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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Literatura przedmiotu wskazuje, iż muzyka poprawia
dobrostan oraz przyczynia się do pomyślnej realizacji zadań
rozwojowych jednostki. Znaczące w tej kwestii okazują się być
funkcje psychologiczne muzyki. W koncepcji Slobody
stanowią one złożony system znaczeń, który pozwala ludziom
na realizację określonych celów oraz zaspokaja ich potrzeby
psychologiczne. Zdaniem Boer psychologiczne funkcje
muzyki związane są z takim użyciem muzyki w życiu
codziennym, które wspierane jest przez różnorodne procesy
psychologiczne. Zyskują one znaczenie zwłaszcza w okresach
subiektywnie trudnych dla osoby; w momentach przełomu,
doświadczania kryzysu.
Według Olesia przełom połowy życia jest kryzysem
rozwojowym wpisującym się w cykl przemian rozwojowych
średniej dorosłości. W tym czasie następuje proces
intensywnych przemian osobowości. Pojawia się potrzeba
zmiany, przeformułowania dotychczasowych celów i dążeń
życiowych. Nasilenie kryzysu oznacza dla człowieka
zakłócenie równowagi psychicznej, obniżenie satysfakcji z
własnego życia, poczucie dezintegracji i niespełnienia. Jaką
rolę w trudnym momencie przełomu odgrywa muzyka? W jaki
sposób funkcje muzyki służą człowiekowi pogrążonemu w
kryzysie połowy życia?
Cele
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy
istnieje związek między psychologicznymi funkcjami muzyki
i przełomem połowy życia oraz zbudowanie modelu zależności
między analizowanymi zmiennymi. Założono, że funkcje
psychologiczne muzyki związane są z przełomem połowy
życia (H1), a intensywność przeżywanego kryzysu decyduje o
tym, które funkcje muzyki są dla jednostki ważne (H2).
Metoda
W badaniu korelacyjnym wzięły udział 172 kobiety i 70
mężczyzn (N = 242) w wieku pomiędzy 35-50 rokiem życia
(Mage = 41,88, SD = 5,05). Badania miały charakter grupowy i
przeprowadzone zostały po wcześniejszym omówieniu
procedury badania oraz jej akceptacji. Ankietowani wypełniali

kwestionariusze Przełomu Połowy Życia Elżbiety Kluski,
Piotra Łabuza, Aleksandry Mrugalskiej, Piotra Olesia oraz
Funkcji Muzyki w polskiej adaptacji Rafała Lawendowskiego.
Wyniki
Ustalono, iż istnieje związek między funkcjami
psychologicznymi muzyki i wymiarami przełomu połowy
życia. Funkcje muzyki związane z samoświadomością są
mediatorem relacji pomiędzy poziomem satysfakcji z życia
oraz potrzebą zmiany. Dzięki autorefleksji, zrodzonej w
kontakcie człowieka z muzyką, posiadany przez jednostkę
określony stopień poczucia samorealizacji mobilizuje ją do
dokonywania zmian i przewartościowań w życiu. Dla ludzi
doświadczających wysokiego kryzysu połowy życia ważne są
społeczne funkcje muzyki. Z kolei osoby, które przemiany
połowy życia przechodzą w sposób ewolucyjny preferują
emocjonalne funkcje muzyki; jej zdolność do zapewnienia
rozrywki i relaksu.
Dyskusja
Kontakt z muzyką pomaga jednostce podejmować
wyzwania dorosłości. Może być adaptacyjną strategią radzenia
sobie z kryzysem połowy życia
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Preferencje muzyczne uwarunkowane są szeregiem
czynników, wśród których znajdują się m.in. szeroko
rozumiane
indywidualne
czynniki
biologiczne
i
psychologiczne oraz środowiskowe. Najbardziej powszechne
jest badanie preferencji muzycznych wśród młodzieży,
bowiem muzyka stanowi dla nich często źródło osobistej
ekspresji emocjonalnej oraz przyczynia się do budowania
tożsamości społecznej. Nie mniej popularne są badania
preferencji muzycznych uwzględniające kontekst wieku,
wykształcenia, uwarunkowań rodzinnych czy narodowości.
Większość badań stara się wskazać w jakim stopniu określone
uwarunkowania kształtują muzyczne preferencje. W
niniejszych badań przyjęto założenie odwrotne, wybierając
celowo melomanów jako grupę badanych, którzy swoją
obecnością w filharmonii niejako deklarują preferencje w
zakresie muzyki klasycznej. Jednak z uwagi na ogromną
różnorodność gatunków muzyki podjęto się próby poznania
jakie jeszcze gatunki muzyczne są lubiane przez uczestników
koncertów muzyki klasycznej oraz czy ta grupa osób przejawia
jakieś
charakterystyczne
cechy
temperamentalnoosobowościowe, które współwystępują z wybranymi
gatunkami muzycznymi.
Cele
Prezentowane badania mają charakter teoretycznopoznawczy. W warstwie teoretycznej dotyczą problematyki
preferencji muzycznych i psychologicznej sylwetki
melomanów, uczestniczących w koncertach muzyki
klasycznej. Sylwetka melomanów obejmuje pomiar takich
cech jak osobowość, temperament, nastrój i satysfakcję z życia.
W warstwie poznawczej badania pozwolą na poznanie w jakim
stopniu określone wymiary psychologiczne melomanów
współwystępują z ich preferencjami muzycznymi.
Metoda
Badania zrealizowano w czerwcu 2017 roku. Wzięło w nich
udział 648 melomanów, uczestniczących w cyklicznych
koncertach muzyki symfonicznej w Filharmonii Pomorskiej w
Bydgoszczy. Średnia wieku melomanów wynosiła 51 lat, a
70% badanych stanowiły kobiety. Do badań wykorzystano
narzędzia pomiaru cech osobowości, temperamentu, nastroju,
satysfakcji z życia oraz preferencji muzycznych. Badania miały
charakter ilościowy i zastosowano przede wszystkim analizę
korelacyjną oraz testy istotności różnic.

Wyniki
W wymiarze temperamentalno-osobowościowym badani
melomani charakteryzują się podwyższonym poziomem
stabilności emocjonalnej i ugodowości, aktywnością. Ponadto
wyniki badań ujawniły występowanie istotnych związków
między cechami osobowości, temperamentem, nastrojem i
satysfakcją z życia a preferencjami muzycznymi
charakteryzującymi
badanych
melomanów.
Do
najciekawszych związków wskazać można, że: (1) im niższy
poziom ekstrawersji (jako cechy osobowości) charakteryzuje
badanych melomanów, tym częściej słuchają oni muzyki
pogodnej i konwencjonalnej, (2) im niższy poziom złości (jako
cechy temperamentu) ujawniają badani tym częściej preferują
oni muzykę refleksyjną i złożoną oraz pogodną i
konwencjonalną,
Dyskusja
Wyniki pozwoliły poznać charakterystyczne/ dominujące
cechy psychologiczne w grupie badanych melomanów.
Pozwoliły także na poznanie ich muzycznych preferencji,
wskazując na szczególną wartość w odbiorze muzyki
klasycznej. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, poza
wartością poznawczą, wyniki stanowią punkt wyjścia do
podejmowania działań promocyjno- edukacyjnych w
środowisku lokalnym.
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Zjawisko muzycznej analgezji polega na zmniejszonym
odczuwaniu bólu w czasie słuchania muzyki. Badania
eksperymentalne prowadzone nad tym zjawiskiem do tej pory
ujawniały sprzeczne rezultaty (Cepeda, Carr, Lau, & Alvarez,
2006; Dobek, Beynon, Bosma, & Stroman, 2014; Finlay,
Wilson, Gaston, Al-Dujaili, & Power, 2015). W niektórych
pracach muzyka zdecydowanie uśmierzała ból, w innych zaś
nie wykazano istotnej roli muzyki w porównaniu z innymi
bodźcami angażującymi uwagę (np. słuchanie szumów,
rozwiązywanie zadań matematycznych) (Villarreal, Brattico,
Vase, Østergaard, & Vuust, 2012). Jednym z możliwych
wytłumaczeń tych sprzecznych rezultatów jest niedostateczna
kontrola bodźców muzycznych pod kątem ich zgodności z
indywidualnymi preferencjami osób badanych.
Cele
Celem niniejszej pracy było określenie związków pomiędzy
preferencjami muzycznymi a muzyczną analgezją.
Metoda
Skorzystano z modelu preferencji zaproponowanego przez
Greenberga i wsp. (2016), który organizuje atrybuty muzyczne
w trzy wymiary: pobudzenia, walencji i głębi. Przebadano
grupę 50 zdrowych ochotników. Uczestnicy słuchali muzyki
zróżnicowanej pod kątem wymiarów preferencji w czasie
stymulacji bólowej za pomocą cold pressor task (zanurzenie
dłoni w lodowatej wodzie).
Wyniki
Uśredniona oceny doznań bólowych były istotnie niższe w
warunku pobudzenia (p < .01) i głębi (p < .05) w porównaniu z
warunkiem kontrolnym. Dodatkowo, uczestnicy mieli
zwiększoną tolerancję na ból w warunkach z muzyką w
porównaniu z warunkiem kontrolnym (p < .05). Analiza
regresji wskazała na wpływ preferencji muzycznych na
percepcję bólu w warunku walencji emocjonalnej (R2 = .108,
beta = .213, p < .05), lecz nie w warunku pobudzenia i głębi.
Dyskusja
Wyniki sugerują, że indywidualne preferencje dotyczące
atrybutów muzycznych modulują percepcję doznań bólowych

w trakcie słuchania. Wyniki te są istotne w kontekście rozwoju
teorii poznawczej i emocjonalnej modulacji bólu, a także dla
rozwoju nowych strategii terapeutycznych w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych.
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Wyniki badań wskazują, że osoby, które przeżyły
samobójczą śmierć bliskiego częściej przejawiają obawy
występowania syndromu stresu pourazowego (PTSD)
(Safinofsky, 2007). Doświadczanie PTSD intensyfikuje ich
proces przeżywania żałoby i może prowadzić do jego
patologizacji (CGD – Complicated Grief Disorder, Kaltman,
Bonanno, 2003). Szczególna trudność akceptacji utraty
bliskiej osoby, przejawia się wówczas m.in. poprzez
intensywny smutek, gorycz, odrętwienie, trudność
angażowania się w relacje społeczne (Zhang, El-Jawahri, &
Prigerson, 2006). Doznania te predysponują rozwinięcie się
u suicide survivors objawów depresji oraz własnych
skłonności samobójczych (Cerel, 2008; Mitchell, 2004;
Sethi, 2003). Pomimo przeżywanych trudności, suicide
survivors niechętnie zgłaszają się do specjalistów (Peterson,
2015; Ward-Ciesielski, 2014). Praca terapeutyczna z
osobami przechodzącymi przez proces żałoby po
samobójstwie wymaga poszukiwania nowych metod ich
wspierania. Analiza literatury, pozwala stwierdzić istotną
skuteczność muzykoterapii w pracy z osobami, które
doświadczyły traumy (w tym PTSD) (Hatcher, 2007; Amir,
2004) i depresji (Castillo-Perez et al, 2010; Erkkilä, 2008).
Zauważono również wysoką efektywność muzykoterapii,
stosowanej jako forma wsparcia osób, po śmierci ich
najbliższych (Hilliard, 2001).
Cele
Celem prezentacji jest odniesienie wyników badań
poświęconych poznaniu specyfiki przeżycia suicide
survivors do dostępnych technik muzykoterapeutycznych
(m.in. improwizacje instrumentalne, słuchanie muzyki,
relaksacja, ćwiczenia rytmiczne, praca z tekstem
muzycznym), stosowanych w pracy z pacjentami z
objawami depresji, PTSD oraz z żałobnikami.
Metoda
Metaanaliza doniesień z
najnowszych badań,
poświęconych poznaniu doświadczenia suicide survivors,
skonfrontowana z dotychczasowym stanem wiedzy
naukowej na temat efektywności stosowania technik
muzykoterapeutycznych w pracy z pacjentami z objawami
depresji, PTSD oraz z żałobnikami. Przedstawione zostaną
studia przypadków, których analiza pozwala na ocenę
efektywności muzykoterapii, jako formy wspierania osób,
przeżywających żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.
Wyniki
Doniesienia z badań wskazują, że techniki
muzykoterapeutyczne mogą stanowić ważne narzędzie w
pracy z suicide survivors. W czasie trwania sesji
muzykoterapeutycznych,
osoby,
które
przeżyły

samobójstwo bliskiego, podkreślały adekwatność tej metody
dla pracy z bliskimi suicydentów.
Natomiast po
zakończeniu terapii, zauważały u siebie istotne ograniczenie
występowania objawów nieadaptacyjnego przeżywania
żałoby (Edmonds, 2016).
Dyskusja
Porównawcza analiza literatury wskazuje na obiecującą
efektywność muzykoterapii w pracy z osobami, które
przeżyły
samobójczą
śmierć
bliskiego.
Ocena
przywoływanych wyników badań, wskazuje na zasadność
wykorzystania technik muzykoterapeutycznych podczas
tworzenia programów wsparcia dla suicide survivors.
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Synestezja jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem, w którym
pewnym bodźcom towarzyszą dodatkowe wrażenia,
wyzwalane stale i autormatycznie. Spośród wielu typów
synestezji, najczęściej spotyka się synestezję grafemiczną, w
której poszczególnym literom alfabetu lub cyfrom, towarzyszą
wrażenia specyficznych kolorów (Day, 2005; Novich, Cheng,
Eagleman, 2011). W synestezji muzycznej poszczególne
dźwięki o określonej wysokości, tonacje muzyczne, dźwięki
różnych instrumentów, czy całe utwory muzyczne, kojarzone
są z różnymi kolorami (Rogowska, 2007). Synestezja może
występować w postaci silnej lub słabej (Martino, Marks, 2001).
Słaba synestezja odzwierciedla powszechne dla wszystkich
ludzi związki międzymodalne.
Cele
Celem niniejszego wystąpienia jest analiza związków
pomiędzy muzyką a synestezją silną i słabą. Zgodnie z hipotezą
kompensacyjną (Rogowska, 2011, 2015), dodatkowe wrażenia
synestezyjne mogą być konsekwencją spontanicznej reakcji
umysłu na trudności poznawcze. Silne skojarzenia
synestezyjne między literami a kolorami mogą pomagać
dziecku w kategoryzacji bodźców semantycznych. Synestezja
słaba była w sztuce często wykorzystywana do intensyfikacji
doznań lub głębszego zrozumienia wielomodalnych
doświadczeń.
Główny wkład analizy teoretycznej w psychologię muzyki
Wielu muzyków i kompozytorów, znanych z historii
muzyki, posiadało zdolność silnej synestezji muzycznej. Te
doznania nierzadko były wykorzystywane w ich twórczości.
Niniejsza praca przedstawia kilka przypadków kompozycji
inspirowanych synestezją. Z drugiej strony, istnieje też długa
historia związków między kolorami a dźwiękami muzycznymi
w synestezji słabej. Synestezja stanowiła specyficzną technikę
artystyczną, szczególnie na przełomie XIX i XX wieku,
odzwierciedlając ideę jedności sztuk i jedności zmysłów.
Współczesne dyskoteki i kluby muzyczne, festiwale i koncerty
na żywo, połączone z kolorami światłami, jak również
powszechne programy komputerowe do wizualizacji muzyki,
zdają się stanowić kontynuację tych tradycji. Analiza
funkcjonalnego znaczenia synestezji dla muzyki może mieć
istotne implikacje dla edukacji muzycznej.
Implikacje
Synestezja muzyczna jest zazwyczaj związana ze słuchem
absolutnym czy relatywnym i może podwyższać te zdolności.
Zgodnie z koncepcją Paivio (1989), podwójne kodowanie

wspomaga pamięć. Świadome wykorzystywanie kolorów do
oznaczania dźwięków lub tonacji muzycznych może stanowić
istotną pomoc w nauczaniu muzyki, szczególnie na wczesnych
etapach kształcenia muzycznego (Wallerstedt, Pramling,
2012).
Wykorzystywanie
powszechnych
skojarzeń
międzymodalnych w programach komputerowych do
wizualizacji muzyki również mogłoby przyczynić się do
lepszego rozumienia struktur muzycznych (Li, Tao, Maybank,
Yuan,
2008).
Specjalne
aranżowanie
przestrzeni
scenograficznej podczas koncertów, poprzez zastosowanie
koloru, mogłoby przyczynić się do intensyfikowania doznań
(Deutsch, 2012) .
Bibliografia
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Sztuka komunikacji z uczniem. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
nauczycieli gry na instrumencie
Magdalena Gliniecka - Rękawik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
mgr13@poczta.onet.pl

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Podstawy teoretyczne prezentowanego tematu stanowi
psychologia humanistyczna, rozumiejąca człowieka jako
autonomiczny podmiot, a w szczególności ,,podejście
zorientowane na osobę” Carla Rogersa, którego celem jest
samorealizacja klienta i zwiększenie poczucia jego wartości.
Założenia coachingu (m.in..praca na zasobach, nastawienie
na zmianę i działanie, uczynienie z ucznia osoby
odpowiedzialnej
za
własne
działania)
ułatwiają
nauczycielowi nawiązanie i podtrzymanie dobrej relacji z
uczniem oraz zapewnienie mu optymalnego rozwoju.
Umiejętność zadawania pytań wykorzystuje wiedzę z
zakresu komunikacji interpersonalnej, m.in. stworzone
przez
Richarda
Bandlera
i
Johna
Grindera
neurolingwistyczne programowanie - NLP, które jest
rodzajem psychologii stosowanej.
Cele
Podniesienie
jakości
komunikacji
nauczyciela
instrumentalisty z uczniem podczas lekcji gry,
przedstawienie możliwości wykorzystania coachingowego
modelu komunikacji w relacji nauczyciel instrumentalista –
uczeń.
Metoda
Analiza procesu komunikacji nauczyciel instrumentalista
- uczeń
Wyniki
Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji
procesu nauki gry można wnioskować, że z wielu istotnych
powodów doskonalenie
warsztatu pedagogicznego
nauczycieli instrumentalistów w zakresie kompetencji
komunikacyjnych może bardzo pozytywnie wpłynąć na
efekty ich pracy z uczniami i rodzicami.
Coaching jest procesem wspierania ludzi w dokonywaniu
przez nich zamierzonej zmiany i osiąganiu celów. W
edukacji coaching wychowawczy wpisuje się w nurt
niedyrektywnej pedagogiki i stanowi cenne dopełnienie
dydaktycznych i metodycznych umiejętności nauczyciela.
W sytuacji kiedy dotychczas stosowane sposoby wpływu

zawodzą pozwala uniknąć zakłóceń w komunikacji,
konfliktów i oporu.
Odpowiedni sposób zadawania pytań otwartych, nie
zawierających sugestii, jest skutecznym narzędziem
wspierania w realizacji celów i udzielania uczniowi
konstruktywnej informacji zwrotnej. W procesie
doskonalenia kompetencji komunikacyjnych nauczycieli
warto skorzystać z dobrych praktyk, sprawdzonych w
szeroko rozumianym obszarze usług psychologicznych.
Dyskusja
Jak możemy zastosowań metody coachingowe w pracy z
uczniem szkoły muzycznej? Nauczanie gry na instrumencie
wymaga od pedagoga dużego zaangażowania, wiedzy i
umiejętności również z zakresu psychologii i pedagogiki.
Wzmacnianie motywacji do ćwiczeń na instrumencie,
radzenie sobie po porażce, planowanie rozwoju muzycznego
to codzienne wyzwania dla ucznia szkoły muzycznej, jego
rodziców i pedagoga.
Umiejętność rozmowy – aktywnego słuchania, zadawania
pytań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
umożliwia budowanie dobrej relacji z uczniem.
Komunikacja stanowi punkt wyjścia do realizacji
wyznaczonych celów, budowaniu pozytywnej samooceny
ucznia, wzmacniania jego motywacji, wytrwałości i
odporności psychicznej.
Bibliografia
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Modele ćwiczenia instrumentalnego
Stella Kaczmarek
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
stella.kaczmarek@amuz.lodz.pl,

