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Περίληψη 

Τα ακαδημαϊκά κίνητρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων-Μέτρηση με το 
ερευνητικό εργαλείο “The Music Model of Academic Motivation”. 

Στην παρούσα μελέτη έγινε διερεύνηση των ακαδημαϊκών κινήτρων των μαθητών του Μουσικού 

Σχολείου Χανίων για το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 

162 μαθητές από τις έξι τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Η ερευνήτρια αξιοποίησε για την 

έρευνα το ειδικό τεστ μέτρησης της κινητοποίησης των μαθητών “The Music Model of Academic 

Motivation”, που κατασκεύασε ο Jones (2009) για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων φαίνεται να είναι συνολικά 

κινητοποιημένοι, καθώς οι τιμές και των πέντε παραγόντων, που επηρεάζουν τα ακαδημαϊκά 

κίνητρα των μαθητών, βρέθηκαν να είναι υψηλές. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν διαφορές με βάση 

το φύλο και το μουσικό όργανο επιλογής.  Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη 

χρησιμότητα του εργαλείου για τη συνολική αποτίμηση της κινητοποίησης των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: Aκαδημαϊκά κίνητρα, μουσική, ενδυνάμωση, χρησιμότητα, επιτυχία, ενδιαφέρον, 

φροντίδα 

Abstract  

 The academic motivation of the students of the Music School of Chania-Measurement with 
the research tool "The Music Model of Academic Motivation".  

This study explores the academic motivation of the students of the Music School of Chania for the 

course “Music Instrument of Choice”, in the framework of the postgraduate program Music 

Pedagogy of the University of Nicosia. The researcher used for this purpose the specialized test 

"The Music Model of Academic Motivation", which measures the motivation of students and 

developed by Jones (2009). 162 middle school and high school students participated in the 

research. According to the results of the research, the students of the Music School of Chania 

seem to be strong motivated, as shown by all five factors values influencing the academic 

motivation of the students which were found to be high. In addition, differences were identified 

based on gender and musical instrument selection. At the same time, the results of the research 

highlighted the usefulness of the tool for the overall assessment of student motivation. 

Keywords: Academic motivation, music, empowerment, usefulness, success, interest, care 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 
 

1.1. Εισαγωγή 

 

Τα κίνητρα ορίζονται ως «η διαδικασία με την οποία μία δραστηριότητα που κατευθύνεται προς 

έναν στόχο υποκινείται ή διατηρείται» (Schunk, Meece, & Pintrich, 2014, p.29) ή αλλιώς, όσον 

αφορά τη σχολική πραγματικότητα, κίνητρο είναι ότι ωθεί τον μαθητή στη δράση (Guay et al., 

2010). Τα κίνητρα στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μάθησης, 

καθώς κινητοποιούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα, δημιουργώντας τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την πρόσληψη της γνώσης, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους (Jones, 2018; Wentzel et al., 2010). Επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και η κατάκτηση αυτών με τη σειρά της επηρεάζει εκ 

νέου τα κίνητρα, ενισχύοντας τη θέληση για συνέχιση της συστηματικής εμπλοκής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και θέσπιση υψηλότερων στόχων (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Η 

έλλειψη τους είναι σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της σχολικής αποτυχίας και της χαμηλής 

επίδοσης των μαθητών (Bolliger, Supanakorn, & Boggs, 2010). 

Ο  τρόπος με τον οποίο τα κίνητρα των μουσικών δύναται να επηρεάσουν την εμπλοκή στη 

διαδικασία της μάθησης, την επιμονή στη μελέτη και την εξάσκηση των μουσικών οργάνων, 

παραμένει πρόκληση για τους ερευνητές (Linnenbrink-Garcia, Maehr, & Pintrich, 2011; Van 

Yperen, Bluga & Postmes, 2014). Τα ακαδημαϊκά κίνητρα στη μουσική εκπαίδευση είναι ένας 

βασικός τομέας έρευνας, ωστόσο οι θεωρητικοί και οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε μία κοινή 

θεώρηση γι’ αυτά. Ο κάθε ερευνητής τα προσεγγίζει μέσω διαφορετικών θεωριών και στρατηγικών 

μάθησης ή συνδυάζοντας κάποιες από αυτές (Evans, 2015). Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι 

η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory, Deci και Rayan,1985), η Θεωρίας 

Προσδοκίας-αξίας του Κινήτρου (Expectancy-value theory of achievement motivation, Wigfield & 

Eccles ,2000), της αυτό-έννοιας (self-concept theory/ Marsh, 1990; Marsh & Yeung, 1997; 

Schavelson & Bolus, 1982), της αυτοαποτελεσματικότητας ( self-efficacy theory/ Bandura, 1986, 

1997), της αυτοαξίας (self-worth theory/ Covington, 1992), των στόχων επίτευξης (goal orientation 

theory/ Ames, 1992) και η Θεωρία της Ροής (flow theory/ Csikszentmihalyi, 1990).  

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα μουσικά κίνητρα των μαθητών του Μουσικού σχολείου 

Χανίων, χρησιμοποιώντας το ερευνητικό εργαλείο που σχεδίασε ο Jones (2009; 2018), 

βασιζόμενος σε 28 θεωρίες, συμπεριλαμβανόμενων και των παραπάνω, που εξηγούν τα κίνητρα 

μάθησης (βλ. Παράρτημα 1). Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου παρουσιάζονται το πρόβλημα, 

ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές υποθέσεις, η σημασία και η 

αναγκαιότητα της έρευνας καθώς και η οριοθέτηση του προβλήματος.     
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1.2. Διατύπωση Προβλήματος 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όσον αφορά την κινητοποίηση των μαθητών και την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος για τις διαδικασίες μάθησης είναι καθοριστικής σημασίας. Ο εκπαιδευτικός είναι 

αυτός που οργανώνει το μάθημα με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να νιώθουν ότι λειτουργούν 

μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας, στο οποίο θα αναπτύσσονται τόσο 

γνωστικά όσο και συναισθηματικά και κοινωνικά (Τριλιανός, 2013). Οι μελέτες για τα κίνητρα των 

μαθητών υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική υποστήριξη συνδέεται με την επίδοση και την καλή 

κοινωνική ζωή στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως κατά την περίοδο 

της εφηβείας (Wentzel, Battle, Russell & Looney, 2010). 

Τα ακαδημαϊκά κίνητρα των έφηβων μαθητών μειώνονται με την έναρξη της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και συχνά η μείωση αυτή παρατηρείται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Hanewald, 

2013; Strunk, Lane, & Mwavita, 2018; Wijsman et al.,2016; Wijsman et al., 2019). Τα ευρήματα 

αυτά άλλοτε συνάδουν με αυτά των ερευνών για τα μουσικά κίνητρα των μαθητών (Creech & 

Hallam, 2011; Driscoll, 2009; Egilmez & Engur, 2017; Juvonen, 2011; Hallam et al., 2017; Leung & 

McPherson, 2011; McPherson & O’neill ,2010; McEwen, 2013; McPherson et al., 2015; Ng & 

Hartwig, 2011; Schatt, 2017) και άλλοτε όχι (Anttila, 2010; Creech & Hallam, 2011; Economidou-

Stauvrou, 2020; Economidou-Stavrou & Papageorgi, 2020; Hallam, 2013; Kinney, 2010; Martin, 

2012). Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει ακολουθώντας ορισμένες τακτικές και στρατηγικές 

μάθησης να φροντίσει οι μαθητές του να διατηρούν υψηλά τα ακαδημαϊκά τους κίνητρα.  

Η ανίχνευση των κινήτρων των μαθητών είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, ωστόσο 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μπορούν να προδώσουν την ύπαρξή τους (Strombach et al., 

2016). Ο εντοπισμός και η διερεύνησή τους βοηθά την κατανόηση των λόγων που κινητοποιούν 

τους μαθητές να συμμετέχουν στα μαθήματα μουσικής, να τα καταφέρνουν με τις όποιες 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν, να δείχνουν επιμονή κατά τη διάρκεια της μελέτης τους και να 

οδηγούνται ή όχι στην επιτυχία (Evans, 2015). Άρα, η ισχυρή παρουσία τους ή η απουσία τους 

μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ποιες στρατηγικές θα ακολουθήσουν οι 

εκπαιδευτικοί, ώστε να τα διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα ή να τα ενισχύσουν. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μέτρηση των πέντε συνιστωσών του ερευνητικού μοντέλου “The 

Music Model of Academic Motivation”, που σύμφωνα με τον Jones (2009), κάθε μία από αυτές 

πρεσβεύει ένα σύνολο θεωριών και στρατηγικών μάθησης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όταν οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν  χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία που αφορούν αυτές τις 

συνιστώσες, οι μαθητές έχουν αυξημένα κίνητρα για μάθηση (Jones, 2009; 2018).  
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1.3. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των ακαδημαϊκών κινήτρων των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Χανίων, που συμμετέχουν στα μαθήματα των μουσικών οργάνων, 

χρησιμοποιώντας το ερευνητικό εργαλείο μέτρησης “The Music Model of Academic Motivation”, το 

οποίο μετρά πέντε βασικές συνιστώσες που ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών, την ενδυνάμωση 

(empowerment), τη χρησιμότητα (usefulness), την επιτυχία (success), το ενδιαφέρον (interest) και 

τη φροντίδα (caring).  H έρευνα αποσκοπεί στο να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

 

1) Πόσο υψηλές είναι οι τιμές των κινήτρων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων 

που συμμετέχουν στα μαθήματα των μουσικών οργάνων; 

2) Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κίνητρων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων 

που συμμετέχουν στα μαθήματα των οργάνων με βάση το φύλο; 

3) Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κινήτρων μεταξύ των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Χανίων που παίζουν διαφορετικά μουσικά όργανα στα μαθήματα μουσικού οργάνου;  

4) Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κινήτρων μεταξύ των μαθητών που κάνουν μαθήματα 

μουσικών οργάνων εκτός σχολείου και των μαθητών που παρακολουθούν μαθήματα 

μουσικών οργάνων μόνο στο σχολείο; 

 

1.4   Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

1η Ερευνητική Υπόθεση: Οι τιμές των κινήτρων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων είναι 

μέτριες έως υψηλές. 

 

2η Ερευνητική Υπόθεση: Υπάρχουν διαφορές στα κίνητρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Χανίων που σχετίζονται με το φύλο. 

 

3η Ερευνητική Υπόθεση: Δεν διαφοροποιούνται τα κίνητρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Χανίων με βάση το μουσικό όργανο που έχουν επιλέξει. 

 

4η Ερευνητική Υπόθεση: Υπάρχουν διαφορές στα κίνητρα των μαθητών που κάνουν μαθήματα 

μουσικών οργάνων εκτός του Μουσικού Σχολείου Χανίων και εκείνων που δεν κάνουν.  
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1.5    Σημαντικότητα και Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Η διερεύνηση των κινήτρων των μαθητών μπορεί να παρέχει στον εκπαιδευτικό πολύ 

σημαντικές και βοηθητικές πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Η 

ανίχνευση των κινήτρων κατευθύνει τον εκπαιδευτικό στις περιοχές που χρειάζονται ενίσχυση, 

ώστε η διδασκαλία του να έχει τα επιθυμητά και προσδοκώμενα αποτελέσματα (Jones, 2018). 

Σύμφωνα με τον Jones (2009) εάν οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν όσους περισσότερους 

παράγοντες κινητοποίησης μπορούν, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες οι μαθητές να συμμετέχουν 

στη διαδικασία της μάθησης και να σημειώσουν πρόοδο (Jones, 2009; 2018). Γενικότερα, οι 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι παράγοντες κινητοποίησης συσχετίζονται σε ορισμένα 

περιβάλλοντα, όταν περισσότερα από ένα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ερμηνεύσουν τα κίνητρα ενός μαθητή και ότι αν συνυπάρχουν όσο περισσότεροι γίνεται παράγουν 

υψηλότερα επίπεδα κινήτρου από ότι αν οι στρατηγικές ενίσχυσης χρησιμοποιούνται μεμονωμένα 

(Jones, 2009; 2018; Kaufman & Dodge, 2009).  

Ακόμη, η διερεύνηση των κινήτρων των μαθητών και ο επανασχεδιασμός της διδασκαλίας από 

τον εκπαιδευτικό μπορούν να επηρεάσουν το πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν τους 

εκπαιδευτικούς, το αν θα συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον προσανατολισμό 

τους προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων,  το αν θα έχουν καλή επίδοση και τα βέλτιστα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Raufelder et al., 2012). Από τη σημαντικότητα όλων των παραπάνω 

στοιχείων κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της παρούσας έρευνας να ερευνηθούν τα κίνητρα των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προχωρήσουν σε 

διαπιστώσεις που θα τους οδηγήσουν στην υιοθέτηση αποτελεσματικότερων στρατηγικών 

μάθησης, που αυξάνουν τα επίπεδα των κινήτρων και παρακινούν τους μαθητές, με απώτερο 

στόχο τη σχολική ευημερία και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.  

Επιπλέον, η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της εργασίας διαφαίνεται στο γεγονός της μη 

ύπαρξης αντίστοιχων ερευνών στον ελλαδικό χώρο που ερευνούν την κινητοποίηση των μαθητών 

στα μαθήματα μουσικής που παρέχονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών των Μουσικών 

Σχολείων της χώρας. 

 

1.6   Οριοθέτηση της έρευνας 

  

  Στην παρούσα έρευνα, όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες ενότητες, γίνεται 

διερεύνηση των κινήτρων των μαθητών του Μουσικού σχολείου Χανίων, που συμμετέχουν στα 

μαθήματα των μουσικών οργάνων. Ειδικότερα η μελέτη εστιάζει στο πως ο εκπαιδευτικός και οι 

στρατηγικές μάθησης που ακολουθεί επηρεάζουν την παρακίνηση των μαθητών και τα 

ακαδημαϊκά τους κίνητρα. Γίνεται μέτρηση των ακαδημαϊκών κινήτρων και συσχέτιση των 
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αποτελεσμάτων με τις μεταβλητές φύλο, μουσικό όργανο και μαθήματα μουσικού οργάνου εκτός 

σχολείου. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα ακαδημαϊκά κίνητρα όπως τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή, η επιρροή της οικογένειας και της παρέας των συνομηλίκων δεν θα 

εξεταστούν στην παρούσα έρευνα, καθώς το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αδυνατεί να 

παρέμβει με κάποιο τρόπο σε αυτούς. 

 

1.7  Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε το γενικότερο πλαίσιο της έρευνας, η προβληματική από 

την οποία προέκυψε ο σκοπός της έρευνας, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα, οι 

ερευνητικές υποθέσεις, η αναγκαιότητα και η σημαντικότητα της εργασίας, και τέλος η οριοθέτηση 

της έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου και ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας που αφορά τα μουσικά κίνητρα.  
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Κεφάλαιο 2ο: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 
2.1. Εισαγωγή  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, το οποίο 

αφορά τις θεωρίες και τις έρευνες στις οποίες βασίστηκε το μοντέλο ‘The Music Model of 

Academic Motivation’. Ακολουθεί η παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας με σχετικές έρευνες 

που αφορούν τις πέντε βασικές συνιστώσες του μοντέλου από ερευνητές που χρησιμοποιούν 

ποικιλία ερευνητικών εργαλείων. Και στη συνέχεια, η κριτική σύνθεση της βιβλιογραφίας.  

  

 

2.2. To ερευνητικό μοντέλο ‘The Music Model of Academic Motivation’ 

 

Το μοντέλο διερεύνησης των ακαδημαϊκών κινήτρων ‘The Music Model of Academic 

Motivation’  εντάσσεται σε ένα κοινωνικο-γνωστικό θεωρητικό πλαίσιο και βασίζεται σε μία 

σύνθεση της θεωρίας και της έρευνας, από την  οποία προκύπτει ότι οι μαθητές έχουν κάποιες 

ψυχολογικές ανάγκες, ότι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές και ότι η ικανοποίηση αυτών των αναγκών 

επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους. Η χρησιμότητα του ερευνητικού εργαλείου 

έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους (Jones, 2009; 2018). Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει 

αναλυτική περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου, που διαμόρφωσε την κάθε συνιστώσα του 

ερευνητικού μοντέλου του καθηγητή Jones.  

