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Abstrakt
Cel. Celem badania byÙo sprawdzenie, w jaki sposób uČycie muzyki wiČe si¿
z osiganiem pozytywnego nastroju u osób preferujcych odmienne strategie regulacji emocji.
Metoda badaÚ. W badaniu korelacyjnym zostaÙo przebadane 256 osób. Na potrzeby badania zostaÙ stworzony Kwestionariusz Sposobów SÙuchania Muzyki. Dotychczasowe badania dotyczce tego, w jaki sposób ludzie sÙuchaj muzyki, zazwyczaj
wyróČniaÙy takie skale jak: emocjonalna, poznawcza, w tle, Þzyczna. W stworzonym
kwestionariuszu uwzgl¿dniliïmy podziaÙ potencjalnego wpÙywu muzyki na emocje
na dwa obszary: indukowania silnych wraČeÚ emocjonalnych oraz sÙuchania muzyki
w celu pozytywnego wpÙywu na nastrój.
Wyniki. Na pytaniach z kwestionariusza zostaÙa przeprowadzona eksploracyjna analiza czynnikowa. Skumulowana wyjaïniona wariancja wynosiÙa 47%. Analiza
pokazaÙa utworzenie trzech czynników zgodnych z teoretycznymi zakÙadanymi skalami: spoÙeczn, uČywania muzyki na indukowanie silnych stanów emocjonalnych
i uČywania muzyki w celu pozytywnego wpÙywania na nastrój. W kolejnym kroku
analizy postanowiliïmy sprawdzi° relacje mi¿dzy pozytywnym afektem a skalami
kwestionariusza muzyki i strategiami regulacji emocji J. Grossa, które wyróČniaÙy
strategie poznawczego przeformuÙowania oraz supresji. Badanie pokazaÙo zwizek pozytywnego afektu ze strategiami regulacji emocji. Odpowiednio z supresj
(r= -0,31, p<0,01) oraz poznawczym przeformuÙowaniem (r= 0,25, p<0,01) oraz ze skal
sÙuchania muzyki w celu pozytywnego wpÙywu na nastrój (r= 0,27, p<0,01). Analiza
regresji potwierdziÙa, Če dodanie do modelu zawierajcego obie strategie regulacji
emocji, skali sÙuchania muzyki w celu pozytywnego wpÙywu na nastrój istotnie polepsza predykcj¿ pozytywnego afektu.
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Wnioski.
Badanie jest cennym krokiem w kierunku zrozumienia, w jaki sposób ludzie reguluj emocje za pomoc muzyki. Okazuje si¿, Če muzyka moČe by° niezaleČnym od
uČywania strategii regulacji emocji, dodatkowym sposobem na osiganie pozytywnego afektu, ale tylko w przypadku, gdy osoby sÙuchaj muzyki po to, by aktywnie
wpÙyn° na pozytywny nastrój.
SÙowa kluczowe: muzyka, pozytywny nastrój, regulacja emocji, supresja, poznawcze przeformuÙowanie.
A means of listening to music for people who prefer diverse strategies in regulating emotions and the eěectiveness of modifying one's own aěection
Abstract
Aim of the study: The main aim of the study was to examine how use of music
is related to achieving positive aěect among people who prefer diěerent strategies of
emotion regulation.
Research method. 256 participants were examined in correlation study. The Way
of Listening to Music Questionnaire was created for research purposes. Previous
questionnaires used in studies on music listening consisted most oĞen of following
scales: cognitive, emotional, in background or physical. In our questionnaire, we
assumed that relationship between music listening and emotion regulation could be
divided into two components: induction of strong emotional experience and listening
to music in order to enhance positive mood.
Results. We made Exploratory Factor Analysis, which explained 47% of variation.
The analysis resulted in extraction of three components consistent with the theoretical
assumptions. In the next step we examined relationship between positive aěect, music
questionnaire scales and emotion regulation strategies. The study shows relationship
between positive aěect and emotion regulation strategies – with suppression (r= -0,31,
p<0,01) and cognitive reappraisal (r=0,25, p<0.01) and with listening to music to enhance
positive mood (r= 0,27, p<0,01). Moreover, the regression analysis conÞrmed that adding
listening to music to enhance positive mood to model consisting of two emotion regulation strategies, signiÞcantly improves prediction of subjects’ positive mood.
Conclusion. The research is an important step in understanding how people use
music for emotion regulation. The analysis has shown that music can be an additional
way to achieve positive aěect, independent from emotion regulation strategies, but
only if it is used in order to enhance positive mood.
Key words: music, positive mood, emotion regulation, suppression, cognitive
reappraisal.

