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Η 
εργασία αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει ένα από τα πιο γνωστά φαινόμενα στο χώρο 

της μουσικής ψυχολογίας: την επίδραση της μουσικής του Mozart (Mozart effect). Το φαι-

νόμενο Mozart αναφέρεται σήμερα γενικότερα σε κάθε είδους βραχυπρόθεσμη ή μακρο-

πρόθεσμη θετική επίδραση της μουσικής σε ανθρώπους και ζώα. Εδώ όμως εξετάζεται 

σε σχέση με έργα γνωστικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε σχέση με έργα αντίστροφης μνημονικής 

ανάκλησης αριθμών. Στην έρευνα συμμετείχαν 24 εθελοντές, η ηλικία των οποίων ήταν 50–55 ετών 

και οι οποίοι πήραν μέρος και στις 3 δεκάλεπτες συνθήκες του πειράματος (1. Allegro con spirito K. 

448 του Mozart, 2. Rondo-Allegro opus 61 του Beethoven και 3. δέκα λεπτά σιωπής χωρίς κανένα 

ηχογραφημένο ακουστικό ερέθισμα). Τα άτομα χωρίστηκαν τυχαία σε έξι ομάδες. Ως υλικό προς 

εξέταση χρησιμοποιήθηκαν τρεις αυτοσχέδιες ομάδες σειρών με μονοψήφιους αριθμούς από 2 έως 

9 ψηφία που διαβάζονταν με ρυθμό ενός ψηφίου ανά δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν εμφάνισε αλλαγή στον αριθμό των ψηφίων που μπορούσαν 

να ανακαλέσουν λόγω της ακρόασης του κομματιού του Mozart. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε καμία 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τρεις συνθήκες λόγω της ακρόασης ενός παρόμοιου 

μορφολογικά αποσπάσματος του Beethoven. Βρέθηκε όμως ότι άτομα που προτιμούσαν τη συν-

θήκη Mozart τα πήγαν καλύτερα από τους υπόλοιπους (p=0,005). Τέλος, φαίνεται ότι συμμετέχο-

ντες με έστω και βασικές μουσικές σπουδές θυμόντουσαν περισσότερα και στις τρεις συνθήκες του 

πειράματος απ’ότι άτομα που δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ στο παρελθόν μαθήματα μουσικής 

(p=0,000).
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Η μουσική του WA Mozart (1756–1791) βρίσκεται στις 

μέρες μας στο επίκεντρο τόσο των καλλιτεχνικών δρα-

στηριοτήτων, όσο και των επιστημονικών ερευνών.

Αφετηρία για το αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφο-

ρά τη μουσική του συγκεκριμένου συνθέτη υπήρξε η 

εργασία των Rauscher, Shaw και Ky οι οποίοι το 1993 

δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature μία πρωτότυπη 

έρευνα μουσικής ψυχολογίας. Στην έρευνα πήραν μέ-

ρος 36 φοιτητές κολεγίου, οι οποίοι συμμετείχαν και 

στις τρεις συνθήκες του πειράματος [(1) μουσική ακρό-

αση, (2) χαλάρωση, (3) σιωπή]. Οι Rauscher, Shaw και 

Ky βρήκαν ότι η ακρόαση ενός δεκάλεπτου κομματι-

ού του Mozart (σονάτα για δύο πιάνα σε Ρε Μείζονα Κ. 

448) σχετιζόταν με στατιστικά σημαντική αύξηση των 

σκορ ευφυΐας των φοιτητών σε χωρο-χρονικά έργα, 

τα οποία αποτελούσαν υποδοκιμασίες της Κλίμακας 

Ευφυΐας Stanford-Binet.1 Η μετάφραση αυτής της βελ-

τίωσης σε αριθμούς αντιστοιχεί σε 8–9 βαθμούς πάνω 

από το Δείκτη Νοημοσύνης (ΔΝ) που είχαν τα ίδια άτο-

μα στις συνθήκες χαλάρωσης ή ησυχίας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ευεργετική επίδραση 

της μουσικής (Mozart effect) ήταν περιορισμένης χρο-

νικής διάρκειας, καθώς αύξηση στο ΔΝ εμφανιζόταν 

μόνο μέσα στα πρώτα 10–15 min μετά την ακρόαση, 

αφορούσε το συγκεκριμένο δείγμα φοιτητών, το συ-

γκεκριμένο κομμάτι μουσικής και μόνο τον χωρικό ΔΝ, 

όπως αυτός ορίζεται από τις σχετικές υποδοκιμασίες 

της Κλίμακας Stanford-Binet για τη νοημοσύνη.

