/η», «µου αρέσει να ακούω 

µουσική µε φίλους», «όταν ταξιδεύω µε ευχαριστεί να ακούω µουσική», «όταν 

διαβάζω θέλω να ακούω µουσική», «µου αρέσει να ακούω ελληνική µουσική», 

«µου αρέσει να ακούω ξένη µουσική» κ.α. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

(Cronbach’s α) ήταν ,68. [Η πρόταση «µου αρέσει να ακούω ελληνική µουσική», 

µείωνε τον δείκτη άλφα και επειδή βρέθηκε ότι στην πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων αρέσει η ελληνική µουσική (Μ.Ο.=3,625 και τυπ. αποκ.=1,16), 

για αυτούς τους λόγους εξαιρέθηκε από όλες τις αναλύσεις]. Η πέµπτη θεµατική 

ενότητα (Ε), ονοµαζόταν «είδη µουσικής που προτιµώ». Περιλάµβανε δέκα οχτώ 

είδη µουσικής και οι συµµετέχοντες έπρεπε να βάλουν σε κύκλο τον αριθµό που 

περιέγραφε καλύτερα την προτίµησή τους σε µια 5-βάθµια κλίµακα Likert (όπου 

1=δεν µου αρέσει καθόλου και 5=µου αρέσει πάρα πολύ). Τα είδη µουσικής που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν: λαϊκά, ελληνική έντεχνη µουσική, ελληνική ποπ, 

ελληνική ροκ, ελληνική παραδοσιακή (νησιώτικα, κρητικά, ηπειρώτικα 

κ.λ.π.), ελληνική hip-hop/rap, ξένη ποπ, ξένη ροκ, heavy metal, ξένη 
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hip-hop/rap, ηλεκτρονική µουσική, jazz, κλασσική µουσική, 

χορευτική/disco µουσική, soul/rhythm & blues, ethnic 

µουσική/µουσική από άλλες κουλτούρες, soundtracks και βυζαντινή 

µουσική. Επειδή η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ελληνικό δείγµα, θεωρήθηκε 

σκόπιµο και αναγκαίο να υπάρχει διαχωρισµός ελληνικών και ξένων ειδών 

µουσικής. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α) ήταν ,65. [Το µουσικό 

είδος «λαϊκά» µείωνε το δείκτη α και δεν είχε διατυπωθεί µε τον κατάλληλο 

τρόπο, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους συµµετέχοντες. Το 

συγκεκριµένο µουσικό είδος στην Ελλάδα περιλαµβάνει ένα µεγάλο ρεπερτόριο 

κοµµατιών, που είναι δύσκολο να διαχωριστούν ανάλογα µε την υποκατηγορία 

στην οποία ανήκουν («παλιά λαϊκά», «ελαφρολαϊκά» κ.α.), πόσο µάλλον 

χρησιµοποιώντας απλά και µόνο ένα γενικότερο τίτλο, όπως έγινε εδώ από την 

ερευνήτρια. Για τους λόγους αυτούς εξαιρέθηκε από όλες τις αναλύσεις].  

Στο δεύτερο µέρος υπήρχε µια κλίµακα για τη µέτρηση της θετικής και 

της αρνητικής συναισθηµατικής κατάστασης. Στη συνέχεια (τρίτο µέρος), 

υπήρχαν τέσσερις παράγραφοι (αναφορικά µε τους τύπους δεσµού), όπου οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να βάλουν σε κύκλο τον αριθµό που εκφράζει 

καλύτερα πώς αισθάνονται για τον κάθε τύπο σχέσεων. Τέλος, στο τέταρτο 

µέρος (µε τίτλο «για τον εαυτό µου…») ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

συµπληρώσουν ένα τεστ προσωπικότητας. 

 Πιο συγκεκριµένα, η κλίµακα, το τεστ και το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

• Για τη θετική και αρνητική συναισθηµατική κατάσταση: Μια σύντοµη 

εκδοχή της κλίµακας ΠΑΝΑΣ (Positive and Negative Affect Scales- 

PANAS) των D. Watson, L.A. Clark και A. Tellegen (1988) (µετάφραση 

στα ελληνικά: Γ. Σιδερίδης). Η κλίµακα περιλαµβάνει δέκα θετικά και δέκα 

αρνητικά επίθετα και οι συµµετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν για το 

πως αισθάνονταν τη συγκεκριµένη στιγµή, σε κάθε ένα από τα 20 αυτά 

επίθετα, βάζοντας σε κύκλο έναν αριθµό από το 1-5 σε µια κλίµακα Likert, 

όπου το 1= καθόλου και το 5=πάρα πολύ. Τα 20 αυτά επίθετα, ορίζουν 
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δύο παράγοντες, τη θετική και την αρνητική συναισθηµατική κατάσταση. 

Μερικά από τα επίθετα θετικής συναισθηµατικής κατάστασης είναι: 

ενδιαφέρον, σε ετοιµότητα, ενθουσιασµένος, αποφασισµένος κ.α. Μερικά 

από τα επίθετα αρνητικής συναισθηµατικής κατάστασης είναι: 

απογοητευµένος-η, επιθετικός-η, ένοχος-η, αγχωµένος-η, κ.α. (Σταλίκας 

και συνεργάτες, in press). Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης εσωτερικής 

συνοχής (Cronbach’s α) για τη θετική συναισθηµατική κατάσταση ήταν ,84 

και για την αρνητική συναισθηµατική κατάσταση ,82. 

 

• Για την προσωπικότητα: Το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας 

5 (ΤΕΧΑΠ5) (συγγραφέας Ι. Τσαούσης). Είναι µια συνοπτική έκδοση του 

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) που βασίζεται στη 

θεωρία των πέντε παραγόντων. Το ΤΕΧΑΠ5 αποτελείται από 75 προτάσεις, 

που µετρούν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας: 

εξωστρέφεια, νευρωτισµός, δεκτικότητα στην εµπειρία, προσήνεια και 

ευσυνειδησία (Σταλίκας και συνεργάτες, 2002). Οι συµµετέχοντες 

καλούνταν να απαντήσουν ανάλογα µε το πόσο τους αντιπροσωπεύει η 

κάθε πρόταση, σηµειώνοντας έναν αριθµό από το 1 έως το 5 (1 = δεν µε 

αντιπροσωπεύει καθόλου και 5 = µε αντιπροσωπεύει πλήρως). Στην 

παρούσα έρευνα, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α) για κάθε 

παράγοντα ήταν: εξωστρέφεια ,54, νευρωτισµός ,84, δεκτικότητα στην 

εµπειρία ,77, προσήνεια ,74 και ευσυνειδησία ,76.  

 

• Για τους τύπους δεσµού: Το Ερωτηµατολόγιο Σχέσεων (Relationship 

Questionnaire) των K. Bartholomew και L. Horowitz (προσαρµογή στα 

ελληνικά: Κ. Καφέτσιος). Περιέχει τέσσερις γενικές αυτοπεριγραφές των 

τεσσάρων τύπων δεσµού (Σταλίκας και συνεργάτες, 2002), στις οποίες οι 

συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν βάζοντας σε κύκλο έναν αριθµό 

από το 1-7, σε µια 7-βάθµια κλίµακα όπου το 1=δεν µου ταιριάζει και το 

7=µου ταιριάζει πολύ. 
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Αναλύσεις  

 Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν και 

αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του Στατιστικού Πακέτου Κοινωνικών Επιστηµών 

(SPSS). Για τις αναλύσεις συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson r, ενώ στις υποθέσεις που είχαν να κάνουν µε πρόβλεψη 

χρησιµοποιήθηκε η Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση (µε δύο βήµατα).  

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Η ανάλυση των θεµατικών ενοτήτων «µουσική παιδεία» και «µουσική 

ενασχόληση», έγινε µε τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής. Πιο 

συγκεκριµένα βρέθηκε ότι, από το σύνολο των συµµετεχόντων, τριάντα εφτά 

άτοµα είχαν κάνει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής (µ. ο. 20,82 µήνες και τυπ. 

αποκ. 31,11), ενώ έξι άτοµα δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν µαθήµατα τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή που διεξαγόταν η έρευνα. ∆έκα οχτώ 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η µουσική τους παιδεία προερχόταν από κάποιο 

ωδείο. Ο µέσος όρος των µαθηµάτων θεωρίας/ αρµονίας που έκαναν ήταν 5,49 

µήνες (τυπ. αποκ. 14,96), ενώ ο µέσος όρος των µαθηµάτων για την εκµάθηση 

µουσικού οργάνου ήταν 14,47 µήνες (τυπ. αποκ. 30,10). Στην ερώτηση: «παίζεις 

κάποιο µουσικό όργανο», τριάντα δύο συµµετέχοντες απάντησαν θετικά. Από 

αυτούς, οι είκοσι εννέα δήλωσαν ότι παίζουν ερασιτεχνικά, ενώ µόνο τρεις 

επαγγελµατικά. Ο µέσος όρος των ωρών ανά ηµέρα κατά τις οποίες οι παραπάνω 

συµµετέχοντες παίζουν µουσική είναι µόνο 0,57 (τυπ. αποκ. 0,99) και αυτό γιατί 

πολλοί από αυτούς δηλώσαν ότι δεν παίζουν καθηµερινά, ενώ οι ώρες αυτές 

καθαυτές κυµαίνονταν από µισή ώρα έως τέσσερις ώρες. Τέλος οι συντριπτική 

πλειοψηφία των συµµετεχόντων (το 98,6%) απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν 

ακούν µουσική (µ. ο. 3,84 ώρες ανά ηµέρα και τυπ. αποκ. 2,92), πράγµα που 

ήταν αναµενόµενο.  
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 Στη συνέχεια, για να προσδιορίσουµε τις βασικές διαστάσεις, αναφορικά µε 

τις δραστηριότητες και τις καταστάσεις στις οποίες οι συµµετέχοντες απάντησαν 

ότι τους αρέσει ή όχι να ακούν µουσική, χρησιµοποιήσαµε την ∆ιερευνητική 

Ανάλυση Παραγόντων. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1 που ακολουθεί. Όπως είναι φανερό, στον πρώτο παράγοντα οι 

µεταβλητές που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: «όταν διαβάζω», «όταν 

εργάζοµαι», «µου αρέσει η ξένη µουσική» και «µου αρέσει να ακούω µουσική 

περπατώντας (µε walkman)». Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Γνωστικές 

∆ιαδικασίες, αφού οι δύο πρώτες µεταβλητές απαιτούν τη χρήση γνωστικών 

λειτουργιών, ενώ οι δύο επόµενες κάθε άλλο παρά τις αποκλείουν. Στο δεύτερο 

παράγοντα, οι µεταβλητές που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: «µε 