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Podczas wieloletniej gry zdobywamy umiejętność
efektywnego ćwiczenia na wybranym przez siebie
instrumencie. Nie wszyscy muzycy jednak zastanawiają się nad
tym, w jaki sposób ćwiczą, czy ich ćwiczenie jest efektywne i
przynosi zamierzone efekty i korzyści, i czy efektywnie
wykorzystują czas przeznaczony na ćwiczenie, itd. Literatura
muzyczna dotycząca ćwiczenia na instrumencie korzysta z
dwóch źródeł. Jednym z nich są badania prowadzone na
muzykach bądź studentach szkół muzycznych opisujących
przeważnie jakiś wybrany aspekt ćwiczenia na instrumencie,
jak np. ćwiczenie wyobrażeniowe, strategie przygotowania
utworu muzycznego, strategie uczenia się na pamięć. Drugim,
także szeroko rozpowszechnionym źródłem wiedzy są
spostrzeżenia profesorów i pedagogów muzycznych oparte na
ich wieloletniej pracy dydaktycznej oraz doświadczeniu takich
jak: Tadeusz Wroński, Gerhard Mahler, Nicolai Petrat czy
Sławomir Tomasik.
Cele
Celem głównym opracowania jest ukazanie rożnych modeli
ćwiczenia instrumentalnego stworzonych na przestrzeni
ostatnich 20-stu lat. Pochodzą one zarówno z literatury
anglojęzycznej, jak i niemieckojęzycznej.
Metoda/Opis
W literaturze dotyczącej ćwiczenia instrumentalnego
znajdujemy opracowania wielu różnych modeli w różnych
podejściach teoretycznych. Niektóre modele dotyczą raczej
działań i czynności wykonywanych podczas ćwiczeń, podczas
gdy
inne
koncentrują
się
na
dodatkowych
aspektach/czynnikach dodatkowych, takich jak: motywacja
czy koncentracja. W pracy przedstawione zostaną następujące
modele: Hipotetyczny model procesu ćwiczenia Hallam (1997,
1998), oraz model czynników wpływających na proces
ćwiczenia Harnischmachera (1998). W następnej kolejności
ukazane zostanę modele podejmujące tematykę motywacji i
koncentracji w procesie ćwiczenia: model determinujący

motywację Hallam (2005), model motywacyjny Gerlilcha
(1998) oraz krąg motywacyjny Petrata (2007) i model rotującej
uwagi Mantela (1999). Kolejnymi modelami będą: model
przestawiający efektywne uczenie się dzieła muzycznego
Kloppel (2003), model studiowania utworu muzycznego
Wessela (2007). Ostatnią przedstawianą grupą będą modele
zorientowane na działanie, czyli etapy planowania procesu
ćwiczenia (Harnischmacher 2001), struktury fazowe procesu
ćwiczenia (Harnischmacher 1998) oraz podstawowy model
działalności muzycznej (Harnischmacher 2008).

Wkład analizy teoretycznej w psychologię muzyki
W/w modele ukazują różne aspekty lub czynniki, np.
motywacyjne, psychologiczne, teoretyczne lub brzmieniowointerpretacyjne. Prezentowane modele mają różną złożoność i
koncentrują się zarówno na zdolnościach motorycznych,
poznawczych, słuchowo-akustycznych lub związanych z
uczeniem się lub praktyką muzyczną. Niektóre z nich opisują
fazy procesu ćwiczenia, podczas gdy inne opisują czynniki,
które wydają się ważne dla samego procesu ćwiczenia
instrumentalnego.
Implikacje
Wszystkie w/w modele są ważne dla podniesienia
efektywności samego procesu ćwiczenia, jego zaplanowania i
przeprowadzenia oraz kontroli.
Bibliografia
Kaczmarek, S. (2012). Qualität und Struktur des Übens
musikalisch begabten Jugendlichen. Munster: Lit
Verlag.
Słowa kluczowe
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Wysokość samooceny i defensywny pesymizm a trema u muzyków występujących
publicznie
Michał Kosiński1, Aleksandra Filipowicz2, Wiktoria Smołkowska3, Beata Mańka4, Mateusz Nawrat5
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
1mikosinski@us.edu.pl, 2filipowicz24@wp.pl, 3wiktoria_smolkowska@wp.pl, 4beatamanka@wp.pl,
5mateusznawrat96@gmail.com

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Trema jest zjawiskiem obecnym w doświadczeniu
większości muzyków (Kenny i Osborne, 2006). Najczęściej
łączona jest z lękiem i jego objawami psychologicznymi i
wegetatywnymi. Wśród istotnych z perspektywy niniejszych
badań czynników ważnych w doświadczeniu tremy
wyróżniono: defensywny pesymizm i samoocenę. Osoby
stosujące defensywny pesymizm w obliczu wymagającej
sytuacji przewidują porażkę i chcąc zniwelować lęk,
angażują się w zadanie, co prowadzi do wysokiej jakości
wykonania zadania (Norem i Cantor, 1986). Jednocześnie
odbiór sytuacji trudnych może pozostawać w związku z
samooceną, głównie przez jej funkcję jako ochrony przed
stresem i niepowodzeniami (Baumeister i in., 2003).
Cele
Naszym celem było wykazanie wśród muzyków istnienia
związków tremy przed występem z samooceną,
defensywnym
pesymizmem
oraz
częstotliwością
występowania i długością stażu wykonywania muzyki, przy
porównaniu z nie-muzykami.
Metoda
Przebadaliśmy 234 osoby w arkuszach Google (M=89,
K=144), w tym 157 muzyków (M=71, K=86). Formularz
składał się z metryczki, Kwestionariusza Defensywnego
Pesymizmu (J. Norem, adaptacja polska: M. Szpitalak) oraz
kwestionariusza SLCS-R (R.W. Tarafodi, W.B. Swann,
adaptacja polska: M. Szpitalak, R. Polczyk) badającego
samoocenę. Druga część, przeznaczona tylko dla muzyków
zawierała pytania dotyczące doświadczenia muzycznego
oraz Skalę Samopoczucia Muzyka Przed Występem (A.
Steptoe, H. Fidler; adaptacja polska: J. Kaleńska, A.
Tokarz).
Wyniki
Wysokość samooceny oraz defensywny pesymizm
korelują z obieraniem przez muzyków różnych strategii
poznawczych
w kontekście
występu
publicznego.
Samoocena koreluje ujemnie z tendencją do myślenia
katastroficznego (r = -0,42) i poczuciem bezradności (r = 0,38), które są markerami tremy. Te same strategie korelują
również z defensywnym pesymizmem (r=0,49; r = 0,42).
Nie wykazano statystycznie istotnych różnic między

wynikami wyżej wymienionych kwestionariuszy u
muzyków o różnej częstotliwości wystąpień publicznych i
stażem muzykowania oraz w wysokości samooceny i
defensywnym pesymizmie wśród muzyków i nie-muzyków.

Wnioski
Badanie wykazało związek pomiędzy odczuwaniem
tremy a wysokością samooceny i defensywnym
pesymizmem. Dalsze badania mogłyby przynieść odpowied
ź na pytanie dotyczące kierunku zależności. Również moż
na by skupić się na roli defensywnego pesymizmu w doś
wiadczeniu tremy z uwzględnieniem analiz jakości
wykonania muzycznego – strategia defensywnego
pesymizmu może prowadzić do wysokiego poziomu
wykonania zadania, mimo poczucia dużego napięcia.
Bibliografia
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Student muzyk - wizja dorosłości w kontekście aktualnych doświadczeń
Sylwia Seul
Akademia Sztuki w Szczecinie
sylwia.seul-michalowska@akademiasztuki.eu

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Wyłanianie dorosłości zakłada: samodzielne decyzje,
stabilne plany i angażowanie i przyjęcie odpowiedzialności za
ich realizację co skutkuje niezależnością od rodziny
pochodzenia w sferze zawodowej, i finansowej i emocjonalnej
(długotrwały związek). Doświadczenia w roli muzyka
sprzyjają
planowaniu
zawodowemu,
niezależności.
Doświadczenia z rodziny decyduje o jakości oczekiwań wobec
związku intymnego, godzenia zadań rodzinnych i
zawodowych, wsparcia. Doświadczenia studiów muzycznych
wspomagają integrację społeczną i emocjonalną, rozwijają
planowanie i korzystanie ze wsparcia wskutek uczestnictwa w
grupach
studenckich
(chór,
zespoły,
orkiestry)
przygotowywanie koncertów.
Cele
Analiza przewidywań dotyczących przyszłości zawodowej i
osobistej studentów muzyków w kontekście aktualnych
doświadczeń zawodowych i rodzinnych.
Metoda
Osoby badane – studenci muzycy (n=70) w wieku 20-28 lat,
pilotaż. Narzędzia - ankieta anonimowa, odpowiedzi
prezentują doświadczenia i przewidywany status siebie w
wieku 40lat. Instrukcja dopuszcza uzupełnienie o komentarz.
Wyniki
Praca - połowa studentów starszych (23>) funkcjonuje w
zawodzie muzyka. Czas wolny - podobieństwo pomysłów Ki
M na spędzanie czasu (podróżowania, czytania,
muzykowania). Przyjaźń - spodziewają się kontynuacji
nowych przyjaźni w pracy. Rodzina - osoby doświadczające
wysokiego bezpieczeństwa ekonomicznego i emocjonalnego
najczęściej planują rodzinę 2+2. Brak bezpieczeństwa wiąże z
większą gotowością do pozostania singlem, w trudnościach nie
spodziewają się pomocy.

Dyskusja
Obserwujemy przesuwanie momentu dorosłości powyżej
kiedyś ustalonej granicy 25 lat. Gromadzeniu doświadczenia
zawodowego muzyka brak planów długoterminowych co
utrudnia przyjęcie odpowiedzialności za realizację wskutek
degradacji ekonomicznej. Różnice w doświadczeniu
rodzinnym stymulują odmienne /ścieżki usamodzielniania
życiowego, gotowości tworzenia związków intymnych i
oczekiwanie wsparcia w trudnościach.
Bibliografia
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Pracownia psychologii muzyki w Poznaniu – źródła, działalność, perspektywy
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*Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Poznań
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne (poster ma charakter informacyjny)
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk jest muzykiem i
psychologiem, absolwentką poznańskiej PWSM, UAM oraz
UJ.
Od 1983 pracuje w poznańskich szkołach muzycznych jako
nauczyciel (muzyczne przedmioty teoretyczne, skrzypce) i
psycholog. Od 1991 jest wykładowcą Akademii Muzycznej w
Poznaniu, gdzie prowadzi też specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne dla pracowników i studentów. Czynnie
uczestniczy w licznych konferencjach naukowych w Polsce,
Europie, Azji, Ameryce Płn. i Australii. Autorka monografii i
licznych publikacji z zakresu psychologii muzyki. Jest
członkiem wielu organizacji naukowych, m. in: European
Council for High Ability (ECHA), World Council for Gifted
and Talented Children (WCGTC – od 2006 delegat,
przedstawiciel Polski), International Association of Empirical
Aesthetic (IAEA), Society for Education, Music and
Psychology Research (SEMPRE), Musicological Society of
Australia, International Research Association for Talent
Development and Excellence, European Society for Family
Relations, European Association of Developmental
Psychology, International School Psychology Association,
Asia Pacific Gifted.
Od 1980 brała czynny udział w konferencjach, seminariach,
spotkaniach i pracach badawczych Katedry Psychologii
Muzyki UMFC (dawniej: AMiFC) w Warszawie, prowadziła
wykłady w ramach wszystkich edycji Podyplomowego
Studium Psychologii Muzyki UMFC, oraz w ramach Studium
Doktoranckiego UMFC.
Była wykładowcą w szkoleniach, seminariach i warsztatach
CEA i CENSA.
W 2008 uzyskała tytuł doktorski w dyscyplinie nauk o
sztuce („Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji

muzycznej”; promotor: prof. Maria Manturzewska) w AMFC
w Warszawie. Prowadzi seminaria i wykłady w szkołach
muzycznych i w uczelniach muzycznych w całej Polsce
popularyzując wiedzę z zakresu psychologii muzyki.
Od 2008 jest kieruje utworzoną z własnej inicjatywy
Pracownią Psychologii Muzyki w Akademii Muzycznej im I.
J. Paderewskiego w Poznaniu.
W wystąpieniu nawiąże do historii polskiej psychologii
muzyki (ta część wystąpienia powstaje we współpracy z prof.
Marią Manturzewską), omówi 10-letnie doświadczenia
Pracowni wraz z jej dorobkiem i działalnością, oraz dokona
próby wskazania perspektyw działań w świetle potrzeb szeroko
rozumianego środowiska muzycznego w Polsce.
Mgr inż Wiktoria Śpikowska-Pawelec – biomechanik i
fizjoterapeuta, jest wykładowcą w Katedrze Biomechaniki
AWF w Poznaniu, prowadzi zajęcia ze studentami z
przedmiotów: biomechanika, biomechanika kliniczna,
kinezjologia, diagnostyka w sporcie- metody biomechaniczne.
We współpracy z Pracownią Psychologii Muzyki Akademii
Muzycznej w Poznaniu prowadzi prace badawcze dotyczące
fizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań osiągnięć
muzycznych, problematyki przeciążeń psychomotorycznych i
ryzyka schorzeń u zawodowych instrumentalistów.
Realizowała badania związane z tymi tematami wśród
muzyków kilkudziesięciu orkiestr symfonicznych w kraju, a
także wśród wybitnie uzdolnionych młodych skrzypków
(uczestników Konkursów im. H. Wieniawskiego oraz X
Konkursu im. Ph. Telemanna).
Słowa kluczowe
psychologia muzyki; specjalistyczne poradnictwo dla
muzyków; zdrowie muzyków

Muzyka czy sport? Związek między inteligencją płynną oraz pamięcią roboczą a
wyborem profilu klasy podstawowej. Porównanie pierwszoklasistów z klas
muzycznych, sportowych oraz ogólnych
Joanna Roman*1 Agata Rodziewicz#2, Izabela Krejtz#3, Katarzyna Wisiecka#4
*

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
#
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

1jroman2@st.swps.edu.pl, 2arodziewicz@swps.edu.pl, 3iza.krejtz@gmail.com,
4kwisiecka@st.swps.edu.pl

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Pamięć robocza jest odpowiedzialna za przechowywanie
danych w trakcie ich przetwarzania, nadzorowanie oraz
koordynację elementów w struktury (Oberauer, Süß, Schulze,
Wilhelm, Wittmann, 2000). Pojemność pamięci roboczej jest
pozytywnie związana m.in., z wykonaniem zadań
poznawczych, matematyki oraz ogólnymi wynikami w nauce
(np. Wyrwicz, 2005), a także z inteligencją płynną (np. Engle,
Kane i Tucholski, 1999).
Jak wskazuje Tomporowski i in. (2008) ćwiczenia fizyczne
mogą przyczynić się do wzrostu inteligencji oraz poprawić
funkcjonowanie pamięci roboczej (np. Pontifex i in. 2009).
Trening muzyczny może wywierać podobny wpływ na
inteligencję oraz pamięć roboczą (np. Schellenberg, Winner,
2011). Czy jednak jest to efekt treningu, czy jedynie przydziału
dzieci o wyższym poziomie funkcjonowania kognitywnego do
klas muzycznych i sportowych?
Cele
Celem niniejszego badania było porównanie dzieci z
pierwszych klas (sportowej/muzycznej/ogólnej) szkół
podstawowych pod kątem inteligencji płynnej oraz trzech
komponentów pamięci roboczej: przechowywania w trakcie
przetwarzania, nadzorowania oraz koordynacji.
Metoda
W badaniu wzięło udział 35 dzieci z klasy ogólnej, 45 dzieci
ze szkoły muzycznej oraz 27 dzieci z klasy sportowej
(60 dziewcząt). W badaniu zastosowano Test Matryc Ravena
w wersji kolorowej oraz Test Pamięci Roboczej (Krejtz i in.
2012).
Wyniki
Przeprowadzone analizy wskazują, że dzieci z trzech
rodzajów klas (muzycznej, sportowej, ogólnej) nie różnią się
istotnie pod względem wyników w teście Ravena oraz Teście
Pamięci Roboczej (TPR).