Το μοντέλο αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες την ενδυνάμωση (empowerment), τη 

χρησιμότητα (usefulness), την επιτυχία (success), το ενδιαφέρον (interest) και τη φροντίδα 

(caring). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1., η ενδυνάμωση έχει να κάνει με το να αισθάνονται οι 

μαθητές ενδυναμωμένοι έχοντας τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ορισμένες 

πτυχές της μάθησής τους, η χρησιμότητα των μαθημάτων με το αν καταλαβαίνουν οι μαθητές γιατί 

αυτό που μαθαίνουν είναι χρήσιμο για τους βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους 

τους, η επιτυχία στα μαθήματα με το εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν, εφόσον 

καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια, το ενδιαφέρον για τα μαθήματα, με το αν οι μαθητές  

ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η φροντίδα με το εάν οι 

μαθητές πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός και άλλοι στο μαθησιακό περιβάλλον ενδιαφέρονται για τη 

μάθησή τους και για αυτούς ως άτομα (Jones, 2009; 2018).  
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Σχήμα 1.1. Συνιστώσες μοντέλου  

 

Η μεταβλητή της ενδυνάμωσης σύμφωνα με το ‘The Music Model of Academic Motivation’ 

εξετάζεται στο πλαίσιο της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory), που 

αναπτύχθηκε από τους Deci και Rayan (1985). Η θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού εστιάζει στο 

περιβάλλον του ατόμου και στην επίδραση που έχει αυτό στο άτομο,  στην αυτονομία του ατόμου 

και στα κίνητρα. Ο αυτοπροσδιορισμός έχει να κάνει με την ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν την 

πεποίθηση ότι επιλέγουν τις ενέργειές τους  µε τη θέλησή τους. Μία βασική πτυχή της θεωρίας 

αυτής είναι ότι τα άτομα απολαμβάνουν μία δραστηριότητα όταν τους επιτρέπεται να έχουν μία 

αίσθηση σχετικής αυτονομίας και ελέγχου της δραστηριότητας αυτής (Deci & Ryan, 1985). Η 

ενδυνάμωση λοιπόν, αναφέρεται στο ποσοστό του αντιληπτού ελέγχου που έχουν οι μαθητές κατά 

τη διαδικασία της μάθησης.  

Από σχετικές έρευνες έχει βρεθεί ότι όταν η μεταβλητή της ενδυνάμωσης ενισχύεται από 

τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές λαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως η υψηλότερη αυτοεκτίμηση, η 

θετικότερη στάση προς το σχολείο, η προτίμηση για δύσκολες εργασίες, η αυξημένη συμμετοχή 

και οι υψηλότεροι βαθμοί. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να θεωρεί 

ότι δίνει αρκετές ελευθερίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο αυτό που έχει σημασία 

είναι το αν οι μαθητές πιστεύουν ότι έχουν κάποια μορφή αυτονομίας (Jones, 2009; 2018). 

 Η χρησιμότητα (usefulness) εξετάζεται από τη σκοπιά της Θεωρίας Προσδοκίας-αξίας του 

Κινήτρου (Expectancy-value theory of achievement motivation), που ανέπτυξαν οι Wigfield & 

Eccles (2000). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία τα κίνητρα επηρεάζονται τόσο από τις προσδοκίες 

όσο και από τις αξίες. Στο μοντέλο αυτό η χρησιμότητα έχει να κάνει με το πόσο χρήσιμη είναι μία 

εργασία σε σχέση με τους μελλοντικούς στόχους ενός ατόμου (Wigfield & Eccles, 2000). Μία 

ομάδα μαθημάτων ή ένα μάθημα έχει αξία και υψηλή τιμή χρησιμότητας όταν ένας μαθητής θεωρεί 
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ότι οι γνώσεις που θα πάρει θα εκπληρώσουν τους μακροπρόθεσμους στόχους της απόκτησης 

ενός πτυχίου ή θα φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα επαγγελματική του ζωή (Jones, Paretti, Hein & 

Knott, 2010). Οι πεποιθήσεις που προσδίδουν αξία σε ένα μάθημα οδηγούν σε μεγαλύτερη 

γνωστική εμπλοκή, επιμονή, προσπάθεια και καλύτερες επιδόσεις (Schunk, Pintrich & Meece, 

2010). 

 Η επιτυχία (success) αναφέρεται στην πίστη ότι αν οι μαθητές καταβάλουν την απαιτούμενη 

προσπάθεια θα καταφέρουν να επιτύχουν. Η συνιστώσα της επιτυχίας συνδέεται με την 

αυτοαντίληψη της ικανότητας, που έχει κεντρική θέση σε πολλές θεωρίες για τα κίνητρα, όπως της 

αυτό-έννοιας (self-concept theory/ Marsh, 1990; Marsh & Yeung, 1997; Schavelson & Bolus, 

1982), της αυτοαποτελεσματικότητας ( self-efficacy theory/ Bandura, 1986, 1997), της αυτοαξίας 

(self-worth theory/ Covington, 1992), των στόχων επίτευξης (goal orientation theory/ Ames, 1992) 

και της προσδοκίας-αξίας (expectancy-value theory/ Wigfield & Eccles, 2000).  

 Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι είναι ικανοί και καλοί σε αυτό που κάνουν ή 

με άλλα λόγια να αποφύγουν το να είναι αποτυχημένοι. Οι μαθητές που νιώθουν ότι θα είναι καλοί 

σε μία δραστηριότητα, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων τους, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να την επιλέξουν, να κάνουν επίμονη προσπάθεια παρά τις όποιες δυσκολίες, στην 

πορεία να την απολαύσουν και να την φέρουν εις πέρας. Δεν αρκεί οι μαθητές απλώς να πετύχουν 

σε μία δραστηριότητα. Η κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να έχει κάποια βαθμό δυσκολίας, ώστε να 

παρακινεί τους μαθητές να ασχοληθούν μαζί της (Jones, 2018). Σύμφωνα με τη Θεωρία της Ροής 

(flow theory/ Csikszentmihalyi, 1990), οι μαθητές επιλέγουν δραστηριότητες που η δυσκολία τους 

βρίσκεται κοντά στο επίπεδό τους. Στην περίπτωση που μία δραστηριότητα είναι αρκετά δύσκολη 

ο μαθητής αισθάνεται άγχος. Από την άλλη αν μία δραστηριότητα είναι πολύ εύκολη δεν κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του μαθητή, ώστε να ασχοληθεί μαζί της (Jones, 2009; 2018). 

 Το ενδιαφέρον σύμφωνα με τις Hidi & Renninger (2006) είναι μία μεταβλητή που σχετίζεται 

με τα κίνητρα και έχει να κάνει με την ψυχολογική κατάσταση εκείνη που το άτομο επιθυμεί να 

συμμετέχει σε μία δραστηριότητα με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το ενδιαφέρον διαφοροποιείται 

από τις άλλες αιτίες παρακίνησης για εμπλοκή στη διαδικασία της μάθησης, καθώς εκδηλώνεται 

ταυτόχρονα συναισθηματικά και γνωστικά, με την έκφραση του θετικού συναισθήματος της 

αρεσκείας, αλλά και με την γνωστική απαίτηση για συγκέντρωση και προσοχή (Hidi & Renninger, 

2006). Οι ερευνητές αναφέρονται κυρίως σε δύο είδη ενδιαφέροντος, το καταστασιακό (situational) 

και το ατομικό (personal). Το καταστασιακό ενδιαφέρον προκύπτει από τα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος του ατόμου και έχει προσωρινή αξία, η οποία μπορεί να μεταβληθεί σε σταθερή, 

ενώ το ατομικό ενδιαφέρον έχει αξία που διαρκεί σε βάθος χρόνου. Οι Hidi και Renninger (2006) 

ανέπτυξαν ένα μοντέλο για το ατομικό ενδιαφέρον, το οποίο αποτελείται από τέσσερεις φάσεις 

εξέλιξης του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτό, αρχικά το άτομο εκδηλώνει ένα περιστασιακό 

στιγμιαίο ενδιαφέρον, το οποίο έχει τη δυνατότητα στην πορεία να εξελιχθεί σε ατομικό.  
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Το ενδιαφέρον ενεργοποιεί τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της μνήμης και 

κινητοποιεί τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον 

για μία δραστηριότητα μπορούν να ανακαλέσουν γνώσεις του παρελθόντος και να 

χρησιμοποιήσουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, εμφανίζοντας μεταγνωστικές 

ικανότητες. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, θα πρέπει να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία 

τους, ώστε να γίνεται πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Όπως αναφέρουν οι Hidi και 

Renninger (2006) «Η πιθανότητα να εκδηλωθεί το  ενδιαφέρον είναι ατομική υπόθεση, αλλά το 

περιεχόμενο και το περιβάλλον καθορίζουν την κατεύθυνση του ενδιαφέροντος και συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη του» (σελ.12).  

Τέλος, η φροντίδα είναι μία ακόμη συνιστώσα ενίσχυσης των ακαδημαϊκών κινήτρων των 

μαθητών. Οι μαθητές έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τους 

ίδιους αλλά και για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.  Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

άνθρωποι έχουν την ανάγκη να διατηρούν σχέσεις φροντίδας (Baumeister & Leary, 1995; Ryan & 

Deci, 2000). Οι Baumeister και Leary (1995), αποδίδουν δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην 

ανάγκη του ατόμου να ανήκει κάπου. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα άτομα 

επιθυμούν να έχουν συχνές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις με τα άλλα άτομα και το δεύτερο, με 

την επιθυμία του ατόμου να νιώθει αρεστό και με το ότι η σχέση που θα αναπτύξει θα διατηρηθεί 

μέσα στο χρόνο (Baumeister & Leary, 1995). Ο Reeve (1996) αναφέρει ότι οι ερευνητές εντόπισαν 

τις ποιότητες στις σχέσεις μαθητή εκπαιδευτικού που παρακινούν τους μαθητές στη διαδικασία της 

μάθησης. Σύμφωνα με αυτές οι μαθητές επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν στοργή, να τους 

συμπαραστέκονται και να είναι διαθέσιμοι όταν τους χρειάζονται (Reeve, 1996). Όταν οι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σχέσεις φροντίδας με τους μαθητές έχει βρεθεί ότι έχουν θετική στάση 

προς το σχολείο, συμμετέχουν ενεργά και καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια στις διαδικασίες 

της μάθησης (Freeman, Anderman & Jenson, 2007; Walker & Green, 2009).  

Στο Σχήμα 1.2. φαίνεται ότι οι εξωτερικές (external variables) και εσωτερικές (internal) 

μεταβλητές έχουν αμφίδρομη σχέση, και επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των μαθητών για ένα 

μάθημα στο οποίο συμμετέχουν. Οι πεποιθήσεις αυτές (για την ενδυνάμωση, τη χρησιμότητα, την 

επιτυχία, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα) μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές στο να 

εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία και να πετύχουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, τα 

οποία με τη σειρά τους θα επηρεάσουν εκ νέου τις εξωτερικές και εσωτερικές μεταβλητές (Jones, 

2018). Ωστόσο, το μοντέλο ‘The Music Model of Academic Motivation’ επικεντρώνεται στη 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των μαθητών σε σχέση με τη σχολική πραγματικότητα, και δεν 

εξετάζει παράγοντες επιρροής όπως το οικογενειακό περιβάλλον και οι παρέες των συνομηλίκων, 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός μαθητή και τα γενικότερα πιστεύω του. 
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Σχήμα 1.2. Εξωτερικές και Εσωτερικές Μεταβλητές 

 

 

2.2.1 Η συνιστώσα της ενδυνάμωσης 

 

Η συνιστώσα της ενδυνάμωσης σχετίζεται άμεσα με την θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 

(self-determination theory, Deci & Ryan, 1985) και τα ακαδημαϊκά κίνητρα των μαθητών (Jones, 

2009;2018). Σύμφωνα με αυτή η ενδυνάμωση των μαθητών συνδέεται άμεσα με την αυτονομία. Η 

αυτονομία έχει να κάνει με το περιθώριο της επιλογής και της έκφρασης της βούλησης του ατόμου. 

Συνεπώς, οι μαθητές θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν κάποιο έλεγχο σε ορισμένες πτυχές της 

μάθησής τους.  Στη εκπαιδευτική πράξη συχνά εξισώνεται η υποστήριξη της αυτονομίας με μία 

εκδοχή της διδασκαλίας που δεν έχει καμία δομή,  παρόλο που η δομή έχει διαπιστωθεί ότι είναι 

απαραίτητη στην εκπλήρωση της αυτονομίας των μαθητών (Jang, Reeve, & Deci, 2010). Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσα σε ένα περιβάλλον δομημένης διδασκαλίας οι μαθητές μπορούν 

να αισθάνονται αυτόνομα, επειδή έχουν πίστη στην αξία της τάξης και εμπιστεύονται τον δάσκαλο 

να καθοδηγεί τη μάθησή τους (Chirkov, 2009; Jang et al., 2010).  Οι εκπαιδευτικοί για να 

υποστηρίξουν την αυτονομία μπορούν να χρησιμοποιούν μη ελεγκτική γλώσσα επικοινωνίας και 

να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των μαθητών τους (Jang et al., 2010). 

Στη διδασκαλία της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παρατηρείται μία έλλειψη υποστήριξης της 

αυτονομίας από τους εκπαιδευτικούς. Το μάθημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο που ο 

μαθητής δεν έχει ουσιαστικό λόγο κατά τη διάρκειά του, αντίθετα με τον δάσκαλο που φαίνεται να 

αποφασίζει για ένα σύνολο μαθησιακών στόχων και δραστηριοτήτων για εκείνον χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του (Creech, 2012). Η αυτονομία φαίνεται πως είναι προβλεπτικός 

παράγοντας της προθυμίας για μελέτη, της επιμονής κατά την εξάσκηση, της ποιοτικής μελέτης 
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και της αντιμετώπισης των προκλήσεων (Bonville-Roussy, Vallerand & Bouffard, 2013; Evans & 

Bonville-Roussy, 2015; Maclntyre & Potter, 2013; Troum, 2010), ενώ η έλλειψη αυτής 

προβλεπτικός παράγοντας της απροθυμίας για μελέτη και της διακοπής των μαθημάτων (Creech, 

2012; Evans, McPherson & Davidson, 2012).    

 Οι ερευνητές Maclntyre και Potter (2013), σε έρευνα που διεξήγαν σε φοιτητές (διεθνές 

δείγμα 599 μουσικών, κιθάρα: N=292, πιάνο: N=307) μέσω της χρήσης του διαδικτύου 

(συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Self-Determination Scale, Williams & Deci, 1996), 

διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές που έπαιζαν κιθάρα είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας από τους 

φοιτητές του πιάνου και μεγαλύτερη διάθεση για μελέτη. Η διαφοροποίηση αυτή αποδόθηκε στο 

διαφορετικό στυλ διδασκαλίας των δύο οργάνων. Τα μαθήματα του πιάνου φάνηκε πως ήταν 

περισσότερο τυπικά και άκαμπτα στη δομή τους, γεγονός που επηρέαζε τα επίπεδα αυτονομίας 

των φοιτητών και την προθυμία τους για μελέτη (Maclntyre & Potter, 2013). Στην έρευνα της 

Creech (2012), συμμετείχαν 11 δάσκαλοι βιολιού και οι μαθητές τους (11-16 ετών). Μετά από την 

ανάλυση  23 ηχογραφήσεων των μαθημάτων διαπιστώθηκε ότι το διαπροσωπικό στυλ 

αλληλεπίδρασης μαθητών και δασκάλων είχε επιπτώσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι 

εκπαιδευτικοί που δεν άφηναν χώρο να ακουστεί η φωνή των μαθητών τους περιόριζαν την 

πρόοδο τους, σε αντίθεση με τους πιο ευαισθητοποιημένους δασκάλους που άφηναν αρκετές 

ελευθερίες στους μαθητές (Creech, 2012). 

Στην έρευνα του Anttila (2010) χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από 3 διαφορετικές έρευνες 

για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για το μάθημα της μουσικής στο δημόσιο Φιλανδικό σχολείο. 

Από τη δεύτερη έρευνα (Anttila, 2006a, 2006b-web questionnaire), στην οποία συμμετείχαν 426 

μαθητές γυμνασίου και λυκείου, προέκυψε ότι το 76% ανέφερε ότι το μάθημα της μουσικής ήταν 

αρεστό και το 87% δήλωσε ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε για το μάθημα. Ωστόσο, από τις 

απαντήσεις των μαθητών φάνηκε πως επιθυμούσαν περισσότερη ποικιλία δραστηριοτήτων 

(τραγούδι, εκμάθηση μουσικού οργάνου, χορό) και ειδικότερα να συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα 

με τους συμμαθητές τους. Επιπλέον, επιθυμούσαν δραστηριότητες με πιο μοντέρνα μουσική 

σχετική με τα ενδιαφέροντα τους και την κουλτούρα του κάθε μαθητή (Anttila, 2010).  