εκτονώνει», «µε χαλαρώνει» και «κάνοντας ασχολίες (χόµπι) στο σπίτι». Ο 

παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Χαλάρωση, επειδή όλες οι µεταβλητές, είτε 

δηλώνουν, είτε ή περιέχουν κάποιο στοιχείο χαλάρωσης. Στον τρίτο παράγοντα, 

οι µεταβλητές που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: «να ακούω µουσική µε  

 
Πίνακας 1 
Παραγοντικές διαστάσεις αναφορικά µε τις δραστηριότητες και τις καταστάσεις 
στις οποίες οι συµµετέχοντες απάντησαν ότι τους αρέσει να ακούν µουσική. 
 1ος Παράγοντας
Όταν διαβάζω ,84 
Όταν εργάζοµαι ,69 
Μου αρέσει η ξένη µουσική ,64 
Περπατώντας (µε walkman) ,59 
 2ος Παράγοντας
Με εκτονώνει ,75 
Με χαλαρώνει ,74 
Κάνοντας ασχολίες σπίτι ,56 
 3ος Παράγοντας
Να ακούω µε φίλους ,78 
Με παρέα σε καφετέρια ,75 
Με κάνει να ονειροπολώ ,61 
Με ευχαριστεί ,47 
 4ος Παράγοντας
Να ακούω µόνος/η ,73 
Να ακούω στο σπίτι ,58 
Όταν αθλούµαι -,55 
 5ος Παράγοντας
Όταν είµαι στο αυτοκίνητο ,85 
Όταν ταξιδεύω ,83 
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φίλους», «να ακούω µουσική µε παρέα σε καφετέρια», «µε κάνει να ονειροπολώ» 

και «µε ευχαριστεί να ακούω µουσική». Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε 

Μουσική µαζί µε φίλους, λόγω του έντονου στοιχείου της παρέας και ταυτόχρονα 

χωρίς να αναιρείται η ύπαρξη αυτής, σε καταστάσεις ονειροπόλησης και 

ευχαρίστησης. Στον τέταρτο παράγοντα, οι µεταβλητές που είχαν την υψηλότερη 

φόρτιση ήταν: «να ακούω µόνος/η µουσική», «να ακούω στο σπίτι µουσική» και 

«όταν αθλούµαι». Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Μοναχικότητα, εξαιτίας του 

έντονου στοιχείου µοναχικότητας που εκφράζεται από αυτόν τον παράγοντα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή «όταν αθλούµαι», έχει αρνητική φόρτιση 

στον παράγοντα, που σηµαίνει ότι δεν αρέσει στους συµµετέχοντες να ακούν 

µουσική όταν αθλούνται. Στον τελευταίο παράγοντα, οι µεταβλητές που είχαν 

την υψηλότερη φόρτιση ήταν: «όταν είµαι στο αυτοκίνητο» και «όταν 

ταξιδεύω». Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Ταξιδεύοντας, λόγω του ότι και οι 

δύο µεταβλητές έχουν να κάνουν µε ταξίδι και τη χρήση µεταφορικού µέσου. Η 

αξιοπιστία κάθε παράγοντα µετρήθηκε µε τον Cronbach α. Έτσι ο α για κάθε 

παράγοντα είναι: για τον παράγοντα Γνωστικές ∆ιαδικασίες α= ,69, για τον 

παράγοντα Χαλάρωση ο α= ,54, για τον παράγοντα Μουσική µαζί µε φίλους ο α= 

,60, για τον παράγοντα Μοναχικότητα ο α είναι µικρότερος του ,50 και τέλος για 

τον παράγοντα Ταξιδεύοντας ο α= ,73. 

 Επιπρόσθετα, χρησιµοποιήθηκε η ∆ιερευνητική Ανάλυση Παραγόντων, για 

να προσδιορίσουµε τις βασικές διαστάσεις των µουσικών προτιµήσεων. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Όπως 

παρατηρείται, στον πρώτο παράγοντα τα µουσικά είδη που είχαν την υψηλότερη 

φόρτιση ήταν: η ethnic, η τζαζ, η soul/rhythm & blues, η ηλεκτρονική µουσική, η 

κλασσική µουσική και τα soundtracks. Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Ethnic- 

∆ιεθνής, λόγω της ποικιλίας των ειδών που περιέχονταν µέσα σε αυτόν. Στον 

δεύτερο παράγοντα, τα µουσικά είδη που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: η 

ελληνική ροκ και η ελληνική έντεχνη µουσική. Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε 

Ελληνική ροκ-έντεχνη, από τα δύο είδη µουσικής. Στον τρίτο παράγοντα, τα 

µουσικά είδη που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: η ξένη ποπ, η ελληνική  
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Πίνακας 2 
Παραγοντικές διαστάσεις των ειδών µουσικής. 

 1ος Παράγοντας 
Ethnic  ,80 
Τζαζ  ,73 
Soul/rhythm & blues ,58 
Ηλεκτρονική  ,54 
Κλασσική ,54 
Soundtracks ,49 
 2ος Παράγοντας 
Ελληνική ροκ ,88 
Ελληνική έντεχνη ,84 
 3ος Παράγοντας 
Ξένη ποπ ,73 
Ελληνική ποπ ,71 
Χορευτική/disco ,65 
 4ος Παράγοντας 
Heavy metal ,83 
Ξένη ροκ ,74 
 5ος Παράγοντας 
Ελληνική hip-hop/rap ,84 
Ξένη hip-hop/rap ,76 
 6ος Παράγοντας 
Βυζαντινή ,73 
Ελληνική παραδοσιακή ,72 
 

ποπ και η χορευτική/disco µουσική. Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε Ποπ, γιατί 

φαίνεται να µην υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ ελληνικής και ξένης ποπ µουσικής 

και γιατί κατά κύριο λόγο χορευτική µουσική είναι η ποπ µουσική. Στον τέταρτο 

παράγοντα, τα µουσικά είδη που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: η heavy 

metal και η ξένη ροκ µουσική. Ο παράγοντας ονοµάστηκε Heavy metal- ξένη ροκ, 

από τα δύο είδη µουσικής. Στον πέµπτο παράγοντα, τα µουσικά είδη που είχαν 

την υψηλότερη φόρτιση ήταν: η ελληνική hip-hop/rap και η ξένη hip-hop/rap 

µουσική. Ο παράγοντας ονοµάστηκε Hip-hop/rap, από τα δύο είδη, που 

ουσιαστικά φαίνεται να είναι ένα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα των στίχων. Στον 

τελευταίο παράγοντα, τα µουσικά είδη που είχαν την υψηλότερη φόρτιση ήταν: 

η βυζαντινή µουσική και η ελληνική παραδοσιακή µουσική. Ο παράγοντας 

ονοµάστηκε Ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή από τα δύο είδη µουσικής. Η 

αξιοπιστία κάθε παράγοντα µετρήθηκε µε τον Cronbach α. Έτσι ο α για κάθε 

παράγοντα είναι: για τον παράγοντα Ethnic- ∆ιεθνής ο α= ,71, για τον παράγοντα 
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Ελληνική ροκ-έντεχνη ο α= ,74, για τον παράγοντα Ποπ ο α= ,60, για τον 

παράγοντα Heavy metal- ξένη ροκ ο α= ,65, για τον παράγοντα Hip-hop/rap ο 

α= ,69, και τέλος για τον παράγοντα Ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή ο α είναι 

µικρότερος του ,50. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από τις αναλύσεις συσχέτισης και παλινδρόµησης. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ της προσωπικότητας, της συναισθηµατικής 

(θετικής και αρνητικής) κατάστασης και των τύπων δεσµού µε τους έξι µουσικούς 

παράγοντες. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Πολλαπλής 

Παλινδρόµησης, αναφορικά µε το αν οι πέντε παράγοντες της προσωπικότητας 

σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική κατάσταση (θετική και αρνητική) µπορούν 

να προβλέψουν τους µουσικούς παράγοντες. Ακόλουθα, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης, αναφορικά µε το αν οι 

τέσσερις τύποι δεσµού σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική κατάσταση (θετική 

και αρνητική) µπορούν να προβλέψουν τους µουσικούς παράγοντες. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που έγιναν ανάµεσα στις δραστηριότητες – 

καταστάσεις και τα είδη µουσικής.  

 

 

Προσωπικότητα και είδη µουσικής. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που έγιναν ανάµεσα στους πέντε 

παράγοντες προσωπικότητας και στους έξι µουσικούς παράγοντες. Επειδή 

υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων οι συσχετίσεις υπολογίστηκαν χωριστά 

για τους άνδρες και τις γυναίκες (Πίνακας 3).  

 

Εξωστρέφεια 

 Από την ανάλυση συσχέτισης βρέθηκε ότι στις γυναίκες υπάρχει µια 

σηµαντική θετική σχέση µεταξύ της εξωστρέφειας και της ethnic- διεθνής 

µουσικής (r= ,37, df=34, p<,05). Στους άνδρες δεν βρέθηκε καµία στατιστικώς 

σηµαντική σχέση. 



 32

Νευρωτισµός 

 Όσον αφορά και τα δύο φύλα µαζί, ο παράγοντας νευρωτισµός βρέθηκε 

να έχει µια µικρή θετική σχέση µε την ποπ µουσική (r= ,27, df=69, p<,05). 

∆ιαχωρίζοντας τα δύο φύλα, βρέθηκε ότι στις γυναίκες ο παράγοντας 

νευρωτισµός σχετίζεται αρνητικά µε την ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική (r= -,38, 

df=34, p<,05), ενώ στους άνδρες δεν βρέθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική 

σχέση.  

 

∆εκτικότητα στην εµπειρία 

 Όσον αφορά και τα δύο φύλα µαζί, η δεκτικότητα στην εµπειρία βρέθηκε 

να έχει αρνητική σχέση µε την ποπ µουσική (r= -,27, df= 69, p<,05). Αν 

εξετάσουµε το δύο φύλα χωριστά, τότε στις γυναίκες η δεκτικότητα στην 

εµπειρία σχετίζεται θετικά µε την ethnic- διεθνή µουσική (r= ,62, df=34, 

p<,001), µε την ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική (r= ,35, df=34, p<,05), και µε 

τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική (r= ,36, df=34, p<,05). Επιπλέον, η 

δεκτικότητα στην εµπειρία φάνηκε να έχει αρνητική σχέση µε την ελληνική 

παραδοσιακή- βυζαντινή µουσική (r= -,47, df=34, p<,01). Το µοναδικό 

σηµαντικό εύρηµα στους άνδρες αναφορικά µε το συγκεκριµένο παράγοντα 

προσωπικότητας, ήταν µια θετική σχέση µε τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική 

(r= ,49, df=33, p<,01). 