Dyskusja
Czy trening sportowy i muzyczny zróżnicuje badane grupy
dzieci pod względem funkcji kognitywnych? Odpowiedź na to
pytanie dostarczą kolejne pomiary po roku i dwóch latach
nauki.
Bibliografia
Engle, R. W., Kane, M. J., Tuholski, S. W. (1999). Individual
differences in working memory capacity and what they
tell us about controlled attention, general fl uid
intelligence, and functions of the prefrontal cortex. In A.
Miyake i P. Shah (Eds.), Models of working memory:
Mechanisms of active maintenance and executive control
(pp. 102–134). Cambridge: Cambridge University Press.
Oberauer, K., Süß, H. M., Schulze, R., Wilhelm, O., Wittmann,
W. W. (2000). Working memory capacity—facets of a
cognitive ability construct. Personality and individual
differences, 29(6), 1017-1045.
Pontifex, M. B., Hillman, C. H., Fernhall, B. O., Thompson, K.
M., Valentini, T. A. (2009). The effect of acute aerobic
and resistance exercise on working memory. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 41(4), 927-934.
Schellenberg, E. G., Winner, E. (2011). Music Training and
Nonmusical Abilities. Music Perception, 29(2), 129-132.
Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., Naglieri, J. A.
(2008). Exercise and children’s intelligence, cognition,
and academic achievement. Educational psychology
review, 20(2), 111.
Wyrwicz, N. (2005). Zdolności poznawcze jako predyktor
osiągnięć szkolnych uczniów. Psychologia, Edukacja i
Społeczeństwo, 2, 157–169.
Słowa kluczowe
muzyka, trening muzyczny, sport, dzieci,
podstawowa, inteligencja płynna, pamięć robocza
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Poziom empatii i podatności na zarażenie emocjonalne u osób w zależności od długości
edukacji muzycznej
Jan Topczewski,*1 Agnieszka Koszyk*, Kamila Jankowiak-Siuda*
Instytut Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

*
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jtopczewski@st.swps.edu.pl

STRESZCZENIE
grupami.

Podstawy teoretyczne
Od wieków muzyka postrzegana była jako zjawisko
wpływające zarówno na jednostki, jak i relacje między nimi.
Empatia rozumiana jest współcześnie jako konstrukt
wielowymiarowy w którym ważny jest aspekt emocjonalny
- dzielenie stanów afektywnych innych ludzi, jak i aspekt
poznawczy – przyjmowanie perspektywy innych, w tym
zrozumienie co one czują i myślą. Wyniki badań pokazują,
że gra na instrumentach wpływa na zwiększenie poziomu
empatii. Brakuje danych na temat wpływu płci i czasu
trwania edukacji muzycznej na poszczególne wymiary
empatii i podatności na zarażenie emocjonalne.

Dyskusja
Dłuższy czas gry na instrumencie prowadzi do
zwiększenia poziomu empatii emocjonalnej i podatności na
zarażenie emocjonalne, nie wpływa na poziom empatii
poznawczej u muzyków. Gra na instrumencie może być
formą treningu emocjonalnego zwiększającego poziom
empatii emocjonalnej.
Bibliografia
Babiloni, C., Buffo, P., Vecchio, F., Marzano, N., Del
Percio, C., Spada, D., … Perani, D. (2012). Brains
“in concert”: Frontal oscillatory alpha rhythms and
empathy in professional musicians. NeuroImage,
60(1), 105–116.
Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to
individual differences in empathy
Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007) Skala
Wrażliwości Empatycznej. Przegląd Psychologiczny
1:9-20
Merrett, D. L., Peretz, I., & Wilson, S. J. (2013).
Moderating variables of music training-induced
neuroplasticity: a review and discussion. Frontiers in
Psychology, 4.
Miu, A. C., & Balteş, F. R. (2012). Empathy Manipulation
Impacts Music-Induced Emotions: A
Psychophysiological Study on Opera. PLoS ONE,
7(1), e30618.
Vuoskoski, J. K., & Eerola, T. (2012). Can sad music really
make you sad? Indirect measures of affective states
induced by music and autobiographical memories.
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts,
6(3), 204–213.
Wróbel, M., & Lundqvist, L.-O. (2014). Original article
Multidimensional versus unidimensional models of
emotional contagion: the Emotional Contagion Scale
in a Polish sample. Current Issues in Personality
Psychology, 2, 81–91.

Cele
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności pomiędzy
wymiarami empatii oraz płcią i czasem trwania edukacji
muzycznej.
Metoda
W badaniu wzięło udział 87 osób podzielonych na trzy
grupy ze względu na czas gry na instrumentach: grupa 1 – 0
lat gry na instrumencie (N=41); grupa 2 - od 8 do 16 lat
(N=21); grupa 3 - od 17 do 33 lat (N=25). Osoby badane
wypełniały skalę do pomiaru empatii wielowymiarowej
SWE i test podatności na zarażenie emocjonalne EC.
Przeprowadzono dwuczynnikową analizę wariancji
ANOVA 2x2 w schemacie międzygrupowym.
Wyniki
Uzyskano efekt główny dla płci i czasu grania na
instrumencie dla poziomu empatii i podatności na zarażenie
emocjonalne. Kobiety uzyskały wyższe wyniki w poziomie
podatności na zarażenie emocjami i wszystkich wymiarach
empatii niż mężczyźni. Zaobserwowano różnice w poziomie
empatii emocjonalnej i podatności na zarażenie emocjonalne
między grupami. Grupa trzecia, w której osoby grały
najdłużej na instrumencie uzyskały najwyższe wyniki wyżej
wymienionych zmiennych w porównaniu do grupy drugiej i
pierwszej. Najniższe wyniki w poziomie empatii jak i
podatności na zarażenie emocjonalne uzyskano w grupie
pierwszej do której należały osoby niegrające na
instrumencie. Nie wykazano różnic w wymiarze
poznawczym empatii (przyjmowaniu perspektywy) między

Słowa kluczowe
empatia, muzyka, podatność na zarażenie emocjonalne,
płeć, gra na instrumencie
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Ja - Improwizator. Pomiędzy procesem neurokognitywnym a transcendencją
Elżbieta Masiak
Instytut Psychologii KUL
elzbieta.m.masiak@gmail.com, elzbieta.masiak@kul.pl

STRESZCZENIE
bardziej
odpowiedzialne,
stateczne,
unikające
nieokreślonych i ryzykownych sytuacji, o mniejszej
wyobraźni i kreatywności, dostosowujące się do
zewnętrznych kryteriów norm i ocen społecznych kosztem
spontaniczności i eksponowania własnego ja.

Podstawy teoretyczne
Zagadnienie improwizacji muzycznej pojawia się w
literaturze psychologicznej m.in. w perspektywie
definiowania mechanizmów psychofizjologicznych i
poznawczych zawiadujących improwizacją, opisów
fenomenologicznych, jak również badań i refleksji nad
aplikacyjnymi walorami improwizacji w muzykoterapii,
rehabilitacji, edukacji oraz wspieraniu rozwoju osobistego.

Dyskusja
Potwierdzona została hipoteza, iż muzycy jazzowi
uzyskują wyższe wyniki w porównaniu z filharmonikami w
zakresie tych elementów obrazu i koncepcji siebie, które
wiążą się z kreatywnością, elastycznością mentalną,
otwartością na zmiany i nowe wyzwania. Koresponduje to z
rezultatami dotychczasowych badań, obejmujących m.in.
amerykańskich i szkockich muzyków jazzowych (Berliner,
1994; MacDonald i Wilson, 2005) oraz z klasycznymi
tezami Pressinga (1988), dotyczącymi cech korelujących ze
zdolnościami improwizacyjnymi. Interesującą badawczo
grupą okazali się filharmonicy improwizujący (FI), ze
względu na swoją niejednoznaczność i swoistą
ambiwalencję - dzielenie cech zarówno z kolegami
nieimprowizującymi, jak i jazzmanami. Grupa ta z
pewnością zasługuje na dalszą pogłębioną eksplorację
badawczą.

Cele
Celem niniejszej prezentacji jest zarysowanie możliwie
szerokiego tła psychologicznych analiz fenomenu
improwizacji muzycznej w wymiarze teoretycznym,
empirycznym i aplikacyjnym, po czym przedstawienie w
powyższym świetle własnych badań empirycznych
eksplorujących korelaty osobowościowe muzyków
improwizujących i nieimprowizujących w zakresie obrazu i
koncepcji siebie.
Metoda
Badania objęły 164 polskich muzyków. Wyodrębniono
trzy grupy: A/ muzyków grających zawodowo jazz (J); B/
filharmoników, którzy, wedle deklaracji, grywają muzykę
improwizowaną (FI); C/ filharmoników, którzy nie
improwizują muzycznie (FNI). Do pomiaru obrazu i
koncepcji siebie wykorzystane zostały następujące metody:
Geneza Percepcji Siebie (GPS) R. L’Ecuyera oraz Test
Przymiotnikowy (ACL) H.B. Gougha i A.B. Heilbruna.

Bibliografia
Berkowitz, A.L. (2010). The Improvising Mind: Cognition
and Creativity in the Musical Moment. New York:
Oxford University Press.
Berliner, P. F. (1994). Thinking in Jazz. Chicago: University
of Chicago.
MacDonald, R., Wilson, G. (2005). Musical identities of
professional jazz musicians: A focus group
investigation. Psychology of Music, 33(4), 395–417.
Masiak, E. (2008). Through Musical Socratic Dialogue to
Self-Transcendence in Music: Logotherapeutic
Approach to Clinical Improvisation. W: XII Congreso
Mundial de Musicoterapia (s.128-131). Buenos Aires:
Libreria Arkadia Editioral,.
Masiak, E. (2011). Metody diagnozy i ewaluacji w procesie
muzykoterapii improwizacyjnej. W: W.Karolak, B.
Kaczorowska, (red.), Arteterapia. Od rozważań nad
teorią do zastosowań praktycznych (s.125-134). Łódź:
Wydawnictwo AHE.
Pressing, J. (1988). Improvisation: methods and models. W:
J.A. Sloboda (red.), Generative Processes in Music:
The Psychology of Performance, Improvisation, and
Composition. Oxford University Press.

Wyniki
Stwierdzono
istotne
statystycznie
różnice
międzygrupowe, pozwalające zarysować charakterystyczne
cechy członków badanych grup muzyków w zakresie obrazu
i koncepcji siebie.
a/ Muzycy improwizujący versus nieimprowizujący:
muzycy improwizujący ogółem (J+FI) uważają się za osoby
bardziej zmienne, o mniejszej samokontroli, w wyższym
stopniu preferujące swobodę i nieformalny styl bycia,
podczas gdy muzycy nieimprowizujący (FNI) prezentują się
jako osoby bardziej stałe, konsekwentne, zdyscyplinowane,
pragmatyczne, przewidywalne.
b/ Muzycy jazzowi versus filharmonicy: muzycy jazzowi
(J) uważają się za osoby bardziej spontaniczne i
dynamiczne, mniej zahamowane, o większej ekspresji i
potrzebie szybkich gratyfikacji, w wyższym stopniu twórcze
i oryginalne w myśleniu i spostrzeganiu, skłonne do
podejmowania działań w nowych sytuacjach; podczas gdy
filharmonicy (FNI+FI) prezentują się jako osoby w
większym stopniu poszukujące stabilności i ciągłości,

Słowa kluczowe
improwizacja, jazz, obraz siebie, koncepcja siebie
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„Zapamiętaj melodię i zagraj ją na fortepianie”. Próba określenia czynników
sprzyjających skutecznemu zapamiętywaniu melodii przez muzyków
Magdalena Grajter,*1 Marta Włodarczyk*2
*

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej. Katedra Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna
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STRESZCZENIE
Najlepsze odtworzenia zadania 1 (Haydn) zawierały więcej niż
30 dźwięków (w jednym przypadku odtworzono poprawnie
całą melodię – ponad 70 dźwięków).

Podstawy teoretyczne
Jako podstawę teoretyczną potraktowano opis funkcji
poznawczych umysłu muzycznego w ujęciu Johna Slobody
(1985, 2005), w tym procesu zapamiętywania i odtwarzania
melodii z pamięci. Uzupełnieniem był przedstawiony w pracy
Boba Snydera (2000) przekrojowy model pamięci operacyjnej
i procesów postrzegania (w tym grupowania). Brano także pod
uwagę ustalenia psychologii poznawczej dotyczące procesu
zapamiętywania i opamiętywania, zakładając, że w przypadku
pamięci muzycznej uwarunkowania jej funkcjonowania będą
podobne.

Dyskusja
Zapamiętywanie przykładu muzycznego jest ważną
umiejętnością muzyka, rozwijaną na zajęciach kształcenia
słuchu. Dotychczasowe badania pamięci muzycznej
dostarczają szeregu informacji o charakterze ogólnym, lecz nie
uwzględniają wymagań stawianych pod tym względem
zawodowym muzykom i studentom na zajęciach kształcenia
słuchu na poziomie wyższym. Jednym z nich jest konieczność
zapamiętywania tematów muzycznych i odtworzenia ich z
pamięci poprzez zapisanie lub odtworzenie na instrumencie –
z reguły jest to instrument klawiszowy. Analiza kolejnych prób
odtworzenia melodii pokazuje w pewnym stopniu, jakie
elementy struktury melodii zostają zapamiętane w pierwszej
kolejności. Potwierdza też, że odtworzenie błędnie
zapamiętanego motywu pozostawia trwały ślad w pamięci i ma
wpływ na dalszy proces zapamiętywania. Obserwacje i wnioski
z badania mogą mieć istotne znaczenie dla nauczycieli
kształcenia słuchu i stosowanych przez nich metod.

Cele
Celem badania było określenie cech tych osób badanych,
które zadanie eksperymentalne wykonają na najwyższym
poziomie oraz sprawdzenie, czy możliwe jest zapamiętanie
fragmentów dłuższych, niż sugerowane przez Slobodę 30
dźwięków.
Metoda
Badano proces zapamiętywania melodii zaczerpniętych z
utworów Haydna (zadanie 1) i Bartóka (zadanie 2). Brano pod
uwagę szereg potencjalnych czynników mogących wpływać na
skuteczność zapamiętywania i proces odtwarzania melodii na
instrumencie. Grupą badaną byli młodzi muzycy w wieku 2028 lat, głownie studenci Akademii Muzycznej. Przykłady
muzyczne były prezentowane sześciokrotnie. Zapamiętane
fragmenty melodii grane przez badanych na klawiaturze
fortepianowej połączonej z komputerem , zostały zapisane w
programie Pianoteq w postaci plików wav i MIDI.

Bibliografia
Sloboda, J. (1985). The Musical Mind. Oxford: Oxford
University Press. (Umysł muzyczny. Poznawcza
psychologia muzyki, tłum. Białkowski, A., KlimasKuchtowa, E., Urban, A. Warszawa: AMFC, 2002).
Sloboda, J. (2005). Exploring the Musical Mind. Cognition,
Emotion, Ability, Function. New York: Oxford
University Press.
Snyder, B. (2000). Music and Memory. An Introduction.
Cambridge: MIT Press.

Wyniki
Sposób i stopień realizacji zadania był zróżnicowany;
zależał od różnych czynników, w tym od wyników testu
AMMA, stopnia opanowania gry na fortepianie, umiejętności
wykorzystania wiedzy i doświadczenia muzycznego.

Słowa kluczowe
Zapamiętywanie melodii, pamięć muzyczna, odtworzenie
melodii z pamięci.
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Afekt i ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd literatury
Zofia Mazur
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii
zsmazur@gmail.com

STRESZCZENIE
wykonań, są związane z ilością ćwiczenia i mają znaczenie dla
zaangażowania się w ćwiczenie.

Podstawy teoretyczne
Afekt, rozumiany jako świadomie dostępne nastroje i
emocje, oddziałuje na procesy poznawcze, dostarczając energii
potrzebnej do realizacji celów i podejmowania działań. Afekt
może kształtować motywację do gry na instrumencie i
wpływać na zachowania związane z ćwiczeniem. Ćwiczenie
ma podstawowe znaczenie w rozwoju muzycznych
kompetencji. Aby osiągnąć wysoki poziom wykonania,
muzycy muszą nie tylko przeznaczyć odpowiednią ilość czasu
na ćwiczenie, ale również zaangażować się w ćwiczenie.

Dyskusja
Afekt może mieć istotne znaczenie w rozwijaniu
muzycznych umiejętności, ponieważ jest związany z ilością
ćwiczenia i zaangażowaniem w ćwiczenie. Kontynuacja badań
nad afektem w kontekście nauki gry na instrumencie może
przyczynić się do rozwoju interwencji, które mogą pomóc
muzykom w regulacji afektu i utrzymaniu motywacji do
ćwiczenia.

Cele
Celem przeglądu było podsumowanie badań nad związkiem
pomiędzy afektem doświadczanym przez muzyków i ich
ćwiczeniem gry na instrumencie. W szczególności
analizowano badania nad relacją afektu odczuwanego w trakcie
ćwiczenia, w kontekście publicznych wykonań lub afektu nie
związanego z żadnym specyficznym kontekstem, w stosunku
do czasu ćwiczenia i zaangażowania w ćwiczenie. Przegląd
służył zatem ustaleniu, czy doświadczenia afektywne
muzyków przekładają się na ćwiczenie.

Bibliografia
Austin, J. R., & Berg, M. H. (2006). Exploring music practice
among sixth-grade band and orchestra students.
Psychology of Music, 34(4), 535–558.
https://doi.org/10.1177/0305735606067170
Booth, A., Sutton, A., Papaioannou, D. (2012). Systematic
approaches to a successful literature review. Los
Angeles: Sage.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in
positive psychology. The American Psychologist, 56(3),
218–226.
Hallam, S., Rinta, T., Varvarigou, M., Creech, A., Papageorgi,
I., Gomes, T., & Lanipekun, J. (2012). The development
of practising strategies in young people. Psychology of
Music, 40(5), 652–680.
https://doi.org/10.1177/0305735612443868
Lamont, A. (2012). Emotion, engagement and meaning in
strong experiences of music performance. Psychology of
Music, 40(5), 574–594.
https://doi.org/10.1177/0305735612448510
Plemmons, S. A., & Weiss, H. M. (2013). Goals and affect. W
E. A. Locke & G. P. Latham, New developments in goal
setting and task performance (s. 117–132). New York:
Routledge.
Renwick, J. M., & McPherson, G. E. (2002). Interest and
choice: student-selected repertoire and its effect on
practising behaviour. British Journal of Music
Education, 19(2), 173–188.
Sloboda, J. A., Davidson, J. W., Howe, M. J. A., & Moore, D.
G. (1996). The role of practice in the development of
performing musicians. British Journal of Psychology,
87, 287–309.