Η επιλογή του ρεπερτορίου φάνηκε να είναι σημαντική και στην έρευνα των Creech και 

Hallam (2011).  Οι ερευνήτριες διαπίστωσαν ότι οι μαθητές επωφελούνται της διαδικασίας του 

μαθήματος όταν εισακούγονται οι επιθυμίες τους. Η έρευνα εστίασε στη μελέτη των επιπτώσεων 

της αλληλεπίδρασης των μαθητών (337 μαθητές, ηλικίας 8-18 ετών) με τους γονείς και τους 

δασκάλους στο πλαίσιο της εκμάθησης του μουσικού οργάνου της επιλογής τους, 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο (Survey of Pupil Attitudes that measure 

childrens satisfaction with instrumental lessons/ Rife, Shnek, Lauby & Lapidus, 2001 and 

interpersonal qualities of teachers/Wubbels, Creton & Levy, 1993). Οι ερευνήτριες διαπίστωσαν 

ότι υπήρξε χαμηλή βαθμολογία στην ικανοποίηση των μαθητών από τα μαθήματα βιολιού. Οι 
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χαμηλές αυτές βαθμολογίες φάνηκε να σχετίζονται με το αν μάθαιναν αρκετά σε κάθε μάθημα και 

με την επιλογή του ρεπερτορίου από τον εκπαιδευτικό. Αν και οι μαθητές δήλωσαν ότι 

απολαμβάνουν να παίζουν βιολί, η ικανοποίηση αυτή δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία του μαθήματος (Creech & Hallam, 2011).  

Η μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή του ρεπερτορίου φάνηκε να είναι μία από τις 

επιθυμίες των μαθητών της Κύπρου, στην έρευνα των Economidou-Stavrou και Papageorgi 

(2020). Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 749 μαθητών, ηλικίας 12 έως 14 ετών, από 12 δημόσια 

σχολεία της Λευκωσίας. Το 48,5% του δείγματος ήταν κορίτσια και το 51.5 % αγόρια. Οι μαθητές 

κατέταξαν το μάθημα της μουσικής ως το δεύτερο αγαπημένο τους μάθημα. Παρ’ όλα αυτά, από 

τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι μαθητές θα ήθελαν να έχουν περισσότερες 

ελευθερίες στην επιλογή των μουσικών κομματιών όσον αφορά την εκτέλεση και ακρόαση τους, τη 

δυνατότητα επιλογής πιο μοντέρνας μουσικής και μουσικών οργάνων (ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα 

κ.α.), μεγαλύτερη αυτονομία στην ενορχήστρωση των κομματιών από τους ίδιους και την επιλογή 

να συνθέτουν τη δική τους μουσική, την οποία θα παίζουν με φίλους (Economidou-Stavrou & 

Papageorgi, 2020).  

   Από τα ευρήματα της μελέτης της Troum (2010) που έγινε με σκοπό να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις των φοιτητών μουσικής (Ν=366) σε 6 πανεπιστήμια της Φλόριντα για τις σχέσεις 

μεταξύ της υπαρκτής αυτονομίας, της ικανότητας και της επιμονής στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η 

αντιληπτή αυτονομία επιδρά άμεσα στην επιμονή που δείχνουν οι φοιτητές κατά τη μελέτη τους. 

Απαντώντας σε 3 ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια (Learning Climate Questionnaire, 

Perceived Competence for Learning Scale, The short form of the Learning Climate, Deci & Ryan) 

οι μαθητές υποστήριξαν ότι όταν είχαν αρκετή αυτονομία στο μαθησιακό τους περιβάλλον ήταν πιο 

πιθανό να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως πιο επίμονο σε σχέση με τους μαθητές που 

υποστήριξαν ότι είχαν λιγότερη αυτονομία (Troum, 2010). Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η 

έρευνα των Bonneville-Roussy, Vallerand & Bouffard (2013). Τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

στηρίχθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, συμμετείχαν 144 

μουσικοί με υψηλή εξειδίκευση (60 άντρες, 84 γυναίκες), με μέση ηλικία τα 21 έτη (από 15-33 

ετών), που παρακολούθησαν ένα καλοκαιρινό μουσικό σχολείο στην περιοχή του Καναδά. Οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο που περιείχε προσαρμοσμένα στοιχεία από τα 

εξής ερευνητικά εργαλεία: Autonomy scale (Lavigne et al., 2007; Pelletier et al., 2001), The 

Passion Scale (Vallerand et al., 2003; Mageau et al., 2009; Bonneville-Roussy et al., 2011), Ten 

Item Personality Inventory (TIPI; Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν θετική συσχέτιση της αυτονομίας των μουσικών με το πάθος και την επιμονή για 

μελέτη. Στη δεύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίχθηκαν στις απαντήσεις 218 

συμμετεχόντων με μέση ηλικία τα 18 έτη (από 16-30 ετών, 116 άντρες, 102 γυναίκες, 14 δεν 

δήλωσαν φύλο), από δύο διαφορετικά κολέγια στον Καναδά. Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας 
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ήταν: The Passion Scale (Vallerand et al., 2003; Mageau et al., 2009; Bonneville-Roussy et al., 

2011), Identity Scale (Jackson, 2002), The Perceived Autonomy Support Scale for employees 

(PASS-E; Moreau & Mageau, 2012), The self-esteem scale (Rosenberg, 1965) και η επανεγγραφή 

στα μαθήματα μουσικής. Μετά από την ανάλυση των μετρήσεων διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση 

του πάθους και της επιμονής για μελέτη με την αντιληπτή αυτονομία των φοιτητών (Bonneville-

Roussy, Vallerand & Bouffard, 2013).   

Στην έρευνα των Evans, ΜcPherson και Davidson (2012), συμμετείχαν 104 άτομα που 

συμμετείχαν σε αντίστοιχη έρευνα που ξεκίνησε από τους McPherson και Davidson (2006), σε 8 

δημοτικά σχολεία της πόλης του Σίδνεϋ. Μετά από πέντε χρόνια το 41% του δείγματος 

εξακολουθούσε να συμμετέχει στη σχολική μπάντα. Ωστόσο, οι ερευνητές μελέτησαν τις 

ψυχολογικές ανάγκες όλων των μαθητών του δείγματος.  Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

φάνηκε ότι η απουσία της αυτονομίας, της επάρκειας και της ανάγκης για κοινωνικοποίηση ήταν 

προβλεπτικοί παράγοντες για τη διακοπή της συμμετοχής στη σχολική μπάντα (Evans, 

ΜcPherson και Davidson, 2012). Αντίθετα, από τα αποτελέσματα της έρευνας των Evans και 

Bonville-Roussy (2015) σε 410 φοιτητές και μαθητές μουσικών σχολών με μέση ηλικία τα 21 έτη, 

φάνηκε ότι η ικανοποίηση αυτών των αναγκών δρα θετικά στη συχνότητα και την ποιότητα της 

εξάσκησης, όπως και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενασχόλησης με την οργανική 

μουσική. Τα ερευνητικά εργαλεία της μελέτης ήταν τα εξής: Balanced Measure of Psychological 

Needs (BMPN; Sheldon & Hilpert, 2012), Self-regulation questionnaire (SRQ, Ryan and Connell’s, 

1989, προσαρμογή από τους ερευνητές), ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο από τους ερευνητές 

(Evans & Bonville-Roussy, 2015).  

Στην πρόσφατη έρευνα της Hadjikou (2020) διερευνήθηκαν οι πεποιθήσεις των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών για τη βιωματική μάθηση στο μάθημα της μουσικής. Το δείγμα αποτέλεσαν 

οκτώ καθηγητές και οκτώ ομάδες 51 μαθητών (ηλικίας 11 έως 12 ετών). Η ερευνήτρια μετά από 

ανάλυση των συνεντεύξεων που διεξήγαγε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές θα 

επιθυμούσαν μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μία εκπαιδευτική 

διαδικασία λιγότερο δασκαλοκεντρική. Φάνηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι όταν είχαν 

περισσότερη ελευθερία στις δημιουργικές δραστηριότητες που αφορούν τη σύνθεση και τον 

αυτοσχεδιασμό και όταν η επιλογή του ρεπερτορίου ήταν κοντά στα ενδιαφέροντα τους (Hadjikou, 

2020).  

 

2.2.2 Η συνιστώσα της χρησιμότητας 

 

H συνιστώσα της χρησιμότητας σχετίζεται άμεσα με τη Θεωρίας Προσδοκίας-Αξίας του 

κινήτρου (Expectancy-Value Theory of achievement motivation, Wigfield & Eccles, 2000). 

Σύμφωνα με αυτή, τα κίνητρα των μαθητών επηρεάζονται από τις προσδοκίες και την αξία που 
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δίνουν σε ένα μάθημα. Η συμμετοχή και η πρόοδος τους σε αυτό εξαρτάται από τις πεποιθήσεις 

που διαμορφώνουν για τη χρησιμότητα του. Φαίνεται πως έχουν την ανάγκη να πιστεύουν πως η 

ενασχόληση με ένα μάθημα θα τους οδηγήσει στην επίτευξη κάποιου μακροπρόθεσμου στόχου ή 

στην επαγγελματική εξασφάλιση (Jones et al., 2010).   

Οι ερευνήτριες Creech και Hallam (2011) (βλ.2.2.1) ύστερα από την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές σημείωναν ελαφρώς 

υψηλότερες τιμές μουσικών επιτευγμάτων όταν οι μαθητές εξασκούνταν για να πετύχουν έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο, παρά όταν εξασκούνταν για το επόμενο μάθημα ή για να ευχαριστήσουν 

τον δάσκαλό τους (Creech & Hallam, 2011).  

Στην έρευνα των McPherson και O’Neill (2010), συμμετείχαν 24.143 άτομα (11.909 

γυναίκες και 10.066 άνδρες) ηλικίας 9-21 ετών, από 8 χώρες (Βραζιλία, Κίνα, Φιλανδία, Χονγκ 

Κονγκ, Ισραήλ, Κορέα, Μεξικό, Η.Π.Α.). Οι ερευνητές εξέτασαν τις πεποιθήσεις των μαθητών για 

το μάθημα της μουσικής και επιπλέον πέντε μαθημάτων (τέχνες, γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές 

επιστήμες, φυσική αγωγή), χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο μέτρησης, 

στα πλαίσια της θεωρίας Προσδοκίας-Αξίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε 

μείωση στις βαθμολογίες των μαθητών όσον αφορά τις αντιλήψεις των ικανοτήτων τους και την 

αξία των μαθημάτων περνώντας από τη μία βαθμίδα στην άλλη όπως και στη μετάβαση από την 

πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές απέδιδαν μικρή αξία στο μάθημα της 

μουσικής και είχαν χαμηλά ποσοστά στη μεταβλητή της αντίληψης της ικανότητας σε σχέση με τα 

άλλα μαθήματα. Έτσι, είχαν χαμηλές προσδοκίες για να επιτύχουν στο μάθημα της μουσικής και 

λιγότερες πιθανότητες να το εκτιμήσουν. Ωστόσο, οι μαθητές που έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο 

ή ασχολούνταν με τη φωνητική εκτός ή εντός του σχολείου έδιναν μεγαλύτερη αξία στο μάθημα 

της μουσικής και ένιωθαν πιο ικανοί από τους μαθητές που δεν έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο. 

Σε σχέση όμως με τα άλλα μαθήματα και πάλι είχε λιγότερη αξία για τους μαθητές, αν και τη 

θεωρούσαν ευκολότερη από τα άλλα μαθήματα. Οι ερευνητές απέδωσαν αυτή την αντίφαση στις 

κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις. Η πεποίθηση ότι η μουσική προορίζεται μόνο για αναψυχή ή 

πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς επίσης  και ότι απαιτεί τα άτομα να έχουν κάποιο ειδικό χάρισμα σε 

αυτή, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιλογές των μαθητών. Επιπρόσθετα, με εξαίρεση τους 

συμμετέχοντες από την Βραζιλία, την Κίνα και το Μεξικό, στο σύνολο του δείγματος οι γυναίκες 

ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα αξίας για το μάθημα της μουσικής απ’ ότι οι άνδρες. (McPherson & 

O’Neill, 2010).  

Αντίστοιχη έρευνα έλαβε χώρα από την Juvoven (2011), σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

1.654 συμμετεχόντων (43,2 % αγόρια, 56.8% κορίτσια) βασισμένη στο θεωρητικό υπόβαθρο και 

τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι McPherson και Ο’Νeill (2010). Το δείγμα 

αποτελούνταν από μαθητές της 5ης μέχρι και τη 12η βαθμίδα της εκπαίδευσης 25 σχολείων της 

Φιλανδίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές πίστευαν πως η μουσική σε γενικές γραμμές 
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ήταν ένα ευχάριστο μάθημα γι’ αυτούς, παρόλα αυτά δεν το συμπεριέλαβαν στα πιο αξιόλογα 

μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Η απόδοση αξίας για το μάθημα της μουσικής ήταν 

αρκετά υψηλή στις χαμηλές βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ φάνηκε να είναι αρκετά μειωμένη στις 

τάξεις του γυμνασίου. Από το 46% των μαθητών που μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο εντός και 

εκτός του σχολείου, μόνο το 23,9% απάντησε θετικά στην ερώτηση «παίζεις κάποιο μουσικό 

όργανο;». Η ερευνήτρια διαπίστωσε πως αυτό συνέβαινε γιατί οι μαθητές δεν θεωρούσαν 

πραγματική την εκμάθηση του οργάνου στο σχολικό περιβάλλον, αλλά τη συνδύαζαν περισσότερο 

με τα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή τη φοίτηση σε κάποιο ωδείο. Οι μαθητές που μάθαιναν 

κάποιο μουσικό όργανο ή ασχολούνταν με το τραγούδι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα της μουσικής στο σχολείο. Ωστόσο, οι μαθητές 

αυτοί στην πλειονότητα τους σταματούσαν την ενασχόληση αυτή στην μεταβατική περίοδο της 

μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο (Juvoven, 2011).  

Ο ερευνητής McPherson και οι συνεργάτες του (2015), έκαναν μία προσπάθεια να 

επεκτείνουν την έρευνα των McPherson και O’ Neill (2010), σε ένα δείγμα 2,727 μαθητών που 

ανήκαν στην 5η μέχρι τη 12η βαθμίδα της εκπαίδευσης στα σχολεία της Αυστραλίας. Από αυτούς 

μόνο οι 1.486 έκαναν ατομικό μάθημα φωνητικής και οργάνου (44% στο σχολείο, 26,4% 

συνδυασμός, 29,5% μόνο εκτός), καθώς τα σχολεία δεν διέθεταν τους πόρους για την πρόσληψη 

των αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Η μελέτη εστίασε μεταξύ άλλων στην επιρροή του φύλου και του 

κοινωνικοοικονομικού στρώματος του κάθε μαθητή στα ακαδημαϊκά κίνητρα για το μάθημα της 

μουσικής. Οι μαθητές απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο, που βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο 

των McPherson και O’ Neill (2010). Από τις απαντήσεις των μαθητών προέκυψαν δύο σημαντικά 

ευρήματα. Σε όλα τα σχολικά έτη τα κορίτσια ανέφεραν ότι έβρισκαν το μάθημα της μουσικής 

περισσότερο σημαντικό και χρήσιμο σε σχέση με τα αγόρια και η αξία του μαθήματος της 

μουσικής ως μάθημα μειώθηκε για όλους τους μαθητές κατά τη μετάβαση τους στο γυμνάσιο. Το 

δεύτερο εύρημα αποδόθηκε από τους ερευνητές και στο γεγονός ότι οι μαθητές από πιο εύπορα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα ενδεχομένως λαμβάνουν νωρίτερα αποφάσεις για το μέλλον και τη 

σταδιοδρομία τους από τους μαθητές που ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 

Επιπλέον, οι μαθητές που μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο ή έκαναν μαθήματα φωνητικής 

ένιωθαν πιο ικανοί, έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είχαν υψηλότερες τιμές στις αντιλήψεις 

για τη σημασία και τη χρησιμότητα του μαθήματος της μουσικής (McPherson et al., 2015).  