 

Προσήνεια  

 Βρέθηκε µια θετική σχέση ανάµεσα στην προσήνεια και την ποπ µουσική 

(r= ,30 df=69, p<,01). Όταν διαχωρίσαµε τα δύο φύλα, τόσο στις γυναίκες, όσο 

και στους άνδρες, δεν βρέθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα 

στην προσήνεια και κάποιο είδος µουσικής.  

 

Ευσυνειδησία 

 Ο παράγοντας ευσυνειδησία βρέθηκε στις γυναίκες να έχει θετική σχέση 

µε την ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή µουσική (r= ,33, df=34, p<,05). 
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Αντίθετα, στους άνδρες η ευσυνειδησία δεν βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε 

κανένα είδος µουσικής.  

 
Πίνακας 3 
Συσχετίσεις για τα δύο φύλα, αναφορικά µε την προσωπικότητα και τα είδη 
µουσικής. 
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ  
 Ethnic-

∆ιεθνής 
Ελλην.ροκ- 
έντεχνη 

Heavy 
metal 

Ελλην. 
παραδοσιακή

Ethnic-
∆ιεθνής

Ελλην.ροκ- 
έντεχνη 

Heavy 
metal 

Ελλην. 
παραδοσιακή

Εξωστρέφεια ,37* -,02 -,20 ,05 ,19 ,08 -,15 ,05 
Νευρωτισµός -,12 -,38* -,26 ,04 -,04 ,06 ,03 -,04 
∆εκτικότητα  ,62** ,35* ,36* -,47** ,18 -,05 ,49** ,26 
Προσήνεια  ,23 -,21 -,03 -,03 ,18 -,15 ,13 ,18 
Ευσυνειδησία -,09 -,15 ,02 ,33* ,16 -,19 -,22 -,14 
*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
 

 

Θετική και αρνητική συναισθηµατική κατάσταση και είδη µουσικής. 

 

 Από τις αναλύσεις συσχέτισης που έγιναν βρέθηκε ότι για τους άνδρες, η 

θετική συναισθηµατική κατάσταση, είχε θετική σχέση µε την hip-hop/rap 

µουσική (r= ,39, df=30, p<,05). Αντίθετα, η αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση σχετίζεται θετικά µε την ποπ µουσική (r= ,35, df=30, p<,05). 

 Παράλληλα, στις γυναίκες βρέθηκε ότι η θετική συναισθηµατική 

κατάσταση σχετίζεται θετικά µε την ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή µουσική 

(r= ,41, df=33, p<,05). Επιπλέον, φάνηκε να υπάρχει µια οριακή (όσον αφορά τη 

σηµαντικότητα) αρνητική σχέση ανάµεσα στην αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση και τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική (r= -,33, df=33, p=,050). 

 

 

Τύποι δεσµού και είδη µουσικής. 

 

 Οι αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν ότι, στους άνδρες, ο ασφαλής τύπος 

δεσµού φάνηκε να έχει θετική σχέση (r= ,048, df=32, p<,01), µε την ποπ 

µουσική, ενώ ο απορριπτικός τύπος δεσµού είχε αρνητική σχέση (r= -,34, 



 34

df=32, p<, 05) µε την ποπ. Επίσης, ο τύπος δεσµού εµµονής σχετιζόταν 

θετικά µε τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική (r= ,36, df=32, p<,05).  

 Στις γυναίκες, βρέθηκε µόνο µια οριακή (όσον αφορά τη στατιστική 

σηµαντικότητα) θετική σχέση ανάµεσα στον ασφαλή τύπο δεσµού και τη 

heavy metal- ξένη ροκ µουσική (r= ,32, df=34, p=,050). 

 

 

Προσωπικότητα, συναισθηµατική κατάσταση και µουσικές προτιµήσεις.  

 Για την εξέταση της υπόθεσής αν η προσωπικότητα σε συνδυασµό µε τη 

συναισθηµατική κατάσταση µπορούν να προβλέψουν τις µουσικές προτιµήσεις 

των νέων, χρησιµοποιήθηκε σε πρώτη φάση η Ιεραρχική Πολλαπλή 

Παλινδρόµηση. Σε µια δεύτερη φάση, επαναλήφθηκε η συγκεκριµένη ανάλυση, 

αυτή τη φορά όµως σταθµίζοντας τις ώρες ανά ηµέρα που οι συµµετέχοντες 

δήλωσαν ότι ακούν µουσική, ως µια µεταβλητή η οποία θα µπορούσε να 

επηρεάσει τα αποτελέσµατα.  

 Επειδή υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων οι αναλύσεις και στις 

δύο φάσεις, υπολογίστηκαν χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.  

 

Εξωστρέφεια 

 Στις γυναίκες βρέθηκε µια θετική σχέση ανάµεσα στην εξωστρέφεια και 

την ethnic- διεθνή µουσική (F5,29=6,33, p<,001). Η προσθήκη της 

συναισθηµατικής κατάστασης δεν φάνηκε να επηρεάζει αυτή τη σχέση, ενώ το 

ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε στη διακύµανση ήταν 1% (F7,27=4,22, p<,001). 

Επιπλέον, βρέθηκε µια αρνητική τάση (p=,052) µεταξύ της εξωστρέφειας και της 

heavy metal- ξένης ροκ µουσικής. Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 7,7%. (βλ. Πίνακα 4). Στη 

δεύτερη φάση όταν σταθµίστηκαν οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν οι 

συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική, η συσχέτιση εξωστρέφειας και ethnic- διεθνής 

µουσικής έπαψε να υφίσταται (F5,27=4,04, p<,01). Αντίθετα, µε την προσθήκη 

της συναισθηµατικής κατάστασης φάνηκε µια αρνητική σχέση ανάµεσα στην 
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εξωστρέφεια και τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική (F7,25=2,65, p<,05). Το 

ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση 

ήταν 12,8% (βλ. Πίνακα 6).  

 Στους άνδρες τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση, δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (βλ. Πίνακες 5 και 7). 

 

Νευρωτισµός 

 Στις γυναίκες φάνηκε να υπάρχει µια µέση αρνητική σχέση ανάµεσα στο 

νευρωτισµό και την ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική (F5,29=3,21, p<,05). Με την 

πρόσθεση τις συναισθηµατικής κατάστασης τα δεδοµένα δεν αλλάζουν, ενώ 

προσθέτει µόνο 1% επιρροή στη διακύµανση (βλ. Πίνακα 4). Η στάθµιση των 

ωρών, έχει ως αποτέλεσµα η προαναφερθείσα σχέση να µην φτάνει σε επίπεδα 

στατιστικής σηµαντικότητας (βλ. Πίνακα 6).  

 

Πίνακας 4: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε την 
προσωπικότητα, τη συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις. 
 
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 Ethnic-∆ιεθνής Ελλην.ροκ- 

έντεχνη 
Heavy metal Hip-hop/ rap 

 R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,52  ,35  ,26  ,02  
1.Εξωστρέφεια  ,39*  -,07  -,30  ,05 
  Νευρωτισµός  ,10  -,45*  -,27  -,08 
  ∆εκτικότητα  ,65**  ,23  ,34  -,11 
  Προσήνεια  -,01  -,25  ,04  ,07 
  Ευσυνειδησία  ,17  -,23  -,00  -,03 
         
 ,52  ,36  ,34  ,15  
2.Εξωστρέφεια  ,41*  -,03  -,42  -,12 
  Νευρωτισµός  ,12  -,44*  -,33  -,27 
  ∆εκτικότητα  ,64**  ,21  ,40*  ,07 
  Προσήνεια  -,01  -,24  ,01  ,15 
  Ευσυνειδησία  ,16  -,20  -,09  -,00 
  Αρνητική συναισθ  -,03  ,02  -,06  ,43 
  Θετική συναισθ  -,01  -,11  ,31  ,16 
         
*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
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Πίνακας 5: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε την 
προσωπικότητα, τη συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις. 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ 
 Ethnic-∆ιεθνής Ελλην.ροκ- 

έντεχνη 
Heavy metal Hip-hop/ rap 

 R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,14  ,10  ,35  ,09  
1.Εξωστρέφεια  ,03  ,27  -,17  -,03 
  Νευρωτισµός  ,06  ,09  ,03  ,04 
  ∆εκτικότητα  ,17  -,04  ,54**  -,20 
  Προσήνεια  ,26  -,15  ,18  ,16 
  Ευσυνειδησία  ,24  -,20  ,00  -,20 
         
 ,16  ,22  ,39  ,42  
2.Εξωστρέφεια  -,00  ,15  -,08  -,21 
  Νευρωτισµός  ,01  ,21  -,00  -,12 
  ∆εκτικότητα  ,17  -,04  ,53**  -,17 
  Προσήνεια  ,19  -,22  ,24  -,11 
  Ευσυνειδησία  ,19  -,36  ,11  -,44* 
  Αρνητική συναισθ  ,06  -,35  ,15  ,14 
  Θετική συναισθ  ,16  ,32  -,24  ,70** 
         
*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
 
 

Όσον αφορά τους άνδρες, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά 

αποτελέσµατα µεταξύ του νευρωτισµού και των µουσικών ειδών (βλ. Πίνακες 5 

και 7).  

 

∆εκτικότητα στην εµπειρία 

 Στις γυναίκες βρέθηκε µια υψηλή θετική σχέση µεταξύ της δεκτικότητας 

στην εµπειρία και της ethnic- διεθνής µουσική (F5,29=6,33, p<,001). Η προσθήκη 

της συναισθηµατικής κατάστασης δεν φάνηκε να επηρεάζει ιδιαίτερα τη 

προαναφερθείσα σχέση, ενώ το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε στη 

διακύµανση ήταν 1% (F7,27=4,22, p<,001). Επίσης, µε την προσθήκη της 

συναισθηµατικής κατάστασης στην ανάλυση, φάνηκε να υπάρχει µια σηµαντικά 

θετική σχέση µεταξύ της δεκτικότητας στην εµπειρία και της heavy metal- ξένης 

ροκ µουσικής (F7,27=1,99, p=,093). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 7,7%. Σταθµίζοντας τις ώρες 
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ανά ηµέρα που δήλωσαν οι συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική, η σχέση 

δεκτικότητας και ethnic- διεθνής µουσικής παραµένει (F7,25=2,93, p<,05), ενώ η 

σχέση της δεκτικότητας στην εµπειρία και της heavy metal- ξένης ροκ µουσικής 

παύει να υφίσταται (βλ. Πίνακα 4 και Πίνακα 6). Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση (Beta= -,41, p<,05) µεταξύ της δεκτικότητας στην εµπειρία 

και της ελληνικής παραδοσιακής- βυζαντινής µουσικής (F5,29=2,484, p=,055). 