Metoda
Wykonano systematyczne wyszukiwanie literatury przez
przegląd baz elektronicznych, skanowanie bibliografii i ręczne
wyszukiwanie artykułów z czasopism. Badania były
kwalifikowane do przeglądu jeśli mierzono w nich afekt i ilość
czasu ćwiczenia lub zaangażowanie w ćwiczenie u muzyków i
osób uczących się gry, w każdym wieku, i jeśli przedstawiono
w nich związek pomiędzy afektem i ćwiczeniem. W
przeglądzie uwzględniono zarówno badania ilościowe, jak i
jakościowe.
Wyniki
Jedenaście badań spełniło kryteria włączenia: siedem badań
ilościowych analizowało związek między afektem i ilością
ćwiczenia; trzy badania jakościowe przedstawiły rolę afektu w
zaangażowaniu w ćwiczenie; jedno badanie przy pomocy
metod mieszanych prezentowało zarówno związek afektu z
ilością ćwiczenia, jak i rolę afektu w zaangażowaniu. Cztery
badania potwierdziły istnienie związku między afektem i
ilością ćwiczenia. Cztery badania przedstawiły rolę afektu w
zaangażowaniu w ćwiczenie. Przegląd pokazał, że różne typy
afektu: afekt nie związany z kontekstem, afekt odnoszący się
do ćwiczenia i afekt odczuwany w kontekście publicznych

Słowa kluczowe
Afekt; ćwiczenie gry na instrumencie; systematyczny
przegląd literatury
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Porównanie funkcji poznawczych pomiędzy dziećmi ze szkół muzycznych i
niemuzycznych na początku nauki szkolnej
Agata Rodziewicz*1, Izabela Krejtz*2
*

Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
1arodziewicz@swps.edu.pl, 2ikrejtz@swps.edu.pl

STRESZCZENIE
nie ma istotnych różnic w wynikach TMK pomiędzy dziećmi z
grupy muzycznej i kontrolnej (F(1) = 3,12; p > 0,05) natomiast
wykazano istotne różnice pomiędzy chłopcami (M = 26,81; SD
=
0,28)
a
dziewczynkami
(M
=
27,89;
SD = 0,32) F(1) = 6,38; p = 0,012. Wyniki kolejnych testów są
obecnie analizowane.

Podstawy teoretyczne
Wiele badań wskazuje na to, że trening muzyczny ma
pozytywny
wpływ
na
funkcjonowanie
poznawcze
(np. Schellenberg & Winner, 2011). Niestety, w nielicznych
pracach sprawdzano poziom funkcjonowania poznawczego na
początku gry na instrumentach (np. Norton et al., 2005).

Bibliografia
Jaworowska, A., & Szustrowa, T. (2011). Test Matryc Ravena
w wersji Kolorowej: TMK : Formy Klasyczna i
Równoległa: podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Munoz, D. P., & Everling, S. (2004). Look away: the antisaccade task and the voluntary control of eye
movement. Nature Reviews Neuroscience.
https://doi.org/10.1038/nrn1345
Norton, A., Winner, E., Cronin, K., Overy, K., Lee, D. J., &
Schlaug, G. (2005). Are there pre-existing neural,
cognitive, or motoric markers for musical ability? Brain
and Cognition, 59(2), 124–134.
https://doi.org/10.1016/j.bandc.2005.05.009
Oberauer, K., Süß, H. M., Wilhelm, O., & Wittman, W. W.
(2003). The multiple faces of working memory:
Storage, processing, supervision, and coordination.
Intelligence, 31(2), 167–193.
https://doi.org/10.1016/S0160-2896(02)00115-0
Schellenberg, E. G., & Winner, E. (2011). Music Training and
Nonmusical Abilities: Introduction. Music Perception:
An Interdisciplinary Journal, 7(2), 129–132.
https://doi.org/10.1525/mp.2011.29.2.129
Sedek, G., Krejtz, I., Rydzewska, K., Kaczan, R., & Rycielski,
P. (2016). Three functional aspects of working memory
as strong predictors of early school achievements: The
review and illustrative evidence. Polish Psychological
Bulletin, 47(1), 103–111. https://doi.org/10.1515/ppb2016-0011
Tatler, B. W., & Hutton, S. B. (2007). Trial by trial effects in
the antisaccade task. Experimental Brain Research,
179(3), 387–396. https://doi.org/10.1007/s00221-0060799-6

Cele
Celem badania jest wstępna diagnoza funkcji poznawczych
dzieci ze szkół muzycznych i dzieci ze szkół niemuzycznych
(6-7 lat) na początku nauki szkolnej oraz sprawdzenie czy i w
jaki sposób dzieci z obu grup różnią się pod względem pamięci
roboczej, inteligencji i hamowania uwagi.
Metoda
Prezentowane badanie jest częścią podłużnego, trzyletniego
badania (pomiary w odstępach rocznych). Badanymi są dzieci,
które rozpoczęły naukę w państwowej szkole muzycznej
(N=102) oraz uczniowie, którzy nie rozwijają zdolności
muzycznych (N=120). Zadaniem badanych było rozwiązanie
trzech testów poznawczych sprawdzających poziom pamięci
roboczej, inteligencji oraz hamowania poznawczego.
Pamięć robocza była testowana za pomocą TPR (Test
Pamięci Roboczej) w wersji na tablet (Sedek, Krejtz,
Rydzewska, Kaczan, & Rycielski, 2016). TPR mierzy trzy
funkcjonalne aspekty pamięci roboczej w ujęciu Oberauera
(2003) takie jak: przechowywanie zachodzące w kontekście
przetwarzania informacji, koordynowanie oraz nadzorowanie.
Hamowanie poznawcze zostało zbadane za pomocą AS (Testu
Antysakad) w wersji okulograficznej (Tatler & Hutton, 2007).
Zadanie polega na powstrzymaniu ruchu sakadycznego
w kierunku głównego bodźca w momencie jego pojawienia się
w peryferyjnej części ekrany i wykonanie ruchu
antysakadycznego, czyli przeniesienia wzroku na przeciwną
stronę ekranu w stosunku do głównego bodźca
(Munoz & Everling, 2004). Podczas Testu Antysakad ruchy
gałek ocznych zostały zarejestrowane za pomocą okulografu
firmy Gazepoint. Do pomiaru poziomu inteligencji rozumianej
jako inteligencji płynnej posłużył nam TMK (Test Matryc
Ravena w Wersji Kolorowej), w polskiej wersji
(Jaworowska & Szustrowa, 2011).

Słowa kluczowe
Trening muzyczny, funkcje poznawcze, edukacja dzieci

Wyniki
Pierwszy pomiar zakończył się z początkiem grudnia 2017.
Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji wykazano, że
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Z doświadczeń specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w zawodowej
edukacji muzycznej w Polsce
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Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu
#
UMFC Warszawa (emeryt)

1mleraczyk@o2.pl, 2kepinskawelbel@gmail.com

STRESZCZENIE
ds. Badania Zdolności
Muzycznych, oraz
opracowywania teoretycznych i metodologicznych
podstaw rekrutacji i selekcji kandydatów do szkół
muzycznych.
Kolejne poradnie powstały również w Gdańsku, Krakowie
i w Poznaniu.
Na przełomie lat 1974/1975 został powołany Instytut
Pedagogiki Muzycznej, pomyślany początkowo jako
Międzyuczelniany Instytut Psychologii i Pedagogiki
Muzycznej. Miał on stanowić centrum koordynacji i integracji
badań naukowych w dziedzinie psychologii, pedagogiki i
socjologii muzyki. Taką też funkcję pełnił przez blisko 18 lat.
IPM stał się centrum badań i kształcenia kadry psychologów
i pedagogów muzyki. Niestety, szczupłemu personelowi
pracowników Instytutu, nie starczyło czasu i możliwości na
kontynuację działalności poradnianej dla szkół muzycznych na
taką skalę, jak to robiła COPSA w latach 60-tych.
W 1972 powstała specjalistyczna poradnia dla studentów i
pracowników w Akademii Muzycznej w Warszawie, w której
w 1978 roku zatrudniono psychologa klinicznego (i muzyka)
Jolantę Kępińską-Welbel.
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla muzyków
praktycznie realizowane jest też od roku 1986 w Poznaniu
przez wieloletniego współpracownika Katedry Psychologii
Muzyki AMFC, Małgorzatę Sierszeńską-Leraczyk (muzyka
i psychologa klinicznego, od 2008 kierownika Pracowni
Psychologii Muzyki AM w Poznaniu).
Przedstawiony w trakcie konferencji referat, będzie
podsumowaniem, syntezą i wskazaniem potrzeb poradnictwa
dla muzyków w oparciu o wieloletnią praktykę autorek w
środowisku muzyków zawodowych, studentów uczelni
muzycznych oraz uczniów specjalistycznych szkół
muzycznych.

Podstawy teoretyczne (wystąpienie ma charakter
informacyjny)
W 1957 roku, w Warszawie i w Poznaniu, powstały
pierwsze poradnie psychologiczne dla szkół muzycznych.
Powstanie tych poradni, zostało poprzedzone czterema
znaczącymi dla polskiej psychologii muzyki wydarzeniami:
1.

1956 - powołanie przy COPSA, z inicjatywy prof. S.
Śledzińskiego i prof. S. Szumana, pierwszej komórki
psychologii muzyki, odpowiedzialnej za rozwijanie
prac naukowo-badawczych i szkoleniowych w tej
dziedzinie oraz podejmowanie i rozwiązywanie
aktualnych problemów psychologicznych polskiego
szkolnictwa muzycznego. Do pracy w tej komórce
została zaproszona mgr M. Manturzewska
(psycholog, absolwentka UJ, uczennica prof.
S.Szumana i R.Ingardena, będąca od roku aktywnym
członkiem
Interdyscyplinarnego,
Międzyuczelnianego Zespołu ds. Teorii i Notacji
Muzycznej, zorganizowanego przez prof. S.
Śledzińskiego przy PWSM w Warszawie).

2.

1956 - nawiązanie ( z inicjatywy M. Manturzewskiej )
oficjalnej współpracy COPSA z Pracownią
Psychometryczą PAN i jej ówczesnym kierownikiem
dr M. Choynowskim. Ta współpraca okazała się
bardzo ważna, ponieważ dzięki dr Choynowskiemu
udało się sprowadzić z zagranicy do COPSA zestaw
najnowszych, standaryzowanych testów zdolności i
osiągnięć muzycznych, oraz najnowszą literaturę
zagraniczną z dziedziny psychologii muzycznej.

3.

1956 – organizacja, z inicjatywy M. Manturzewskiej,
I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Muzyki w
Warszawie.

4.

Słowa kluczowe
psychologia muzyki, specjalistyczne poradnictwo dla
muzyków i w zawodowej edukacji muzycznej

1957 – powołanie przy COPSA (również z inicjatywy
M. Manturzewskiej), Międzyuczelnianego Zespołu
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SESJA III
Na pograniczu: psychologia muzyki
i muzykologia
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Dlaczego muzykologia potrzebuje psychologii muzyki
Piotr Podlipniak
Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podlip@amu.edu.pl

STRESZCZENIE
tonalność, która podobnie jak interwały muzyczne istnieje
jedynie w ludzkich mózgach.

Podstawy teoretyczne
W roku 1885 Guido Adler, jeden z założycieli muzykologii,
włączył psychologie jako naukę pomocniczą do swojej wizji
muzykologii systematycznej. Adler zasugerował, że głównym
obszarem możliwej współpracy pomiędzy muzykologami i
psychologami są badania nad konceptualizacją dźwięków,
relacjami interwałowymi oraz myśleniem muzycznym.
Niestety muzykologia w dwudziestym wieku zaczęła
odchodzić od tej ambitnej współpracy, co doprowadziło do
sytuacji, w której przedstawiciele obu tych dyscyplin nie byli
często wzajemnie świadomi swoich odkryć.

Dyskusja
Przedstawiony zostanie postulat, że tworzone obecnie teorie
muzykologiczne powinny być zawsze konfrontowane i zgodne
ze współczesną wiedzą psychologiczną, co sugeruje bliższą
współpracę pomiędzy muzykologią i psychologią muzyki.
Bibliografia
Adler, G. (1885). Umfang, Methode und Ziel der
Musikwissenschaft. Vierteljahrschrift Für
Musikwissenschaft, 1, 5–20.
Bharucha, J. J. (1994). Tonality and expectation. In R. Aiello
& J. A. Sloboda (Eds.), Musical perceptions (pp. 213–
239). New York: Oxford University Press.
Deutsch, D., Lapidis, R., & Henthorn, T. (2008). The speechto-song illusion. The Journal of the Acoustical Society
of America, 124(4), 2471.
https://doi.org/10.1121/1.4808987
Huron, D. B. (2006). Sweet anticipation : music and the
psychology of expectation. Cambridge, London: The
MIT Press.
Krumhansl, C. L. (2004). The Cognition of Tonality – as We
Know it Today. Journal of New Music Research, 33(3),
253–268.
https://doi.org/10.1080/0929821042000317831
Sloboda, J. A. (1986). The Musical Mind. Oxford: Oxford
University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198521280.001.
0001.

Cele
Celem prezentacji jest pokazanie, dlaczego pewne głęboko
zakorzenione muzykologiczne idea są nieaktualne i wymagają
włączenia współczesnej wiedzy psychologicznej.
Metoda
Jako przykład zostaną poddane analizie neopitagorejskie
twierdzenia dotyczące struktury muzycznej i skonfrontowane
zostaną ze współczesną neuropsychologiczną wiedzą na temat
percepcji muzyki.
Wyniki
Zaprezentowany zostanie pogląd, że interwały muzyczne
istnieją jedynie w ludzkich mózgach pod postacią interpretacji
dźwięków jako zjawisk akustycznych. Dźwięki te mogą być
interpretowane różnie w zależności od wielu czynników, co
jasno ilustruje popularna iluzja „speech to song”. Dlatego też,
popularny ciągle w muzykologii opis interwałów muzycznych
w kategoriach proporcji matematycznych jest mylący. Innym
przykładem idei muzykologicznych dotyczących struktury
muzycznej wymagających wiedzy psychologicznej jest

Słowa kluczowe
Muzykologia, psychologia muzyki, struktura muzyczna,
tonalność, naiwny realizm.
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Efekt „tapety akustycznej” – ekstrawagancja czy strategia?
Musique d’ameublement i audiomarketing
Sylwia Makomaska
Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski
smakomaska@uw.edu.pl

STRESZCZENIE
narzędzia ukrytej perswazji we współczesnych działaniach z
zakresu audiomarketingu.

Podstawy teoretyczne
Francuski kompozytor Erik Satie (1866-1925) był barwną i
enigmatyczną postacią paryskiej awangardy początku XX
wieku. W atmosferze fin de siècle’u stworzył i wprowadził w
życie koncepcję musique d'ameublement („muzyki
umeblowania”), która miała odgrywać ekstrawagancką (jak na
owe czasy) rolę tła akustycznego, towarzyszącego wszelkim
wydarzeniom codziennym i z założenia nie absorbującego
uwagi słuchacza (Orledge, 1990). Artystyczna koncepcja
okazała się być wizją proroczą w kontekście przemian technik
nagrywania i reprodukcji dźwięku w XX wieku oraz
wszechobecności muzyki w świecie współczesnym, w którym
muzyka w wielu sytuacjach życia codziennego pełni funkcję tła
nie tylko w indywidualnie kształtowanym środowisku, ale
również w przestrzeni publicznej. Szczególnym przykładem są
miejsca o charakterze komercyjnym, w których dobierana
przez wyspecjalizowane firmy muzyka staje się jednym z wielu
instrumentów oddziaływania na konsumenta (Makomaska,
2011).

Wyniki
Przeprowadzona
analiza
(uwzględniająca
m.in.
deskryptywną analizę muzyczną wybranych kompozycji Satie
oraz analizę ogólnych założeń doboru muzyki do miejsc
sprzedaży
na
przykładzie
firm
zajmujących
się
audiomarketingiem na rynku polskim) wskazuje na
podobieństwa w strategii dojścia do percepcyjnego efektu
„tapety”. Pomimo różnic wynikających z odmiennych
uwarunkowań społeczno-historycznych i związanych z tym
specyficznych funkcji muzyki, pod względem właściwości
strukturalnych materiału muzycznego zwraca uwagę m. in.
kwestia repetytywności oraz przewidywalności muzyki (w
skali mikro i makro).
Dyskusja
Uzyskane rezultaty stanowią ciekawy punkt wyjścia do
dyskusji na temat mechanizmów psychologicznych
warunkujących odbiór muzyki jako tła akustycznego.
Proponowane ujęcie to przykład transdyscyplinarnego
podejścia łączącego badania z zakresu muzykologii i
psychologii, co wydaje się być szczególnie istotne zwłaszcza w
kontekście rozważań dotyczących funkcjonowania muzyki w
życiu codziennym. Referat stanowi część kompleksowej próby
spojrzenia na kulturę muzyczną XX i XXI wieku przez pryzmat
„tapety akustycznej”. Badania zostały wykonane w ramach
projektu
badawczego
Nr
2016/23/D/HS2/01773
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Cele
Podstawowym celem referatu będzie wskazanie powiązań
pomiędzy artystyczną wizją musique d’ameublement a
współczesną strategią audiomarketingu. Częścią wspólną dla
wymienionych koncepcji jest intencjonalne traktowanie
odbiorcy w kategoriach biernego słuchacza a muzyki jako tła
akustycznego. W przypadku obu koncepcji zasadnicze pytanie
dotyczy tego, w jaki sposób kompozytor/ nadawca próbuje
osiągnąć percepcyjny efekt „tapety akustycznej”, która z
założenia ma funkcjonować poza uwagą odbiorcy.

Bibliografia
Makomaska, S. (2011). Audiomarketing – music as a tool for
indirect persuasion. Interdisciplinary Studies in
Musicology, 10, 77-86.
North, A. C. & Hargreaves, D. J. (2008). The Social and
Applied Psychology of Music. New York: Oxford
University Press.
Orledge, R. (1990). Satie the Composer. Cambridge:
University Press.

Metoda
Odpowiedzi na tak postawione pytanie dostarczy analiza
porównawcza obu koncepcji przeprowadzona na podstawie
modelu „wzajemnych zależności” zaproponowanym na
gruncie społecznej psychologii muzyki (North & Hargreaves,
2008). W przypadku obu koncepcji punkt wyjścia stanowi
założenie, iż efekt „tapety akustycznej” jest warunkowany
właściwościami
strukturalnymi
muzyki,
historycznospołecznym kontekstem, a także odmiennymi funkcjami
muzyki – od artystycznej wizji musique d’ameublement do
wyrafinowanych form wykorzystywania muzyki tła jako

Słowa kluczowe
tapeta akustyczna, muzyka tła, bierne słuchanie, Erik Satie,
musique d’ameublement, audiomarketing
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Chałtura czy nowoczesna promocja? O tym jak użyczanie piosenek do celów
marketingowych wpływa na stosunek do artysty
Natalia Copeland,*1 Ewa Czerniawska,*2 Marta Marchlewska#3
*

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski,
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
1ncopeland@student.uw.edu.pl

#

STRESZCZENIE
do artystki. Oznacza to, że ekspozycja na tę samą muzykę w
reklamie (versus w teledysku) obniżała ocenę
wykonawczyni na wymiarze autentyczności. Stwierdzono
istotny na poziomie trendu efekt główny postawy wobec
muzyki jako wartości estetycznej na stosunek do artystki. Im
bardziej respondenci cenili muzykę jako wartość estetyczną,
tym bardziej doceniali artystkę. Co ciekawe, efekt ten był
niezależny od warunku badawczego (nie stwierdzono
istotnej interakcji między warunkiem badawczym, a
stosunkiem do muzyki jako wartości estetycznej). Jednostki
wysoce ceniące muzykę oceniają również wyżej artystę –
bez względu na to, czy występuje on w reklamie, czy też nie.
Czynnik ten działa zatem jako swoisty bufor chroniący
wizerunek artystów użyczających swoje utwory w
reklamach.