Wprowadzenie
Muzyka towarzyszy nam na wielu pÙaszczyznach Čyciowych. Cz¿sto sÙucha si¿ jej
„w tle” prowadzc samochód, robic zakupy w supermarkecie, czy teČ podczas spotkaÚ towarzyskich. SÙuchajc jej rytmu moČemy wprawia° ciaÙo w ruch powodujc jego
mobilizacj¿ podczas taÚca. Natomiast dokonujc analizy zÙoČonoïci dĊwi¿kowej moČe-

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

269

my dostarczy° sobie umysÙowej rozrywki. Jednak jednym z najbardziej powszechnych
celów sÙuchania muzyki jest wykorzystywanie jej do wpÙywania na wÙasny nastrój.
WedÙug Jamesa J. Grossa (1998) prawidÙowa samoregulacja emocjonalna jest jednym
z kluczowych aspektów funkcjonowania jednostki . Natomiast John D. Mayer i Peter Salovey (1997) twierdz, Če regulacja emocji odbywa si¿ m.in. poprzez automatyczne oraz
ïwiadome mechanizmy. Te drugie s podstaw wolicjonalnych oddziaÙywaÚ, majcych
na celu zmian¿ lub podtrzymanie stanu emocjonalnego jednostki. Badacze ci równieČ
twierdz, Če ïwiadomy wybór zachowania majcy na celu regulacj¿ nastroju stanowi
jeden z najwaČniejszych przejawów inteligencji emocjonalnej (Mayer, Salovey, 1997).
WedÙug J. Grossa (1998), strategie regulacji emocji dziel si¿ na skoncentrowane na poprzedzaniu – s to strategie proaktywne (antecedent-focused) oraz skoncentrowane na
odpowiedzi – reaktywne (response-focused). Strategie proaktywne to takie, które s podejmowane zanim dojdzie do wzbudzenia emocji. MoČna w nich wyróČni° poznawcze
rozwaČania, modyÞkacj¿ ekspresji emocji lub zmian¿ sytuacji. Strategie takie pozwalaj
osobom na zredukowanie doïwiadczania negatywnych emocji. Strategie reaktywne
to np. supresja, polegajca na próbach stÙumienia odczuwania czy odnoszenie si¿ do
behawioralnych i Þzjologicznych aspektów odpowiedzi emocjonalnej. Liczne badania
pokazuj, Če to poznawcze przeformuÙowanie odczuwanych emocji jest skuteczniejsz
strategi redukcji negatywnych emocji i osigania dobrostanu (Gross i John, 2003). Ivan
Nyklicek, Ad Vingerhoets i Johan Denollet (2002) zakÙadaj, Če tÙumienie czy nie okazywanie emocji wpÙywa negatywnie na poczucie dobrostanu.