Μάλιστα µε την προσθήκη της συναισθηµατικής κατάστασης στην ανάλυση, η 

σχέση αυτή παύει να υφίσταται. Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 4%. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει 

σταθµίζοντας τις ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν ότι ακούν µουσική.  

 Στους άνδρες βρέθηκε να υπάρχει µια σηµαντικά θετική σχέση ανάµεσα 

στη δεκτικότητα στην εµπειρία και τη heavy metal- ξένη ροκ µουσική (F5,26=2,80, 

p<,05). Η προσθήκη της συναισθηµατικής κατάστασης δεν άλλαξε τα  

 

Πίνακας 6: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε την προσωπικότητα, τη 
συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις, µε στάθµιση των ωρών που 
ακούν µουσική. 
 
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 Ethnic-∆ιεθνής Ελλην.ροκ- 

έντεχνη 
Heavy metal Hip-hop/ rap 

 R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,42  ,03  ,29  ,14  
1.Εξωστρέφεια  ,33  -,11  -,32  -,14 
  Νευρωτισµός  ,00  -,32  -,39  ,11 
  ∆εκτικότητα  ,55**  ,34  ,21  ,06 
  Προσήνεια  ,01  -,17  -,04  ,40 
  Ευσυνειδησία  ,14  -,18  -,07  ,15 
         
 ,45  ,05  ,42  ,27  
2.Εξωστρέφεια  ,25  -,01  -,44*  -,27 
  Νευρωτισµός  -,01  -,31  -,37  -,01 
  ∆εκτικότητα  ,62**  ,27  ,29  ,24 
  Προσήνεια  ,01  -,15  -,07  ,44* 
  Ευσυνειδησία  ,09  -,07  -,23  ,17 
  Αρνητική συναισθ.  ,03  ,06  -,16  ,41 
  Θετική συναισθ.  ,18  -,30  ,42*  ,14 
         
*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
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Πίνακας 7: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε την προσωπικότητα, τη 
συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις, µε στάθµιση των ωρών που 
ακούν µουσική. 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ 
 Ethnic-∆ιεθνής Ελλην.ροκ- 

έντεχνη 
Heavy metal Hip-hop/ rap 

 R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,40  ,10  ,45  ,14  
1.Εξωστρέφεια  ,29  ,08  -,34  ,03 
  Νευρωτισµός  -,13  ,02  ,10  ,14 
  ∆εκτικότητα  ,22  -,09  ,62**  -,30 
  Προσήνεια  ,51**  -,27  ,03  -,01 
  Ευσυνειδησία  -,11  -,06  ,27  -,08 
         
 ,45  ,24  ,50  ,53  
2.Εξωστρέφεια  ,29  ,01  -,29  -,01 
  Νευρωτισµός  -,26  -,06  ,11  -,17 
  ∆εκτικότητα  ,18  -,22  ,70**  -,46* 
  Προσήνεια  ,41*  -,45  ,12  -,33 
  Ευσυνειδησία  -,26  -,46  ,50  -,62* 
  Αρνητική συναισθ.  ,13  -,16  ,15  ,17 
  Θετική συναισθ.  ,24  ,54  -,30  ,81***
         
*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
 

αποτελέσµατα, ενώ προσθέτει ένα 4% επιρροής στη διακύµανση (F7,24=2,18, 

p=,072) (βλ. Πίνακα 5). Σταθµίζοντας τις ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν οι 

συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική, η προαναφερθείσα σχέση δυνάµωσε 

(F7,22=3,15, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 51%. Επιπλέον, η προσθήκη της 

συναισθηµατικής κατάστασης στην ανάλυση, φανέρωσε µια σηµαντικά αρνητική 

σχέση ανάµεσα στη δεκτικότητα στην εµπειρία και τη hip- hop/rap µουσική 

(F7,22=3,67, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 39,3% (βλ. Πίνακα 7).  

 

Προσήνεια 

 Στις γυναίκες όταν σταθµίστηκαν οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν ότι 

ακούν µουσική και αφού προστέθηκε στη ανάλυση η συναισθηµατική κατάσταση, 

βρέθηκε θετική σχέση µεταξύ της προσήνειας και της hip- hop/rap µουσικής 
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(F7,25=1,33, p=,274). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 13,2% (βλ. Πίνακα 6).  

 Στους άνδρες, όταν σταθµίστηκαν οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν ότι 

ακούν µουσική, εµφανίστηκε µια µέτρια θετική σχέση ανάµεσα στην προσήνεια 

και την ethnic-διεθνή µουσική (F5,24=3,29, p<,05). Η προσθήκη της 

συναισθηµατικής κατάστασης στην ανάλυση δεν αλλάζει τα δεδοµένα, ενώ 

προσθέτει ένα 5% επιρροής στη διακύµανση (F7,22= 2,65, p<,05). Ακόµα όταν 

προστέθηκε η συναισθηµατική κατάσταση, φάνηκε να υπάρχει µια αρνητική τάση 

(p=,051) ανάµεσα στην προσήνεια και την ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική 

(F7,22=1,03, p=,43). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 14,6% (βλ. Πίνακα 7). 

 

Ευσυνειδησία 

 Βρέθηκε ότι στους άνδρες, η πρόσθεση της συναισθηµατικής κατάστασης 

στην ανάλυση φανερώνει την ύπαρξη µιας σηµαντικά αρνητικής σχέσης ανάµεσα 

στη ευσυνειδησία και τη hip- hop/rap µουσικής (F7,24=2,50, p<,05). Το ποσοστό 

επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 

32,7% (βλ. Πίνακα 5). Όταν σταθµίστηκαν οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν 

οι συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική και αφού προστέθηκε στη ανάλυση η 

συναισθηµατική κατάσταση, η αρνητική σχέση µεταξύ της ευσυνειδησίας και της 

hip- hop/rap µουσικής δυνάµωσε (F7,22=3,67, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που 

πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 39,3%. Επιπλέον, 

όταν προστέθηκε η συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, βρέθηκε επίσης 

µια θετική τάση (p=,052) µεταξύ της ευσυνειδησίας και της heavy metal- ξένης 

ροκ µουσικής (F7,22=3,15, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 51% (βλ. Πίνακα 7).  

 Στις γυναίκες, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα 

µεταξύ της ευσυνειδησίας και των µουσικών ειδών. 
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Θετική συναισθηµατική κατάσταση 

 Βρέθηκε ότι στους άνδρες, η πρόσθεση της συναισθηµατικής κατάστασης 

στην ανάλυση φανερώνει την ύπαρξη µιας σηµαντικά θετικής σχέσης ανάµεσα 

στη θετική συναισθηµατική κατάσταση και της hip- hop/rap µουσικής 

(F7,24=2,50, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 32,7% (βλ. Πίνακα 5). Όταν σταθµίστηκαν 

οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν ότι ακούν µουσική και αφού προστέθηκε στη 

ανάλυση η συναισθηµατική κατάσταση, η θετική σχέση ανάµεσα στη θετική 

συναισθηµατική κατάσταση και τη hip- hop/rap µουσική δυνάµωσε (F7,22=3,67, 

p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη 

διακύµανση ήταν 39,3%. Ακόµα, φάνηκε µια θετική τάση (p=,052) ανάµεσα στη 

θετική συναισθηµατική κατάσταση και την ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική 

(F7,22=1,03, p=,43). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 14,6%. (βλ. Πίνακα 7). 

 Στις γυναίκες, όταν σταθµίστηκαν οι ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν ότι 

ακούν µουσική, και αφού προστέθηκε η συναισθηµατική κατάσταση βρέθηκε µια 

θετική σχέση µεταξύ της θετικής συναισθηµατικής κατάστασης και της heavy 

metal- ξένης ροκ µουσικής (F7,25=2,65, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που 

πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 12,8% (βλ. 

Πίνακα 6).  

 

Αρνητική συναισθηµατική κατάσταση 

 Τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, και στις δύο φάσεις δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα ανάµεσα στην αρνητική 

συναισθηµατική κατάσταση και τα είδη µουσικής. 

 

 

 Όσον αφορά το µουσικό παράγοντα ποπ µουσική, τα αποτελέσµατα που 

αναφέρονται αφορούν και τα δύο φύλα µαζί. Έτσι, βρέθηκε ότι και ο 

νευρωτισµός (Beta= ,32, p<,01) και η προσήνεια (Beta= ,28, p<, 05) 
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σχετίζονται σηµαντικά και θετικά µε την ποπ µουσική (F5,61=4,03, p<,01). Η 

πρόσθεση της συναισθηµατικής κατάστασης δεν αλλάζει τα αποτελέσµατα, ενώ 

προσθέτει ένα 0,4% επιρροής στη διακύµανση (F7,59=2,84, p<,05). Τα 

αποτελέσµατα δεν αλλάζουν ούτε όταν σταθµιστούν οι ώρες ανά ηµέρα που 

δήλωσαν οι συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική.  

 

 

Τύποι δεσµού, συναισθηµατική κατάσταση και είδη µουσικής.  

 Για την εξέταση της υπόθεσής αν οι τέσσερις τύποι δεσµού σε συνδυασµό 

µε τη θετική- αρνητική συναισθηµατική κατάσταση µπορούν να προβλέψουν τις 

µουσικές προτιµήσεις των νέων, χρησιµοποιήθηκε η Ιεραρχική Πολλαπλή 

Παλινδρόµηση. Θεωρήθηκε αναγκαίο να σταθµιστούν οι ώρες ανά ηµέρα που οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ακούν µουσική, ως µια σηµαντική µεταβλητή η 

οποία επηρεάζει την πρόβλεψη. Επειδή υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων, οι αναλύσεις υπολογίστηκαν χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.  

 

Τύπος δεσµού Ασφαλής 

 Στις γυναίκες βρέθηκε µια θετική σχέση µεταξύ του ασφαλή τύπο δεσµού 

και της heavy metal- ξένης ροκ µουσικής (F4,28=3,35, p<,05) Όταν εισήχθη η 

συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση η προαναφερθείσα σχέση δυνάµωσε 

(F6,26=3,60, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 13%. Βρέθηκε ακόµα να υπάρχει θετική σχέση 

µεταξύ του ασφαλή τύπου δεσµού και της hip- hop/rap µουσικής (F4,28=2,69, 

p=,051). Όταν προστέθηκε η συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, τα 

αποτελέσµατα άλλαξαν. Η συσχέτιση που προαναφέρθηκε γίνεται απλά µια 

θετική τάση (p=,056) (F6,26=1,92, p=,115). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε 

η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν µόνο 3% (βλ. Πίνακα 8). 