Ο όρος Mozart effect σύμφωνα με τους Bangerter 

και Heath2 ακολουθώντας τις θεωρίες για τη διάχυση 

των ιδεών στην κοινωνική ψυχολογία, διαδόθηκε με 

τη μορφή κοινών πεποιθήσεων (κοινωνικών αναπα-

ραστάσεων, φημών και μύθων) επειδή φαίνεται ότι 

σχετίζεται με ανάγκες, ενδιαφέροντα ή ανησυχίες των 

κοινωνικών ομάδων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η διευ-

κολυνόμενη από τα ΜΜΕ διαστρέβλωση του όρου για 

την ικανοποίηση της κοινής γνώμης.

Έτσι, ο όρος Mozart effect διευρύνθηκε ώστε πλέ-

ον να αναφέρεται γενικότερα σε κάθε είδους βραχυ-

πρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη θετική επίδραση της 

μουσικής σε ανθρώπους και ζώα. Χαρακτηριστικά ο 

Campbell3 στο βιβλίο του αναφέρει ότι μοναχοί στη 

Βρετάνη που παίζουν μουσική στις αγελάδες τους πα-

ράγουν περισσότερο γάλα, η υπηρεσία του τμήματος 

αλλοδαπών στην Washington πετυχαίνει καλύτερα 

αποτελέσματα όταν παίζει μουσική κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε νεοεισερχόμενους 

από ασιατικές χώρες, ασθενείς σε μονάδα εντατικής 

θεραπείας στη Βαλτιμόρη μειώνουν τον πόνο τους (και 

ταυτόχρονα τη λήψη αναλγητικών) ακούγοντας κλασι-

κή μουσική, ενώ ο δήμος Edmonton του Καναδά βάζει 

μουσική Mozart στους δρόμους του κέντρου με σκο-

πό να χαλαρώνει τους περαστικούς και να μειώσει τις 

δοσοληψίες ναρκωτικών.

Βέβαια, σε αυτό το βιβλίο και σε παρόμοιου τύπου 

μελέτες, αναφορές στο Internet ή περιοδικά δεν απο-

δεικνύεται τίποτε από τα παραπάνω πειραματικά και 

οι πηγές στις οποίες στηρίζονται είναι άγνωστες ή ανύ-

παρκτες. Ο συγγραφέας μάλλον κάνει χρήση προσω-

πικών του εμπειριών ή αναφορών των πελατών του, 

δεν διευκρινίζεται ποιού είδους μουσική μπορεί να έχει 

αυτές τις «μαγικές» επιδράσεις, αλλά υποστηρίζεται 

ότι η απλή ακρόαση κάθε είδους μουσικής (κλασική, 

γρηγοριανοί ψαλμοί, jazz, New Age, Latin, pop, rock), 

ανεξάρτητα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

και ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ακροατή, μπορεί να ενδυναμώσει το νου (όσον αφορά 

κομμάτια της ευφυΐας και τη μάθηση), να διευκολύνει 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία και να θεραπεύ-

σει το σώμα μέσω της ξεκούρασης και χαλάρωσης που 

προσφέρει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

αβάσιμες αυτές γενικεύσεις γίνονται για λόγους εμπο-

ρικής εκμετάλλευσης, πράγμα που φαίνεται από τις 

παράλληλες διαφημίσεις cd, κασετών και προγραμμά-

των εκπαίδευσης.

Για τη διερεύνηση των προηγούμενων το αρχικό πεί-

ραμα διαδέχθηκαν πλήθος πανομοιότυπων και ελα-

φρώς διαφοροποιημένων μελετών με αντιτιθέμενα 

ευρήματα.

Σε μια μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων 16 ερευνών 

σε ανθρώπους από τον Chabris4 με συνολικό αριθμό 714 

συμμετεχόντων βρέθηκε ότι σε σύγκριση με τη σιωπή, 

η μουσική ανέβασε την επίδοση σε διάφορα γνωστικά 

έργα σε ασήμαντο βαθμό (d=0,09 τυπικές αποκλίσεις 

ή μόνο 1,4 βαθμούς στο ΔΝ), ενώ κάπως μεγαλύτερη 

επίδραση υπήρχε σε έργα τα οποία ορίστηκαν από τους 

Rauscher και Shaw5 ως χωρο-χρονικά (d=0,14 ή 2,1 βαθ-

μούς στο ΔΝ). Όταν συνθήκη μουσικής συγκρίθηκε με 

συνθήκη χαλάρωσης βρέθηκε αρκετά μεγαλύτερη επί-

δραση στα χωρο-χρονικά έργα (d=0,57).

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, η Hetland6 βρήκε 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 31 πειραμάτων 

με 2.089 συμμετέχοντες ότι υπήρχε μεσαίου μεγέθους 

επίδραση (d=0,39).