Όπως αναφέρθηκε και στις έρευνες των McPherson και O’Neill (2010), McPherson και 

συνεργάτες (2015), έτσι και στην έρευνα των Oie και των συνεργατών του (2019), τα κορίτσια 

σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στα μουσικά κίνητρα που αφορούν την αξία του μαθήματος 

της μουσικής. Η έρευνα είχε σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής της δημιουργικότητας στην 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την κινητοποίηση των μαθητών σε 8 δημοτικά και 6 γυμνάσια του 

Τόκιο. Στην έρευνα συμμετείχαν 1392 μαθητές, 414 από τα δημοτικά σχολεία και 978 από τα 
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γυμνάσια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν για τη λήψη των δεδομένων ειδικά ερευνητικά εργαλεία 

που περιλάμβαναν ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο από τους ερευνητές και έτοιμα εργαλεία 

μέτρησης (Self-Regulation Learning Scale, Oie et al., 2013/ Self-Discription Questionnaire, March, 

1990) (Oie et al., 2019).  

Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες φαίνεται πως επηρέασαν τα κίνητρα των μαθητών και 

στην έρευνα των Leung και McPherson (2011). Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των 

πεποιθήσεων 24 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 4 διαφορετικά 

σχολεία του Χονγκ Κονγκ, για το μάθημα της μουσικής. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια της Θεωρίας-

Αξίας και μεταξύ άλλων προσδοκούσε να εντοπίσει γιατί οι μαθητές σταματούν την ενασχόληση 

τους με τη μουσική κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές που επιλέχθηκαν να 

συμμετέχουν στην έρευνα είχαν σημειώσει υψηλές βαθμολογίες στο μάθημα της μουσικής και 

ήξεραν να παίζουν από ένα έως τέσσερα μουσικά όργανα. Οι ερευνητές, ύστερα από ανάλυση 

των δομημένων συνεντεύξεων των μαθητών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές βρίσκουν 

τη μουσική πιο ενδιαφέρουσα και ευκολότερη από τα άλλα μαθήματα, αλλά όχι τόσο χρήσιμη και 

απαραίτητη για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Η οικογένεια και οι αντιλήψεις 

της ευρύτερης κοινωνίας φαίνεται πως συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών των πεποιθήσεων. Η 

ενασχόληση με τη μουσική στο Χονγκ Κονγκ θεωρείται μία δύσκολη και πολύ απαιτητική 

ενασχόληση και όχι τόσο κερδοφόρα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα (Leung & McPherson, 2011). 

Και στην έρευνα του Anttila (2010) (βλ.2.2.1) το 40% των μαθητών είχε ήδη αποφασίσει να μην 

ακολουθήσει την καριέρα του εκπαιδευτικού μουσικής. Ο ερευνητής διαπίστωσε ότι οι μαθητές 

πίστευαν ότι δεν είναι ικανοί να διδάσκουν το μάθημα της μουσικής, διότι θεωρούσαν ότι δεν 

διέθεταν διδακτικές ικανότητες. Επιπλέον, το 19% των μαθητών του δείγματος δεν έβρισκε νόημα 

στο μάθημα της μουσικής (Anttila, 2010).  

Παρόμοια προσέγγιση υιοθετήθηκε από τον ερευνητή McEwen (2013), ο οποίος επέλεξε 

την ποιοτική οδό διερεύνησης. Σκοπός της μελέτης του ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που 

ωθούν τους μαθητές να εγκαταλείπουν το μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο την ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 μαθητές της 8ης βαθμίδας (13 ετών) που έπαιζαν κάποιο μουσικό 

όργανο. Από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές συνολικά 

απέδιδαν χαμηλή αξία στο μάθημα της μουσικής, λόγω της κυρίαρχης σχολικής κουλτούρας, που 

προωθούσε περισσότερο την ενασχόληση και τα επιτεύγματα στον αθλητισμό, της επιρροής των 

συνομηλίκων, των γονέων, της ύπαρξης πολλών εναλλακτικών μαθημάτων μουσικής και των 

αντιλήψεων τους για τους εκπαιδευτικούς. Η κυριαρχία του ράγκμπι στην σχολική κουλτούρα 

οφειλόταν στην αποδοχή που είχε από το σύνολο όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά το 

γεγονός ότι κάποιοι μαθητές έδειχναν αφοσίωση στο μάθημα της μουσικής εκτός του σχολείου. Οι 

πεποιθήσεις της παρέας των συνομηλίκων αναφέρθηκαν σαν δευτερεύοντας παράγοντας 
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επιρροής στην επιλογή του μαθήματος της μουσικής. Η επίδραση αυτή ήταν πιο έντονη κατά τα 

πρώτα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη, οι απόψεις των γονέων για το αν είναι 

χρήσιμο το μάθημα της μουσικής συνέβαλαν σημαντικά στις επιλογές των μαθητών. Οι ίδιες οι 

εμπειρίες των γονέων σε σχέση με τη μουσική μπορούσαν να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση. 

Οι γονείς που είχαν κάποια μουσική εκπαίδευση παρακινούσαν τη συμμετοχή στο μάθημα της 

μουσικής, ενώ οι γονείς που είχαν κάποιου είδους αρνητική εμπειρία από τα μαθήματα μουσικής 

είχαν λιγότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν μία θετική στάση για το μάθημα της μουσικής. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ερευνητή η ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μαθημάτων μουσικής στο 

σχολικό πρόγραμμα εξασθένησε την αξία του μαθήματος της μουσικής, καθώς η σύνδεση ενός 

στόχου με μόνο ένα μέσο επίτευξης αποδυναμώνεται από την ύπαρξη άλλων διαθέσιμων μέσων 

(McEwen, 2013).  

Μία άλλη διάσταση για το τι επηρεάζει τις πεποιθήσεις των μαθητών για το μάθημα της 

μουσικής δόθηκε από την έρευνα των Economidou-Stavrou  και Papageorgi (2020) (βλ.2.2.1). Σε 

αντίθεση με τις περισσότερες έρευνες στις οποίες έχει γίνει αναφορά πιο πάνω,  στην έρευνα 

αυτή, οι έφηβοι μαθητές από τα δημόσια σχολεία της Λευκωσίας, ανέφεραν υψηλά επίπεδα αξίας 

για το μάθημα της μουσικής, διαπίστωση που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η μουσική 

βρέθηκε να είναι το δεύτερο πιο «αγαπημένο» τους μάθημα, μετά τη Φυσική Αγωγή. Ακόμη, 

εξέφρασαν την επιθυμία να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια για να πετύχουν στο μάθημα, εφόσον 

έβρισκαν σημαντικά και χρήσιμα τα όσα μάθαιναν. Τα αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν από τις 

ερευνήτριες στις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στο Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής 

για τα σχολεία της Κύπρου (Economidou-Stauvrou & Papageorgi (2020).  

Εξαίρεση για την απόδοση αξίας στο μάθημα της μουσικής αποτελεί και η έρευνα της 

Hallam (2013) στην οποία οι μαθητές στη δήλωση αν αξίζει να παίζουν το μουσικό τους όργανο 

σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες. Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την κινητοποίηση των μαθητών για εξάσκηση. Οι συμμετέχοντες (163), ηλικίας από 7-

17 ετών, απάντησαν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο από την ερευνήτρια (Hallam, 

2013). 

 

2.2.3. Η συνιστώσα της επιτυχίας 

 

Η συνιστώσα της επιτυχίας συνδέεται με τις αντιλήψεις των ικανοτήτων των μαθητών και 

την πεποίθηση ότι αν κοπιάσουν θα επιτύχουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η 

αυτοαντίληψη της ικανότητας αναφέρεται σε πολλές θεωρίες κινήτρων και αποτελεί βασικό 

παράγοντα κινητοποίησης στη διαδικασία της μάθησης (Jones, 2018). Οι μαθητές που πιστεύουν 

ότι μπορούν να τα καταφέρουν με μία εργασία αφιερώνουν χρόνο και προσπαθούν, παρά τις 

όποιες δυσκολίες προκύψουν στην πορεία, ενώ οι μαθητές που πιστεύουν ότι δεν έχουν τις 
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απαιτούμενες ικανότητες για να φέρουν εις πέρας μία εργασία δεν καταβάλουν την απαιτούμενη 

προσπάθεια και την εγκαταλείπουν γρηγορότερα (Schunk et al., 2010; Yu & Martin, 2014).  

Ακόμη, το που αποδίδουν την επιτυχία τους οι μαθητές έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας για τα επίπεδα επίτευξης, από τις πιθανές αιτίες της 

αποτυχίας. Παρόλα αυτά, και στις δύο περιπτώσεις οι εσωτερικοί (ικανότητα, προσπάθεια) και 

εξωτερικοί παράγοντες (τύχη, δυσκολία) που αναφέρουν οι μαθητές είναι εξίσου σημαντικοί 

(McClure et al., 2011). Ωστόσο, το να αποδίδει ο μαθητής την επιτυχία του μόνο σε εξωτερικούς 

παράγοντες μειώνει το βαθμό υπευθυνότητας για τα μαθησιακά αποτελέσματα (Weiner, 2010).  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την έρευνα του Kinney (2010) στην οποία συμμετείχαν 

402 μαθητές της 6ης βαθμίδας και 340 μαθητές της 8ης βαθμίδας από 2 δημόσια σχολεία των 

Η.Π.Α. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπίσει τους παράγοντες κινητοποίησης (ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα, κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, οικογενειακή δομή, κινητικότητα, εθνότητα, φύλο)  

των μαθητών που συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα. Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας ήταν 

δύο ειδικά σχεδιασμένα μοντέλα πρόβλεψης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η επιτυχία (μουσικά 

επιτεύγματα) ήταν προβλεπτικός παράγοντας για τη συνέχιση της συμμετοχής στα μουσικά 

σύνολα του σχολείου. Ο παράγοντας αυτός αυξήθηκε από την 6η έως την 8η βαθμίδα (Kinney, 

2010).  

Στην έρευνα των McPherson και O’Neill (2010), στην οποία ήδη έχει γίνει αναφορά (βλ. 

ενότητα 2.2.2), παρατηρήθηκε μείωση στα επίπεδα των πεποιθήσεων ικανότητας στο μάθημα της 

μουσικής ανεβαίνοντας τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ακόμη και στη μετάβαση από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο. Επιπλέον, τα επίπεδα των πεποιθήσεων ικανότητας ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση 

με τα άλλα μαθήματα, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά τις προσδοκίες των μαθητών στο να 

πετύχουν στο μάθημα της μουσικής και να το εκτιμήσουν. Στην πλειοψηφία του δείγματος τα 

κορίτσια/γυναίκες εξέφρασαν υψηλότερες πεποιθήσεις ικανότητας απ’ ότι τα αγόρια/άνδρες, και 

δήλωσαν ότι η μουσική είναι ευκολότερο μάθημα από τα άλλα σε σχέση με τα αγόρια/άνδρες. 

Επίσης, οι μαθητές που έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο εντός ή εκτός του σχολείου ένιωθαν πιο 

ικανοί στο μάθημα της μουσικής (McPherson & O’Neill, 2010). Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξε  

και η έρευνα της Juvonen (2011) (βλ.2.2.2), στην οποία τα κορίτσια είχαν υψηλότερα επίπεδα 

πεποιθήσεων ικανότητας στο μάθημα της μουσικής από τα αγόρια, ενώ στο σύνολο του δείγματος 

διαπιστώθηκε πτώση στις βαθμολογίες των πεποιθήσεων ικανότητας ανεβαίνοντας από τις 

μικρότερες (5η και 6η βαθμίδα) προς τις μεγαλύτερες βαθμίδες (7η έως 9η βαθμίδα) της 

εκπαίδευσης. Τα κορίτσια εκτός των άλλων, δήλωσαν πως έβρισκαν το μάθημα της μουσικής 

ευκολότερο από τα άλλα μαθήματα, ενώ τα αγόρια έβρισκαν ευκολότερα άλλα μαθήματα. 

Επιπλέον, οι μαθητές που ασχολούνταν με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου ή έκαναν 

μαθήματα φωνητικής εκτός του σχολείου είχαν υψηλότερα επίπεδα πεποιθήσεων ικανότητας 

(Juvonen, 2011).  
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Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα του McPherson και των συνεργατών του 

(2015) (βλ.2.2.2) με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Οι αντιλήψεις σχετικά με την ικανότητα 

μειώθηκαν σημαντικά σε αναλογία με την αύξηση δυσκολίας του περιεχομένου του μαθήματος της 

μουσικής. Τα κορίτσια ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανότητας και μικρότερα επίπεδα δυσκολίας 

στο περιεχόμενο του μαθήματος σε σχέση με τα αγόρια σε όλες τις βαθμίδες του δημοτικού και τις 

πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας. Όπως και στις παραπάνω δύο έρευνες οι μαθητές που 

μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο ένιωθαν πιο ικανοί από τους μαθητές που δεν μάθαιναν κάποιο 

μουσικό όργανο (McPherson et al., 2015). 

Σκοπός της έρευνας του Schatt (2011) ήταν η μελέτη των πεποιθήσεων των μαθητών για 

τις πρακτικές που ακολουθούσαν στη μελέτη και την επιτυχία τους στη μελέτη. Η έρευνα έγινε στα 

πλαίσια της Θεωρίας της Επίδοσης( Attribution Theory), σε δείγμα 218 μαθητών (9η έως 12η 

βαθμίδα), από τρία διαφορετικά σχολεία στις Η.Π.Α. Από τις απαντήσεις των μαθητών, στο ειδικά 

σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, φάνηκε ότι οι εξωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με την τύχη 

είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές αποδίδουν την επιτυχία που 

σημειώνουν στη συστηματική εξάσκηση και όχι σε τυχαία γεγονότα. Ακόμη, το εύρημα αυτό 

ενισχύεται από τον συσχετισμό της αυτοπεποίθησης και της αυτοαξίας (ego), του ανταγωνισμού 

και της αποφυγής της αποτυχίας, με τα μουσικά επιτεύγματα και την εμπειρία των μαθητών. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο να εξελιχθούν και να 

προοδεύσουν από το να αποφύγουν απλώς τις συνέπειες, όπως τα αρνητικά σχόλια από των 

δάσκαλο και τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους συνομηλίκους.  Ενώ, η πλειοψηφία των μαθητών 

συμφωνούσε ότι η επιτυχία τους οφειλόταν σε εσωτερικούς παράγοντες, τα κορίτσια πίστευαν ότι 

η επιτυχία αυτή προέκυψε κυρίως από τη δική τους προσπάθεια για βελτίωση και όχι λόγω των 

έμφυτων ικανοτήτων τους (Schatt,2011) .   

Όπως  στην έρευνα του Schatt (2011), έτσι και στην έρευνα των Leung και McPherson 

(2011) (βλ.2.2.2) διαπιστώθηκε το που αποδίδουν οι μαθητές την επιτυχία τους στο μάθημα της 

μουσικής. Τα 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι πεποιθήσεις τους για τη μουσική ικανότητα 

προκύψαν από τη την υπέρβαση των δυσκολιών κατά τη διαδικασία της μάθησης. Ενώ, μόλις το 

1/3 των μαθητών απέδωσε την επιτυχία του στις εξαιρετικές δεξιότητες που διέθετε. Το σύνολο 

του δείγματος (N24) απάντησε πως έβρισκε το μάθημα της μουσικής ευκολότερο από τα άλλα. 

Στην έρευνα των Sanz και Orbea (2013), που έγινε στα πλαίσια των στόχων επίτευξης, οι 116 

μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, απέδωσαν την επιτυχία τους σε εσωτερικούς παράγοντες 

και την αποτυχία τους σε εξωτερικούς. Οι μαθητές απάντησαν σε ειδικά τεστ μέτρησης των 

κινήτρων (Test of Rey and Espinosa, 1989), των ακαδημαϊκών στόχων (Test based on Dweck’ s 

theory of goals), της επίδοσης (Attribution Spanish population of the Sidney Attribution Scale, 

Ingles, Rodriguez & Gonzalez-Piedra, 2008), των δυσκολιών, των συνηθειών, των προτιμήσεων 

και των πρακτικών στο σπίτι (ειδικά σχεδιασμένο τεστ από τους ερευνητές). Το 65% του δείγματος 
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δήλωσε ότι το μάθημα της μουσικής δεν είναι ένα πολύ δύσκολο μάθημα. Παρόλα αυτά οι μαθητές 

των οποίων η αντίληψη της δυσκολίας του μαθήματος της μουσικής είναι υψηλή προτιμούν 

λιγότερο ενεργές δραστηριότητες όπως η ακρόαση μουσικής, ενώ οι μαθητές των οποίων η 

αντίληψη για τη δυσκολία του μαθήματος της μουσικής είναι χαμηλή είναι πιο πρόθυμοι να 

εμπλακούν σε δραστηριότητες μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 

γενικά οι μαθητές συμμετείχαν περισσότερο όταν αισθάνονταν αρκετά ικανοί (Sanz & Orbea, 

2013).  