Podstawy teoretyczne
W powszechnym przekonaniu cele komercyjne nie
współgrają z postrzeganiem dzieł jako autentycznej sztuki.
Eksperymenty badające oddziaływanie muzyki z reklam na
odbiorców koncentrują się zazwyczaj na efektywności
marketingowej, pomijając kwestię odbioru piosenki i artysty
(Craton, Lantos, 2011). W badaniu autorów: ApaolazaIbanez, Zander i Hartmann, jedną ze zmiennych zależnych
jest stosunek odbiorcy do wykonawcy utworu (2010).
Badacze Lantos i Craton wyodrębnili stosunek: do reklamy
i do muzyki reklamowej (2011). Stosunek do muzyki
reklamowej zdefiniowali jako predyspozycję do afektu
pozytywnego / negatywnego w odpowiedzi na konkretną
ekspozycję na muzykę reklamową. Na istotny aspekt
zwrócili również uwagę Moulard i współpracownicy spostrzegana autentyczność ma wpływ na odbiór artysty
(2014).

Dyskusja
Rezultaty rzucają nowe światło na sposób postrzegania
artystów użyczających swoich dzieł do celów
marketingowych.W kolejnym badaniu uwzględniony będzie
typ reklamowanego produktu.

Cele
Celem badania było sprawdzenie, czy użyczenie przez
artystę piosenki w reklamie może wpłynąć na wizerunek
tegoż artysty poprzez zmniejszenie spostrzeganej
autentyczności.

Bibliografia
Apaolaza-Ibáñez, V., Zander, M., Hartmann, P. (2010).
Memory, emotions and rock 'n' roll: The influence of music
in advertising, on brand and endorser perception. African
Journal of Business Management, 4(17), 3805-3816.
Cohen, J.B. (1941) A Scale for the Measurement of
Attitude Toward the Aesthetic Value. The Journal of
Psychology: Interdisciplinary and Applied, 12(1), 75-79.
Craton, L. G., Lantos, G. P. (2011). Attitude toward the
advertising music: an overlooked potential pitfall in
commercials. Journal of Consumer Marketing, 28(6), 396 –
411.
Moulard, J.G., Rice, D. H., Garrity, C. P., Mangus, S. M.
(2014). Artist Authenticity: How Artists' Passion and
Commitment Shape Consumers' Perceptions and Behavioral
Intentions across Genders. Psychology & Marketing, 31(8),
576-590.

Metoda
Badanie przeprowadzono metodą CAWI, w schemacie
eksperymentalnym, z losowym przydziałem do grupy
kontrolnej lub eksperymentalnej. Zbadano 120 osób (81
kobiet i 39 mężczyzn), w wieku 17-52 lata (M=23,61,
SD=5,31). Procedura składała się z następujących części: I.
Zaadaptowana Skala postawy wobec wartości estetycznej
(potencjalny moderator) J. B. Cohena (1941; M=4,80;
SD=0,90; α=.82). II. Obejrzenie 30-to sekundowego filmu
(gr. kontrolna: fragment oryginalnego teledysku Feist „I feel
it all”; gr. eksperymentalna - reklama telewizyjna kawy
Jacobs Krönung z 2010r. z dokładnie tym samym
fragmentem piosenki). III. Zaadaptowana Skala stosunku do
artysty (zmienna zależna; Moulard i in., 2014; M=4,80;
SD=0,90; α=.93).

Słowa kluczowe
Reklama, Reklama telewizyjna, Muzyka reklamowa,
Wizerunek artysty, Stosunek do autora muzyki reklamowej.

Wyniki
Wyniki analizy regresji wskazały na istotny ujemny
wpływ warunku eksperymentalnego (reklamy) na stosunek
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Wpływ wyizolowanych współczynników dzieła muzycznego na decyzję o jego
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STRESZCZENIE
badanych preferowała fragment wykonany artykulacją legato.
Mniej wyraźna, ale również znacząca okazała się przewaga
opadającego kierunku melodii nad wznoszącym. Wynik
badania agogicznego ukazał, że zarówno ankietowani z, jak i
bez wykształcenia muzycznego w najmniejszymstopniu
preferowali przykład wykonany rubato, co kontrastuje z
niezwykłą popularnością muzyki romantycznej, z którą ta
technika wykonawcza jest właściwie nierozerwalna. Test
wykazał, iż nie wszystkie czynniki mają wpływ na preferencje.
Najbardziej transparentnym elementem okazało się metrum.
Zarówno dwudzielne jak i trójdzielne uzyskało podobną liczbę
odpowiedzi z jednoczesną znaczną grupą osób niepotrafiących
podjąć jasnej decyzji. Dużym współczynnikiem obojętności
odznaczyły się także przykłady zróżnicowane pod względem
dynamiki.

Podstawy teoretyczne
Badanie oparte zostało o An Interactive Theory of Music
Preference autorstwa Alberta LeBlanca.
Cele
Celem niniejszego badania było sprawdzenie czy
wyselekcjonowane elementy dzieła muzycznego, takie jak
rytmika, artykulacja, kierunek melodii, dynamika, metrum oraz
tempo mają wpływ na decyzję o preferencji muzyki. Jest to
bezpośrednie nawiązanie do tezy ujętej w An Interactive
Theory of Music Preference autorstwa Alberta LeBlanca, gdzie
fizyczne właściwości bodźca muzycznego oznaczone zostały,
jako pierwszy element wpływający na preferencję słuchanego
utworu.
Metoda
Badanie przebiegało indywidualnie, za pomocą ankiety
komputerowej z 20-sekundowymi przykładami audio.
Spełniało ono wszystkie kryteria efektywnej percepcji
bodźców dźwiękowych wyszczególnione przez A. LeBlanca
oraz kryterium repetycji. Udział w nim był ograniczony
kryterium wieku. Mogły do niego przystąpić jedynie osoby
między 19 a 26 rokiem życia. W badaniu wzięło udział 246
osób, z czego 138 (56,1%) stanowiły kobiety, a 108 (43,9%)
mężczyźni. 111 (45,1%) osób zadeklarowało posiadanie
wykształcenia muzycznego (przynajmniej ukończoną szkołę
muzyczną pierwszego stopnia), z czego 59 (24%) stanowiły
kobiety, a 52 (21,1%) mężczyźni. 135 (54,9%) osób
zadeklarowało brak posiadania wykształcenia muzycznego, z
czego 79 (32,1%) stanowiły kobiety, a 56 (22,8%) mężczyźni.

Dyskusja
Przeprowadzenie
opisanego
badania
preferencji
muzycznych jest głosem w dyskusji na temat uwarunkowań
zarówno upodobań krótkofalowych jak i długofalowych. To
pomysł rozłożenia muzyki na czynniki pierwsze i dopiero
wtedy poddaniu jej analizie psychologicznej. Uważam, że
przedstawione wyniki powinny zapoczątkować serię badań,
które wykazałyby jak duży wpływ na preferencje wykazują
wszelkie możliwe do wyselekcjonowania zmienne stricte
muzyczne.

Wyniki
Najbardziej interesującym wynikiem badań jest punkt
dotyczący artykulacji, który ukazał największe dysproporcje w
udzielonych odpowiedziach. Zdecydowana większość

Słowa kluczowe
preferencje muzyczne,
artykulacja, tempo, metrum

Bibliografia
LeBlanc, A. (1982). An Interactive Theory of Music
Preference. W: Journal of Music Therapy Vol 19 (1), 2842. Oxford: Oxford University Press
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Jak muzyka nas porusza? Badania nad mikroruchem ludzkiego ciała podczas
percepcji muzyki.
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ABSTRACT
poziomach rytmiczności i energetyczności (Jensenius i in.,
2017). W 2017 roku 71 osób słuchało przez 6 minut
naprzemiennie fragmentów ciszy oraz tanecznej muzyki
elektronicznej (EDM), klasycznej muzyki indyjskiej lub
norweskiego folku na skrzypce.

Podstawy teoretyczne
Muzyka posiada moc oddziaływania nie tylko na nasze
myśli i emocje, lecz również rozmaite fizjologiczne precesy w
naszych ciałach. Często wyzwala także u słuchacza potrzebę
ruchu. Wiele prac naukowych opisuje spontaniczne reakcje
psychofizjologiczne w odpowiedzi na muzykę, jednak
spontaniczny ruch ciała do muzyki dopiero stosunkowo
niedawno stał się przedmiotem badań. Do tej pory był on
zwykle studiowany w kontekście swobodnego tańca (Burger i
in., 2013) lub synchronizacji do rytmu w muzyce podczas
wykonywania repetytywnych ruchów, przykładowo podczas
marszu (Styns i in., 2007).

Wyniki
W obu badaniach zaobserwowaliśmy wyższy poziom ruchu
(quantity of motion, QoM) podczas słuchania muzyki niż w
ciszy. Efekt ten wystąpił głównie za sprawą EDM.
Zaobserwowaliśmy również korelacje pomiędzy QoM oraz
wiekiem, wzrostem i faktem, czy badani stali z kolanami
zgiętymi czy wyprostowanymi, jednak te wyniki różnią się
pomiędzy eksperymentami.

Cele
Co jednak możemy zaobserwować w przypadku, gdy badani
stoją bez ruchu? W naszym projekcie “MICRO - Human
Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction”
skupiamy się na ruchu tak niewielkim, że często
niezauważalnym dla podmiotu lub obserwatora, a także
mogącym pojawiać się mimowolnie. To właśnie nazywamy
„mikroruchem” ludzkiego ciała. Aby zbadać, jak ten drobny
ruch zmienia się pod wpływem muzyki, zaprojektowaliśmy
szereg eksperymentów naukowych, głównie z użyciem
technologii przechwytywania ruchu (motion capture), lecz
także pomiarów fizjologicznych takich jak elektromiografia
(EMG). W tej prezentacji chciałabym opisać przykłady
zastosowanej przez nas metodologii, wyników badań oraz
planów.

Dyskusja
Wyniki sugerują, że muzyka może mimowolnie wprawić
słuchacza w ruch. W przyszłości planujemy wykonać analizy
pod kątem specyficznych cech muzyki związanych z ruchem,
potencjalnej synchronizacji ruchu z rytmem oraz czynników
środowiskowych i psychologicznych odpowiedzialnych za
różnice indywidualne w mikroruchu ludzkiego ciała podczas
słuchania muzyki.
Bibliografia
Burger, B., Thompson, M. R., Luck, G., Saarikallio, S., &
Toiviainen, P. (2013). Influences of rhythm-and timbrerelated musical features on characteristics of musicinduced movement. Frontiers in psychology, 4, 183.
Jensenius, A. R., Zelechowska, A., & Gonzalez Sanchez, V. E.
(2017). The Musical Influence on People's Micromotion
when Standing Still in Groups. In Proceedings of the
SMC Conferences (pp. 195-200). Aalto University.
Styns, F., van Noorden, L., Moelants, D., & Leman, M. (2007).
Walking on music. Human movement science, 26(5),
769-785.

Metoda
W jednym z paradygmatów badawczych funkcjonującym
pod pseudonimem „Norweskich Mistrzostw Stania w
Bezruchu” zapraszamy grupy uczestników do laboratorium i
instruujemy, by stać możliwie nieruchomo, podczas gdy
słuchają wybranych nagrań muzycznych lub ciszy. Ruch głowy
każdego badanego rejestrowany jest przes system kamer na
podczerwień. W 2012 roku 91 osób stało przez 3 minuty w
ciszy, a następnie przez 3 minuty słuchając muzyki o różnych

Słowa kluczowe
Muzyka, ruch, motion capture, rytm
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Metropolis, czyli nowa muzyka do filmów niemych
Agnieszka Cieślak
Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski
a.cieslak@student.uw.edu.pl

STRESZCZENIE
dźwiękowe. Skupia się na kreowaniu atmosfery miejsca akcji.
Teksty piosenek narzucają treści wizualnej dodatkową warstwę
interpretacyjną. Charakter muzyki jest silnie związany ze
stylistyką lat 80., która rzutuje na odbiór całego filmu.

Podstawy teoretyczne
Kanadyjska psycholog Annabel J. Cohen od lat rozwija swój
model
przetwarzania
informacji
w
kontekście
audiowizualnym, skupiając się na zależnościach pomiędzy
dwoma kluczowymi aspektami: strukturą oraz znaczeniem.
Liczne eksperymenty udowadniają, że muzyka m.in. jest w
stanie kierować uwagą widza podczas oglądania filmu,
wzbudza określone emocje i oczekiwania, oraz wpływa na
procesy związane z zapamiętywaniem. Odwołując się do
koncepcji wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej,
podejmę próbę analizy percepcji filmu niemego Metropolis
(1927) Fritza Langa w dwóch różnych odsłonach muzycznych.

Dyskusja
Nowa muzyka może ingerować w percepcję filmów
niemych do tego stopnia, że zmienia pierwotny zamysł
twórców i nadaje obrazowi nowy wymiar interpretacyjny.
Zbadania wymaga kwestia, czy dany film jest najsilniej
kodowany w pamięci z muzyką, która towarzyszy mu, kiedy
oglądamy go po raz pierwszy, czy też kolejne pokazy z inną
oprawą muzyczną mogą zmienić jego odbiór. Czy
prezentowanie filmów niemych z muzyką elektroniczną to
modernizacja dziedzictwa kina niemego czy anachronizm
godzący we wczesną sztukę filmową?

Cele
Głównym celem jest określenie różnic w percepcji filmu
prezentowanego z: 1) oryginalną partyturą orkiestrową
Gottfrieda
Huppertsa
(nagr.
2001,
wyk.
Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken, dyr. Berndt Heller)
utrzymaną w tradycji XIX-wiecznej symfoniki, 2) oprawą
muzyczną Giorgio Morodera (nagr. 1984, wyk. Pat Benatar,
Freddy Mercury, Bonnie Tyler i in.), będącej mieszanką
muzyki elektronicznej, pop i rock, obejmującą piosenki oraz
operującą efektami dźwiękowymi.

Bibliografia
Cohen, A.J. (2000). Film Music: Perspectives from Cognitive
Psychology. In J. Buhler, C. Flinn, D. Neumeyer (Eds.),
Music and Cinema (pp. 360-377). Hanover: Wesleyan
University Press.
Cohen, A.J. (2001). Music as a Source of Emotion in Film. In
P.N. Juslin, J.A. Sloboda (Eds.), Music and Emotion (pp.
249-272). New York: Oxford University Press.
Cohen, A.J. (2013). Film Music and the Unfolding Narrative.
In M.A. Arbib (Ed.), Language, Music and the Brain (pp.
173-201). Strüngman Forum Reports, 10. Camridge,
MA: MIT Press.
Davis, B. (2008). Old Films, New Sounds: Screening Silent
Cinema with Electronic Music. Canadian Journal of
Film Studies 2, 77-98.
Donnelly, K.J., & Wallengren, A.K. (Eds.). (2016) Today’s
Sounds for Yesterday’s Films. Palgrave Macmillan.
Tan, S.L., Cohen, A.J., Lipscomb, S.C., & Kendall, R.A.
(Eds.). (2013). The Psychology of Music in Multimedia.
Oxford: Oxford University Press.

Metoda
Interpretacja trzech wybranych sekwencji filmu w oparciu o
model zgodności asocjacyjnej Annabel J. Cohen, poprzedzona
analizą strukturalną i znaczeniową kluczowych komponentów
filmu (warstwa wizualna, muzyka, efekty dźwiękowe, tekst).
Porównanie wersji z 1927 (2001) i 1984 roku w celu ustalenia
najważniejszych różnic i podobieństw, które mają wpływ na
percepcję filmu.
Wyniki
Muzyka symfoniczna jest silnie zespolona z warstwą
wizualną pod kątem struktury (elementy Mickey-mousingu,
technika motywów przewodnich). Podąża za narracją filmu,
odzwierciedlając emocje bohaterów. Operuje stereotypowymi
zwrotami i posiada stosunkowo uniwersalne znaczenie, które
podporządkowuje się warstwie wizualnej. Muzyka
elektroniczna jest luźno powiązania strukturalnie z warstwą
wizualną, za wyjątkiem elementów imitujących efekty

Słowa kluczowe
muzyka filmowa, kino nieme, Metropolis, Fritz Lang,
Giorgio Moroder, Gottfired Hupperts, poznawcza psychologia
muzyki, percepcja, Annabel J. Cohen
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STRESZCZENIE
Wyniki badań pokazały, że emocjonalne reakcje na
utwory o tej samej treści różniły się w zależności od stylu
muzycznego, w jakim utrzymany był utwór.

Podstawy teoretyczne
Jednym z zadań muzyki jest dostarczenie słuchaczowi
wrażeń estetycznych i emocjonalnych. Ten cel był przez
wieki wykorzystywany w muzyce religijnej. Miała ona na
celu pomoc wiernym w pogłębieniu modlitwy. Często
wiązało się to z konkretnym stanem emocjonalnym: z
radością, smutkiem, spokojem. Rzadko muzyka religijna
wprowadzała w stan strachu czy lęku. Muzyka religijna
przez wieki przejawiała się w konkretnych stylach
muzycznych. Był to chorał, muzyka liturgiczna oraz muzyka
klasyczna. Wraz z pojawieniem się mnogości stylów
muzycznych (wraz z pojawieniem się różnych subkultur)
zaczęto wykorzystywać również nowe style muzyczne w
muzyce religijnej. Niewątpliwie nowe style muzyczne w
muzyce religijnej mogą wiązać się z poszerzeniem
doświadczeń emocjonalnych, o inne emocje, mniej
charakterystyczne dla typowych stylów muzycznych.