Sҝuchanie muzyki jako sposÓb na skutecznѱ regulacj҄ emocji
Muzyka towarzyszy nam w wielu obszarach Čycia. Cz¿sto sÙucha si¿ jej „w tle” np.
prowadzc samochód lub robic zakupy w supermarkecie. Dokonujc analizy jej zÙoČonoïci dĊwi¿kowej moČemy dostarczy° sobie umysÙowej rozrywki. Istniej badania pokazujce, Če ludzie, a w szczególnoïci mÙodzieČ, uČywaj muzyki w celu kreowania wizerunku wÙasnej osoby oraz identyÞkacji z okreïlon grup sÙuchajc podobnego gatunku
muzycznego. Muzyka peÙni wtedy istotn rol¿ w procesie ksztaÙtowania si¿ toČsamoïci
spoÙecznej (Tarrant, North, Hargreaves, 2000). Jednak jednym z najbardziej powszechnych sposobów uČycia muzyki jest wykorzystywanie jej do wpÙywania na wÙasny nastrój.
WedÙug badania Tomasa Chamorro-Premuzica i Adriana Furnhama (2007), gÙównymi funkcjami muzyki s: dostarczanie intelektualnej satysfakcji wynikajcej z poznawczej analizy zÙoČonoïci utworu muzycznego, afektywna samoregulacja oraz stanowienie tÙa róČnych codziennych aktywnoïci. Badacze analizujc wyniki studentów,
stworzyli kwestionariusz uČywania muzyki (Use of Music Questinaire) zawierajcy trzy
komponenty: poznawczy (rational/cognitiveuse of music), emocjonalny (emotionaluse of
music) oraz w tle (background). Badanie wykazaÙo, Če osoby cechujce si¿ otwartoïci
poznawcz oraz angaČowaniem si¿ w intelektualne aktywnoïci cz¿ïciej sÙuchaj muzyki w celach poznawczych. Z kolei neurotyzm, introwersja oraz niska samoïwiadomoï°
wizaÙa si¿ z cz¿stszym uČywaniem muzyki w celu wpÙywania na wÙasny nastrój.
Inne badanie na temat róČnic indywidualnych w sposobie uČywania muzyki przeprowadzili Tan Chyuan Chin i Nikki S. Ricard (2012). W tym celu zostaÙ stworzony kwestionariusz MUSE (The Music USE Questioinnare), który zawieraÙ cztery ska270
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le: poznawcz, spoÙeczn, emocjonaln oraz Þzyczn. Badanie to wykazaÙo mi¿dzy
innymi zwizek wysokiego poziomu zaangaČowania muzycznego ze stosowaniem
samoregulacyjnej strategii poznawczego przeformuÙowania emocji (Chin, Rickard,
2012).Realizacja tej strategii opiera si¿ na próbie zmiany znaczenia sytuacji w celu
zmiany jej emocjonalnego wpÙywu na zachowanie, zanim zaktywizowane zostan –
cz¿sto nie przystosowawcze – emocjonalne reakcje nawykowe (Gross, 1998). Osoby
stosujce strategi¿ poznawczej reinterpretacji potraÞ korzysta° z bodĊców zewn¿trznych w celu skutecznej regulacji aktualnego afektu. T. Chin i N. S. Rickard tÙumacz
zwizek mi¿dzy zwi¿kszon zdolnoïci uïwiadamiania sobie wÙasnych emocji a cz¿stoïci sÙuchania muzyki faktem, Če muzyka moČe by° traktowana jako bezpieczna
przestrzeÚ odkrywania i wyraČania wÙasnych emocji, zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych. Poznawanie swoich reakcji na indukowane muzycznie stany emocjonalne ma generalizowa° si¿ na inne obszary Čycia wymagajce rozumienia wÙasnych
emocji w celu efektywnego radzenia sobie z sytuacj (Chin, Rickard, 2012).
W kolejnym badaniu T. Chin i N. S. Rickard (2014) pokazali, Če zwizek mi¿dzy aktywnym sÙuchaniem muzyki a ogólnym dobrostanem jest mediowany przez rodzaj preferowanej strategii uČywania emocji. Korzystanie z muzyki polepsza poziom zadowolenia
z Čycia tylko wtedy, jeïli towarzyszy mu stosowanie strategii poznawczej reinterpretacji
w porównaniu do strategii supresji. Tendencja do poznawczej reinterpretacji powoduje,
Če w peÙni moČna wykorzysta° potencjaÙ samoregulacji emocji za pomoc muzyki.
Dotychczasowe badania pokazaÙy zwizek mi¿dzy sposobem regulacji emocji,
ogólnym dobrostanem a sposobami uČywania muzyki – ze szczególnym uwzgl¿dnieniem uČywania jej w celu wpÙywu na emocje. Dotychczasowo jednak maÙo uwagi
poïwi¿cono temu, Če na wpÙyw ten mog skÙada° si¿ dwa procesy: sÙuchanie muzyki
w celu wywoÙania silnych przeČy° emocjonalnych takich jak np. wzruszenie lub nostalgia oraz uČywanie muzyki konkretnie w celu poprawienia sobie nastroju. Celem
tego badania byÙo sprawdzenie, czy te dwa sposoby emocjonalnego uČywania muzyki wiČ si¿ w ten sam lub róČny sposób ze strategiami regulacji emocji oraz z odczuwaniem pozytywnego afektu.