Μερικές από τις πιο σημαντικές έρευνες σε ζώα που 

στηρίζουν την ύπαρξη του Mozart effect (με τη διευ-

ρυμένη έννοια) είναι αυτή των Papoutsoglou et al7 
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που αφορά κυπρίνους, των Rauscher, Robinson και 

Jens8 που αφορά αρουραίους και των Aoun et al9 που 

αφορά ποντίκια. Με την πρώτη να διερευνά και να 

δέχεται πιθανή χρήση της μουσικής για την ανάπτυ-

ξη των ψαριών, τη δεύτερη να υποστηρίζει τη βελ-

τίωση εκμάθησης λαβυρίνθων σε αρουραίους που 

εκτέθηκαν προγεννητικά σε περιβάλλον με μουσική 

(Κ. 448) και την τρίτη να αναφέρει λιγότερα λάθη και 

χρόνο επίλυσης για μεγάλες χρονικές περιόδους μετά 

από ακρόαση μουσικής. Αντίκρουση της έρευνας των 

Rauscher, Robinson και Jens γίνεται από τον Steele.10 

Τέλος, μια πιθανή εξήγηση του Mozart effect δίνεται 

από τις Rauscher και Li, με μια μοριακή ερμηνεία του 

φαινομένου βασιζόμενη σε ευρήματα από αρουραί-

ους. Σε πείραμα με συνθήκες μουσικής Mozart και 

λευκού θορύβου, οι αρουραίοι της πρώτης συνθήκης 

είχαν αυξημένη τη γονιδιακή έκφραση του BDNF, ενός 

παράγοντα νευρωνικής ανάπτυξης. Επίσης η CREB που 

βοηθά στη μάθηση και τη μνήμη και η synapsin I μία 

συναπτική πρωτεΐνη ανάπτυξης στον ιππόκαμπό τους, 

βρισκόταν σε μεγαλύτερες αναλογίες.

Όσον αφορά τα παιδιά αρνητική στάση παίρνουν οι 

Crncec et al.11 Οι McKelvie και Low12 καθώς και ο Hui13 

αποτυγχάνουν επίσης να αποδείξουν κάποια επίδραση 

της μουσικής σε χωρο-χρονικά έργα. Μόνο το πείραμα 

των Ivanov και Geake14 δέχεται την επίδραση της μου-

σικής του Mozart όσο και του Bach σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας για έργα διπλώματος χαρτιού (Paper Folding 

Task, PFT). Παρόμοια θέση, για γενικότερη όμως ευ-

εργετική δράση της μουσικής στα παιδιά με διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός), αλλά και με δυσ-

λεξία, ΔΕΠ-Υ, τραυλισμό και κατάθλιψη υποστήριζε ο 

γιατρός και μουσικολόγος Alfred Tomatis μέσα από 

την πολύχρονη κλινική του εμπειρία, όπως αναφέρουν 

οι Thompson και Andrews.15 Σχετικά με τους εφήβους 

υπάρχει μόνο η έρευνα των Jones και Estell,16 στην 

οποία βρέθηκε αύξηση των σκορ μαθητών γυμνασίου 

σε χωρικά έργα μετά από ακρόαση της σονάτα Κ. 448, 

σε σύγκριση με τη συνθήκη σιωπής.

Έρευνες σε ενήλικες (συνήθως 18–22 ετών) όπως 

των Rauscher et al,17,18 Rideout & Laubach,19 Rideout 

& Taylor,20 Wilson & Brown,21 Rideout et al,22 Nantais 

& Schellenberg,23 Gilleta & Vrbancic,24 Twomey & 

Esgate,25 Gilleta, Vrbancic, Elias και Saucier,26 Jackson 

& Tlauka,27 Corredor et al,28 Jausovec & Habe29 στηρί-

ζουν την επίδραση της μουσικής του Mozart σε χω-

ρο-χρονικά έργα όπως είναι η δοκιμασία για δίπλωμα 

και κόψιμο χαρτιού (Paper Folding and Cutting, PF & 

C), οι δοκιμασίες λαβυρίνθων, νοητικής περιστρο-

φής και αριθμητικής. Αντίθετα οι Carstens, Huskins 

και Hounshell,30 Steele, Ball & Runk,31 Steele, Brown & 

Stoecker,32 Kliewer,33 Steele, Bass & Crook,34 Bridgett 

& Cuevas,35 Lints & Gadbois36 και Fudin & Lembessis37 

δεν δέχονται τη θετική επίδραση οποιασδήποτε μου-

σικής ακρόασης σε έργα αντίστροφης μνημονικής 

ανάκλησης αριθμών, μαθηματικών προβλημάτων αλ-

λά και στα χωρο-χρονικά έργα.