Στην έρευνα των Egilmez και Engur (2017) εξετάστηκε η αυτό-αποτελεσματικότητα 

(πεποιθήσεις για το τεχνικό επίπεδο, πεποιθήσεις επίδοσης κατά την ερμηνεία) και τα κίνητρα των 

μαθητών του Zeki Muren Fine Arts High School στο μάθημα του πιάνου. Στην έρευνα συμμετείχαν 

89 μαθητές από την 9η μέχρι τη 12η βαθμίδα της εκπαίδευσης, απαντώντας σε ειδικά 

ερωτηματολόγια μέτρησης των κινήτρων (Motivation Scale in Piano Education, Kurtuldu, 2012), 

της επιτυχίας/αποτυχίας (Questionnaire of Failure Reasons in Piano Education, Kurtuldu, 2011) 

και της αυτό-αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy Scale of Piano Performance, Gun & Yildiz, 2014). 

Η μελέτη αποκάλυψε ότι τα επίπεδα των κινήτρων των μαθητών, όπως και της αυτό-

αποτελεσματικότητας έπεφταν μετά τη 10η βαθμίδα. Επιπλέον, ο βαθμός επίτευξης (achievement 

grade), τα κίνητρα και η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζονται θετικά. Με άλλα λόγια, όταν 

αυξάνεται το κίνητρο και η αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών αυξάνεται και ο βαθμός της 

επιτυχίας τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για το που αποδίδουν οι μαθητές την 

αποτυχία τους στο μάθημα της μουσικής. Όσον αφορά τις ικανότητές τους το 50% των μαθητών 

δήλωσαν ότι δεν ήξεραν πως να μελετήσουν, προτιμούσαν να απομνημονεύσουν αντί να μάθουν 

και δεν αφιέρωναν αρκετό χρόνο στη μελέτη του πιάνου ενώ μπορούσαν.  Ακόμη, το 1/3 των 

μαθητών ανέφερε ότι πιστεύει ότι είναι τεχνικά ανεπαρκείς, ότι η εκπαίδευσή τους δεν είναι 

ικανοποιητική, οι ικανότητές τους είναι περιορισμένες, όπως επίσης ότι τα έργα με τα οποία 

καταπιάνονται έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας (Egilmez & Engur, 2017). 

Από την έρευνα των Creech & Hallam (2011) (βλ.2.2.1) προέκυψε ότι οι μαθητές 

αισθάνονται επαρκώς ικανοί στο παίξιμο του βιολιού, παρόλα αυτά διαπιστώθηκε μία ελαφρώς 

υψηλότερη βαθμολογία των κινήτρων όταν οι μαθητές εξασκούνταν για να πετύχουν έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο βελτίωσης, παρά όταν εξασκούνταν απλά για το επόμενο μάθημα ή για να 

ευχαριστήσουν τον δάσκαλό τους (Creech & Hallam, 2011). Σε μεταγενέστερη έρευνα της Hallam 

(2013) για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την κινητοποίηση (βλ.2.2.2) οι μαθητές 

σημείωσαν υψηλές τιμές στις δηλώσεις ικανότητας «είμαι ικανός να πετύχω τα πάντα αν 

εξασκηθώ αρκετά», «πιστεύω ότι παίζω καλά», «έχω την πεποίθηση ότι θα γίνω καλός μουσικός». 

Και στην έρευνα της Martins (2012) οι μαθητές είχαν υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας και 

ανέφεραν την ικανότητα ως τον ισχυρότερο παράγοντα που συμβάλει στο να επιτύχουν στο 

μάθημα της μουσικής. Η έρευνα είχε σκοπό τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των μαθητών για την 
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επιτυχία και την αποτυχία στο μάθημα της μουσικής. Οι μαθητές (Ν=45, 11-14 ετών) ήταν μέλη 

μουσικών ομάδων σε 14 προαστιακά σχολεία του Κολοράντο. Για τη λήψη των δεδομένων η 

ερευνήτρια χρησιμοποίησε το ερευνητικό εργαλείο Self-Efficacy Scale (Schmidt, 2007), Asmus 

Motivating Factors (AMF) και συνεντεύξεις (Martin, 2012).  

Τέλος, στην έρευνα της Troum (2010) (βλ.2.2.2)  όπου έγινε σε δείγμα φοιτητών, 

διαπιστώθηκε ότι η αντιληπτή αυτονομία έπαιζε σημαντικότερο και πιο άμεσο ρόλο στη μουσική 

εξάσκηση, από την αντιληπτή επάρκεια (επάρκεια ικανοτήτων), η οποία επιδρά με ποιο έμμεσο 

τρόπο και λειτουργεί θετικά και συνδυαστικά με την αντιληπτή αυτονομία για τη διατήρηση της 

επιμονής στη μελέτη (Troum, 2010).   

 

2.2.4 Η συνιστώσα του ενδιαφέροντος   

 

Η συνιστώσα του ενδιαφέροντος αφορά την ψυχολογική κατάσταση εκείνη που κινητοποιεί 

το άτομο να ασχοληθεί με το περιεχόμενο ενός αντικειμένου ή μίας δραστηριότητας. Το 

ενδιαφέρον ενυπάρχει στο άτομο, αλλά για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα του απαιτείται η 

αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο. Με άλλα λόγια είναι μία ιδιότητα του ατόμου που για να 

ενεργοποιηθεί χρειάζεται αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και το περιβάλλον της 

αλληλεπίδρασης (Hidi & Renninger, 2006). 

 Τα εσωτερικά κίνητρα (ευχαρίστηση που πηγάζει από τη δραστηριότητα, ανάγκη για 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, επιθυμία βελτίωσης του εαυτού) σχετίζονται με το ενδιαφέρον 

(Ryan & Deci, 2000) και  κινητοποιούν το άτομο να ασχοληθεί με μία δραστηριότητα για ίδιον 

όφελος (Schunk et al, 2010). Φαίνεται πως τα άτομα όταν κινητοποιούνται από εσωτερικά κίνητρα 

εμπλέκονται σε μία δραστηριότητα λόγω της ευχαρίστησης ή των προκλήσεων που εμπεριέχει και  

όχι λόγω της εξωτερικής αμοιβής ή των πιέσεων (Ryan & Deci, 2000). 

 Οι McPherson & O’Neill (2010) αποκάλυψαν με την έρευνα τους (βλ.2.2.2) ότι οι μαθητές 

που μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο εμφάνιζαν ισχυρότερη δέσμευση με το μάθημα της 

μουσικής, η οποία αντικατοπτρίζεται στο ατομικό ενδιαφέρον και τις πιο σταθερές πεποιθήσεις 

ικανότητας (McPherson & O’Neill, 2010). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα της Juvonen 

(2011) (βλ.2.2.2). Η ερευνήτρια διαπίστωσε πως οι μαθητές που ήξεραν να παίζουν κάποιο 

μουσικό όργανο (κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα) έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα 

της μουσικής και μεγαλύτερη ανυπομονησία να μάθουν καινούργια πράγματα πάνω στη μουσική. 

Αυτό σημαίνει ότι η συστηματική ενασχόληση με τη μουσική πράξη αποτελεί κινητήριο παράγοντα 

για τη συμμετοχή στο μάθημα της μουσικής στο σχολείο (Juvonen, 2011). Και στην έρευνα του 

Schatt (2011) (βλ. 2.2.3) παρόλο που οι μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα οργάνων στο 

σχολείο, όσοι έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα εκτός σχολείου, σημείωσαν υψηλότερες τιμές στα 
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εσωτερικά κίνητρα. Ο ερευνητής απέδωσε το εύρημα αυτό στην επιθυμία των μαθητών να 

εξασκούνται για εσωτερικούς λόγους, όπως η μελλοντική τους εξέλιξη και βελτίωση (Schatt, 2011).   

Επιπρόσθετα, McPherson και O’Neill (2010) εντόπισαν συσχέτιση του ενδιαφέροντος και της 

επιτυχίας με τη χρησιμότητα και τη δυσκολία του περιεχομένου. Σύμφωνα με τους ίδιους οι 

μαθητές που μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο είχαν υψηλότερες προσδοκίες επιτυχίας και 

επίπεδα στις τιμές του ενδιαφέροντος για τα μαθήματα που θεωρούσαν πιο σημαντικά, χρήσιμα 

και λιγότερο δύσκολα. Από τις αναλύσεις των απαντήσεων των μαθητών βρέθηκε πως τα κορίτσια 

ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανότητας, ενδιαφέροντος, σημασίας και χρησιμότητας και 

χαμηλότερα επίπεδα δυσκολίας στο περιεχόμενο του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια 

και τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (McPherson & O’Neill, 2010). 

Την ίδια χρονιά που δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας της Juvonen(2011) 

δημοσιεύτηκε και η έρευνα των Leung και McPherson (2011) (βλ.2.2.2).  Από τη μελέτη αυτή 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές του Xoνγκ Κονγκ βρίσκουν το μάθημα της μουσικής πιο ενδιαφέρον 

από τα άλλα μαθήματα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το εγγενές κίνητρο των μαθητών για 

τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Ωστόσο, λόγω των κοινωνικών αντιλήψεων περί της 

χρησιμότητας του μαθήματος φαίνεται πως οι μαθητές εγκαταλείπουν την προσπάθεια και 

εμφανίζουν με την πάροδο των ετών μειωμένα κίνητρα στη μουσική τους εκπαίδευση (Leung & 

McPherson, 2011). Το εγγενές κίνητρο φάνηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο στο να συνεχίσουν τα 

μαθήματα μουσικής οι μαθητές και στην έρευνα του McEwen (2013) (βλ. 2.2.2), παρά τις 

συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού από τις ομάδες των συνομηλίκων, την υπερίσχυση του 

αθλητικού τομέα στο σχολικό περιβάλλον και τις αντιλήψεις των γονέων για το μάθημα. Το 68% 

των μαθητών απάντησε ότι η ενασχόληση με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου 

ικανοποιούσε τις ανάγκες για ενδιαφέρον και απόλαυση (McEwen, 2013).  

Όπως και στις δύο παραπάνω έρευνες, έτσι και στην έρευνα του Burak (2014) το εγγενές 

κίνητρο σχετίζεται με το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της μουσικής. Η έρευνα διεξήχθη 

στα πλαίσια της Θεωρίας Προσδοκίας-Αξίας και τη Θεωρία Ροής, σε δείγμα 190 μαθητών, ηλικίας 

17 έως 19 ετών. Από τις απαντήσεις των μαθητών στο ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο από 

τον ερευνητή διαπιστώθηκε πως όταν οι μαθητές απολάμβαναν την εξάσκηση του μουσικού 

οργάνου ήταν πιθανότερο να συνεχίσουν να το κάνουν για να διατηρήσουν αυτό το αίσθημα της 

ευχαρίστησης, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη μελέτη τους (Burak, 2014). Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα της Hallam (2013) (βλ.2.2.2), στην οποία οι μαθητές που 

συμμετείχαν ανέφεραν ότι απολάμβαναν να παίζουν μουσική στο σπίτι, όπως και κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος. Επιπλέον , τα αγόρια (Ν=37) σημείωσαν υψηλότερες τιμές ενδιαφέροντος από τα 

κορίτσια (Ν=126) (Hallam, 2013). 

Η μελέτη των Egilmez και Engur (2017) (βλ. 2.2.3) αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον των 

μαθητών τείνει να πέφτει με την πάροδο των ετών μετά τη 10η βαθμίδα της εκπαίδευσης έως τη 
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12η. Αρκετοί μαθητές ανέφεραν ανάμεσα στις άλλες αιτίες μείωσης των κινήτρων ότι 

αδιαφορούσαν κατά τη διάρκεια της μελέτης και ότι τα μαθήματα μουσικής στο σχολείο ήταν 

βαρετά (Egilmez & Engur, 2017).  

Μείωση του ενδιαφέροντος παρατηρήθηκε και στην έρευνα του Schatt (2017) καθώς οι 

μαθητές πλησίαζαν την 8η βαθμίδα της εκπαίδευσης. Η έρευνα του Schatt έλαβε χώρα σε 796 

μαθητές δημόσιων σχολείων του Οχάιο στις Η.Π.Α. (444 μαθητές ηλικίας 10-11 ετών και 352 

μαθητές ηλικίας 13-14 ετών). Οι μαθητές απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο 

ερευνητικό εργαλείο Sport Motivation Scale (Pelletier et al., 1995). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

παρά τη μείωση του ενδιαφέροντος ανεβαίνοντας στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι μαθητές 

εμφάνισαν υψηλά επίπεδα βαθμολογιών στη μεταβλητή που σχετίζεται με την επιθυμία τους να 

μελετούν για εγγενείς λόγους και όχι παρασυρόμενοι από εξωτερικά κίνητρα ανταμοιβής ή 

πιέσεων. Η συσχέτιση της συχνότητας εξάσκησης με τα εξωτερικά κίνητρα βρέθηκε θετική, αλλά 

σε πολύ μικρότερο βαθμό, από τη θετική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα. Οι μαθητές 

αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στην εξάσκηση του μουσικού οργάνου όταν επιθυμούσαν να 

βιώσουν τα ευεργετικά οφέλη της μουσικής που σχετίζονται με τη χαρά και την απόλαυση της 

μουσικής εμπειρίας και όταν είχαν περιέργεια να μάθουν περισσότερα για τη μουσική και το 

μουσικό όργανο της επιλογής τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μαθητών που έπαιζαν ξύλινα πνευστά και κρουστά και των μαθητών που έπαιζαν χάλκινα 

πνευστά και κρουστά. Φάνηκε πως οι μαθητές που έπαιζαν ξύλινα και χάλκινα πνευστά 

απολάμβαναν περισσότερο την εξάσκηση από τους μαθητές που έπαιζαν κρουστά. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρημα της μεγαλύτερης κινητοποίησης των μαθητών που κάνουν ιδιαίτερα 

μαθήματα. Είναι πιθανό οι αλληλεπιδράσεις με τον καθηγητή των ιδιαίτερων μαθημάτων και το 

περιβάλλον του ιδιαίτερου μαθήματος να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη του 

εγγενούς κινήτρου. Ο ερευνητής αναρωτιέται αν οι μαθητές που κάνουν επιπλέον ιδιαίτερα 

μαθήματα το κάνουν για να μάθουν περισσότερα για τη μουσική και το όργανό τους ή το ότι 

μαθαίνουν περισσότερα στα μαθήματα αυτά τους κινητοποιεί περισσότερο (Schatt, 2017). 

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας των Economidou-Stavrou και 

Papageorgi (2020) (βλ.2.2.1). Το 57% των μαθητών ανέφεραν ότι έβρισκαν το μάθημα της 

μουσικής πολύ ενδιαφέρον ή πάρα πολύ ενδιαφέρον και μόλις το 3% απάντησε ότι δεν 

απολάμβανε το μάθημα μουσικής. Επιπλέον, το 85% των μαθητών ανέφερε ότι έμαθε αρκετά 

ενδιαφέροντα πράγματα καταβάλλοντας λίγη ή αρκετή προσπάθεια. Οι ερευνήτριες ωστόσο, 

διαπίστωσαν ορισμένες διαφορές στις απαντήσεις με βάση το φύλο και το αν οι μαθητές 

παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής εκτός του σχολείου. Τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερες 

τιμές ενδιαφέροντος απ’ ότι τα αγόρια στο σύνολο του δείγματος. Καθώς επίσης και οι μαθητές 

που παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής εκτός του σχολείου ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά 

στη μεταβλητή του ενδιαφέροντος (Economidou-Stavrou & Papageorgi, 2020), εύρημα που 
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έρχεται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα των ερευνών των Juvonen (2011), Burak (2014) και Shatt 

(2017).   