Metoda
GÙównym celem badania byÙo sprawdzenie, w jaki sposób uČycie muzyki wiČe
si¿ z osiganiem poČdanego/pozytywnego nastroju u osób preferujcych odmienne
strategie samoregulacji emocji.
Badanie przygotowano w systemie internetowym googledocs. Zaproszenie do
wzi¿cia udziaÙu w badaniu umieszczono na proÞlach grup studentów warszawskich uczelni na serwisie Facebook. Przebadanych zostaÙo 256 osób, w tym 190 kobiet
i 66 m¿Čczyzn. Badanie odbyÙo si¿ w styczniu w 2016 roku.
Kwestionariusz Regulacji Emocji (J.J. Gross i O.P. John; tÙumaczenie D. KobyliÚska)
jest polsk wersj kwestionariusza, stworzonego przez Jamesa J. Grossa i Oliviera
P. Johna. (2003). Zawiera 10 pozycji, w tym 6 dotyczy tendencji do stosowania strategii poznawczego przeformuÙowania emocji, a pozostaÙe 4 stwierdzenia dotycz
strategii supresji. Obie podskale osign¿Ùy satysfakcjonujc rzetelnoï°: poznawcze
przeformuÙowanie:΅=0.77, supresja: ΅=0.73.
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Pomiar samopoczucia osób badanych w cigu ostatniego tygodnia przed udziaÙem w badaniu zostaÙ zmierzony za pomoc podskal pozytywnego i negatywnego
nastroju, zaczerpni¿tych z Kwestionariusza Idealnego Afektu (Jeanne L. Tsai; tÙumaczenie Jan Cieciuch) (Tsai, Knutson, Fung, 2006). WskaĊnik pozytywnego samopoczucia zostaÙ stworzony przez odj¿cie wyniku na skali negatywnego nastroju od wyniku
na skali pozytywnego nastroju, indywidualnie dla kaČdego badanego.
W celu stworzenia Kwestionariusza Sposobów sÙuchania Muzyki, zacz¿to od
utworzenia wi¿kszego zasobu pozycji, dotyczcego nast¿pujcych sposobów wykorzystywania muzyki w codziennym Čyciu:
• tworzenie wÙasnego wizerunku i nawizywanie interakcji spoÙecznych (skala
spoÙeczna)
• sÙuchanie poÙczone z analiz (skala poznawcza) – skala miaÙa bada°, w jakim
stopniu osoba badana sÙucha muzyki w sposób intelektualny, np. koncentrujc si¿ na wykonaniu i jakoïci utworu, analizujc struktur¿ kompozycji albo
zwracajc uwag¿ na eksperymenty w muzyce
• przeČywanie emocji zwizanych ze sÙuchaniem muzyki (skala emocjonalna)
• uČywanie muzyki w celu aktywnej regulacji wÙasnego nastroju (skala muzycznej regulacji).
W nast¿pnym kroku s¿dziowie kompetentni wybrali z przygotowanej puli pytaÚ
pozycje najlepiej odpowiadajce treïciowo zakÙadanym skalom.
W celu weryÞkacji zaÙoČeÚ teoretycznych, zostaÙa przeprowadzona eksploracyjna analiza czynnikowa z rotacj Varimax i liczbie czynników do wyodr¿bnienia
ustalonej na cztery. Utworzone w ten sposób czynniki wyjaïniaÙy 46,7% wariancji.
W analizie zostaÙy uwzgl¿dnione pytania o Ùadunkach czynnikowych wi¿kszych
niČ 0,5. Trzy utworzone czynniki w duČej mierze zgodne byÙy z zaÙoČeniami teoretycznymi.
Pierwszy z nich, skala emocjonalna skÙadaÙa si¿ przykÙadowo z pytaÚ takich jak:
„Muzyka potraÞ mnie wzruszy°”, „Szukam ukojenia w muzyce, jeïli czuj¿ si¿ Ċle”,
„Niektóre utwory wywoÙuj u mnie silne przeČycia emocjonalne”. Druga skala, odzwierciedlajca skal¿ spoÙeczn wyróČniaÙa pytania: „Ratwiej jest mi zawiera° znajomoï° z kimï, kto ma podobny do mnie gust muzyczny”, „UtoČsamiam si¿ z ludĊmi,
którzy sÙuchaj tego samego gatunku muzyki co ja”, „Ludzie, którzy sÙuchaj tej samej
muzyki co ja, s mi bliČsi”. Trzeci czynnik zgodny byÙ z zakÙadan skal sÙuchania
muzyki w celu regulacji nastroju i skÙadaÙ si¿ z nast¿pujcych pytaÚ: „Kiedy czuj¿
si¿ przygn¿biony/a wol¿ wÙczy° wesoÙ muzyk¿ niČ smutn”, „SÙuchanie smutnych
utworów potraÞ polepszy° mój nastrój”, „Optymistyczne utwory zazwyczaj polepszaj mi humor”. W zwizku z tym, Če pytania dotyczyÙy jedynie zwizku muzyki z popraw nastroju, czynnik ten zostaÙ nazwany skal pozytywnego wpÙywu na
nastrój. Czwart skal¿ utworzyÙy cztery pytania o nikÙym zwizku teoretycznym,
dlatego nie zostaÙa ona uČyta w dalszych analizach. Pytania zwizane teoretycznie
z zakÙadan skal poznawcz nie stworzyÙy osobnego czynnika.
Wyniki
Korelacje mi¿dzy zmiennymi zostaÙy zaprezentowane w Tabeli 1 (brak korelacji
dla czynników Kwestionariusza Sposobów SÙuchania Muzyki wynika z zastosowania
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rotacji VARIMAX). UČywanie muzyki w celu pozytywnego wpÙywu na nastrój korelowaÙo istotnie z obiema strategiami regulacji emocji oraz z pozytywnym afektem.
Dodatkowo, tendencja do sÙuchania muzyki w celu odczuwania emocji (skala pierwsza Kwestionariusza Sposobów SÙuchania Muzyki) korelowaÙa istotnie ze strategi
poznawczego przeformuÙowania emocji.
Tabela 1
Korelacje mi¿dzy skalami uČywania muzyki, strategiami regulacji emocji i nastrojem
Pomiar
1. PrzeformuÙowaniepoznawcze
2. Supresja
3. Skala spoÙeczna
4. Skala odczuwania emocji w muzyce
5. Skala pozytywnego wpÙywu na nastrój
6. WskaĊnikpozytywnego afektu