Την ευεργετική επίδραση της μουσικής του Mozart 

σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις των ματιών 

όπως το γλαύκωμα ή άλλες νευρολογικές οφθαλμολο-

γικές ασθένειες υποστηρίζουν οι Fiorelli et al,38 οι οποί-

οι βρήκαν ότι στην αυτοματοποιημένη περιμετρία, μία 

οφθαλμολογική εξέταση που μετρά την όραση σε ολό-

κληρο το οπτικό πεδίο, τα υποκείμενα που άκουσαν 30 

min τη σονάτα Κ. 448 τα πήγαν καλύτερα ως προς την 

αναγνώριση χρώματος και σχήματος σε σύγκριση με 

συσχε τισμένα υποκείμενα στη συνθήκη σιωπής.

Για την επιληψία αναφέρεται στις εργασίες του 

Hughes39–41 και Lahiri & Duncan42 μείωση του αριθ-

μού των κρίσεων και της διάρκειάς τους και παράλλη-

λη βελτίωση του ελέγχου των κρίσεων από το άτομο, 

όταν εκτίθεται συστηματικά στη σονάτα Κ. 448.

Για τη μέση και τρίτη ηλικία δεν υπάρχουν σχεδόν 

καθόλου έρευνες. Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη ηλικιω-

μένων διδύμων με νόσο Alzheimer των Johnson et al43 

που υποστηρίζει τη βελτίωση σε έργα σε σχέση με τον 

χώρο μόνο μετά την ακρόαση της σονάτας και όχι με-

τά από ακρόαση διάσημων κομματιών της δεκαετίας 

του ’30 ή μετά από σιωπή.

Σύμφωνα με τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την 

εξήγηση του φαινομένου η παλαιότερη είναι το trion 

model των Leng & Shaw44 που υποστηρίζουν ότι η 

ακρόαση μουσικών συνθέσεων πυροδοτεί εγκεφαλικά 

πρότυπα ενεργοποίησης παρόμοια με αυτά για έργα 

χωρο-χρονικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τη θετική 

επίδραση της μουσικής σε αυτά τα έργα (χωρίς όμως 

να εξηγείται πιθανή βελτίωση σε έργα άλλου τύπου). Ο 

Kliewer33 σε μια μεταγενέστερη ερμηνευτική προσπά-

θεια αναφέρει για τη σονάτα Κ. 448 ότι ολοκληρώνει 

μουσικές φράσεις ανά 30 sec, κοινό χαρακτηριστικό 

σχεδόν όλων των συνθέσεων της κλασικής εποχής, αλ-

λά και της γενικότερης εγκεφαλικής λειτουργίας. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι αντί να ψάχνουμε τις ιδιαίτερες 

ρυθμικές ποιότητες της μουσικής του Mozart που μι-

μούνται τους ρυθμικούς κύκλους πυροδότησης στους 

ανθρώπινους εγκεφάλους, καλύτερο θα ήταν να εξε-

τάσουμε πώς η μουσική βελτιώνει τη διάθεση του ατό-

μου, τα επίπεδα διέγερσής του ή πώς οι ίδιες οι προσω-

πικές μουσικές μας προτιμήσεις διαμορφώνουν και το 
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κίνητρο επίδοσής μας.23,45 Πάντως, μάλλον φτάνουμε 

σε σημείο αμφισβήτησης της θεωρίας του Fodor, όπως 

αυτή αναπτύσσεται στο βιβλίο του "The modularity 

of mind" για την αρχιτεκτονική του νου, αλλά και της 

θεωρίας του Gardner για τις πολλαπλές νοημοσύνες, 

αν δεχτούμε τις δύο πρώτες ερμηνείες, καθώς αυτές 

αντιτίθενται στην υποστηριζόμενη εξειδίκευση και 

ανεξαρτησία των νοητικών λειτουργιών.

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να καλύψει 

το κενό στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία εξε-

τάζοντας αποκλειστικά άτομα μέσης ηλικίας (50–55 

ετών), μιας παραμελημένης ηλικιακής ομάδας. Επίσης, 

σε αντίθεση με το σύνολο των πειραμάτων για το φαι-

νόμενο Mozart που αφορούν χωρικά έργα, εδώ υιοθε-

τείται ο διευρυμένος ορισμός του Mozart effect, από 

μια κριτική όμως σκοπιά και διερευνάται σε σχέση με 

τη βραχύχρονη μνήμη.

Βασικοί ερευνητικοί στόχοι της παρούσας μελέτης 

ήταν η στήριξη ή απόρριψη των εξής υποθέσεων :

1.  Η επίδραση της μουσικής του Mozart (Mozart effect) 

θα είναι απούσα όσον αφορά έργα αντίστροφης 

επανάληψης αριθμών (οπισθοχωρητικής μνήμης 

αριθμών) ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία των 

συμμετεχόντων.

2.  Η απουσία επίδρασης δεν θα αφορά μόνο τη συνθή-

κη Mozart, αλλά και τη συνθήκη Beethoven, καθώς τα 

δύο κομμάτια θεωρούνται μορφολογικά παρόμοια.