Στους άνδρες δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (βλ. 

Πίνακα 9).  
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Τύπος δεσµού Φοβικός 

 Στις γυναίκες, βρέθηκε να υπάρχει µια αρνητική σχέση µεταξύ του 

φοβικού τύπου δεσµού και της ελληνικής ροκ- έντεχνης µουσικής (F4,28=1,55, 

p=,213). Όταν προστέθηκε στην ανάλυση η συναισθηµατική κατάσταση, η 

προηγούµενη σχέση έπαψε να υπάρχει (F2,26=2,61, p<,05). Το ποσοστό επιρροής 

που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 19% (βλ. 

Πίνακα 8).  

 Στους άνδρες, όταν προστέθηκε στην ανάλυση η συναισθηµατική 

κατάσταση, βρέθηκε µια αρνητική σχέση ανάµεσα στο τύπο δεσµού φοβικό και  

την ποπ µουσική (F6,23=4,06, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 16% (βλ. Πίνακα 9).  

 

 

Πίνακας 8: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε τους τύπους δεσµού, 
τη συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις, µε στάθµιση των ωρών 
που ακούν µουσική. 
 
   ΓΥΝΑΙΚΕΣ    

 Ethnic- 
∆ιεθνής 

Ελλην.Ροκ-
έντεχνη 

Ποπ Heavy metal Hip-hop/rap Ελλην. 
παραδοσιακή 

 R Beta R Beta R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,12  ,18  ,14  ,32  ,27  ,06  
1.Ασφαλής  ,19  -,06  ,08  ,46**  ,35*  -,01 
  Φοβικός  -,15  -,41*  ,22  ,05  ,08  ,23 
  Εµµονής  ,18  -,13  -,27  -,37*  ,38*  ,14 
  Απορριπτικός  ,18  ,38  ,12  ,13  ,00  -,05 
             
 ,17  ,37  ,22  ,45  ,30  ,24  
2.Ασφαλής  ,22  ,14  -,03  ,51**  ,37  -,21 
  Φοβικός  -,06  -,33  ,10  ,21  ,03  ,13 
  Εµµονής  ,20  -,02  -,34  -,32*  ,38*  ,04 
  Απορριπτικός  ,12  ,34  ,19  ,03  ,04  -,00 
  Αρνητική 
συναισθ. 

 -,21  -,01  ,22  -,38*  ,16  ,07 

  Θετική 
συναισθ. 

 -,01  -,49**  ,21  -,01  -,10  ,45* 

*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
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Πίνακας 9: Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση, αναφορικά µε τους τύπους δεσµού, 
τη συναισθηµατική κατάσταση και τις µουσικές προτιµήσεις, µε στάθµιση των ωρών 
που ακούν µουσική. 
 
   ΆΝ∆ΡΕΣ    

 Ethnic- 
∆ιεθνής 

Ελλην.Ροκ-
έντεχνη 

Ποπ Heavy metal Hip-hop/rap Ελλην. 
παραδοσιακή 

 R Beta R Beta R Beta R Beta R Beta R Beta 
 ,14  ,19  ,34  ,03  ,05  ,16  
1.Ασφαλής  -,12  -,08  ,21  -,04  -,11  -,14 
  Φοβικός  -,23  -,21  -,32  -,09  ,12  ,29 
  Εµµονής  ,32  -,03  ,45*  ,12  -,16  -,16 
  Απορριπτικός  ,10  ,28  ,00  -,14  -,04  ,15 
             
 ,34  ,23  ,51  ,05  ,41  ,18  
2.Ασφαλής  -,36  -,15  ,17  ,00  -,31  -,23 
  Φοβικός  -,33  -,30  -,48*  -,05  -,13  ,27 
  Εµµονής  ,55*  -,02  ,30  ,09  -,20  -,06 
  Απορριπτικός  -,02  ,23  -,05  -,10  -,19  ,11 
  Αρνητική 
συναισθ. 

 -,21  ,11  ,43*  -,00  ,40*  -,10 

  Θετική 
συναισθ. 

 ,52*  ,18  ,12  -,13  ,48*  ,18 

*p<,05  **p<,01  ***p<,001 
 
 

Τύπος δεσµού Εµµονής 

 Στις γυναίκες, βρέθηκε µια αρνητική σχέση µεταξύ του τύπου δεσµού 

εµµονής και της heavy metal- ξένης ροκ µουσικής (F4,28=3,35, p<,05). Όταν 

εισήχθη η συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, η προαναφερθείσα σχέση 

παρέµεινε (F6,26=3,60, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 13%. Επιπλέον, βρέθηκε µια 

θετική σχέση του τύπου δεσµού εµµονής µε τη hip- hop/rap µουσική (F4,28=2,69, 

p=,051). Όταν προστέθηκε η συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, η 

προαναφερθείσα θετική σχέση παρέµεινε (F6,26=1,92, p=,115). Το ποσοστό 

επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν µόνο 

3% (βλ. Πίνακα 8). 

 Στους άνδρες βρέθηκε µια θετική σχέση µεταξύ του τύπου δεσµού 

εµµονής και της ποπ µουσικής (F4,25=3,33, p<,05). Όταν προστέθηκε στην 

ανάλυση η συναισθηµατική κατάσταση, η προηγούµενη σχέση έπαψε να υπάρχει 

(F6,23=4,06, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 
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κατάσταση στη διακύµανση ήταν 16%. Επιπλέον, όταν εισήχθη η 

συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, παρουσιάστηκε µια θετική σχέση 

µεταξύ του τύπου δεσµού εµµονής µε την ethnic- διεθνή µουσική (F6,23=2,03, 

p=,102). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη 

διακύµανση ήταν 20% (βλ. Πίνακα 9).  

 

Τύπος δεσµού Απορριπτικός 

 Στον συγκεκριµένο τύπο δεσµού, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες 

δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα. 

 

Αρνητική συναισθηµατική κατάσταση 

 Στις γυναίκες όταν εισήχθη η συναισθηµατική κατάσταση στην ανάλυση, 

βρέθηκε µια αρνητική σχέση µεταξύ της αρνητικής συναισθηµατικής κατάστασης 

και της heavy metal- ξένης ροκ µουσικής (F6,26=3,60, p<,01). Το ποσοστό 

επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 13% 

(βλ. Πίνακα 8).  

 Στους άνδρες όταν προστέθηκε στην ανάλυση η συναισθηµατική 

κατάσταση, βρέθηκε µια θετική σχέση µεταξύ της ποπ και της αρνητικής 

συναισθηµατικής κατάστασης (F6,23=4,06, p<,01). Το ποσοστό επιρροής που 

πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 16%. Επιπλέον, µε 

την προσθήκη της συναισθηµατικής κατάστασης, βρέθηκε µια θετική σχέση 

ανάµεσα στην αρνητική συναισθηµατική κατάσταση και τη hip- hop/rap µουσική 

(F6,23=2,70, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική 

κατάσταση στη διακύµανση ήταν 35,6% (βλ. Πίνακα 9).  

 

Θετική συναισθηµατική κατάσταση 

 Στις γυναίκες, όταν προστέθηκε στην ανάλυση η συναισθηµατική 

κατάσταση, βρέθηκε µια αρνητική σχέση µεταξύ της θετικής συναισθηµατικής 

κατάστασης και της ελληνικής ροκ- έντεχνης µουσικής (F2,26=2,61, p<,05). Το 

ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση 
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ήταν 19%. Επιπλέον, µε την προσθήκη της συναισθηµατικής κατάστασης, 

βρέθηκε µια θετική σχέση ανάµεσα στη θετική συναισθηµατική κατάσταση και 

την ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή µουσική (F6,26=1,38, p=,258). Το ποσοστό 

επιρροής που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 17% 

(βλ. Πίνακα 8).  

 Στους άνδρες όταν προστέθηκε στην ανάλυση η συναισθηµατική 

κατάσταση, βρέθηκε µια θετική σχέση µεταξύ της ethnic- διεθνής µουσική και της 

θετικής συναισθηµατικής κατάστασης (F6,23=2,03, p=,102). Το ποσοστό επιρροής 

που πρόσθεσε η συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 20%. 

Επιπλέον, µε την προσθήκη της συναισθηµατικής κατάστασης, βρέθηκε µια 

θετική σχέση ανάµεσα στη θετική συναισθηµατική κατάσταση και τη hip- hop/rap 

µουσική (F6,23=2,70, p<,05). Το ποσοστό επιρροής που πρόσθεσε η 

συναισθηµατική κατάσταση στη διακύµανση ήταν 35% (βλ. Πίνακα 9).  

 

 

∆ραστηριότητες- καταστάσεις και είδη µουσικής. 

 Για την εξέταση της υπόθεσης αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στις 

δραστηριότητες – καταστάσεις στις οποίες οι συµµετέχοντες απάντησαν ότι τους 

αρέσει να ακούν µουσική και τα είδη µουσικής, έγιναν αναλύσεις συσχέτισης. 

Επειδή υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων οι συσχετίσεις υπολογίστηκαν 

χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες (Πίνακας 10).  

 

 Όσον αφορά τις γυναίκες, βρέθηκε να υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα 

στον παράγοντα γνωστικές διαδικασίες και τον παράγοντα ethnic- διεθνής 

µουσική. Αντίθετα, βρέθηκε µια αρνητική σχέση µεταξύ του παράγοντα 

γνωστικές διαδικασίες και του παράγοντα ελληνική παραδοσιακή- βυζαντινή 

µουσική. Τέλος, βρέθηκε µια θετική σχέση ανάµεσα στον παράγοντα 

ταξιδεύοντας και τον παράγοντα ελληνική ροκ- έντεχνη µουσική.  

 Στους άνδρες, βρέθηκε µόνο µια θετική σχέση ανάµεσα στον παράγοντα 

µοναχικότητα και τον παράγοντα heavy metal- ξένη ροκ µουσική.  
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Πίνακας 10 
Συσχετίσεις για τα δύο φύλα, αναφορικά µε τις δραστηριότητες - καταστάσεις και 
τα είδη µουσικής. 
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ 
 Ethnic-

∆ιεθνής 
Ελλην.ροκ- 
έντεχνη 

Heavy 
metal 

Ελλην. 
παραδοσιακή

Ethnic-
∆ιεθνής

Ελλην.ροκ- 
έντεχνη 

Heavy 
metal 

Ελλην. 
παραδοσιακή

Γνωστικές 
∆ιαδικασίες 

,34* ,03 ,29 -,53** ,18 -,17 ,08 -,07 

Μοναχικότητα ,26 ,12 ,31 ,07 ,02 -,09 ,45** ,02 
Ταξιδεύοντας, ,13 ,33* -,08 -,15 ,10 ,05 -,23 -,05 
*p<,05  **p<,01  ***p<, 

 

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Από τα αποτελέσµατα φάνηκε να επιβεβαιώνεται η υπόθεσή µας, 

αναφορικά µε το ότι η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην εµπειρία 

σχετίζονται µε τα διάφορα είδη µουσικής. Τόσο η εξωστρέφεια, όσο και η 

δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίζονται µε πολλά και διαφορετικά είδη µουσικής. 