Dyskusja
Badania wykazały że styl muzyczny może
ukierunkowywać reakcje emocjonalne na te same typy
treści. Może to oznaczać, iż dobór odpowiedniego stylu
muzycznego może wzmacniać lub osłabiać realizowany cel
o naturze np. formacji duchowej.
Mimo iż hipoteza zakładana przez autorów potwierdziła
się, badania nie były wolne od słabości. Badania były
prowadzone internetowo. Osoby badane mogły więc słuchać
utworów w warunkach zakłócających. Ponadto część
utworów była wykonywana w języku angielskim. Różny
stopień znajomości języka angielskiego u nadanych mógł
mieć znaczenie dla odbioru tekstu. Słabości opisanego
badania mogą być inspiracją aby powtórzyć podobne
badanie w warunkach kontrolowanych przez badaczy.

Cele
Muzyka religijna aktualnie przejawia się w nowych
stylach muzycznych (np. reggae, metal, hip hop), które są
zupełnie inne od tradycyjnej muzyki religijnej. Kiedyś
muzyka religijna miała na celu m. in. pomoc w
doświadczeniu konkretnych stanów emocjonalnych; była
także spójna z przekazywaną treścią. Aktualnie treść nie
zawsze jest spójna ze stylem muzycznym. Celem badania
jest sprawdzenie czy reakcja emocjonalna na treść utworu
zależy od stylu muzycznego.

Bibliografia
Chełkowska-Zacharewicz M., Janowski M. (2016). Polska
adaptacja Geneva Emotional Music Scale (GEMS) badania wstępne, Polskie Pismo
Muzykoterapeutyczne, 3, 44-63.
Kantor-Martynuska J. (2015). Reakcje emocjonalne na
muzykę: integracyjne ujęcie czynników muzycznych,
indywidualnych i sytuacyjnych, Studia
Psychologiczne. t. 53 (2015), z. 1, s. 47–63.
Ekman, P. i Davidson, R. J. (2002). Natura emocji.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Reginek A., Hudek W. (2007)., Śpiewajmy i grajmy Panu"
(por. Ps 27 , 6) : I Archidiecezjalny Kongres Muzyki
Liturgicznej 21-22 X 2005 r.
Västfjäll, D. (2002). Emotion induction through music: A
review of the musical mood induction procedure.
Musicae Scientiae, 5, 173–211.

Metoda
Badanie przeprowadzono w planie eksperymentalnym z
powtarzanymi pomiarami. Badane osoby zapoznawały się z
utworami muzycznymi różnych gatunków muzycznych o
treści zaczerpniętej z Psalmu 23. Po wysłuchaniu każdego
utworu miały za zadanie wybrać z listy emocji te, które
pojawiły się w nich w trakcie słuchania utworu.
Zastosowano polską adaptację skali Geneva Emotional
Music Scale (GEMS). Aby właściwie zinterpretować
wyniki, badani byli poproszeni także, aby określić swój
preferowany styl muzyczny.

Słowa kluczowe
Muzyka religijna, style muzyczne, odczucia emocjonalne

Wyniki
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Powiedz, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś
Karolina Grzyb,*1 Anna Kopiec*2
Uniwersytet Śląski w Katowicach

*

1karolina_grzyb@op.pl, 2annabarbarakopiec@gmail.com

STRESZCZENIE
i Sumienność.) czy EPQ-R (Neurotyczność, Ekstrawersja i
Psychotyczność), na podstawie których stworzona została
nasza praca.

Podstawy teoretyczne
Za początek powstania współczesnych teorii osobowości
uznaje się XIX wiek. Jako pierwsze można wyróżnić teorie
osobowości utworzone w nurcie psychodynamicznym
Zygmunta Freuda czy teorii Junga, Ericksona. Gałąź
psychologii jaką jest osobowość człowieka została także
opracowana w takich nurtach jak np.: humanistyczny,
społeczno-poznawczy. Ogólnie funkcjonująca definicja
osobowości jest najbliższa teorii czynnikowej i można ją
znaleźć w słowniku języka polskiego. Wskazuje ona, iż
osobowość to stałe predyspozycje psychiczne oraz wewnętrzne
mechanizmy, które regulują zachowanie człowieka. Tak też
omawiane pojęcie będzie rozumiane przez nas. Cattell,
Eysenck oraz Costa i McCrae podczas swoich badań
wykorzystywali właśnie analizy czynnikowe. Dzięki nim
powstały między innymi takie narzędzia badawcze jak: NEOFFI (gdzie wyróżnione zostały czynniki: Neurotyczność,
Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość
neurotyczności, ekstrawersji, sumienności, otwartości na
doświadczenia i ugodowości. Natomiast do pomiaru
preferencji muzycznych, najczęściej wybierane są narzędzia
umożliwiające określenie preferencji muzycznych danej
jednostki w oparciu o prezentację utworów klasycznych.
Utwory te najczęściej są zróżnicowane w zakresie struktury
muzycznej, instrumentarium wykonawczego oraz właściwości
brzmieniowych, co daje możliwość określenia preferencji w
obrębie różnych parametrów muzycznych.

Cele
Niniejsza praca jest przeglądem badań dotyczących związku
pomiędzy cechami osobowości (takimi jak Neurotyczność,
Ekstrawersja, Sumienność, Otwartość na doświadczenia,
Ugodowość) a preferencjami muzycznymi w zakresie
podstawowych parametrów struktury muzycznej (np. melodia,
rytm, harmonia). Jest to próba syntezy dotychczas
przeprowadzonych badań oraz otrzymanych wyników, a także
wskazanie na możliwości oraz kierunki dalszych analiz oraz
przełożenia ich na zastosowania praktyczne.
Metoda
Do pomiaru cech osobowości najczęściej korzysta się z
narzędzi typu papier-ołówek, pozwalających na określenie
nasilenia pięciu podstawowych cech osobowości:
treningach twórczości, w reklamie lub w efektywnym
nauczaniu języków obcych. Ważną rolę odgrywa również w
działaniach terapeutycznych czy treningowych.
Bibliografia
Posłuszna, J. (2014). Osobowość a preferencje muzyczne.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej
Lawendowski, R. (2011). Osobowościowe uwarunkowania
preferencji muzycznych w zależności od wieku. Kraków:
Oficjalne Wydawnictwo “Impuls”
Rentfrow, P.J. (2003). The Do Re Mi’s of Everyday Life: The
Structure and Personality Correlates of Music
Preferences. Journal of Personality and Social
Psychology, 84(6), 1236-1256.

Wyniki
Wyniki wielu przeprowadzonych oraz wykorzystanych
przez nas badań, które dotyczyły problematyki powiązania
cech osobowości z preferencjami muzycznymi dostarczyły
sprzecznych rezultatów. Brak jednoznacznych wyników
uniemożliwia podanie konkretnych wniosków. Wskazuje
jednak na kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe
Osobowość, preferencje muzyczne

Dyskusja
Niniejszy przegląd badań pozwoli zweryfikować
postawione założenia, a także może przyczynić się do
poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii muzyki, psychologii
twórczości oraz w modernizowaniu programów nauczania.
Pozwoli także, na postawienie dodatkowych hipotez, które
mogą być podłożem do przeprowadzenia nowych badań z
uwzględnieniem wielokulturowości badanych społeczności.
Daje
również
możliwość
rozszerzenia
programów
edukacyjnych, których celem jest rozwój emocjonalny oraz
osobowościowy jednostki. Wiedza, z obszaru cech osobowości
i preferencji muzycznych posiada nie tylko wymiar naukowy,
ale również praktyczny. Wiedza ta może być wykorzystana
m.in. w edukacji, terapii lub marketingu. Wyniki z
przeprowadzonych badań mogą być przydatne m.in. w

30

Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki – PsychoMuzy 2018 w Katowicach, 24-25 maja 2018

Wpływ konfiguracji elementów utworu muzycznego na ocenę poznawczą i reakcję
emocjonalną odbiorców
Bartłomiej Tarkowski
tarkowski.bartlomiej@gmail.com

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Wpływ muzyki na reakcję emocjonalną słuchacza jest
przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się
różnymi dziedzinami nauki. Wpływ ten obserwowany jest
zarówno w świecie marketingu – reklamach, decyzjach
zakupowych, stosunku do marki (Morris, Boone, 1998), jak i
w pracy terapeutycznej z pacjentami z nerwicami, schizofrenią,
psychozami, zaburzeniami osobowości, depresją oraz
nałogami (Galińska, 2008). Potwierdzono również, że muzyka
wywołuje emocje zarówno w sferze ich deklarowania, reakcji
fizjologicznych organizmu (Sloboda, 1991) oraz reakcji
centralnego układu nerwowego (Chapin, Large, 2010). Juslin i
Västfjäll przedstawiają wyniki różnych badań z lat 1965-2006
w jasny sposób je porównując i systematyzując dotychczasowe
odkrycia w odniesieniu do 6 subkomponentów emocji –
subiektywnego odczucia, reakcji fizjologicznej, aktywacji
obszarów w mózgu, ekspresji emocji, skłonności do działania,
regulacji emocji. Szeroki wachlarz emocji oraz mnogość
mechanizmów za pomocą których utwór może wywoływać
reakcje emocjonalne, iż muzyka jest silnym bodźcem
emotogennym.

Wyniki
Wyniki badania potwierdzają, że odbiór danego utworu
muzycznego u różnych słuchaczy jest podobny i spójny.
Wskazują również, że elementy utworu muzycznego
zmieniane pojedynczo w sposób istotny statystycznie
wpływają na ocenę poznawczą całego utworu oraz reakcję
emocjonalną słuchacza zmieniając ją w różny sposób w
zależności od modyfikowanego elementu.

Cele
Celem badania było sprawdzenie, czy utwory odmienne w
zakresie jednego elementu dzieła muzycznego: melodii
(wznoszącej/opadającej),
harmonii
(konsonansowej/dysonansowej),
rytmu
(prostego/synkopowanego) lub artykulacji (legato/staccato),
wywołują różną reakcję emocjonalną oraz czy będą różnie
oceniane. Dodatkowo postanowiono sprawdzić, czy reakcja
emocjonalna i ocena poznawcza danego utworu przez różnych
słuchaczy są podobne.

Bibliografia
Chapin, H. i Large, E. (2010). Dynamic Emotional and Neural
Responses to Music Depend on Performance
Expression and Listener Experience. PLoS ONE.
Galińska, E. (2008). Rola struktur i form muzycznych w
psychoterapii. Muzyka, 53, 45-74
Juslin, P. i Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music:
The need to consider underlying mechanisms.
Behavioral and brain sciences, 31, 559-621
Kukiełczyńska-Krawczyk, K. (2003, grudzień). J.S. Bach czy
L. van Beethoven - analiza metodą S. Ertla i J. A.
Hartleya. Muzykoterapia Polska, 2(3/4), 47-51
Morris, J. D. i Boone, M. A. (1998). The Effects of Music on
Emotional Response, Brand Attitude, and Purchase
Intent in an Emotional Advertising Condition.
Association for Consumer Research, 25, 518-526
Quirin, M., Kazen, M. i Kuhl, J. (2009, marzec). When
nonsense sounds happy or helpless: The Implicit
Positive and Negative Affect Test. Journal of
Personality and Social Psychology, 97, strony 500-516
Sloboda, J. (1991). Music Structure and Emotional Response:
Some Empirical Findings. Psychology of Music(19),
strony 110-120.

Dyskusja
Interpretując wyniki badań należy wskazać, iż umiejętne
operowanie poszczególnymi elementami utworu muzycznego
może pozwolić nie tylko na subtelne modyfikowanie (czy
wręcz „poprawianie”) istniejących już utworów muzycznych w
celu zaadaptowania ich do własnych potrzeb (społecznych,
marketingowych, terapeutycznych). Może pozwalać wręcz na
projektowanie utworów, które będą wywoływały konkretną
reakcję emocjonalną (bardziej lub mniej przyjemną) oraz ocenę
poznawczą dostosowaną do tychże potrzeb a także
przewidywać jakie reakcje wywołają już istniejące utwory
muzyczne.

Metoda
Na potrzeby badania stworzono 8 trzydziestosekundowych
próbek muzycznych, które stanowiły materiał badawczy.
Wszystkie próbki były napisane w tym samym tempie, metrum
i tonacji, odtworzone przez program komputerowy
przetwarzający zapis nutowy. Do pomiaru oceny poznawczej
wykorzystano Profil Biegunowości Cech Dzieła Muzycznego
(Kukiełczyńska-Krawczyk, 2003). Reakcję emocjonalną
mierzono w dwóch aspektach – afektu jawnego oraz afektu
utajonego. Do pomiaru afektu utajonego wykorzystano Test
Utajonego Negatywnego i Pozytywnego Afektu (Quirin et al.,
2009). Afekt jawny zbadano korzystając z własnego narzędzia
w postaci programu komputerowego. W badaniu wzięło udział
59 osób obojga płci w wieku 21-45 lat. Badanie odbywało się
przy pomocy programu komputerowego.

Słowa kluczowe
Elementy utworu muzycznego, reakcja emocjonalna, ocena
poznawcza, rytm, harmonia, melodia, artykulacja, emocje
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Wieloaspektowość percepcji muzyki u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii
Justyna Skowronek*1
*
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STRESZCZENIE
Fischer, C. E. et al. (2004). Musical and auditory
hallucinations: A spectrum. Psychiatry and Clinical
Neurosciences, 58, 96–98.
Galińska, E. (2001). Możliwości i ograniczenia
muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze
schizofrenią. Psychoterapia, 3, 5-15.
Hatada, S., Sawada, K., Akamatsu, M., Doi, E., Minese,
M., Yamashita, M., Thornton, A.E., Honer, W.G.,
Inoue, S. (2014). Impaired musical ability in people
with schizophrenia. Journal of Psychiatry and
Neuroscience. 39, 118–126.
Konieczna-Nowak, L. (2013). Możliwości stosowania
muzykoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami
psychicznymi. Praktyka i stan badań. Psychiatria i
psychoterapia, 9(2).
Liikkanen, L.A. (2008). Music in everymind: Commonality
of involuntary musical imagery. Proceedings of the
10th International Conference on Music Perception
and Cognition. 408-412.
Mahendran, R. (2007). The psychopathology of musical
hallucinations. Singapore Medical Journal, 48(2).
Peretz, I., Zatorre, R. (2003). The cognitive neuroscience of
music. Oxford University Press, New York.
Rabinowicz, E. F., Silipo, G., Goldman, R., Javitt, D. C.
(2000). Auditory sensory dysfunction in
schizophrenia: Imprecision or distractibility?,
Archives of General Psychiatry, 57(12), 1149-1155.
Steenhuis, L.A., Nauta, M.H., Bocking, C. L. H. ,
Pijnenborg, G. H. M. (2015). Treating Depressive
Symptoms in Psychosis: A Network Meta-Analysis
on the Effects of Non-Verbal Therapies. PLoS ONE,
10(10).
Strzelecki W. (2010). Terapeutyczne zastosowanie muzyki.
[w:] (red.) Cybulski M., Strzelecki W., Psychologia
w naukach medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, Poznań, 105-124.
Silverman, Michael. (2003). The Influence of Music on the
Symptoms of Psychosis: A Meta-Analysis. Journal of
music therapy.

Podstawy teoretyczne
Zarówno sposób percepcji muzyki, jak i odbieranie, i
interpretacja otaczającego świata przez osoby cierpiące na
zaburzenia psychotyczne, mają swój wspólny element odbywają się w umyśle, i są doświadczeniem subiektywnym
i indywidualnym. W wystąpieniu poruszony zostanie
problem wielowymiarowości percepcji muzyki przez osoby
chore. Bodźce muzyczne pojawiają się w umyśle w
wieloraki sposób - na przykład jako słuchowe doznania
sensoryczne lub jako wyobrażenia muzyczne mimowolnie
wytwarzane w świadomości na podstawie tych doznań
(Helpern, Zatorre, 2005 ; Sacks, 2007). U pacjentów z
zaburzeniami ze spektrum schizofrenii mamy do czynienia
również
z
odbieraniem
nierealnych
dźwięków,
pojawiających się w niekontrolowany sposób w obszarze ich
percepcji, czyli z halucynacjami dźwiękowymi, które
niekiedy przybierają postać halucynacji muzycznych. Ten
problem zostanie opisany na podstawie badań m.in. : Fisher
i in. (2004), Mahendrana (2007).
W wystąpieniu zawarty zostanie również przegląd badań
dotyczący samego odbioru muzyki przez osoby ze
schizofrenią (Pedersen, 2016), a także wpływu muzyki na
występujące u nich objawy (Steenhuis i in., 2015).
Zaburzenia tego typu współwystępują ze specyficznymi
deficytami poznawczymi (Boso, Politi, Barale, Emanuele,
2006; Rabinowicz i in., 2000), które mogą łączyć się z
preferencjami muzycznymi i reakcjami emocjonalnymi na
muzykę. Na posterze ukazane zostaną również
neuropsychologiczne aspekty percepcji muzyki u osób
cierpiących na zaburzenia psychotyczne (Brankovic, 2014;
Brisch i in., 2014).
Bibliografia
Boso, M., Politi, B. P., Barale, F., Enzo, E. (2006).
Neurophysiology and neurobiology of the musical
experience. Functional Neurology, 21, 187–91.
Branković, S. (2015). Boredom, dopamine, and the thrill of
psychosis: psychiatry in a new key. Psychiatria
Danubina, 227(2), 126-137.
Brisch, R., Saniotis, A., Wolf, R., Bielau, H., Bernstein, H.G., Steiner, J., Gos, T. (2014). The Role of Dopamine
in Schizophrenia from a Neurobiological and
Evolutionary Perspective: Old Fashioned, but Still in
Vogue. Frontiers in Psychiatry, 5, 47.

Słowa kluczowe
halucynacje muzyczne, percepcja muzyki, zaburzenia
psychotyczne
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Komponowanie po udarze – czy to możliwe?
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STRESZCZENIE
twórczości mogły wynikać m.in. z poudarowej depresji,
związanej z fizycznymi ograniczeniami, a nie z utratą
możliwości intelektualnych. Wniosek: na podstawie
przeprowadzonej analizy nie da się stwierdzić, aby przebycie
lewostronnego udaru mózgu powodowało zwiększenie
aktywności twórczej, lub też zmianę stylu kompozycji.

Podstawy teoretyczne
W literaturze trwa dyskusja dotycząca umiejscowienia
struktur odpowiedzialnych za percepcję muzyki oraz
kreatywność. Dotychczas sugerowano, że umiejscowienie
ośrodków odpowiedzialnych za percepcję muzyki oraz
kreatywność i ich uszkodzenie w wyniku udaru mózgu może
wpływać na proces komponowania muzyki. Przez lata
większość autorów była zgodna, że ośrodki te są
umiejscowione w prawej półkuli mózgu, zatem przebycie
udaru mózgu w obrębie prawej półkuli mogło wręcz
uniemożliwić pracę twórczą w omawianym zakresie. I
odwrotnie, uszkodzenie lewej półkuli mózgu miałoby wywołać
wzmożoną aktywizację prawej półkuli; co powinno skutkować
większą kreatywnością twórczą kompozytorów.