3.  Η επίδοση στο σύνολο και των τριών συνθηκών δεν 

θα σχετίζεται με τις προτιμήσεις των ατόμων.

4.  Η μουσική εκπαίδευση αναμένεται ότι θα επιδρά θε-

τικά στην επίδοση των υποκειμένων.

Οι υποθέσεις 1 και 2 βασίζονται στα ευρήματα της 

μοναδικής σχετικής έρευνας των Steele, Ball & Runk31 

για την απουσία επίδρασης της μουσικής του Mozart 

στην αντίστροφη μνημονική ανάκληση. Η υπόθεση 

3, αν και έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 

των Nantais και Schellenberg23 για το τεχνούργημα 

προτίμησης, δηλαδή την καλύτερη απόδοση των 

ατόμων στις συνθήκες που προτιμούν, δεν το απορ-

ρίπτει καθώς εξετάζει κάτι άλλο, το αν η προτίμηση 

κάποιας συνθήκης συνδέεται με τη γενικότερα καλύ-

τερη επίδοση σε όλες τις συνθήκες. Τέλος, η υπόθεση 

4 βασίζεται στα πορίσματα ερευνών όπως αυτών της 

Laurel Trainer ή διαχρονικών ερευνών σε παιδιά ή ενή-

λικες με μουσική παιδεία όπως των Kilgour, Jakobson 

& Cuddy,46 Ho, Cheung & Chan,47 Jakobson, Cuddy & 

Kilgour48 και Schellenberg49 που υποστηρίζουν ότι 

εκτός από την αναμενόμενη βελτιωμένη μουσική ικα-

νότητα, όσα άτομα διδάχθηκαν μουσική είχαν καλύ-

τερα αποτελέσματα και σε δοκιμασίες μνήμης και σε 

έργα οπτικής αναγνώρισης χωρικών χαρακτηριστικών 

και σε έργα προσοχής, καθώς οι προηγούμενες ικανό-

τητες αποτελούν προαπαιτούμενα ή μέρος μιας συ-

στηματικής μουσικής εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες ήταν 24 εθελοντές (12 άνδρες και 

12 γυναίκες) η ηλικία των οποίων κυμαινόταν μεταξύ 

50 και 55 χρόνων (Μ=52,2) (πίνακας 1).

Οι 24 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν προφορικά για 

το σκοπό της έρευνας και αφού δόθηκαν διευκρινή-

σεις για τον τρόπο απάντησης, χωρίστηκαν τυχαία σε 

6 ομάδες οι οποίες βρέθηκαν και στις τρεις συνθήκες 

του πειράματος, αλλά με διαφορετική σειρά η κάθε 

ομάδα για έλεγχο του φαινομένου της ακολουθίας.

Ακολουθώντας τη μέθοδο των Rauscher et al17 υπήρ-

χαν τρεις συνθήκες διάρκειας 10 λεπτών η καθεμία. Οι 

τρεις συνθήκες του πειράματος ήταν:

α.  Ακρόαση του πρώτου μέρους (Allegro con spirito) μι-

ας από τις πέντε σονάτες που έγραψε ο Mozart για 4 

χέρια, της σονάτας για δύο πιάνα σε Ρε Μείζονα Κ. 448 

(8.24”). H εκτέλεση από τους M. Perahia και R. Lupu σε 

ηχογράφηση της Sony Classical του 1985 ήταν αυτή 

που χρησιμοποιήθηκε και στο αρχικό πείραμα.

β.  Ακρόαση του τελευταίου μέρους (Rondo, Allegro) 

του κοντσέρτου του Beethoven για βιολί και ορχή-

στρα σε Ρε Μείζονα opus 61 (9.46”) σε ηχογράφηση 

της EMI Classics το 1992 με σολίστ τη Vanessa-Mae 

και τη London Symphony Orchestra.

γ.  Περίοδος 10 λεπτών σιωπής χωρίς παρουσίαση κα-

νενός ηχογραφημένου ακουστικού ερεθίσμα τος.

 1. .

N -

Mozart

-

Bethoven

-

>5

12 51,7 5 5 2 5 7

12 52,7 8 3 1 3 9
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Η επιλογή των συγκεκριμένων κομματιών των 

Mozart και Beethoven έγινε καθώς και τα δύο εμφανί-

ζουν αρκετά κοινά μορφολογικά στοιχεία, παρόλο που 

ανήκουν σε διαφορετικές φόρμες (φόρμα σονάτα και 

κοντσέρτο): έχουν σύντομα τακτικά επαναλαμβανό-

μενα μοτίβα, είναι γραμμένα στην ίδια κλίμακα, έχουν 

περίπου την ίδια χρονική διάρκεια και ακολουθούν πα-

ρεμφερή χρονική αγωγή. Καθώς αισθητικά μοιάζουν 

αρκετά, αν και δεν ταυτίζονται, θεωρούνται κατάλλη-

λα για τη διερεύνηση του αν το υποτιθέμενο Mozart 

effect οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον Mozart ή 

αν και άλλοι συνθέτες της ίδιας εποχής (κλασική 1760–

1810) που μοιράζονται τις ίδιες αρχές γραφής, όπως 

συμβαίνει στα πρώτα έργα του Beethoven50 μπορούν 

να έχουν ανάλογη επίδραση (Beethoven effect).