Πιο συγκεκριµένα, η εξωστρέφεια στις γυναίκες του δείγµατος, βρέθηκε να 

σχετίζεται µε την ethnic, τη τζαζ, τη soul, την ηλεκτρονική, την κλασσική 

µουσική και τα soundtracks (όλα αυτά τα είδη αποτελούν τον παράγοντα που 

ονοµάσαµε Ethnic –∆ιεθνής). Παράλληλα, στις γυναίκες η δεκτικότητα στην 

εµπειρία σχετιζόταν θετικά µε τον Ethnic –∆ιεθνή παράγοντα, την ελληνική 

έντεχνη, την ελληνική ροκ µουσική καθώς και τη heavy metal και την ξένη ροκ 

µουσική, ενώ σχετιζόταν αρνητικά µε την ελληνική παραδοσιακή και τη βυζαντινή 

µουσική. Αναφορικά µε τους άνδρες, η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετιζόταν 

θετικά µε τη heavy metal και την ξένη ροκ µουσική.  

 Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι οι εξωστρεφείς γυναίκες που συµµετείχαν 

στην έρευνα, ίσως να προτιµούν να ακούν τα συγκεκριµένα είδη µουσικής επειδή 

τους αρέσει να γνωρίζουν και να ανακαλύπτουν καινούργια πράγµατα. Με αλλά 

λόγια επειδή τους αρέσει να ανακαλύπτουν καινούργια, διαφορετικά και περίεργα 

µουσικά ακούσµατα. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες συµµετέχουσες οι οποίες ήταν 

δεκτικές στην εµπειρία έδειξαν προτίµηση για πολλά και ταυτόχρονα διαφορετικά 
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µουσικά είδη. Το ότι επιλέγουν να ακούσουν είδη τα οποία δεν είναι «εύκολα» ή 

«ελαφριά», όσον αφορά την ακρόασή τους (και κατά την άποψή µας δεν είναι 

ευρείας κατανάλωσης µουσικά είδη), µπορεί να δείχνει την τάση που έχουν να 

θέλουν να δοκιµάζουν καινούργιες εµπειρίες, αλλά και την ανάγκη τους να 

επιλέγουν µουσικά ερεθίσµατα που τις βοηθούν να ξεφεύγουν από τη µονοτονία 

της καθηµερινότητας. Ακόµα και το γεγονός ότι έδειξαν να µην τους αρέσουν 

είδη όπως η ελληνική παραδοσιακή και η βυζαντινή µουσική, φαίνεται να είναι 

λογικό, αν λάβουµε υπόψη µας τα χαρακτηριστικά των ατόµων που είναι δεκτικά 

στην εµπειρία. Η ελληνική παραδοσιακή και η βυζαντινή µουσική, είναι είδη που 

εκφράζουν συµβατικότητα και τα άτοµα τα οποία είναι δεκτικά στην εµπειρία, 

χαρακτηρίζονται από µια ανεξαρτησία στον τρόπο που σκέφτονται και 

αντιλαµβάνονται τα πράγµατα γύρω τους. Τέλος, οι άνδρες συµµετέχοντες που 

ήταν δεκτικοί στην εµπειρία, δηλώνοντας την προτίµησή τους για τη heavy metal 

και την ξένη ροκ µουσική, µπορεί να δείχνουν την ανάγκη τους να 

διαφοροποιούνται και να µην είναι συµβατικοί.  

 Σχετικά µε τους άλλους παράγοντες της προσωπικότητας, βρέθηκε ότι στις 

γυναίκες ο νευρωτισµός σχετιζόταν αρνητικά µε την ελληνική έντεχνη και την 

ελληνική ροκ µουσική. Για το συγκεκριµένο εύρηµα δεν µπορούµε να πούµε 

πολλά πράγµατα και αυτό γιατί πρώτον, θεωρούµε ότι χρειάζεται περισσότερη 

διερεύνηση η σχέση ανάµεσα στην προσωπικότητα και την ελληνική µουσική και 

δεύτερον, γιατί διατηρούµε κάποιες επιφυλάξεις, αναφορικά µε την κλίµακα 

µουσικών προτιµήσεων που χρησιµοποιήσαµε. 

 Όταν στη συνέχεια σταθµίσαµε τις ώρες ανά ηµέρα που δήλωσαν οι 

συµµετέχοντες ότι ακούν µουσική εξετάσαµε αν η προσωπικότητα σε συνδυασµό 

µε τη συναισθηµατική κατάσταση, µπορούν να προβλέψουν τα διάφορα είδη 

µουσικής. Ο λόγος που έγινε η στάθµιση των ωρών είναι γιατί όταν κάποιος 

ακούει πολλές ώρες την ηµέρα µουσική, ενδεχοµένως να επιλέγει να ακούει 

διάφορα είδη µουσικής, συγκριτικά µε κάποιον που ακούει λιγότερες ώρες την 

ηµέρα. Θεωρήσαµε λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή θα επηρεάσει τα 

αποτελέσµατα µας, όπως και έγινε. Η στάθµιση των ωρών, φανέρωσε αρκετές 
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διαφοροποιήσεις, όσον αφορά τις σχέσεις ανάµεσα στην προσωπικότητα και τα 

είδη µουσικής. Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στα ευρήµατα που παρέµειναν 

σταθερά, που δεν αλλοιώθηκαν δηλαδή από τη στάθµιση των ωρών. 

 Έτσι λοιπόν, η δεκτικότητα στην εµπειρία φάνηκε να είναι πολύ 

καλός προβλεπτικός παράγοντας, τόσο στους άνδρες, όσο και στις 

γυναίκες. Στις γυναίκες βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε την ethnic, τη τζαζ, τη 

soul, την ηλεκτρονική, την κλασσική µουσική και τα soundtracks. Στους άνδρες, 

βρέθηκε ξανά να σχετίζεται θετικά µε τη heavy metal και την ξένη ροκ µουσική. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πούµε ότι στο ανδρικό δείγµα, η δεκτικότητα 

στην εµπειρία σε συνδυασµό µε τη θετική συναισθηµατική κατάσταση φάνηκαν 

να επηρεάζουν την προτίµηση για τη hip-hop/rap µουσική. Με αλλά λόγια, 

φάνηκε ότι οι άνδρες συµµετέχοντες που ήταν περισσότερο δεκτικοί στην 

εµπειρία δεν προτιµούσαν τη hip-hop/rap µουσική, ενώ εκείνοι που είχαν 

περισσότερα θετικά συναισθήµατα, φάνηκε να την προτιµούν. 

 Όσον αφορά την εξωστρέφεια, στο γυναικείο δείγµα βρέθηκε µόνο ότι 

σχετίζεται αρνητικά µε τη heavy metal και την ξένη ροκ µουσική. Μάλιστα, η 

συγκεκριµένη σχέση επηρεάστηκε από τη θετική συναισθηµατική κατάσταση. 

Έτσι, οι γυναίκες που ήταν περισσότερο εξωστρεφείς δεν προτιµούσαν τη heavy 

metal και την ξένη ροκ µουσική, ενώ αντίθετα τα συγκεκριµένα είδη, άρεσαν στις 

γυναίκες που είχαν περισσότερα θετικά συναισθήµατα. Σε αυτό το σηµείο θα 

πρέπει να αναφέρουµε ότι στις αναλύσεις που έγιναν στο γυναικείο δείγµα χωρίς 

τη στάθµιση των ωρών, βρέθηκε µια θετική σχέση ανάµεσα στην εξωστρέφεια 

και τον ethnic- διεθνή παράγοντα. Όµως για λόγους που προαναφέρθηκαν 

(δηλαδή τη στάθµιση των ωρών και την επίδραση της συναισθηµατικής 

κατάστασης), διατηρούµε µια επιφύλαξη, αναφορικά µε το κατά πόσο η 

εξωστρέφεια είναι καλός προβλεπτικός παράγοντας για τις µουσικές 

προτιµήσεις.  

 Αναφορικά µε τους άλλους τύπους προσωπικότητας, η προσήνεια στο 

ανδρικό δείγµα φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε την προτίµηση για την ethnic, τη 

τζαζ, τη soul, την ηλεκτρονική, την κλασσική µουσική και τα soundtracks. Στο 
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γυναικείο δείγµα, η προσήνεια φάνηκε να επηρεάζεται εµµέσως από τη 

συναισθηµατική κατάσταση και να σχετίζεται θετικά µε τη hip-hop/rap µουσική. 

Επιπλέον, και για τα δύο φύλα µαζί, η προσήνεια σχετιζόταν θετικά µε την ποπ 

µουσική, ένα εύρηµα σύµφωνο µε τα αποτελέσµατα των Rentfrow & Gosling 

(2003).  

 Ο νευρωτισµός φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε την ποπ µουσική, ένα 

εύρηµα που ταιριάζει στα αποτελέσµατα του Dollinger (1993). Τα άτοµα µε 

υψηλό σκορ στο νευρωτισµό, ίσως προτιµούν να ακούν τη ποπ µουσική (ένα 

«ανάλαφρο», ευχάριστο και µε πολύ ρυθµό µουσικό είδος), για να διασκεδάσουν 

και να χορέψουν, αλλά και για να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήµατα που 

ίσως να τους προκαλούν άλλα είδη µουσικής.  

 Τέλος βρέθηκε ότι, όσο περισσότερο ευσυνείδητοι ήταν οι άνδρες τόσο 

λιγότερο τους άρεσε η hip-hop/rap µουσική. Αντίθετα, όσο περισσότερα θετικά 

συναισθήµατα είχαν, τόσο περισσότερο τους άρεσε η hip-hop/rap µουσική.  

 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πούµε ότι η συναισθηµατική κατάσταση 

δεν φάνηκε να επηρεάζει πολύ τις µουσικές προτιµήσεις των συµµετεχόντων. 