 

  2.2.5 Η συνιστώσα της φροντίδας 

 

Η συνιστώσα της φροντίδας περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις των μαθητών για το κατά πόσο 

οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο μαθησιακό τους περιβάλλον ενδιαφέρονται για την επιτυχία τους 

στο μάθημα αλλά και για την προσωπική τους ευημερία. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη φροντίδα 

από τη μεριά των εκπαιδευτικών μέσω ενεργειών όπως το να ακούν τις ανάγκες τους, να τους 

βοηθούν κατά τη διαδικασία της μάθησης και να τους σέβονται. Η φροντίδα μπορεί να χωριστεί 

στην ακαδημαϊκή φροντίδα (φροντίδα για την επιτυχία των μαθητών) και στην προσωπική 

φροντίδα (φροντίδα για την ευημερία των μαθητών) (Jones, 2018). Επειδή έχει αποδειχθεί ότι η 

ακαδημαϊκή και η προσωπική φροντίδα αποτελούν ένα σώμα (Jones & Wilkins, 2013) και οι 

μαθησιακές τους επιπτώσεις είναι παρόμοιες (Jones et al., 2012) οφείλουν να εξετάζονται 

ταυτόχρονα (Jones, 2018). 

Οι ερευνητές Leung και McPherson (2011) (βλ. 2.2.2) μετά την ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

επιτύχουν στο μάθημα της μουσικής όταν ένιωθαν ότι οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι οι μαθητές 

μπορούν να τα καταφέρουν (Leung & McPherson, 2011). Στην έρευνα του McEwen (2013) 

(βλ.2.2.2) οι μαθητές ανέφεραν ότι οι θετικές αντιλήψεις που σχηματίζουν για τους εκπαιδευτικούς 

ενισχύουν τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά τους κίνητρα. Πιο συγκεκριμένα οι αντιλήψεις αυτές είχαν να 

κάνουν με τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος από τον εκπαιδευτικό, την 

πρόκληση του ενδιαφέροντος από τον ίδιο και την προώθηση δραστηριοτήτων που προκαλούν 

ευχαρίστηση στον μαθητή. Οι αντιλήψεις αυτές ωστόσο δεν καθόριζαν από μόνες τους το αν οι 

μαθητές θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μουσικής, αλλά λειτουργούσαν 

ενισχυτικά ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους παράγοντες κινητοποίησης των μαθητών. Αντίθετα οι 

αρνητικές αντιλήψεις των μαθητών για τους εκπαιδευτικούς είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην 

αποφυγή της επιλογής των συγκεκριμένων μαθημάτων (McEwen, 2013).  

Από την έρευνα των Creech και Hallam (2011) (βλ.2.2.1) προέκυψε ότι οι μαθητές που 

θεωρούσαν ότι οι δάσκαλοί τους είχαν αυστηρή στάση ήταν πιθανό να σημειώσουν υψηλές 

βαθμολογίες στο μάθημα του βιολιού, παρ όλα αυτά η σχέση τους με τον εκπαιδευτικό φάνηκε να 

είναι εξαιρετικά αδύναμη. Οι ερευνήτριες διαπίστωσαν ότι η κακή σχέση εκπαιδευτικού μαθητή είχε 

αρνητική επίδραση στην κινητοποίηση των μαθητών. Τα αρνητικά συναισθήματα των μαθητών 

επηρέαζαν το βαθμό της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης, την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοαποτελεσματικότητα του μαθητή. Αντίθετα, ο αμοιβαίος σεβασμός, ο κοινός σκοπός και η 
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δημιουργία στόχων με επίκεντρο τις ανάγκες του μαθητή προωθούν τη δυνατότητα υψηλών 

μουσικών επιτευγμάτων (Creech & Hallam, 2011).   

Όπως και στην έρευνα των Creech και Hallam (2011) έτσι και στην έρευνα των Egilmez και 

Engur (2017) (βλ.2.23) η αυστηρή στάση του εκπαιδευτικού είχε επιπτώσεις στα ακαδημαϊκά 

κίνητρα των μαθητών. Το 90% δήλωσε ότι ο δάσκαλος του μουσικού οργάνου διατηρούσε μία 

αυστηρή στάση στο μάθημα. Επιπλέον, το 85% των μαθητών θεωρούσε πως ο δάσκαλος του 

μουσικού οργάνου δεν ήταν ικανός να κάνει το μάθημα αποτελεσματικά και οι περισσότεροι από 

τους μισούς λάμβαναν χαμηλές βαθμολογίες. Όλα τα παραπάνω μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα 

της μελέτης φάνηκε πως συνέβαλαν στη μείωση των κινήτρων των μαθητών μετά τη 10η βαθμίδα 

της εκπαίδευσης (Egilmez & Engur, 2017).  

Στην πρόσφατη έρευνα της Economidou-Stavrou (2020) διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

μαθητών για πως πρέπει να είναι ο ιδανικός εκπαιδευτικός μουσικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 

518 μαθητές της δευτέρας και τρίτης γυμνασίου, από 14 δημόσια σχολεία της Κύπρου. Για τη 

διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος του Brain Storming (Καταιγισμός Ιδεών) και 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Από τα αποτελέσματα του Brain Storming διαπιστώθηκε 

ότι το 50% των μαθητών απάντησε ότι ο δάσκαλος μουσικής πρέπει να είναι ευγενικός και φιλικός, 

ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του να έχει χιούμορ, να είναι καλός, υπομονετικός και ευχάριστος. 

Στα 20 πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών μόνο 3 

αναφέρονται στις μουσικές ικανότητες και τις γνώσεις του εκπαιδευτικού. Διαφορές εντοπίστηκαν 

στους μαθητές που έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα εκτός σχολείου και σε εκείνους που δεν έκαναν. Οι 

μαθητές που δεν έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα δεν θεωρούσαν τόσο σημαντικό το να έχει ο 

δάσκαλος μουσικές ικανότητες και γνώσεις. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις μαθητών φαίνεται 

πως είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναφέρονται στην προσωπικότητα 

του δασκάλου μουσικής. Διαφορές εντοπίστηκαν και με βάση το φύλο. Τα αγόρια θεώρησαν ότι ο 

δάσκαλος μουσικής είναι σημαντικό να έχει γνώσεις μουσικής και ικανότητες πολύ περισσότερο 

απ’ ότι τα κορίτσια που θεώρησαν τα χαρακτηριστικά αυτά δευτερεύοντα. Για τα κορίτσια φάνηκε 

να είναι σημαντικότερο να είναι ο δάσκαλος δίκαιος και συνεργάσιμος. Από τις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που έγιναν στους μαθητές προέκυψε πως όλοι συμφωνούσαν πως ο δάσκαλος 

μουσικής είναι κάποιος που είναι πρόθυμος να εξηγεί όσες φορές χρειαστεί, είναι φιλικός, 

ευγενικός, καλός, ευχάριστος, συζητά με τους μαθητές, πιστεύει στους μαθητές του και γίνεται 

κατανοητός από αυτούς. Αρνητικές τιμές είχαν τα χαρακτηριστικά του δασκάλου που τον θέλουν 

να είναι αυστηρός, καχύποπτος, ευέξαπτος, σοβαρός, απρόθυμος να βοηθήσει, πιστεύει ότι ξέρει 

τα πάντα και βάζει δύσκολες δοκιμασίες. Τα κορίτσια είχαν υψηλότερες τιμές στις δηλώσεις που ο 

δάσκαλος είναι πρόθυμος να εξηγεί όσες φορές χρειαστεί, φροντίζει τους μαθητές και αποτελεί 

πρότυπο για εκείνους. Οι νεότεροι συμμετέχοντες φάνηκε να προτιμούν έναν καλά οργανωμένο 

και λιγότερο αυστηρό δάσκαλο. Οι μαθητές που έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα είχαν ισχυρότερη 
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άποψη στο ότι πρέπει να έχουν έναν δάσκαλο που τον καταλαβαίνουν, που έχει προσδοκίες από 

αυτούς και δεν θυμώνει εύκολα. Τέλος, η δήλωση «είναι πρόθυμος να εξηγεί όσες φορές 

χρειαστεί» έλαβε τις υψηλότερες βαθμολογίες (Economidou-Stauvrou, 2020).     

Ο Anttila (2010) (βλ.2.2.1) διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι μαθητές που συμμετείχαν στην 

2η έρευνα ανέφεραν ότι συμπαθούν τον εκπαιδευτικό μουσικής, παρόλα αυτά υπήρχαν μερικοί 

που είχαν εξαιρετικά αρνητική γνώμη γι’ αυτόν. Οι μαθητές αυτοί δήλωσαν πως ο εκπαιδευτικός 

μουσικής θα μπορούσε να βελτιωθεί αν γινόταν περισσότερο παρακινητικός και χρήσιμος. Κάποιοι 

θα προτιμούσαν να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου. Οι πεποιθήσεις αυτές συνδέονται με την κακή 

σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και με το ότι οι μαθητές θεωρούσαν ότι ο εκπαιδευτικός μουσικής δεν 

πληροί τις προδιαγραφές ενός σωστού παιδαγωγού. Οι μαθητές ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν ο 

εκπαιδευτικός να ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτούς, να είναι πρόθυμος να τους βοηθήσει να 

αναπτυχθούν και να πετύχουν τους στόχους τους (Anttilla, 2010).  

Σκοπός της έρευνας της Drave (2012) ήταν η μελέτη των πεποιθήσεων των μαθητών 

λυκείου, μέλη χορωδίας ενός πανεπιστημίου των H.Π.Α., για τον ιδανικό εκπαιδευτικό μουσικής, 

τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και την ταυτότητα του. Οι μαθητές (N=4) που συμμετείχαν στην 

έρευνα είχαν δηλώσει πως θα ακολουθούσαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μουσικής. Η 

ερευνήτρια διαπίστωσε μετά από μία σειρά συνεντεύξεων, επιτόπιων παρατηρήσεων και οπτικών 

αναπαραστάσεων ότι οι μαθητές θεωρούσαν ότι ο ιδανικός εκπαιδευτικός είναι κάποιος που έχει 

καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης της τάξης, φροντίζει τους μαθητές του 

και τους καθοδηγεί σωστά στο μάθημα, έχει χιούμορ, είναι ευχάριστος, φιλικός, χαρούμενος, 

νοιάζεται για τους μαθητές και την πρόοδο τους, ενδιαφέρεται για τις προσωπικές τους ζωές και 

προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με το μαθησιακό στυλ που τους ταιριάζει (Drave,2012).   

Τέλος, στην έρευνα της Sindberg (2016) συμμετείχαν 4 φοιτητές πανεπιστημίου από τις 

H.Π.Α., που βρίσκονταν στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Σκοπός της έρευνας ήταν η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των φοιτητών για το πως πρέπει να είναι η ιδανική διδασκαλία της 

μουσικής. Οι φοιτητές συγκέντρωσαν τα δεδομένα, τα παρουσίασαν ο ένας στον άλλο και στη 

συνέχεια υπέβαλαν το κείμενο που έγραψαν ως τελική εργασία εξαμήνου. Από τα αποτελέσματα 

της μελέτης φάνηκε πως είναι σημαντικό για τους φοιτητές ο εκπαιδευτικός μουσικής να 

διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα δέχονται τις προκλήσεις, θα 

έχουν υψηλές προσδοκίες, και ταυτόχρονα θα σέβεται τους μαθητές, θα τους αποδέχεται και θα 

διδάσκει με τρόπο που ωφελεί τη ζωή των μαθητών. Επιπλέον, οι μαθητές δήλωσαν ότι ο ιδανικός 

εκπαιδευτικός δεν προσεγγίζει τη διδασκαλία μόνο από την οπτική του εξειδικευμένου δασκάλου 

μουσικής, αλλά και από μία πιο ανθρωπιστική σκοπιά, που τον θέλει να νοιάζεται και να φροντίζει 

τους μαθητές του (Sindberg, 2016).   
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2.3 Κριτική σύνθεση βιβλιογραφίας 

 

Ερευνητές από διάφορες χώρες έχουν μελετήσει τα κίνητρα στη μουσική εκπαίδευση 

προσεγγίζοντας τα μέσα από διάφορες θεωρίες για τα κίνητρα. Όσον αφορά τη συνιστώσα της 

χρησιμότητας διαπιστώθηκε, από τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών, ότι η αξία που 

δίνουν η μαθητές στο μάθημα της μουσικής μειώνεται στις τάξεις του γυμνασίου (Juvonen, 2011; 

Leung & McPherson, 2011; McEwen, 2013; McPherson & O’neill , 2010; McPherson et al., 2015). 

Εξαίρεση αποτελούν η έρευνα των  Economidou-Stavrou και Papageorgi (2020), στην οποία οι 

μαθητές σημείωσαν υψηλές τιμές στην αξία του μαθήματος της μουσικής, τιμές που οφείλονται 

σύμφωνα με τις ερευνήτριες στην αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών Μουσικής (Economidou-

Stauvrou & Papageorgi, 2020) και η έρευνα της Hallam (2013). 

Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι οι μαθητές δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για άλλα 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών και ότι οι αντιλήψεις που έχουν για το μάθημα της 

μουσικής  πιθανότατα επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Πεποιθήσεις που θέλουν τους μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική να έχουν 

κάποιο  ειδικό ταλέντο ή χάρισμα (Leung & McPherson, 2011; McPherson & O’Neill, 2010) και 

πεποιθήσεις που αμφισβητούν τη χρησιμότητα του μαθήματος της μουσικής για το μέλλον των 

μαθητών (Anttila, 2010; Leung & McPherson, 2011; McPherson et al., 2015) φαίνεται πως 

διαμορφώνουν καθοριστικά τα κίνητρα των μαθητών για το μάθημα της μουσικής. Η τελευταία 

αυτή κυρίαρχη άποψη φαίνεται πως συμφωνεί με το εύρημα των Creech και Hallam (2011) που 

θέλει τους μαθητές να σημειώνουν υψηλότερες τιμές μουσικών επιτευγμάτων όταν μελετούν για να 

πετύχουν έναν πιο μακροπρόθεσμο στόχο (Creech & Hallam, 2011).  

Άλλες αιτίες στις οποίες οι ερευνητές απέδωσαν τις χαμηλές τιμές της αξίας στο μάθημα της 

μουσικής ήταν η αντίληψη των μαθητών ότι το μάθημα του οργάνου στο σχολείο δεν αντιστοιχεί σε 

πραγματική εκμάθηση αλλά συνδέεται περισσότερο με τις σπουδές στο ωδείο και τα ιδιαίτερα 

(Juvonen,2011), η κυρίαρχη σχολική κουλτούρα, η παρέα των συνομηλίκων, οι μουσικές εμπειρίες 

των γονέων και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών μαθημάτων μουσικής στο σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών (McEwen, 2013).  

Οι μαθητές που έκαναν μαθήματα μουσικών οργάνων εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

φάνηκε να δίνουν μεγαλύτερη αξία στο μάθημα της μουσικής, αξία που σταδιακά μειώνονταν στις 

τάξεις του γυμνασίου (Juvonen, 2011; McPherson & O’Neill, 2010), οδηγώντας συχνά στην 

οριστική διακοπή των μαθημάτων μουσικής (Juvonen, 2011). Επιπλέον, τα κορίτσια σημείωσαν 

μεγαλύτερες τιμές αξίας απ’ ότι τα αγόρια στις έρευνες των McPherson & O’Neill (2010), του 

McPherson και των συνεργατών του (2015) και του Oie και των συνεργατών του (2019), που 

αφορούν και πάλι το μάθημα της μουσικής που διδάσκεται στην τάξη.  
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Όσον αφορά τη συνιστώσα του ενδιαφέροντος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το εγγενές 

κίνητρο (όταν οι μαθητές μελετούν για να σημειώσουν πρόοδο ή για να απολαύσουν τη μουσική) 

επιδρά σημαντικά στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές για το μάθημα της μουσικής (Burak, 

2014; Hallam, 2013; Leung & McPherson, 2011; McEwen, 2013; Schatt, 2017). Ακόμη, οι 

McPherson και O’Neill (2010) εντόπισαν τη συσχέτιση του ενδιαφέροντος και της επιτυχίας με τη 

χρησιμότητα και τη δυσκολία. Φάνηκε πως οι μαθητές είχαν υψηλότερες τιμές ενδιαφέροντος και 

επιτυχίας όταν έβρισκαν τα μαθήματα χρήσιμα και πιο εύκολα (McPherson & O’Neill, 2010).  