Dyskusja
Mimo istnienia prac podających w wątpliwość ulokowanie
obszarów odpowiedzialnych za przetwarzanie muzyki w
prawej półkuli mózgu i sugerowanej większej kreatywności w
wyniku zwiększonej pracy tej półkuli po uszkodzeniu lewej
półkuli (Hinnes, 1991) w literaturze wciąż trwa dyskusja dot.
procesu kompozytorskiego po udarze oparta na tych
założeniach (Amaducci, Grassi, Boller, 2002; Annoni i inni,
2005, Zagvazdin, 2015). świetle przedstawionej analizy
wskazane koncepcje wydają się wątpliwe.

Cele
Celem pracy było zbadanie prawdziwości tezy, że
uszkodzenie lewej półkuli mózgu w wyniku udaru mózgu
wywołuje wzmożoną aktywizację prawej półkuli, co skutkuje
większą kreatywnością twórczą kompozytorów.

Bibliografia
Annoni, J. M i inni (2005). Changes in artistic style after minor
posterior stroke. Journal of Neurology, Neurosurgery &
Psychiatry, 76(6), 797-803
Hines, T. (1991). The myth of right hemisphere creativity. The
Journal of Creative Behavior, 25(3), 223-227
O’Neill i inni (2014). Stravinsky syndrome: giving a voice to
chronic stroke disease. QJM: An International Journal of
Medicine, 107(6), 489-493
Zagvazdin, Y. (2015). Stroke, music, and creative output:
Alfred Schnittke and other composers. Progress in brain
research (Vol. 216, pp. 149-165). Elsevier
Hutcheon, L., Hutcheon, M. (2014). Creativity, Productivity,
Aging: The Case of Benjamin Britten. Age, Culture,
Humanities: An Interdisciplinary Journal, 1.

Metoda
W pracy dokonano przeglądu aktualnej literatury naukowej,
dotyczącej prac wybranych 7 kompozytorów. Wszyscy oni
przebyli udar/udary lewej półkuli mózgu. Autorzy doniesień
czerpali informacje na temat przebiegu choroby z biografii,
protokołów lekarzy, pamiętników, relacji członków rodziny i
przyjaciół kompozytorów, notatek w prasie lub z listów. Mimo
wielu ograniczeń fizycznych i poznawczych oraz
psychicznych, wszyscy twórcy kontynuowali twórczość
jeszcze przez kilka lat po udarze mózgu.
Wyniki
Na podstawie dostępnych danych wydaje się, że przebycie
udaru lewej półkuli mózgu nie miało bezpośredniego wpływu
na dalszy kształt kariery kompozytorskiej. W większości
opisywanych przypadków, twórczość po udarze mózgu nie
była mniej liczna niż przed zachorowaniem. Prawie wszyscy
kompozytorzy zachowali rangę dzieł i ich jakość. Zmiany w

Słowa kluczowe
Udar, kreatywność, prawa półkula mózgu, komponowanie,
Benjamin Britten, Józef Elsner, Jean Langlais, Alfred
Schnittke, Igor Strawiński, Vissarion Szebalin, Randal
Thompson.
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Torowanie wspomnień autobiograficznych oraz regulacja emocji przy udziale muzyki
u osób z demencją
Beata Kaczmarek
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe” w Poznaniu,
beata@musicline.care

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Kodowanie informacji jest uwarunkowane efektywnym
przebiegiem procesów percepcji, integracji i interpretacji
bodźców zewnętrznych. W badaniach wykazuje się istnienie
zależności pomiędzy funkcjami mnestycznymi, a
towarzyszącymi im emocjami w kontekście kodowania
słuchowego oraz poczucia dobrostanu psychicznego
(Gerdner, Schoefelder, 2010). W ostatnich latach
przeprowadzono szereg badań mających na celu
zrozumienie wpływu muzyki na nastrój oraz procesy
aktualizacji wspomnień (Erkkilä i in., 2011). Potwierdzono
efektywność muzykoterapii jako metody wspomagającej
trening funkcji poznawczych, co implikuje, że torowanie
muzyką sprzyja aktualizacji wyuczonego materiału
językowego i przyczynia się do poprawy komunikacji i
pamięci poprzez użycie melodii, w szczególności tych, które
miały istotne znaczenie w życiu jednostki (Särkämö i in.
2016).

Wyniki
W projekcie skupiamy się na indywidualnie istotnych
elementach
muzycznych:
utworach,
artystach,
wydarzeniach. Opracowując podstawowe założenia (np.
definicje metryk), bazujemy na eksperymentalnej
weryfikacji naszych założeń. Poster zawiera przykłady
wizualizacji wyników z pierwszych eksperymentów
mających na celu pomiary indywidualnych różnic w
percepcji muzyki. Pełne wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej projektu. Planujemy także rozszerzone
eksperymenty w celu zidentyfikowania różnic w metrykach
psychologicznych dla tych samych piosenek, a także zbadać
zależności między ocenami w indywidualnym kontekście,
uwzględniając poziom zmęczenia, aktualny nastrój lub
rodzaj wykonywanej aktywności.
Dyskusja
Projekt został zapoczątkowany w 2018 roku i aktualnie
prace koncentrują się na gromadzeniu danych dotyczących
aktualizacji wspomnień w kontekście historii osobistej, a
także demograficznych, geograficznych i innych aspektów
biografii jednostki. Jesteśmy otwarci na podjęcie
współpracy
z
terapeutami
zainteresowanymi
wykorzystaniem muzyki w procesie restytucji wspomnień
osobistych, a także wykorzystaniem muzyki w celu regulacji
nastroju u osób z demencją i innymi schorzeniami.

Cele
Realizowane na świecie projekty o charakterze
muzykoterapii odwołującej się do zindywidualizowanych
doświadczeń
cieszą
się
rosnącą
popularnością
(Music&Memory iPod Project). Jednocześnie praca
terapeutów z osobami z demencją w zakresie wspomagania
aktualizacji wspomnień muzycznych jest wymagająca pod
względem czasu wkładanego w gromadzenie informacji
niezbędnych w terapii oraz utrudniona ze względu na
ograniczony dostęp do niezbędnych zasobów. Nasz poster
ma na celu przedstawienie projektu MusicLine, którego
celem jest stworzenie oprogramowania wspomagającego
terapię deficytów poznawczych w oparciu o odtwarzanie
osobistych wspomnień oraz regulację emocji przy użyciu
muzyki.

Bibliografia
Gerdner, L.A., & Schoenfelder, D.P. (2010). Evidencebased guideline. Individualized music for elders with
dementia. Journal of Gerontological Nursing, 36(6),
7-15
Erkkilä, J., Punkanen, M., Fachner, J., Ala-Ruona, E.,
Pöntiö, I., Tervaniemi, M., Vanhala, M., and Gold, C.
Br. (2011) Individual music therapy for depression:
randomised controlled trial, J. Psychiatry; 199: 132–
139
Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Kurki, M.,
Johnson, J.K., and Rantanen, P. (2016) Clinical and
demographic factors associated with the cognitive
and emotional efficacy of regular musical activities in
dementia. J. Alzheimers Dis.; 49: 767–781.

Metoda
Przedstawiamy szkielet oprogramowania analizującego
dane z osobistych doświadczeń (zdarzeń, interakcji) w celu
stworzenia indywidualnych profili opartych zawierających
emocjonalnie istotne informacje. Mogą one być
wykorzystane do automatycznego generowania list
utworów, spełniających wybrane cele terapeutyczne, np.
pobudzanie
reakcji
językowych,
wywoływanie
pozytywnych emocji lub wspieranie poczucia ciągłości.
Listy mogą być stosowane podczas sesji terapeutycznych dla
poprawy samopoczucia osób z demencją, a w różnych
scenariuszach obejmują także udział opiekunów i
terapeutów.

Słowa kluczowe
pamięć, demencja, choroba Alzheimera, muzykoterapia,
rehabilitacja neuropsychologiczna, torowanie pamięci
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Wpływ słuchania muzyki podczas jednoczesnego wykonywania zadań na koncentrację
uwagi jako przykład multitaskingu
Aleksandra Różańska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
o.m.rozanska@gmail.com

STRESZCZENIE
przy muzyce nieznanej. Jest to niezgodne z przyjętym
Prawem Yerkersa – Dodsona – łatwe zadanie było
wykonywane z takim samym rezultatem, niezależnie od
sytuacji badawczej (znana vs nieznana muzyka vs brak
muzyki).

Podstawy teoretyczne
Przegląd badań (m.in. Martindale, 1981; za:
Manturzewska, 1990; Furnham i Allas, 1999; Wasiela, 2004;
Kalinen, 2002; Domański, 2005; Czerniawska, 2008; za:
Czerniawska, 2012) pokazują niejednoznaczny obraz
wpływu muzyki na wyniki zadań poznawczych. Na tej
podstawie można wygenerować ogólną zasadę, że wynik
zadania zależy od zastosowanej muzyki, trudności materiału
oraz preferencji osób badanych. Podstawą stworzonych
hipotez jest Prawo Yerkersa – Dodsona.

Dyskusja
Oznaczać to może, że zadanie było zbyt proste i dlatego
w każdej sytuacji badawczej rozwiązywane było w niemal
identyczny sposób. Wyniki badania własnego podkreślają
niejednoznaczność w tym temacie i konieczność
prowadzenia dalszych badań, które określą przyczyny
wyników
zadań
poznawczych
podczas
sytuacji
wielozadaniowej.

Cele
Celem przeprowadzonego badania własnego dotyczącego
wpływu muzyki na wynik zadania na koncentrację uwagi
była weryfikacja efektywności wykonania ćwiczenia
podczas słuchania muzyki znanej i nieznanej.

Bibliografia
Czerniawska, E. (2012) Czy słuchanie muzyki może
wspomóc procesy poznawcze? (w:) Czerniawska, E.
(2012) Muzyka i my o różnych przejawach wpływu
muzyki na człowieka (69-88).Warszawa:Difin
Furnham, A., Allass, K. (1999) The influence of musical
distraction of varying complexity on the cognitive
performance of extroverts and introverts. European
Journal of Personality (T13 nr 1), 27 – 38
Manturzewska, M. (1999) Wybrane zagadnienia z
psychologii muzyki. Warszawa: Wydawnictwo
szkolne i pedagogiczne
Wasiela, A. (2004) Wpływ muzyki uspokajającej i
pobudzającej na wyniki w teście koncentracji uwagi u
ekstrawertyków
i
introwertyków.
Nowiny
psychologiczne (nr 2), 77 – 90

Metoda
W badaniu wzięło udział 132 uczniów liceum (17 – 18 lat)
w podziale na cztery grupy eksperymentalne oraz grupę
kontrolną, gdzie manipulowano zastosowanym utworem
muzycznym (znany vs nieznany) oraz stopniem trudności
zadania na koncentrację uwagi (2 poziomy). Utwory zostały
wybrane na podstawie przeprowadzonych pilotaży, których
celem było określenie stopnia znajomości prezentowanych
utworów muzycznych oraz stopnia trudności zadań na
koncentrację uwagi.
Wyniki
Wyniki badania wskazują na to, że zadanie było lepiej
wykonane podczas zastosowanego bodźca muzycznego niż
w przypadku jego braku. Wbrew przewidywaniom muzyka
znana osobie badanej nie obniżała wyniku zadania łatwego,
w porównaniu z sytuacją wykonywania tego samego zadania

Słowa kluczowe
muzyka, koncentracja uwagi, multitasking
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Reakcja skórno-galwaniczna na zaburzoną fonotaktykę i tonalność muzyczną
jako marker funkcji predykcyjnej pętli limbicznej
Edward Jacek Gorzelańczyk,*1 Piotr Podlipniak,#2 Maciej Karpiński,#3 Piotr Walecki,#4 Emilia Tarnowska#5
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Bydgoszczy, Pracownia Kognitywistyki Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy, Medseven MEDSEVEN Sp. z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Bydgoszcz
#2
Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
#3
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
#4
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
#5
Instytut Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*

1medsystem@medsystem.com.pl, 2podlip@amu.edu.pl, 3maciej.karpinski@amu.edu.pl

STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Zakłada się, że reakcja emocjonalna na zaburzenie
muzycznej struktury tonalnej i fonotaktyki jest efektem
zaskoczenia, będącego skutkiem działania ogólnego
mechanizmu predykcji. Z tej perspektywy przetwarzanie
syntaktyki muzyki i mowy jest zwykle wyjaśniane wyłącznie
przez aktywność kory mózgowej. Jednak niektóre ostatnie
badania wskazują, że także struktury podkorowe mózgu są
istotne podczas przetwarzania syntaktyki.

Dyskusja
Pomimo iż wszystkie zaburzenia były w równym stopniu
niespodziewane, głównie zaburzenia bodźców muzycznych
wzbudzały
zwiększoną
aktywację
współczulnego
autonomicznego układu nerwowego. Wyniki te sugerują, że
korowo-podkorowa pętla limbiczna, która kontroluje
funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego może
odgrywać większą role w przetwarzaniu syntaktyki muzyki niż
fonotaktyki w mowie.

Cele
Ponieważ reakcja skórno-galwaniczna jest obiektywnym
markerem pobudzenia autonomicznego układu nerwowego w
odpowiedzi na bodźce, aby sprawdzić czy reakcja emocjonalna
odgrywa rolę w przetwarzaniu syntaktyki muzyki i mowy, czy
też jest jedynie efektem działania ogólnego mechanizmu
predykcji przeprowadzono porównanie reakcji skórnogalwanicznej na trzy rodzaje bodźców muzycznych i dwa
rodzaje bodźców mownych.

Bibliografia
Abler, B., Walter, H., Erk, S., Kammerer, H., & Spitzer, M.
(2006). Prediction error as a linear function of reward
probability is coded in human nucleus accumbens.
NeuroImage, 31(2), 790–795.
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.01.001
Alexander, G. E., Crutcher, M. D., & DeLong, M. R. (1990).
Basal ganglia-thalamocortical circuits: parallel
substrates for motor, oculomotor, “prefrontal” and
“limbic” functions. Progress in Brain Research, 85,
119–146. https://doi.org/10.1016/S00796123(08)62678-3
Gorzelańczyk, E. J. (2011). Functional Anatomy , Physiology
and Clinical Aspects of Basal Ganglia. In J. F. P. Peres
(Ed.), Neuroimaging for Clinicians - Combining
Research and Practice, (pp. 89–106). Rijeka: InTech.
Gorzelańczyk, E. J., Podlipniak, P., Walecki, P., Karpiński,
M., & Tarnowska, E. (2017). Pitch Syntax Violations
Are Linked to Greater Skin Conductance Changes,
Relative to Timbral Violations – The Predictive Role of
the Reward System in Perspective of Cortico–
subcortical Loops. Frontiers in Psychology, 8(April), 1–
11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00586
Koelsch, S., Fritz, T., & Schlaug, G. (2008). Amygdala
activity can be modulated by unexpected chord
functions during music listening. NeuroReport, 19(18),
1815–1819.
https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e32831a8722
Koelsch, S., Kilches, S., Steinbeis, N., & Schelinski, S.
(2008). Effects of unexpected chords and of performer’s
expression on brain responses and electrodermal
activity. PLoS ONE, 3(7).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002631

Metoda
W badaniu wzięło udział 9 osób (5 mężczyzn i 4 kobiety).
Badani
słuchali
trzech
typów
krótkich
melodii
przygotowanych w plikach MIDI: tonalnie poprawnych, z
zaburzeniem tonalnym (jednym dźwiękiem obcym) oraz
poprawnych tonalnie ale z jednym dźwiękiem o zmienionej
barwie. Oprócz bodźców muzycznych badani słuchali dwóch
rodzajów bodźców mownych: poprawnych fonotaktycznie i z
błędem fonotaktycznym. Dodatkowo badani proszeni byli o na
ciśnięcie przycisku zawsze wówczas, gdy rozpoznają
jakąkolwiek z wprowadzonych zmian. W badaniu
wykorzystano urządzenie pomiarowe BioSemi ActiveTwo z
dwoma pasywnymi elektrodami Nihon Kohden.
Wyniki
Osoby badane naciskały przycisk w 94% zaburzeń
tonalnych, w 100% zmian barwy oraz 95% przy zaburzeniach
fonotaktycznych. Co interesujące, poziom przewodności skóry
był korelował pozytywnie z 76% zaburzeń tonalnych, 65%
zmian barwy oraz 53% zaburzeń fonotaktycznych. Dodatkowo
reakcje na zaburzenia bodźców muzycznych były 26%
silniejsze niż na bodźce mowne.
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Krumhansl, C. L. (1990). Cognitive Foundations of Musical
Pitch. New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195148367.001.
0001
Krumhansl, C. L., & Cuddy, L. L. (2010). A Theory of Tonal
Hierarchies in Music. In M. R. Jones, R. R. Fay, & A.
N. Popper (Eds.), Music Perception (pp. 51–87). New
York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer New
York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6114-3_3
Steinbeis, N., Koelsch, S., & Sloboda, J. A. (2006). The Role
of Harmonic Expectancy Violations in Musical
Emotions: Evidence from Subjective, Physiological, and
Neural Responses. Journal of Cognitive Neuroscience,
18(8), 1380–1393.
https://doi.org/10.1162/jocn.2006.18.8.1380
Słowa kluczowe
Fonotaktyka, tonalność, reakcja skórno-galwaniczna, pętle
korowo-podkorowe, pętla limbiczna.

37

Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki – PsychoMuzy 2018 w Katowicach, 24-25 maja 2018

SESJA IV
Emocje w muzyce
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Uzależnienie od uczenia się wśród studentów akademii muzycznych. Samotność i
odczuwany stres jako mediatory relacji pomiędzy lękiem społecznym a uzależnieniem
od uczenia się, a także moderacyjny efekt uzależnienia od uczenia się oraz
zaangażowania w uczenie się na relację pomiędzy lękiem społecznym a ocenami
szkolnymi
Inga Jasińska*1, Aleksandra Leniec*2, Paweł Andrzej Atroszko*, Piotr Bereznowski*, Wiktor Kornel Wróbel*,
Michał Kierzkowski#, Rafał Lawendowski*
*Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Polska
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Polska

#

1inga.jasinska.pl@gmail.com; 2aleksandraleniec@gmail.com

STRESZCZENIE
Wśród nich były 82 kobiety (62,1%) oraz 48 mężczyzn
(36,4%), dwie osoby (1,5%) nie podały płci. Średnia wieku
wyniosła M = 22,36 (SD = 2,98). Badani studiowali na różnych
kierunkach, trybach i latach studiów muzycznych na Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i w
Akademii Sztuki w Szczecinie. Zbieranie danych polegało na
oportunistycznym doborze próby oraz kwestionariuszach
papier i ołówek.