Σαφώς µεγαλύτερη επιρροή στις µουσικές προτιµήσεις είχε η προσωπικότητα. Η 

συναισθηµατική κατάσταση και µάλιστα η θετική συναισθηµατική κατάσταση, 

είχε σαφή επίδραση στην προτίµηση για τη heavy metal και την ξένη ροκ 

µουσική (στο γυναικείο δείγµα) και στην προτίµηση για τη hip-hop/rap µουσική 

(στο ανδρικό δείγµα).  

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, δεν βρέθηκαν πολλές συσχετίσεις 

ανάµεσα στους τύπους δεσµού και τα είδη µουσικής. Πιο συγκεκριµένα, 

στο ανδρικό δείγµα η ποπ µουσική σχετιζόταν θετικά µε τον ασφαλή τύπο, ενώ 

αντίθετα σχετιζόταν αρνητικά µε τον απορριπτικό τύπο δεσµού. Επιπλέον, ο 

τύπος δεσµού εµµονής σχετιζόταν θετικά µε τη heavy metal και την ξένη ροκ 

µουσική. 

 Αν λάβουµε υπόψη µας ότι η ρύθµιση του συναισθήµατος είναι µια πολύ 

βασική που συνδέεται άµεσα µε τους τύπους δεσµού (Καφέτσιος, 2003) και ότι 

τα άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού δίνουν έµφαση στα θετικά συναισθήµατα, ενώ 
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τα ανασφαλή άτοµα (τύπος εµµονής, τύπος απορριπτικός, τύπος φοβικός) 

εστιάζουν στα αρνητικά συναισθήµατα (Kobak & Sceery, 1988), θα µπορούσαµε 

να πούµε τα ακόλουθα. Φαίνεται ότι οι ασφαλείς άνδρες του δείγµατος, ίσως 

προτιµούν να ακούν ποπ µουσική, επειδή τους προκαλεί θετικά συναισθήµατα και 

τους κάνει να αισθάνονται ευχάριστα. Αντίθετα, οι άνδρες της διάστασης 

απορριπτικός, δεν προτιµούν την ποπ µουσική γιατί ίσως δεν ταιριάζει στην 

ιδιοσυγκρασία τους. Επιπλέον, οι άνδρες τις διάστασης εµµονής, ίσως να 

προτιµούν τη heavy metal και την ξένη ροκ µουσική, γιατί τους «βοηθά να 

εκφράσουν» ή να «κατευνάσουν» τα αρνητικά συναισθήµατα που βιώνουν.  

 Όσον αφορά τώρα το κατά πόσο οι τέσσερις τύποι δεσµού σε συνδυασµό 

µε τη συναισθηµατική κατάσταση, µπορούν να προβλέψουν τα είδη µουσικής, 

βρέθηκε ότι στο γυναικείο δείγµα, ο φοβικός τύπος δεσµού και η θετική 

συναισθηµατική σχετίζονταν αρνητικά µε την ελληνική έντεχνη και την ελληνική 

ροκ µουσική. Για το συγκεκριµένο εύρηµα δεν µπορούµε να πούµε πολλά. Ίσως 

µόνο ότι τα αποτελέσµατά µας δείχνουν και εδώ, όπως και στην προσωπικότητα 

(βλ. Πίνακα 4), ότι η ελληνική έντεχνη και η ελληνική ροκ είναι δύο είδη µουσικής 

που δεν προτιµώνται, ούτε από τις γυναίκες συµµετέχουσες που βιώνουν 

αυξηµένο άγχος ή αρνητικά συναισθήµατα, ούτε όµως και από αυτές που 

φαίνεται να έχουν περισσότερα θετικά συναισθήµατα. Αυτό µας δίνει για άλλη µια 

φορά το έναυσµα να πούµε ότι χρειάζεται να διερευνηθούν περισσότερο τα 

ελληνικά είδη µουσικής. 

 Επιπρόσθετα, οι γυναίκες συµµετέχουσες µε ασφαλή τύπο δεσµού, 

φάνηκαν να προτιµούν να ακούν heavy metal και ξένη ροκ µουσική. Αντίθετα οι 

γυναίκες µε τύπο δεσµού εµµονής και αυτές που είχαν περισσότερα αρνητικά 

συναισθήµατα, δεν προτιµούσαν τα συγκεκριµένα είδη. Από την άλλη, τόσο οι 

ασφαλείς γυναίκες, όσο και οι γυναίκες µε τύπο δεσµού εµµονής προτιµούσαν τη 

hip-hop/rap µουσική.  

 Οι άνδρες συµµετέχοντες µε τύπο δεσµού εµµονής και αυτοί που είχαν 

περισσότερα θετικά συναισθήµατα, προτιµούσαν την ethnic, τη τζαζ, τη soul, την 

ηλεκτρονική, την κλασσική µουσική και τα soundtracks. Επιπλέον, η ποπ µουσική 
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αρέσει στους άνδρες της διάστασης εµµονής, ενώ αντίθετα δεν αρέσει στους 

άνδρες της διάστασης φοβικός. Η προτίµηση για την ποπ µουσική φαίνεται να 

επηρεάζεται από την αρνητική συναισθηµατική κατάσταση, η οποία σχετίζεται 

θετικά µε το συγκεκριµένο είδος. Τέλος, αξιοπερίεργο είναι το εύρηµα που δείχνει 

ότι στους άνδρες, τόσο η αρνητική, όσο και η θετική συναισθηµατική κατάσταση 

σχετίζονται θετικά µε τη hip-hop/rap µουσική.  

 Η συναισθηµατική κατάσταση φάνηκε να επηρεάζει την προτίµηση για τα 

διάφορα είδη µουσικής. Έτσι, η θετική συναισθηµατική κατάσταση είχε επίδραση 

στην προτίµηση της ελληνικής έντεχνης, της ελληνικής ροκ, της ελληνικής 

παραδοσιακής και της βυζαντινής µουσικής (στις γυναίκες), αλλά και στην 

προτίµηση για τη hip-hop/rap, την ethnic, τη τζαζ, τη soul, την ηλεκτρονική, την 

κλασσική µουσική και τα soundtracks (στους άνδρες). Από την άλλη, η αρνητική 

συναισθηµατική κατάσταση, επηρέασε την προτίµηση για τη heavy metal και την 

ξένη ροκ (στις γυναίκες), την ποπ και τη hip-hop/rap (στους άνδρες).  

 Περνώντας τώρα στις δραστηριότητες/ καταστάσεις στις οποίες οι 

συµµετέχοντες απάντησαν ότι τους αρέσει να ακούν µουσική και τη σχέση που 

αυτές έχουν µε τα είδη µουσικής φάνηκε ότι, όταν οι γυναίκες συµµετέχουσες 

κάνουν δραστηριότητες που απαιτούν νοητική επεξεργασία (όταν διαβάζουν ή 

όταν δουλεύουν) ή όταν περπατούν στο δρόµο, ενδεχοµένως προτιµούν να 

ακούνε ethnic, τζαζ, soul, ηλεκτρονική, κλασσική µουσική και soundtracks. 

Αντίθετα, όταν κάνουν τις παραπάνω δραστηριότητες µάλλον δεν προτιµούν να 

ακούνε ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή µουσική. Το τελευταίο εύρηµα είναι 

λογικό, αν λάβουµε υπόψη µας ότι ιδιαίτερα η ελληνική παραδοσιακή µουσική, 

γίνεται αντιληπτή ως ένα είδος, που το ακούµε συνήθως σε γιορτές και µε τη 

συντροφιά άλλων ατόµων. Επιπλέον, όταν βρίσκονται µέσα στο αυτοκίνητο ή 

όταν ταξιδεύουν, οι γυναίκες συµµετέχοντες ίσως προτιµούν να ακούνε ελληνική 

έντεχνη και ελληνική ροκ µουσική. Από την άλλη, οι άνδρες συµµετέχοντες, 

ενδεχοµένως να προτιµούν να ακούνε τη heavy metal και την ξένη ροκ µουσική, 

όταν είναι µόνοι τους και στο σπίτι τους.  
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 Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαµε ότι η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην 

εµπειρία βρέθηκαν να σχετίζονται µε τα διάφορα είδη µουσικής. Μάλιστα, η 

δεκτικότητα στην εµπειρία, βρέθηκε να είναι καλός προβλεπτικός παράγοντας 

των µουσικών προτιµήσεων. Αναφορικά µε τους τύπους δεσµού, ο ασφαλής 

τύπος δεσµού και ο τύπος δεσµού εµµονής, έχουν σχέση και προβλέπουν τα 

διάφορα µουσικά είδη. Όµως, πιστεύουµε ότι χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση 

η επίδραση των τύπων δεσµού στις µουσικές προτιµήσεις.  

 

Περιορισµοί  

 

 Ένας πρώτος περιορισµός της έρευνας, είναι ο µικρός αριθµός του 

δείγµατος. Σε αυτό, πιθανόν να οφείλεται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν 

στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα σε αρκετές αναλύσεις και ιδιαιτέρως στις 

αναλύσεις που είχαν να κάνουν µε τους άνδρες συµµετέχοντες. Επιπλέον, δεν 

εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις οι συµµετέχοντες που είχαν ακραίες τιµές σε 

κάποιες µεταβλητές, αλλά και αυτοί, των οποίων οι απαντήσεις ήταν ελλιπείς. Μια 

ενέργεια που µπορεί να επηρέασε τα αποτελέσµατα.  

 Ένας δεύτερος περιορισµός έχει να κάνει µε τις δύο κλίµακες που 

χρησιµοποιήθηκαν: την κλίµακα για τα είδη µουσικής και την κλίµακα για τις 

δραστηριότητες – καταστάσεις. Όσον αφορά τα είδη µουσικής, η κλίµακα 

δηµιουργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια και δεν είναι σταθµισµένη. Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει σταθµισµένη κλίµακα για τις µουσικές προτιµήσεις. 

Παράλληλα, δεν έγινε µετάφραση και χρήση µιας κλίµακας του εξωτερικού (όπως 

αυτή των Little & Zuckerman, 1986), γιατί θεωρήθηκε αναγκαίο για ευνόητους 

λόγους, να υπάρξει διάκριση ανάµεσα στην ελληνική και την ξένη µουσική. Έτσι 

λοιπόν σκοπός µας ήταν η δηµιουργία µιας κλίµακας που θα αποτελούνταν από 

διαφορετικά µουσικά είδη, διαχωρισµένα όσον αφορά τη γλώσσα των στίχων 

(π.χ. ελληνική hip-hop και ξένη hip-hop µουσική), ενώ ταυτόχρονα θα 

εντάσσονταν σε αυτήν είδη µουσικής που υπάρχουν αποκλειστικά στην Ελλάδα 

(π.χ. ελληνική έντεχνη µουσική, ελληνικά λαϊκά). Θα πρέπει να πούµε σε αυτό το 
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σηµείο, ότι ανεξάρτητα µε τα παραπάνω, η κλίµακα που χρησιµοποιήσαµε είχε ως 

ένα µεγάλο βαθµό οµοιότητες µε άλλες κλίµακες, αναφορικά µε τα πιο γενικά 

είδη µουσικής (όπως η τζαζ, η κλασσική µουσική κ.α.). 