Σε αρκετές έρευνες οι μαθητές έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα της μουσικής 

(Economidou-Stavrou & Papageorgi, 2020; Hallam, 2013;  Leung & McPherson, 2011; McEwen, 

2013), ωστόσο σε κάποιες από αυτές το ενδιαφέρον αυτό μειώνονταν κατά τη μετάβαση στο 

γυμνάσιο (Leung & McPherson, 2011; Schatt, 2017) και στο λύκειο (Elgimez & Engur, 2017). Οι 

μαθητές που μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο (McPherson & O’Neill, 2010) ή έκαναν μαθήματα 

οργάνων εκτός του σχολείου (Economidou-Stavrou, 2020; Juvonen, 2011; Schatt, 2017) φάνηκε 

να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα της μουσικής, από τους μαθητές που δεν 

μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα με βάση το φύλο έδειξαν στις 

έρευνες των McPherson και O’Neill (2010) και Economidou-Stavrou και Papageorgi (2020) ότι τα 

κορίτσια σημείωσαν υψηλότερες τιμές ενδιαφέροντος για το μάθημα της μουσικής στην τάξη. Στην 

έρευνα της Hallam (2013) τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες τιμές ενδιαφέροντος από τα κορίτσια, 

η έρευνα αυτή ωστόσο έγινε στα πλαίσια εκμάθησης μουσικών οργάνων από τους μαθητές.   

 Όσον αφορά την συνιστώσα της επιτυχίας διαπιστώθηκε πως αποτελεί παράγοντα 

πρόβλεψης για την συνέχεια της συμμετοχής στα μουσικά μαθήματα (Kinney, 2010) και επιπλέον, 

ότι οι μαθητές σημείωναν υψηλότερες βαθμολογίες ικανότητας όταν είχαν έναν μακροπρόθεσμό 

στόχο να πετύχουν (Creech & Hallam, 2011). Ακόμη, όταν οι μαθητές είχαν αυξημένο κίνητρο και 

υψηλές βαθμολογίες στην αυτοαποτελεσματικότητα, αυξάνονταν ο βαθμός επιτυχίας (Elgimez & 

Engur, 2017). Σε κάποιες έρευνες που αφορούν το μάθημα της μουσικής στην τάξη διαπιστώθηκε 

μείωση των πεποιθήσεων ικανότητας των μαθητών στο γυμνάσιο (Juvonen, 2011; McPherson & 

O’Neill, 2010; McPherson et all., 2015).  Αντίστοιχα αποτελέσματα για την ικανότητα 

διαπιστώθηκαν και στην έρευνα των Elgimez και Engur (2017) που αφορούσε μαθητές του πιάνου 

στις τάξεις του λυκείου.  Σε άλλες έρευνες όπως των Creech και Hallam (2011), Martin (2012) και 

Hallam (2013) όπου οι μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα οργάνων εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα 

ικανότητας.  Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές που έκαναν μαθήματα οργάνων εκτός του 

σχολείου και τα κορίτσια είχαν υψηλότερες τιμές πεποιθήσεων ικανότητας, από τους μαθητές που 

δεν έκαναν μαθήματα εκτός του σχολείου και τα αγόρια αντίστοιχα στο μάθημα της μουσικής στην 

τάξη (Juvonen, 2011; McPherson & O’Neill, 2010; McPherson et al., 2015).  

Στην έρευνα του McPherson και των συνεργατών του (2015) η μείωση πεποιθήσεων 

ικανότητας ήταν ανάλογη με την αύξηση δυσκολίας του περιεχομένου του μαθήματος στην τάξη. 
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Σε αρκετές έρευνες, οι μαθητές δήλωσαν ότι το μάθημα μουσικής στην τάξη είναι ένα εύκολο 

μάθημα (Juvonen, 2011; Leung & McPherson, 2011;  McPherson & O’Neill, 2010; Sanz & Orbea, 

2013). Σε κάποιες από αυτές τα κορίτσια δήλωσαν ότι είναι εύκολο μάθημα πολύ περισσότερο 

από τα αγόρια (Juvonen, 2011; McPherson & O’Neill, 2010; McPherson et al., 2015).   

Το που αποδίδουν την επιτυχία οι μαθητές φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

κινητοποίηση τους. Στην έρευνα των Schatt (2011), Sanz και Orbea (2013) οι μαθητές απέδωσαν 

την επιτυχία τους σε εσωτερικούς παράγοντες. Ακόμη, στην έρευνα των Sanz και Orbea (2013) η 

αποτυχία αποδόθηκε σε εξωτερικούς παράγοντες, ενώ στην έρευνα του Schatt (2011) ο 

παράγοντας τύχη, που ανήκει στους εξωτερικούς παράγοντες φάνηκε να έχει χαμηλά ποσοστά. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις Sanz και Orbea (2013) οι μαθητές συμμετείχαν περισσότερο στα 

μαθήματα μουσικής όταν αισθάνονταν ικανοί, παρόλα αυτά η αυτονομία φάνηκε να είναι 

σημαντικότερη από την αντιληπτή επάρκεια που είχε πιο έμμεσο ρόλο στην κινητοποίηση των 

μαθητών (Troum,2010). 

Σημαντικά είναι τα ευρήματα για την αυτονομία των μαθητών που αφορά την κινητοποίηση 

των μαθητών στο μάθημα της μουσικής. Η ύπαρξη αυτονομίας φαίνεται να επηρεάζει την πρόοδο 

των μαθητών (Creech, 2012), την προθυμία για μελέτη (Maclntyre & Potter, 2013), την επιμονή 

στη μελέτη (Bonneville-Roussy, Vallerand & Bouffard, 2013; Troum, 2010), την ποιότητα της 

μελέτης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων (Evans, Bonneville-Roussy, 2015). Πολλές φορές 

η έλλειψη αυτής μπορεί να οδηγήσει στη οριστική διακοπή των μαθημάτων (Evans, McPherson & 

Davidson, 2012). Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως είναι σημαντικό για τους μαθητές να υπάρχει 

ποικιλία δραστηριοτήτων στα μαθήματά μουσικής (Anttila, 2010; Economidou-Stavrou & 

Papageorgi, 2020) και περισσότερη ελευθερία στην επιλογή του ρεπερτορίου (Anttila, 2010; 

Creech & Hallam, 2011; Economidou-Stavrou & Papageorgi, 2020, Hadjikou, 2020).  

Τα ερευνητικά δεδομένα για τη συνιστώσα της φροντίδας αναφέρονται στη γνωστική 

πρόοδο των μαθητών αλλά και στην ικανοποίηση των συναισθηματικών τους αναγκών. Οι θετικές 

αντιλήψεις για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον McEwen (2013) δρουν ενισχυτικά μαζί με 

τους άλλους παράγοντες κινητοποίησης και όχι από μόνες τους (McEwen, 2013). Ακόμη, από τα 

αποτελέσματα των ερευνών φάνηκε πως η αυστηρότητα επιδρά αρνητικά στην κινητοποίηση των 

μαθητών (Creech & Hallam, 2011; Elgimez & Engur, 2017; Economidou-Stauvrou, 2020).  

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν σε 

αυτούς (Economidou-Stavrou, 2020; Leung & McPherson, 2011), να έχουν προσδοκίες από 

αυτούς (Economidou-Stavrou, 2020; Sindberg, 2016), να ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους 

(Anttila, 2010; Drave, 2012; Economidou-Stavrou, 2020; Leung & McPherson, 2011; Sindberg, 

2016) και να νοιάζονται πραγματικά γι’ αυτούς και να τους φροντίζουν (Αnttila, 2010; Drave, 2012; 

Economidou-Stavrou,2020; Sindberg, 2016). Επιπλέον,  είναι σημαντική γι’ αυτούς η δημιουργία 

στόχων με επίκεντρο τον μαθητή (Creech & Hallam, 2011; Drave 2012; Sindberg, 2016) όπως και 
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το να τους σέβεται ο εκπαιδευτικός (Creech & Hallam, 2011; Sindberg, 2013), να είναι φιλικός, 

ευγενικός, ευχάριστος και να έχει χιούμορ (Drave, 2012; Economidou-Stavrou, 2020).    

Στην έρευνα της Economidou-Stavrou (2020) διαπιστώθηκαν ορισμένες διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των μαθητών που έκαναν μαθήματα μουσικής εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και 

εκείνων που δεν έκαναν. Οι πρώτοι θεωρούσαν πιο σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει μουσικές 

ικανότητες και γνώσεις απ’ ότι οι δεύτεροι, παρόλα αυτά και στις δύο ομάδες μαθητών 

σημαντικότερο ρόλο για το πως πρέπει να είναι ο ιδανικός εκπαιδευτικός μουσικής έπαιζαν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Επίσης, οι μαθητές που έκαναν μαθήματα μουσικής εκτός 

σχολείου είχαν ισχυρότερη άποψη για το ότι επιθυμούσαν έναν εκπαιδευτικό που τον 

καταλαβαίνουν, έχει προσδοκίες από αυτούς και δεν θυμώνει εύκολα (Economidou-Stauvrou, 

2020). 

 

2.4. Σύνοψη Κεφαλαίου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, η σχετική 

βιβλιογραφία για τα κίνητρα των μαθητών στο μάθημα της μουσικής και η σύνθεση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών. Στη συνέχεια, ακολουθεί το κεφάλαιο της μεθοδολογίας της 

έρευνας.  
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Κεφάλαιο 3ο: Μεθοδολογία 
 

3.1 Εισαγωγή 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, 

στην επιλογή μεθόδου, στο δείγμα της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο ‘The Music Model of 

Academic Motivation’, τις στατιστικές αναλύσεις, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, την 

αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου και τους λειτουργικούς ορισμούς. 

 

3.2   Επιλογή Μεθόδου 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η οδός της ποσοτικής μεθόδου, ώστε να 

διασφαλιστεί εκ μέρους της ερευνήτριας ότι οι παράγοντες κινητοποίησης των μαθητών 

συσχετίζονται με την εύρεση των γενικών τάσεων του συνόλου της μαθητικής κοινότητας του 

Μουσικού Σχολείου Χανίων. Γι αυτό τον λόγο η έρευνα εστίασε στη μέτρηση μέσω του ειδικού τεστ 

μέτρησης των ακαδημαϊκών κινήτρων ‘The Music Model of Academic Motivation’ σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ο τρόπος που 

δομήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα επέβαλε  τη μελέτη των συσχετίσεων συγκεκριμένων 

μετρήσιμων ποσοτικών  μεταβλητών, μέσω της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, οι οποίες 

οδήγησαν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 

3.3.  Ερευνητικά Εργαλεία 

 

H έρευνα έλαβε χώρα χρησιμοποιώντας το ερευνητικό εργαλείο ‘The Music Model of 

Academic Motivation’ (Jones, 2009, 2018), το οποίο αποτελείται από 18 δηλώσεις (βλ. Παράρτημα 

2.). Τις δηλώσεις αυτές βαθμολογούν οι μαθητές με τις διαβαθμισμένες τιμές από το 1 έως το 6 

της κλίμακας Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=διαφωνώ λίγο, 4=συμφωνώ λίγο, 

5=συμφωνώ, 6=συμφωνώ απόλυτα). Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να εξάγει συμπεράσματα για κάθε συνιστώσα του μοντέλου και να επιλέξει στη συνέχεια 

στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να προσεγγίσει εκ νέου τις μεθόδους διδασκαλίας του ώστε να 

κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο τους μαθητές του (βλέπε Σχήμα 1.3.) (Jones, 2018). 
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Σχήμα 1.3. Διάγραμμα με τις συνιστώσες του μοντέλου (Jones, 2018) 

 

 

 Η συνιστώσα της ενδυνάμωσης αποτελείται από τέσσερις σχετικές δηλώσεις, η συνιστώσα 

της χρησιμότητας από τρεις, της επιτυχίας από τέσσερις, του ενδιαφέροντος  από τρεις, της 

φροντίδας από τέσσερις και ο μέσος όρος για κάθε συνιστώσα προκύπτει αν προσθέσουμε την 

τιμή κάθε δήλωσης και τη διαιρέσουμε με τον αριθμό των δηλώσεων κάθε συνιστώσας (βλ. Πίνακα 

1 και Πίνακα 2):  

 

 

 
Πίνακας 1: Οι δηλώσεις για κάθε συνιστώσα 

Συνιστώσα Δηλώσεις 

Ενδυνάμωση Έχω την ελευθερία να μελετώ με τον δικό μου τρόπο στο μάθημα «Μουσικό όργανο 
Επιλογής». 

Μου δίνονται επιλογές σε αυτά που επιτρέπεται να κάνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

Έχω έλεγχο του τρόπου με τον οποίο μαθαίνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

Έχω επιλογές όσον αφορά τον τρόπο που θα πετύχω τους στόχους μου στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο Επιλογής».  

 

Χρησιμότητα Οι γνώσεις που αποκτώ στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι σημαντικές για το 
μέλλον μου. 

Γενικά, το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι χρήσιμο για εμένα.  

Πιστεύω ότι αυτά που μαθαίνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι σχετικά με 
το μέλλον μου. 
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Επιτυχία Πιστεύω ότι ανταπεξέρχομαι στις απαιτήσεις του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

Είμαι ικανός/ή να πετύχω υψηλό βαθμό στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

Νιώθω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες του μαθήματος «Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» νιώθω ότι μπορώ να 
καταφέρω αυτά που κάνουμε. 

 

Ενδιαφέρον Το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι ενδιαφέρον για εμένα. 

Απολαμβάνω τη μελέτη για το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

Το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. 

 

Φροντίδα Ο καθηγητής μουσικής ενδιαφέρεται για το πόσο καλά τα πηγαίνω στο μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής». 

Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι φιλικός. 

Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι πρόθυμος να με βοηθήσει 
όταν τον χρειάζομαι. 

Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» δείχνει σεβασμό προς εμένα. 

 
 
 
 
Πίνακας 2: Συνολική τιμή κάθε συνιστώσας (Jones, 2020) 

Empowerment score = (item 5 + item 12 + item 16 + item 18) / 4 

Usefulness score = (item 1 + item 9 + item 13) / 3 

Success score = (item 2 + item 4 + item 7 + item 10) / 4 

Interest score = (item 6 + item 8 + item 17) / 3 

Caring score = (item 3 + item 11 + item 14 + item 15) / 4 
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 Στη συνέχεια ο ερευνητής είναι σε θέση να αξιολογήσει και να κρίνει συνολικά τα 

ακαδημαϊκά κίνητρα των μαθητών, καθώς όπως ήδη έχει αναφερθεί οι συνιστώσες του μοντέλου 

λειτουργούν συνεργατικά και είναι ισχυρότερες όταν συνυπάρχουν (βλ. Σχήμα 1.4) (Jones, 2018).  

 

 
    

Σχήμα. 1.4 Κινητοποίηση μαθητών ως αποτέλεσμα συνύπαρξης των 5 παραγόντων (Jones, 2018) 

 

 

3.4    Αξιοπιστία Ερευνητικού εργαλείου 

 

Το μοντέλο ‘The Music Model of Academic Motivation’ αναπτύχθηκε ώστε να διασφαλιστεί 

ότι όλα τα στοιχεία του ερευνητικού εργαλείου θα έχουν παρόμοια μορφή και θα δώσουν 

αξιόπιστα αποτελέσματα (Jones, 2012/2020). Αρκετές έρευνες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

(Jones, 2012/2020). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η εκδοχή του ερευνητικού 

εργαλείου που αφορά τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, η αξιοπιστία του οποίου έχει 

διαπιστωθεί από αξιόλογους ερευνητές σε πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν (Chittum 

& Jones, 2017; Jones, Sahbaz, Schram & Chittum, 2017; Parkes, Jones & Wilkins, 2015, 2017; 

Shram & Jones, 2016, όπως αναφέρονται στο Jones, 2012/2020). 

Ωστόσο, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας από την ερευνήτρια εφαρμόστηκε για όλες τις 

κλίμακες του ειδικού τεστ μέτρησης ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach (Cronbach’ s 

alpha), καθώς το ειδικό τεστ μέτρησης μεταφράστηκε στα ελληνικά. Η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας των μετρήσεων αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο, οι παράμετροι που μετρούν το ίδιο 

χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή συνοχή ή συσχέτιση, τόσο μεταξύ τους όσο και με το 

χαρακτηριστικό που μετράνε. Ο συγκεκριμένος δείκτης παίρνει τιμές από 0 έως 1. Τιμές του δείκτη 

μεγαλύτερες του 0.7 θεωρούνται συνήθως ικανοποιητικές (Tavakol & Dennick, 2011). 
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 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη εσωτερικής συνάφειας για 

κάθε συνιστώσα καθώς και για το συνολικό τεστ μέτρησης ύστερα από ανάλυση που έγινε με το 

πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 25.0 . Ο συγκεκριμένος δείκτης βρέθηκε να είναι σε όλες τις 

συνιστώσες πάνω από 0.800, συνεπώς όλες οι συνιστώσες θεωρείται πως έχουν καλή αξιοπιστία. 
 