1
0,08
0,07
0,20**
0,26**
0,25**

2
-0,08
-0,06
-0,16*
-0,31**

3
0,04

4
0,08

5
0,27**

*p<0.05,**p<0.01
ródÙo: Wyniki badaÚ wÙasnych

Nast¿pnie sprawdzono, czy sÙuchanie muzyki w celu pozytywnego wpÙywu na
emocje wiČe si¿ z istotnie wi¿kszym wyjaïnieniem wariancji pozytywnego afektu
(Model 2) niČ przy uwzgl¿dnieniu w modelu jedynie strategii regulacji emocji (Model
1). Krokowa analiza regresji wykazaÙa, Če doÙczenie tego sposobu uČywania muzyki
do modelu obejmujcego poznawcze przeformuÙowanie i supresj¿, istotnie zwi¿ksza
wyjaïnian przez niego wariancj¿ (Tabela 2).
Tabela 2
Rezultaty analizy regresji (wartoïci Ά)
Pozytywny afekt
1.PrzeformuÙowanie poznawcze
2. Supresja
3.Skala pozytywnego wpÙywu na nastrój
R2

Model 1
0, 26
-0,27
0.11*

Model 2
0, 21
-0,23
0,18
0.03*

*

p<0.01

ródÙo: Wyniki badaÚ wÙasnych

Dyskusja
Muzyka naleČy do najbardziej skutecznych metod radzenia sobie ze stresem i niepokojem oraz tworzenia poČdanej atmosfery (North, Hargreaves, O’Neill, 2000;
North Hargreaves, Hargreaves, 2004). Liczne badania pokazuj, Če sÙuchanie muzyki jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów regulacji wÙasnego nastroju – co
wi¿cej, wywoÙywanie poČdanych emocji, szczególnie poprawa nastroju i redukcja
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negatywnego efektu wymieniane jest jako podstawowy czynnik sprawiajcy, Če ludzie angaČuj si¿ w t¿ aktywnoï° (North Hargreaves, O’Neill, 2000).
Przeprowadzone przez nas badanie pokazaÙo, Če o ile samoregulacja emocji polegajca na pozytywnym przeformuÙowaniu wiČe si¿ zarówno z uČywaniem muzyki w celu wywoÙania silnych emocji, jak i uČywaniem muzyki w celu pozytywnego
wpÙywu na nastrój, to jedynie ten ostatni sposób wiČe si¿ równieČ ze zwi¿kszonym
afektem pozytywnym. Wynik ten stanowi cenne uzupeÙnienie dotychczasowych badaÚ na temat zwizków mi¿dzy sposobami uČywania muzyki a strategiami samoregulacji emocji. Brak zwizku mi¿dzy uČywaniem muzyki do pozytywnego wpÙywu
na nastrój a supresj moČe ïwiadczy° o tym, Če jest to zachowanie oparte na przemyïlanej strategii regulacji odczuwania emocji, a nie – przykÙadowo – sposobem na
„zagÙuszenie” negatywnych odczu°. Co istotne, analiza regresji wykazaÙa, Če sÙuchanie muzyki w celu pozytywnego wpÙywu na nastrój jest jego istotnym predyktorem,
przy kontroli wpÙywu obu strategii regulacji emocji. Czynnoï° ta moČe by° wi¿c dodatkowym sposobem na osiganie pozytywnego afektu. W badaniu potwierdzono
teČ otrzymywan w wi¿kszoïci badaÚ pozytywn zaleČnoï° mi¿dzy pozytywnym
afektem a tendencj do poznawczego przeformuÙowania i negatywn z tendencj do
stosowania supresji (Gross, 2003).
Badanie nie jest jednak wolne od pewnych ograniczeÚ. Konieczne s dalsze badania w celu sprawdzenia powtarzalnoïci struktury czynnikowej kwestionariusza oraz
potencjalnych mediatorów/ moderatorów opisywanej relacji.
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