Podstawy teoretyczne
Muzycy są szczególnie narażeni na społeczne bycie
ocenianym oraz stresujące sytuacje społeczne w związku z
naturą ich pracy. Praca ta obejmuje występy publiczne,
występy podczas zajęć czy egzaminów oraz inne wystąpienia
w ich czasie wolnym. Częste ocenianie może powodować
negatywne emocje, z którymi muzycy muszą sobie poradzić.
Jednym ze sposobów na to jest zaangażowanie w nadmierne
ćwiczenie swoich umiejętności i naukę, co może prowadzić do
uzależnienia od uczenia się. Uzależnienie od uczenia się jest
nowo skonceptualizowanym uzależnieniem behawioralnym
definiowanym jako „ bycie nadmiernie zaangażowanym w
uczenie się, bycie zdominowanym przez niekontrolowaną
motywację do uczenia się, spędzanie tak dużej ilości czasu i
wysiłku na uczeniu się, że zakłóca to funkcjonowanie w innych
dziedzinach życia i jest szkodliwe dla osoby lub innych osób”
(Atroszko, Andreassen, Griffiths, Pallesen, 2015, s. 75).
Poprzednie badania pokazują, że tak przesadne uczenie się
może prowadzić do pogorszonego funkcjonowania
psychologicznego i zdrowia, w tym wyższego poziomu
odczuwanego
stresu,
niższego
poziomu
ogólnego
samopoczucia i jakości życia oraz obniżenia wyników
szkolnych.

Wyniki
Wyniki wykazały, że zarówno samotność jak i odczuwany
stres częściowo mediowały relację pomiędzy lękiem
społecznym a uzależnieniem od uczenia się przy jednoczesnym
kontrolowaniu zaangażowania w uczenie się. Wyniki pokazały
również, iż uzależnienie od uczenia się było moderatorem
związku pomiędzy lękiem społecznym a ocenami, podczas gdy
zaangażowanie w uczenie się nie moderowało tego związku.
Dyskusja
Wyniki pokazują, że lęk społeczny może być silnym i
niezależnym predyktorem uzależnienia od uczenia się.
Ponadto badanie dostarcza dalszych danych dotyczących
negatywnych konsekwencji uzależnienia od uczenia się wśród
różnych populacji osób uczących się oraz trafności różnicowej
uzależnienia od uczenia się oraz zaangażowania w uczenie się
wśród studentów akademii muzycznych. Wyniki te sugerują,
że uzależnienie od uczenia się może być dodatkową ważną
zmienną, którą powinno się uwzględnić przy badaniu wpływu
lęku społecznego na osiągnięcia akademickie. Zatem programy
prewencyjne wśród młodych muzyków powinny być
częściowo skupione na pomniejszaniu lęku społecznego i
rozwoju kompetencji społecznych.

Cele
Jednym z celów obecnego badania było przetestowanie
modelu mediacyjnego, w którym samotność i odczuwany stres
były mediatorami relacji pomiędzy lękiem społecznym a
uzależnieniem od uczenia się. Drugim celem tego badania
było sprawdzenie efektu moderacji uzależnienia od uczenia
się/zaangażowania w uczenie się w relacji pomiędzy lękiem
społecznym a ocenami szkolnymi przy jednoczesnej kontroli
zaangażowania w uczenie się/uzależnienia od uczenia się.

Bibliografia
Atroszko, P. A., Andreassen, C. S., Griffiths, M. D., Pallesen,
S. (2015). Study addiction—A new area of
psychological study: Conceptualization, assessment, and
preliminary empirical findings. Journal of Behavioral
Addictions, 4(2), 75–84. doi:10.1556/2006.4.2015.007

Metoda
W badaniu użyto krótkiej skali samotności (Short Loneliness
Scale), skali postrzeganego stresu (Perceived Stress Scale),
skróconej wersji skali lęku społecznego (Liebowitz Social
Anxiety Scale), skali uzależnienia od uczenia się (The Bergen
Study Addiction Scale), jednopozycyjnej skali zaangażowania
w uczenie się oraz pytań o średnią ocen za poprzedni rok i
poprzedni semestr (GPA). Próba składała się ze 132 studentów.

Słowa kluczowe
Uzależnienie od uczenia się, samotność, postrzegany stres,
zaangażowanie w uczenie się, lęk społeczny, oceny szkolne.
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Skłonność do samoutrudniania a strategie radzenia sobie z tremą
Barbara Wojtanowska-Janusz
Centrum Edukacji Artystyczej w Warszawie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I I II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie
wojtanowskajanusz@cea.art.pl

STRESZCZENIE
•

Antycypacyjną Skalę Obrony Samooceny (ASO) K.
Świątnickiego i A. Szmajke, badającą poziom
skłonności do samoutrudniania,
• Skalę Samopoczucia Muzyka przed Występem
Steptoe i Fidler, w polskim opracowaniu Aleksandry
Tokarz i Julii Kaleńskiej badającej strategie radzenia
sobie z tremą
• oraz polską adaptację Inwentarza Leku przed
Wystepem D. T. Kenny do określenia poziomu tremy,
wykonanej w ramach pracy magisterskiej na UKW.
Grupa badawcza składała się ze 162 osób - uczniów szkół
muzycznych w wieku 16-19 lat.

Podstawy teoretyczne
Nieodłącznym elementem muzycznej edukacji są
wystąpienia publiczne i często związana z tym trema.
Rozpatrując kontekst występu muzycznego i przezywania
tremy przez uczniów psychologowie często zwracają uwagę na
sytuację „ucieczki w tremę”. Trema bowiem może być dla
młodego muzyka pewnym stanem, który usprawiedliwia
nieudany występ czy porażkę. Podobny mechanizm spełnia
skłonność do samoutrudniania czyli self-handicapping
strategy. Jest to tendencja do podejmowania różnorodnych
działań pozwalających na usprawiedliwienie ewentualnego
niepowodzenia i
na ochronę przekonania o własnych
możliwościach i uzdolnieniach, mimo braku sukcesu.
Skłonność do samoutrudniania wpływa na to jak postrzegamy
np. sytuację występu możemy zatem przypuszczać, iż – osoby,
które są skłonne do samoutrudniania są bardziej wrażliwe na
stres i przeżywają intensywniej tremę. Subiektywna ocena
swoich możliwości oraz sytuacji występu jako sytuacji
stresowej determinuje z kolei wybór strategii radzenia sobie z
tremą. Prelegent odniesie się do koncepcji strategii
samoutrudniania stworzonej w 1978 roku przez S. Berglasa i S.
Jonesa. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione wyniki
badań w zakresie zależności między skłonnością do
samoutrudniania a stopniem przeżywanej tremy i wyborem
strategii radzenia sobie z nią.

Wyniki
Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość uczniów
(71%) charakteryzuje się przeciętnym poziomem skłonności
do samoutrudniania. Nie ma znaczących różnic między
dziewczętami i chłopcami. Odnotowano jednak istotne
statystycznie zależności pomiędzy poziomem tremy a
skłonnością do samoutrudniania - większej skłonności do
samoutrudniania towarzyszy wyższe natężenie przeżywanej
tremy. Uczniowie z większą skłonnością do samoutrudniania
są bardziej skłonni do myślenia katastroficznego oraz
bezradności w sytuacji trudnej, natomiast uczniowie z niską
skłonnością do samoutrudniania częściej stosują strategie
oparte na pozytywnym myśleniu.

Cele
Celem przeprowadzonych badań było określenie w jakim
stopniu uczniowie szkoły muzycznej są skłonni do stosowania
strategii samoutrudniania oraz czy istnieją zależności między
skłonnością do samoutrudniania a wyborem strategii radzenia
sobie z tremą.

Dyskusja
Skłonność do samoutrudniania może być niekorzystna z
punktu widzenia osiągnięcia sukcesu, ponieważ działania
uczniów w większym stopniu koncentrują się na lęku i na jego
obniżaniu a nie na zadaniu. Ważne wydaje się zatem
przekierowanie uwagi uczniów na różne aspekty związane z
rzetelnym przygotowaniem się do występu.

Metoda
W badaniach wykorzystano trzy metody:

Słowa kluczowe
samoutrudnianie, trema, strategie radzenia sobie
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Nomen atque omen. Próba ustalenia leksykonu emocji odczuwanych przed występem
publicznym w języku polskim
Julia Kaleńska-Rodzaj
Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kalenska@up.krakow.pl

STRESZCZENIE
Pisemne wypowiedzi na temat emocji zostały poddane
analizie jakościowej i ilościowej. Na podstawie zebranych
danych udało się opisać: 1) różnorodność nazw emocji
używanych przez osoby występujące publicznie i częstotliwość
stosowania poszczególnych określeń (analiza jakościowa i
frekwencyjna); 2) różnice w opisach emocji sporządzonych
przez muzyków i psychologów; 3) strukturę kategorii
leksykonu emocji odczuwanych przed występem publicznym
(hierarchiczna analiza skupień).

Podstawy teoretyczne
Według poznawczo-rozwojowej teorii świadomości emocji
Lane’a i Schwartza (1987) świadomość emocji powstaje w
wyniku
poznawczego
przetwarzania
pobudzenia
emocjonalnego i przejawia się w strukturze języka opisującego
doświadczane stany emocjonalne. Werbalne oznaczenie
emocji ma więc wpływ na zachowanie (Dolard i Miller, 1967;
Schachter i Singer, 1964). W sytuacji występu publicznego
odpowiednia
interpretacja
odczuwanych
objawów
emocjonalnych i etykietowanie odczuwanego stanu
emocjonalnego jako mobilizacji lub ekscytacji jest skutecznym
sposobem regulacji poziomu tremy (Brooks, 2014) i stresu
codziennego (McGonnigal, 2015), co z kolei przekłada się na
jakość funkcjonowania na oczach innych. Sposób określania
emocji posiada swoją specyfikę w różnych dziedzinach
aktywności człowieka – ważne jest zatem poznać leksykon
emocji odczuwanych przed występem publicznym, by
następnie na jego podstawie móc tworzyć trafne ekologicznie
narzędzia pomiarowe (por. Hanin, 2007).

Dyskusja
Przedstawione zostały praktyczne implikacje wykrytego
podziału dla regulacji emocji odczuwanych przed występem
publicznym.
Bibliografia
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doi: 10.1037/a0035325.
Hanin, Y. L. (2007). Emotions in sport: Current issues and
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Cele
Przeprowadzone badania mają charakter eksploracyjny ich
celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania
badawcze: Jakie emocje odczuwają przed występem i jak je
opisują osoby występujące publicznie? Czy określenia te są
specyficzne czy niespecyficzne dla dziedziny?
Metoda
W badaniu wzięło udział 125 osób reprezentujących dwie
grupy zawodowe – muzyków (68 studentów i 19
wykładowców akademii muzycznych) oraz psychologów (19
studentów i 19 wykładowców uniwersyteckich). Zadanie osób
badanych polegało na wypisaniu emocji odczuwanych przez
wykonawcę w sytuacji wystąpienia publicznego (emocje
INNI). Po procedurze wizualizacji występu osoby proszone
były o opisanie własnych emocji (emocje JA), określenie ich
intensywności oraz stopnia poczucia własnej skuteczności w
zakresie radzenia sobie z nimi.

Słowa kluczowe
emocje przed występem, leksykon emocji, muzycy,
publiczne występowanie, trema
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Silne przeżycia emocjonalne profesjonalnych muzyków – badanie eksploracyjne
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STRESZCZENIE
Podstawy teoretyczne
Opisu doświadczeń szczytowych jako pierwszy dokonał
Maslow (1962) zawierając w nim takie komponenty jak
dojmujące szczęście, beztroska, czy utrata samoświadomości.
Gabrielsson i Lindström Wik (2003) dokonali głębokiego
wglądu w silne przeżycia emocjonalne związane z muzyką.
Dalsze badania były skoncentrowane na silnych przeżyciach
towarzyszących wykonywaniu muzyki (Lamont, 2012).

Wyniki
Wyniki badania są spójne z wcześniejszymi dociekaniami
przedstawionymi w literaturze. Charakterystyczną cechę
silnych przeżyć wykonawców stanowi większa ilość
negatywnych myśli i uczuć, najczęściej związana z aspektem
tremy. Choć większość opisów odnosiła się do doświadczeń
ocenianych jako przyjemne, pojawiły się również opisy
wykonawczych porażek. Powtarzającym się w opisach
badanych tematem był indywidualizm. Większość opisów
dotyczyła wykonań solowych, ponadto najczęściej
wskazywaną przyczyną opisywanych doświadczeń był sam
wykonawca. Była to też jedyna przyczyna wskazywana
w przypadku porażek wykonawczych. W porównaniu z
wcześniejszymi badaniami większa ilość opisów dotyczyła
doświadczeń bez udziału publiczności.

Cele
Celem niniejszego badania była eksploracja silnych przeżyć
emocjonalnych profesjonalnych muzyków.
Metoda
21 studentów (8 mężczyzn, 13 kobiet) Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wzięło udział
w prezentowanym badaniu. Należy podkreślić fakt, że na tym
etapie edukacji muzycznej, każdy student traktuje
wykonywanie muzyki jako swoją profesję, nie tylko hobby.
Niektórzy studenci już w tym momencie kariery prowadzą
działalność koncertową.
Badani wypełniali ankiety złożone z pytań otwartych.
Nawiązując do badań oryginalnych (Gabrielsson 2003, Lamont
2012) główne pytanie brzmiało: „Opisz najmocniejsze,
najbardziej
intensywne
doświadczenie
związane
z
wykonywaniem muzyki, jakie przeżyłeś. Opisz swoje
doświadczenia i reakcje tak szczegółowo, jak możesz.”.
Następnie uczestnicy byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na
dodatkowe pytania dotyczące poszczególnych aspektów tych
doświadczeń, takich jak zmiany emocji, możliwa rola
publiczności, współwykonawców itd.
Udzielone odpowiedzi poddano analizie treści za pomocą programu
do analizy danych jakościowych NVivo 11. Z odpowiedzi
uczestników wyłoniono 9 podstawowych kategorii: Czas,
Konsekwencje, Myśli i uczucia, Obsada, Ocena, Przyczyny,
Publiczność, Rodzaj wykonania, Zmiany emocji. Każda z głównych
kategorii zawierała podkategorie.

Dyskusja
Prezentowane badanie posiada wiele ograniczeń.
Najważniejszym z nich jest stosunkowo niewielka próba. W
dalszych badaniach należy położyć nacisk na większe grupy
badawcze, w których skład wejdą również muzycy ze znacznie
większym doświadczeniem, np. profesorowie akademiccy.
Bibliografia
Lamont, A., (2012). Emotion, engagement and meaning in
strong experiences of music performance. Psychology of
Music, 40 (5), s. 574-594.
Maslow, A. H., (1962). Lessons from the Peak-Experiences.
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Słowa kluczowe
silne przeżycia emocjonalne,
doświadczenia wykonawców
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Wpływ kontekstu poznawczego na reakcje emocjonalne na muzykę
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STRESZCZENIE
pozytywnych odbywało się częściej pod wpływem obrazów
pozytywnych niż przy prezentacji innych zdjęć. Zmiany
zostały zaobserwowane w ograniczonym zakresie również w
porównaniu z grupami kontrolnymi bez obrazów oraz z
zadaniem kognitywnym.

Podstawy teoretyczne
W modelach BRECVEMA Juslina (2013) oraz ITPRA
(Huron,
2007)
opisujących
powstawanie
reakcji
emocjonalnych na muzykę, a także w rozważaniach
Konečniego (2008) jednym z czynników kształtujących te
reakcje jest ocena poznawcza bodźca. Zależności między
bodźcami poznawczymi a zmianami afektywnymi ujawniają
się m.in. poprzez modyfikację interpretacji obrazu w wyniku
zmiany towarzyszącej mu muzyki (Cohen, 2010) oraz poprzez
modyfikację postrzegania słuchanej muzyki przez obraz
filmowy (Boltz, Ebendorf, Field, 2009).

Dyskusja
Wyniki wskazują, że reakcja emocjonalna na muzykę może
zostać zmodyfikowana przez materiał prowadzący do
określonych skojarzeń poznawczych. Na podstawie
dostępnych danych można stwierdzić, że jest to możliwe tylko
w bardzo ograniczonym zakresie, ponieważ nie wszystkie
obrazy w sposób efektywny zmieniały poziom reakcji
emocjonalnych na wszystkie utwory muzyczne. Niektóre z
utworów mogły posiadać zbyt silny ładunek emocjonalny,
który przeważał w reakcji emocjonalnej na połączone bodźce.

Cele
Celem badania, opisywanego w prezentacji, było
sprawdzenie, czy reakcja emocjonalna na muzykę może być
modyfikowana
przez
manipulację
skojarzeniami
poznawczymi.
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Metoda
Badanie zostało przeprowadzone w dwóch trybach –
laboratoryjnym oraz internetowym. Badany przez około 5
sekund oglądał jeden z 5 zestawów zdjęć. Każdy zestaw
zawierał po 2-4 fotografie, dobrane tak, aby z dużym
prawdopodobieństwem wywoływać określone reakcje
afektywne. Warunki kontrolne zawierały brak obrazów bądź
proste zadanie kognitywne. Następnie badany słuchał losowo
wybranego utworu muzycznego z puli 5 utworów o różnych
nacechowaniu emocjonalnym, po czym na ekranie komputera
dokonywał oceny swoich odczuć, z wykorzystaniem nazw
emocji podstawowych, skali afektu oraz skali GEMS,
opracowanej do pomiaru emocji muzycznych (GEMS:
Zentner, Grandjean i Scherer, 2008). Przebadano 564 osób w
wieku od 14 do 78 lat (Mwiek=27,6), w tym 373 kobiety.
Wyniki
Przeprowadzone analizy ANOVA Kruskala-Wallisa
pozwoliły dla większości utworów na potwierdzenie
przewidywanego zjawiska. Obrazy smutne, w porównaniu z
innymi obrazami, prowadziły do niższego natężenia
pozytywnych reakcji emocjonalnych i wzmocnienia
negatywnych reakcji emocjonalnych. Z kolei nasilenie reakcji

Słowa kluczowe
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