Ως υλικό προς εξέταση των συμμετεχόντων χρη-

σιμοποιήθηκαν τρεις αυτοσχέδιες σειρές με μονοψή-

φιους αριθμούς από 2 έως 9 ψηφία που διαβάζονταν 

με ρυθμό ενός ψηφίου ανά δευ τερόλεπτο (πίνακας 2). 

Οι απαντήσεις των υποκειμένων δίνονταν αμέσως με-

τά από κάθε συνθήκη σε γραπτή μορφή σε φύλλα που 

τους είχαν μοιραστεί. Ακόμη τους ζητήθηκε στο τέλος 

να απαντήσουν πάνω στις κόλλες τους: (α) Ποια από 

τις συνθήκες τους άρεσε περισσότερο και (β) αν είχαν 

ή έχουν κάποια μουσική εκπαίδευση.

Τη συλλογή των φύλλων με τις απαντήσεις ακολού-

θησε η επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή με 

το πρόγραμμα SPSS 14.0.

Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνονται 

οι δύο πρώτες υποθέσεις, καθώς όπως μας δείχνουν 

τα αποτελέσματα δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική 

επίδραση του παράγοντα ακρόαση στην επίδοση των 

υποκειμένων F(2,42)=0,065, p>0,05.

Για την τρίτη υπόθεση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχει στατιστική σημαντικότητα ως προς την επίδο-

ση των υποκειμένων ανάλογα με την προτίμησή τους 

F(2,21)=6,79, p=0,005. Πιο συγκεκριμένα η διαφορά 

παρατηρήθηκε μεταξύ των υποκειμένων που είχαν 

προτίμηση ως προς τον Mozart σε σχέση με αυτούς 

που προτιμούσαν τον Beethoven, ενώ επίσης παρα-

τηρήθηκε οριακή διαφορά μεταξύ αυτών που προτί-

μησαν Mozart και αυτών που προτίμησαν την ησυχία. 

Η διαφορά αυτών που προτίμησαν Mozart (M=4,74, 

SD=0,64) και αυτών που προτίμησαν Beethoven 

(M=3,75, SD=0,66) ήταν υπέρ των πρώτων.

Η υπόθεση 4 που αφορά τον δι-υποκειμενικό παρά-

γοντα της μουσικής εκπαίδευσης, επιβεβαιώνεται. Τα 

άτομα που είχαν μουσική εκπαίδευση τα πήγαν καλύ-

τερα από τα άτομα που δεν είχαν παρόμοιου είδους 

εκπαίδευση F(1,22)=21,64, p=0,000. Πιο συγκεκριμένα, 

από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα άτομα που πα-

ρακολούθησαν μαθήματα μουσικής είχαν καλύτερες 

επιδόσεις (M=5,08, SD=0,61) σε σχέση με αυτoύς που 

δεν είχαν (M=3,87, SD=0,59). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως επιβε-

βαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές υπο θέσεις.

Όμως, όπως αναφέρουν οι Rauscher & Shaw5 τα 

αρνητικά ως προς την ύπαρξη του Mozart effect απο-

τελέσματα ίσως να οφείλονται σε λάθος πειραματικό 

σχεδιασμό, καθώς μεταβλητές όπως (α) η επιλογή της 

μεθόδου μέτρησης, (β) η επιλογή της διαδικασίας που 

θα ακολουθηθεί και (γ) η επιλογή των καταστάσεων 

ελέγχου στις οποίες εκτίθενται οι συμμετέχοντες δεν 

ήταν οι ίδιες σε όλες τις σχετικές με την αρχική μελέτη 

τους έρευνες.

Αυτή η παρατήρηση όντως ισχύει καθώς οι Steele 

et al,31 στη μοναδική παρόμοια με την παρούσα δη-

μοσιευμένη μελέτη, χρησιμοποίησαν έναν διαφορε-

τικό τύπο δοκιμασίας, ακολουθώντας διαφορετική 

διαδικασία και με διαφορετικές συνθήκες ακρόασης. 