 Παρά την αρχική διάκριση που έγινε ανάµεσα στην ελληνική και στην ξένη 

µουσική, από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής 

διαχωρισµός. Με άλλα λόγια, δεν βρέθηκαν δύο διαφορετικές κατηγορίες που να 

διαχωρίζουν την ελληνική και την ξένη µουσική. Σε δύο µόνο περιπτώσεις (στην 

ελληνική έντεχνη/ ροκ µουσική και στην ελληνική παραδοσιακή/ βυζαντινή) 

δηµιουργήθηκαν παράγοντες που περιείχαν εξολοκλήρου «ελληνικά είδη 

µουσικής». Επίσης, σε περιπτώσεις όπως για παράδειγµα της hip-hop µουσικής, οι 

συµµετέχοντες δεν φάνηκαν να επηρεάζονται από τη διάκριση της ελληνικής hip-

hop από την ξένη hip-hop µουσική, όσον αφορά την προτίµησή τους. Με αλλά 

λόγια, αν κάποιος προτιµά να ακούει hip-hop µουσική, θα του αρέσει το 

συγκεκριµένο είδος ανεξάρτητα από τη γλώσσα των στίχων.  

 Ακόµα, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν ελέγχθηκε αν τα µουσικά είδη 

που επέλεξαν οι συµµετέχοντες, είναι αυτά που ακούν καθηµερινά ή σε σταθερή 

συχνότητα. Επειδή οι απαντήσεις των συµµετεχόντων στηρίχτηκαν σε 

αυτοαναφορές, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι πράγµατι οι συµµετέχοντες 

προτιµούν τα είδη που δήλωσαν. Για παράδειγµα µπορεί σε κάποιον να αρέσει 

ένα είδος µουσικής, αλλά όταν θα πρέπει να το δηλώσει να µην το κάνει, 

θεωρώντας ότι δεν είναι τόσο «cool». Από την άλλη, µπορεί κάποιοι 

συµµετέχοντες να δήλωσαν ότι τους αρέσουν κάποια είδη µουσικής, χωρίς αυτό 

να ισχύει, µόνο και µόνο για να «δώσουν καλές εντυπώσεις». Ένας καλύτερος 

τρόπος για τον έλεγχο των µουσικών προτιµήσεων, θα ήταν µε τη διεξαγωγή 

πειράµατος.  

 Τέλος, στο γυναικείο δείγµα βρέθηκαν αρκετές συσχετίσεις µε την 

ελληνική παραδοσιακή µουσική. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι 14 από τις 37 

γυναίκες του δείγµατος είχαν καταγωγή από την Κρήτη.  
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 Η κλίµακα για τις δραστηριότητες και τις καταστάσεις στις οποίες οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν αν τους αρέσει να ακούν µουσική, 

δηµιουργήθηκε επίσης από την ερευνήτρια και δεν είναι σταθµισµένη κλίµακα.  

 Για τους παραπάνω λόγους, δεν µπορούµε να είµαστε απόλυτοι όσον 

αφορά τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας. Θα µπορούσαµε όµως να πούµε ότι 

η συγκεκριµένη έρευνα ίσως αποτελεί αφετηρία για µια µελλοντική έρευνα πάνω 

στις µουσικές προτιµήσεις.  

 Κλείνοντας, σε µια µελλοντική έρευνα για τις µουσικές προτιµήσεις, θα 

ήταν σκόπιµο να διερευνηθεί µε περισσότερη προσοχή η εξοικείωση των 

συµµετεχόντων µε τα διάφορα είδη µουσικής, αλλά και η συχνότητα µε την 

οποία οι συµµετέχοντες επιλέγουν να ακούν τα είδη που προτιµούν. Με αυτόν 

τον τρόπο, υποδεικνύεται πιο ξεκάθαρα και αξιόπιστα η σταθερότητα στις 

προτιµήσεις των συµµετεχόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθούν η ηλικία, 

η ύπαρξη στίχων ή όχι στη µουσική, η επίδραση του πλαισίου και η επιρροή των 

άλλων ατόµων, ως µεταβλητές που επηρεάζουν τις µουσικές προτιµήσεις των 

ανθρώπων.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Αγαπητέ συµµετέχοντα/ ουσα στην έρευνα,  

 

Το ερωτηµατολόγιο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί µέρος έρευνας 

για τη µουσική που ακούν οι νέοι σήµερα. 

 

Η συµµετοχή σου στην έρευνα µε ειλικρινείς και σαφείς απαντήσεις θα 

βοηθήσουν πάρα πολύ στο έργο της έρευνας. Οι απαντήσεις σου σε 

όλες τις ερωτήσεις είναι εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για 

τους σκοπούς της έρευνας. Οι απαντήσεις σου είναι ανώνυµες.   

 

 

 

 

 Σε ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σου. 
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Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία.  

Φύλο:       Γυναίκα ____         Άνδρας ____ 

Ηλικία: ____ 

Τόπος καταγωγής (Πόλη/Νοµός/Χώρα): ___________________ 

Τµήµα/ Σχολή: __________________  Έτος φοίτησης:  1o   2o   3o   4o  επαν/γραφή 

 
Β. Μουσική Παιδεία. 

1. Έχω κάνει στο παρελθόν µαθήµατα µουσικής (εκτός σχολείου).  Ναι ___   Όχι___  

Αν ναι, πόσα χρόνια (ή µήνες) έκανες µαθήµατα; ____ χρόνια  ____ µήνες  

2. Κάνω τώρα µαθήµατα µουσικής. Ναι ___   Όχι___ 

3. Έχεις κάνει ή κάνεις τώρα µαθήµατα σε ωδείο; Ναι ___   Όχι___  

Αν ναι, πόσα χρόνια (ή µήνες) έχεις κάνει ή κάνεις τώρα µαθήµατα:  

Στην θεωρία/αρµονία:   ____ χρόνια    _____ µήνες  

Στην εκµάθηση µουσικού οργάνου: ____ χρόνια  ____ µήνες 
 

Γ. Μουσική ενασχόληση. 

4. Παίζεις κάποιο/α µουσικό/α όργανο/α;     Ναι ___     Όχι ___ 

Αν ναι, απάντησε και τις τρεις επόµενες ερωτήσεις. Αν όχι πήγαινε στην 

ερώτηση (5).  

a) Ποιο/α µουσικό/α όργανα παίζεις; ______________________  

b) Παίζεις:   ερασιτεχνικά; ____      επαγγελµατικά; ____  

c) Πόσες ώρες την ηµέρα παίζεις µουσική; _______  
 

5. Ακούς µουσική;    Ναι ____   Όχι ____ 

6. Πόσες ώρες την ηµέρα ακούς µουσική; _______ 

 
∆. Καταστάσεις και δραστηριότητες. 
 
7. Με ευχαριστεί να ακούω µουσική.     
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5                   
 
8. Με χαλαρώνει να ακούω µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
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9. Η µουσική µε κάνει να ονειροπολώ.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
10. Όταν θέλω να εκτονωθώ, ακούω µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
11. Μου αρέσει να ακούω µουσική µόνος/η µου. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
12. Μου αρέσει να ακούω µουσική µε φίλους.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
13. Προτιµώ να ακούω µουσική στο σπίτι µου.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
14. Προτιµώ να ακούω µουσική µε παρέα σε καφετέριες/ clubs. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
15. Περπατώντας, µου αρέσει να ακούω µουσική (walkman, discman). 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
16. Όταν βρίσκοµαι σε αυτοκίνητο, θέλω να ακούω µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
17. Όταν ταξιδεύω, µε ευχαριστεί να ακούω µουσική.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
18. Όταν αθλούµαι, µου αρέσει να ακούω µουσική.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
19. Όταν διαβάζω, θέλω να ακούω µουσική.  
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
20. Όταν εργάζοµαι, θέλω να ακούω µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
 
21. Όταν κάνω διάφορες ασχολίες στο σπίτι (ή χόµπι), ακούω µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5   
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22. Μου αρέσει να ακούω ελληνική µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                 5    
 
23. Μου αρέσει να ακούω ξένη µουσική. 
Καθόλου          λίγο      ούτε λίγο/ούτε πολύ       πολύ       πάρα πολύ 
     1                 2                     3                        4                5         
 
 
Ε. Είδη µουσικής που προτιµώ.  
24. Παρακάτω ακολουθούν 18 είδη µουσικής. Παρακαλούµε απαντήστε για 
όλα τα είδη, βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που περιγράφει καλύτερα την 
προτίµησή σας (1= ∆εν µου αρέσει καθόλου  5= Μου αρέσει πάρα πολύ). 
 
∆εν µου αρέσει       Μου αρέσει       Έτσι και       Μου αρέσει          Μου αρέσει  
     καθόλου                λίγο               έτσι              πολύ                πάρα πολύ  
          1                       2                   3                   4                         5  
 
1) Λαϊκά 1 2 3 4 5 

2) Ελληνική έντεχνη µουσική 1 2 3 4 5 

3) Ελληνική ποπ µουσική 1 2 3 4 5 

4) Ελληνική rock µουσική 1 2 3 4 5 

5) Ελληνική παραδοσιακή µουσική 
(Νησιώτικα, Ηπειρώτικα, Κρητικά κ.λ.π.)  

1 2 3 4 5 

6) Ελληνική hip-hop/ rap µουσική 1 2 3 4 5 

7) Ξένη ποπ µουσική 1 2 3 4 5 

8) Ξένη rock µουσική 1 2 3 4 5 

9) Heavy metal µουσική 1 2 3 4 5 

10) Ξένη hip-hop/ rap µουσική 1 2 3 4 5 

11) Ηλεκτρονική µουσική 1 2 3 4 5 

12) Jazz µουσική 1 2 3 4 5 

13) Κλασσική µουσική  1 2 3 4 5 

14) Χορευτική/ disco µουσική 1 2 3 4 5 

15) Soul/ rhythm n’ blues 1 2 3 4 5 

16) Ethnic µουσική/ µουσική από άλλες κουλτούρες 1 2 3 4 5 

17) Soundtracks (µουσική για ταινίες κινηµατογράφου ή για t.v.) 1 2 3 4 5 

18) Βυζαντινή µουσική  1 2 3 4 5 
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