Ζητούσαν, λοιπόν, από τους συμμετέχοντες να βρε-

θούν σε κάθε μία από τις τρεις δεκάλεπτες συνθήκες 

(Mozart, ηχογραφημένη βροχή και σιωπής) και αμέ-

σως μετά από την κάθε συνθήκη να ακούσουν τρεις 

σειρές από 9 ψηφία (ίδια και τις 3 φορές), τα οποία ο 

εξεταζόμενος έπρεπε να ανακαλέσει στη μνήμη του με 

την αντίθετη σειρά (ξεκινώντας από το τελευταίο ψη-

φίο και πηγαίνοντας στο πρώτο). Η ανά χείρας εργασία 

ακολουθεί και αυτή διαφορετική μεθοδολογία, καθώς 

δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο τρεις σειρές αριθμών, 

ενώ και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές.

Παρόλα αυτά οι Steele et al31 καταλήγουν βα-

σιζόμενοι στους Carroll51 & Das, Kirby & Jarman52 ότι η 

δοκιμασία αντίστροφης μνημονικής ανάκλησης απαι-

 2. -
.
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τά το τέλος του πειράματος τους έγινε η ερώτηση), τη 

συνθήκη που κατά τη γνώμη τους μοιάζει περισσότερο 

με τη πραγματική μουσική του Mozart. Ενώ, όσοι δεν 

τα πήγαν και τόσο καλά, μάλλον δείχνουν αρέσκεια 

για άλλες συνθήκες σε μια προσπάθεια δικαιολόγησης 

της αποτυχίας τους. Ενδιαφέρον θα ήταν, αν ίσχυε κάτι 

τέτοιο, με ποιο τρόπο άτομα με μουσική εκπαίδευση 

ή χωρίς, καταφέρνουν να διακρίνουν τους δύο συν-

θέτες και στη συνέχεια να διατυπώσουν ανάλογα την 

προτίμησή τους, με απώτερο στόχο την επιβεβαίωση 

των υποθέσεων του πειραματιστή. Η επίδραση της 

προσδοκίας του πειραματιστή (experimenter bias) στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακριβώς η αντίθετη 

από αυτήν που ίσως να περίμεναν οι συμμετέχοντες, 

καθώς όμως δεν έγινε καμία κοινοποίηση των υποθέ-

σεων, μάλλον κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει.

Τέλος, το ότι άτομα με κάποια μουσική εκπαίδευση τα 

πήγαν καλύτερα από άτομα χωρίς αντίστοιχη εκπαίδευ-

ση ως προς τη μνημονική τους ικανότητα, ίσως θα μπο-

ρούσε να εξηγηθεί. Μία από τις πιθανές ερμηνείες είναι 

ότι γίνονται οργανωμένες προσπάθειες εκμάθησης μνη-

μονικών στρατηγικών στα μαθήματα μουσικής, αφού 

οι τελικές εξετάσεις προαγωγής απαιτούν την «από 

μνήμης» εκτέλεση κομματιών, σε μαθήματα όπως της 

μουσικής γραφής καθ’ υπαγόρευση (dictee) απαιτείται 

η βραχύχρονη συγκράτηση και γραπτή αναπαραγωγή 

σειρών από μουσικούς φθόγγους (ευθεία ανάκληση), 

ενώ στα ανώτερα θεωρητικά απαιτείται η ενεργός επε-

ξεργασία σειρών από φθόγγους και η συγκράτηση για 

σύντομα χρονικά διαστήματα όχι μόνο αυτούσιων των 

μουσικών γραμμών, αλλά και σε αντιστροφή.

Πάντως, ακόμη και αν δεχόμασταν ότι η παθητική 

ακρόαση θα μπορούσε να έχει έστω και κάποια βρα-

χυπρόθεσμη θετική επίδραση στις νοητικές λειτουρ-

γίες, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί αυ-

τό σαν μια εύκολη και γρήγορη λύση για πολύπλοκα 

θέματα που χρειάζονται υψηλής ποιότητας, συστη-

ματικές παρεμβάσεις.53

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να γίνουν με 

σαφώς μεγαλύτερα δείγματα πληθυσμού και να χρησι-

μοποιήσουν τελείως διαφορετικά είδη μουσικής ή ίδια 

ή διαφορετικά κομμάτια ερμηνευμένα σε διαφορετι-

κές κλίμακες (μείζονες-ελάσσονες) για εξέταση τυχόν 

τροποποίησης του συναισθήματος και συνεπακόλου-

θης νοητικής πτώσης ή αύξησης. Ακόμη απαραίτητες 

θεωρούνται οι έρευνες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

ή υπερήλικες και η περαιτέρω διερεύνηση του νευρω-

νικού μηχανισμού του υποτιθέμενου φαινομένου με 

απεικονιστικές μεθόδους.

τεί ικανότητες χωροταξικής σκέψης (όπως και τα έργα 

στη δοκιμασία του 93), αφού ζητά να αντιστραφούν 

νοερά μια σειρά από ψηφία. Έτσι, η αντίρρηση ως 

προς την επιλογή της μεθόδου μέτρησης λόγω της δια-

φορετικότητας των δύο δοκιμασιών καταρρίπτεται.

Οι αντιρρήσεις ως προς τη διαδικασία και τις συν-

θήκες καταρρίπτεται από την ίδια τη Rauscher και την 

ομάδα της,18 οι οποίοι πολύ πριν διατυπώσουν τους 

προηγούμενους προβληματισμούς, σε μια μεγάλη 

σχετικά μελέτη με 79 φοιτητές που διήρκησε πέντε μέ-

ρες (με διαφορετική διαδικασία και συνθήκες από την 

έρευνα του 93), σε μία από τις δοκιμασίες τους εξέτα-

σαν και τη παρουσίαση ερεθισμάτων για 5 sec και μετά 

καταγραφή των όσων θυμόντουσαν οι συμμετέχοντες 

στη σωστή σειρά. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, χω-

ρίς καμία επίδραση της μουσικής του Mozart στις επι-

δόσεις των ατόμων. Η συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι δεν έχει απορριφθεί μέχρι σήμερα 

από τη Rauscher, πράγμα που υπονοεί την αποδοχή υι-

οθέτησης διαφορετικής διαδικασίας και καταστάσεων 

ελέγχου. Το μοναδικό σημείο διαφωνίας με τους Steele 

et al31 θα μπορούσε να είναι η μη συσχέτιση της αντί-

στροφης μνημονικής ανάκλησης με τα χωρικά έργα. 

Έτσι, είτε δεχτούμε σχέση μεταξύ χωρικών έργων και 

έργων οπισθοχωρητικής μνήμης αριθμών, είτε όχι, τό-

σο οι υπέρμαχοι όσο και οι πολέμιοι του Mozart effect 

φαίνεται να συμφωνούν για την ανυπαρξία επίδρασης 

ως προς τα έργα μνημονικής ανάκλησης.

Το εύρημα για τη μη επίδραση της μουσικής του 

Beethoven στην αντίστροφη μνήμη αριθμών είναι 

κάτι που για πρώτη φορά εξετάζεται, έστω και σε ένα 

τόσο περιορισμένο δείγμα συμμετεχόντων και μάλ-

λον φαίνεται ότι στηρίζει και αυτό με τη σειρά του την 

ευρύτερη θεωρητική αποδοχή για την αδυναμία ή δυ-

σκολία αλλαγής της βραχύχρονης μνήμης των ατόμων 

(ευθείας και αντίστροφης).

Όσον αφορά τις προτιμήσεις, παρά τον μικρό αριθ-

μό των συμμετεχόντων, η διαφορά της συνολικής επί-

δοσης όσων προτίμησαν Mozart έναντι αυτών που 

προτίμησαν τη μουσική του Beethoven είναι εμφανής. 

Ίσως, οι συμμετέχοντες να έρχονται προκατειλημ-

μένοι, καθώς η προηγούμενη γνώση για το Mozart 

effect (με το διευρυμένο ορισμό) μπορεί να επηρεάζει 

γενικότερα τη προσπάθεια, τα κίνητρα ή τον βαθμό 

προσοχής τους στο σύνολο των συνθηκών αυτού του 

μουσικο-ψυχολογικού πειράματος. Καθώς δεν τους 

γνωστοποίησε κανείς τι άκουγαν και από ποιόν συνθέ-

τη, τα άτομα που τα πήγαν καλά μάλλον επιλέγουν ως 

προτίμησή τους στο τέλος του πειράματος (αφού με-
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The aim of this paper is to investigate one of the most well-known phenomena in the field of music 

psychology: the influence of Mozart’s music (Mozart effect). Today the Mozart effect is generally 

related to every kind of short-term or long-term positive influence of music on men and animals. 

Here it is examined in relation to cognitive tasks and particularly in relation to reverse mnemonic 

recall tasks. Twenty-four volunteers, aged 50–55 participated in all 3 ten-minute conditions of the 

experiment which were Mozart’s Allegro con spirito K.448, Beethoven’s Rondo-Allegro opus 61 

and ten minutes of silence without any recorded acoustic stimulus. The individuals were randomly 

separated in six groups. The examination material were three improvised groups of series con-

sisted of one-digit numbers from 2 to 9 digits, which were read in a rate of one digit per second. 

Results indicated that the majority of the participants did not show any increase in the number of 

digits that they could recall due to the listening of Mozart’s piece. Also, no statistically significant 

difference was found between the three conditions associated with listening to a morphologically 

similar excerpt by Beethoven. What was however found was that individuals who strongly pre-

ferred the Mozart condition scored better than the others (p=0,005). Finally, it seems that partici-

pants who had attended even basic music studies remembered more digits in all three conditions 

of the experiment than the others who had never studied music before (p=0,000).

Key words: Mozart effect, Beethoven effect, backwards digit span task, musical preferences, musi-

cal education
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