Πίνακας 3: Δείκτης αξιοπιστίας των συνιστωσών 

 

 

3.5   Διαδικασία συλλογής Δεδομένων 

 

 Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα Google Forms το ειδικό 

τεστ με τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μαθητή (φύλο, τάξη, μουσικό όργανο επιλογής κτλ) και τις 

18 δηλώσεις του μοντέλου “The Music Model of Academic Motivation”. Στο δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας συλλογής των δεδομένων το ειδικό τεστ μέτρησης στάλθηκε ηλεκτρονικά στους 

μαθητές στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού δόθηκε η σχετική 

άδεια από τους γονείς και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χανίων. Στο 

σχετικό email βρισκόταν ο σύνδεσμος που μετέφερε τον μαθητή κατευθείαν στην πλατφόρμα 

Google.  

 

3.6  Δείγμα 

 

Στην παρούσα έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ γυμνασίου και Α’, 

Β’ και Γ’ λυκείου του Μουσικού Σχολείου Χανίων, οι οποίοι παρακολουθούν υποχρεωτικά το 

μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». Οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν δύο φορές την 

Συνιστώσα Cronbach's Alpha 

Ενδυνάμωση 0.866 

Χρησιμότητα 0.866 

Επιτυχία 0.795 

Ενδιαφέρον 0.865 

Φροντίδα 0.905 

Συνολικό 0.934 
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εβδομάδα το μάθημα του μουσικού οργάνου της επιλογής τους. To μάθημα είναι ατομικό και στο 

τέλος της χρονιάς οι μαθητές δίνουν εξετάσεις ερμηνείας σε κομμάτια από το ρεπερτόριο που 

έχουν διδαχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  Στην έρευνα συμμετείχαν  οι 162 μαθητές (βλ. 

Πίνακα 4) από το σύνολο της μαθητικής κοινότητας (233 μαθητές). 

.  

 

3.7   Στατιστικές Αναλύσεις 

 

Όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας περιγραφικά μέτρα. Οι συνεχείς 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, περιγράφονται μέσω του μέσου όρου και της 

τυπικής απόκλισης, ενώ οι ποιοτικές μεταβλητές εκφράζονται ως πλήθος (Ν) και ποσοστό (%) των 

συμμετεχόντων σε κάθε κατηγορία της μεταβλητής. 

Αρχικά, ελέγχθηκε η υπόθεση της κανονικότητας για τις ποσοτικές μεταβλητές, καθώς η 

επιλογή των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων καθορίζεται με βάση την ισχύ ή όχι της 

συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο έλεγχος της υπόθεσης κανονικότητας των μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε µε τη χρήση των ελέγχων Shapiro-Wilk, για δείγματα κάτω των 50 

πειραματικών μονάδων, και Kolmogorov-Smirnov, για δείγματα άνω των 50 (Δαφέρμος, 2011). 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση κανονικότητας γι’ αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική μέθοδος ανάλυσης (Razali & Wah, 2011).  

Για τον έλεγχο της ισότητας των διάμεσων δύο δειγμάτων που δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney. Για τη σύγκριση  

των διάμεσων για περισσότερα από δύο δείγματα που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal Wallis. Επιπλέον, υπολογίστηκαν τα effect 

sizes σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ώστε να βρεθεί η εκτίμηση της δύναμης της σχέσης 

που εξετάζεται. Τα effects sizes λαμβάνουν τιμές από το 0 έως το +1, με το 0 να υποδηλώνει πως 

δεν υπάρχει σχέση, ενώ το +1 υποδηλώνει πως υπάρχει πολύ δυνατή σχέση (Tomczak & 

Tomczak, 2014). 

Πίνακας 4: Δείγμα της έρευνας 

 Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου Α' Λυκείου Β' Λυκείου Γ' Λυκείου  

Φύλο Κορίτσι 28 23 11 5 7 9 83 

Αγόρι 25 22 12 12 6 2 79 

            Σύνολο 53 45 23 17 13 11 162 
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Η στατιστική ανάλυση στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 25.0. Επιπλέον, ως επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε το p< 0.05 (Muijs, 2010). 

 

 

3.8  Λειτουργικοί Ορισμοί  

 

Παρακάτω παρατίθενται οι λειτουργικοί ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα 

μελέτη. 

 

 

Ενδυνάμωση: το να αισθάνονται οι μαθητές ενδυναμωμένοι έχοντας τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

αποφάσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της μάθησής τους. 

 

Χρησιμότητα: αν καταλαβαίνουν οι μαθητές γιατί αυτό που μαθαίνουν είναι χρήσιμο για τους 

βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους τους. 

 

Επιτυχία: εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν, εφόσον καταβάλουν την 

απαιτούμενη προσπάθεια. 

 

Ενδιαφέρον: αν οι μαθητές  ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

 

Φροντίδα: εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτής και άλλοι στο μαθησιακό περιβάλλον 

ενδιαφέρονται για τη μάθησή τους και για αυτούς ως άτομα.  

 

(Jones, 2012/2020, www.themusicmodel.com). 

 
3.9 Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν η μέθοδος της έρευνας,  το ερευνητικό εργαλείο ‘The 

Music Model of Academic Motivation’, το δείγμα της έρευνας, οι στατιστικές αναλύσεις, η 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, και οι λειτουργικοί 

ορισμοί. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

 

http://www.themusicmodel.com/
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Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα 
 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα για όλες τις συνιστώσες του ειδικού τεστ μέτρησης. Στη 

συνέχεια, τα αποτελέσματα με βάση το φύλο, τα αποτελέσματα με βάση το αν οι μαθητές 

παρακολουθούν μαθήματα μουσικού οργάνου εκτός του σχολείου και με βάση το μουσικό όργανο 

επιλογής του κάθε μαθητή.  

 

4.2  Αποτελέσματα για όλες τις συνιστώσες του μοντέλου  

 

Στον Πίνακα 5. φαίνονται τα ποσοστά των μαθητών σύμφωνα με το μουσικό όργανο που 

έχουν επιλέξει. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι μαθητές 

από τις τάξεις του πιάνου, της κιθάρας και του βιολιού. 
 
 
Πίνακας 5: Ποσοστά μαθητών από κάθε μουσικό όργανο 

 Συχνότητα Ποσοστά (%) 
 

 Κιθάρα 32 19,8  

Βιολί 27 16,7  

Πιάνο 34 21,0  

Κρητική Λύρα 10 6,2  

Τσέλο 13 8,0  

Μπουζούκι 8 4,9  

Μαντολίνο 4 2,5  

Ακορντεόν 2 1,2  

Σαξόφωνο 7 4,3  

Φλάουτο 13 8,0  

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 7,4  

Σύνολο 162 100,0  
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Ακολουθεί ο Πίνακας 6 με τον αριθμό των μαθητών που κάνουν μαθήματα εκτός του 

μουσικού σχολείου και εκείνων που δεν κάνουν. Όπως φαίνεται μόλις το 32,1% των μαθητών 

παρακολουθεί μαθήματα μουσικού οργάνου εκτός του σχολείου. 

 

 
  Πίνακας 6: Παρακολούθηση μουσικού οργάνου εκτός του Μουσικού Σχολείου 

 Αριθμός μαθητών Ποσοστά (%) 

 Παρακολουθούν 52 32,1 

Δεν παρακολουθούν 110 67,9 

Σύνολο 162 100,0 

 

 
Ακολουθούν τα περιγραφικά μέτρα για τις πέντε συνιστώσες του μοντέλου στο σύνολο του 

δείγματος των μαθητών. Υψηλότερη μέση τιμή παρουσίασε η συνιστώσα της φροντίδας, με τους 

μαθητές να δηλώνουν πως συμφωνούν με το ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθησή τους 

και για αυτούς ως άτομα (Μέση τιμή=5.48, Τ.Α.=0.93). Ακολουθούν οι συνιστώσες του 

ενδιαφέροντος και της επιτυχίας, με τους μαθητές να συμφωνούν πως μπορούν να επιτύχουν στο 

μάθημα, εφόσον καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια (Μέση τιμή=5.17, Τ.Α.=1.03) και 

ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Μέση τιμή=5.08, 

Τ.Α.=0.74). Επιπλέον, οι μαθητές παρουσιάζονται ενδυναμωμένοι έχοντας τη δυνατότητα να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της μάθησής τους (Μέση τιμή=4.77, 

Τ.Α.=1.08), όπως επίσης δήλωσαν πως καταλαβαίνουν γιατί αυτό που μαθαίνουν είναι χρήσιμο 

για τους βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους τους (Μέση τιμή=4.70, Τ.Α.=1.10) 

(Πίνακας 7). 

 
Πίνακας 7: Περιγραφικά μέτρα για τις συνιστώσες του ειδικού τεστ μέτρησης 

*Τ.Α.= Τυπική Απόκλιση 

Συνιστώσα N Μέση τιμή Τ.Α. 

Ενδυνάμωση  162 4.77 1.08 

Χρησιμότητα  162 4.70 1.10 

Επιτυχία  162 5.08 0.74 

Ενδιαφέρον  162 5.17 1.03 

Φροντίδα  162 5.48 0.93 
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Στην συνέχεια στους Πίνακες 8-12 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία για κάθε 

δήλωση κάθε συνιστώσας. 

 

 
 

Πίνακας 8: Περιγραφικά στοιχεία για κάθε δήλωση της ενδυνάμωσης 

 

 

 

 
 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μέσος 
Όρος 

Τ.Α. 

Έχω την ελευθερία να μελετώ 
με τον δικό μου τρόπο στο 
μάθημα «Μουσικό όργανο 
Επιλογής». 
 

7 7 18 25 43 62 4,70 1,409 

 4,3% 4,3% 11,1% 15,4% 26,5% 38,3%   

Μου δίνονται επιλογές σε αυτά 
που επιτρέπεται να κάνω στο 
μάθημα «Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 5 6 13 19 58 61 4,86 1,278 

 
3,1% 3,7% 8% 11.7% 35,8% 37,7%   

Έχω έλεγχο του τρόπου με τον 
οποίο μαθαίνω στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο Επιλογής». 8 3 11 30 68 42 4,69 1,258 
 

4,9% 1,9% 6,8% 18,5% 42% 25,9%   

Έχω επιλογές όσον αφορά τον 
τρόπο που θα πετύχω τους 
στόχους μου στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο Επιλογής». 4 2 12 35 58 51 4,81 1,143 

 2,5% 1.2% 7,4% 21.6% 35,8% 31,5%   
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Πίνακας 9: Περιγραφικά στοιχεία για κάθε δήλωση της χρησιμότητας 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μέσος 
Όρος 

Τ.Α. 

Οι γνώσεις που 
αποκτώ στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής» είναι 
σημαντικές για το 
μέλλον μου 

1 3 17 39 60 42 4,73 1,058 

 0,6% 1.9% 10.5% 24,1% 37% 25,9%   

Γενικά, το μάθημα 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής» είναι 
χρήσιμο για εμένα. 

3 2 12 25 42 78 5,07 1,159 

 1,9% 1,2% 7,4% 15,4% 25,9% 48,1%  

 

Πιστεύω ότι αυτά που 
μαθαίνω στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής» είναι 
σχετικά με το μέλλον 
μου. 

7 16 23 33 43 40 4,29 1,452 

 
4,3% 9,9% 14,2% 20,4% 26,5% 24,7% 
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Πίνακας 10: Περιγραφικά στοιχεία για κάθε δήλωση της επιτυχίας 

 

 

 

 

 
 

 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μέσος 
Όρος 

Τ.Α. 

Πιστεύω ότι 
ανταπεξέρχομαι στις 
απαιτήσεις του μαθήματος 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

 

3 11 25 77 46 4,94 0,937 

 
 

1,9% 6,8% 15,4% 47,5% 28,4% 
  

Είμαι ικανός/νή να πετύχω 
υψηλό βαθμό στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

  

4 18 65 75 5,3 0,765 

 
  

2,5% 11,1% 40,1% 46,3% 
  

Νιώθω ότι μπορώ να 
αντιμετωπίσω τις 
δυσκολίες του μαθήματος 
«Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

2 2 11 24 71 52 4,95 1,026 

 1,2% 1,2% 6,8% 14,8% 43,8% 32,1%  
 

Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» νιώθω 
ότι μπορώ να καταφέρω 
αυτά που κάνουμε. 

2 3 4 24 61 68 5,12 1,012 

 
1,2% 1,9% 2,5% 14,8% 37,7% 42% 
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Πίνακας 11: Περιγραφικά στοιχεία για κάθε δήλωση του ενδιαφέροντος 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μέσος 
Όρος 

Τ.Α. 

Το μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» είναι 
ενδιαφέρον για εμένα. 4 2 4 7 36 109 5,44 1,063 

 2,5% 1,2% 2,5% 4,3% 22,2% 67,3%  
 

Απολαμβάνω τη μελέτη για 
το μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής». 4 6 12 20 56 64 4,91 1,243 

 2,5% 3,7% 7,4% 12,3% 34,6% 39,5% 
  

Το μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» μου 
κεντρίζει το ενδιαφέρον. 4 3 8 15 50 82 

  

 2,5% 1,9% 4,9% 9,3% 30.9% 50,6% 
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Πίνακας 12: Περιγραφικά στοιχεία για κάθε δήλωση της φροντίδας 
 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ 
Λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μέσος 
Όρος 

Τ.Α. 

Ο καθηγητής μουσικής 
ενδιαφέρεται για το 
πόσο καλά τα πηγαίνω 
στο μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής». 

4 2 4 15 35 102 5,35 1,1 

 2,5% 1,2% 2,5% 9,3% 21,6% 63% 
  

Ο καθηγητής του 
μαθήματος «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» 
είναι φιλικός. 

3 6 1 8 22 122 5,51 1,099 

 1,9% 3,7% 0,6% 4,9% 13,6% 75,3% 
  

Ο καθηγητής του 
μαθήματος «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» 
είναι πρόθυμος να με 
βοηθήσει όταν τον 
χρειάζομαι. 

5 1 2 9 31 144 5,48 1,065 

 3,1% 0,6% 1,2% 5,6% 19,1% 70,4% 
  

Ο καθηγητής του 
μαθήματος «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής» 
δείχνει σεβασμό προς 
εμένα. 

4  3 5 27 123 5,59 0,956 

 
2,5%  1,9% 3,1% 16,7% 75,9%  
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4.3  Αποτελέσματα με βάση το φύλο 

 

Ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

ενδυνάμωσης με βάση το φύλο των συμμετεχόντων έδειξε πως δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών (Διάμεσος=5.00, n=79) και κοριτσιών (Διάμεσος=5.00, 

n=83), U=2997, z=-0.949, p=0.343, r=0.07 (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της ενδυνάμωσης σε σχέση με το φύλο 

  Φύλο     

 
Αγόρι 
(Ν=79) 

Κορίτσι 
(Ν=83) 

    

  Διάμεσος Διάμεσος U z p-value Effect 
size 

Ενδυνάμωση  5.00 5.00 2997 -0.949 0.343 0.07 
 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών 

διαφορών στη συνιστώσα της χρησιμότητας. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών (Διάμεσος=5.00, n=79) και κοριτσιών (Διάμεσος=5.00, n=83), U=3097.5, 

z=-0.610, p=0.542, r=0.04 (Πίνακας 14). 

 
Πίνακας 14: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της χρησιμότητας σε σχέση με το φύλο 

  Φύλο     

 
Αγόρι  
(Ν=79) 

Κορίτσι 
(Ν=83) 

    

  Διάμεσος  Διάμεσος U z p-value Effect 
size 

Χρησιμότητα 5.00 5.00 3097.5 -0.610 0.542 0.04 
 
 

Παρατηρήθηκαν  οριακά στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συνιστώσα της επιτυχίας 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, U=2689.5, z=-1.992, p=0.046, με μικρό effect size (r=0.16). Το 

διάμεσο σκορ των αγοριών (Διάμεσος=5.25, n=79) βρέθηκε υψηλότερο συγκριτικά με των 

κοριτσιών (Διάμεσος=5.00, n=83) (Πίνακας 15). 
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Πίνακας 15: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της επιτυχίας σε σχέση με το φύλο 

  Φύλο     

 
Αγόρι 
(Ν=79) 

Κορίτσι 
(Ν=83) 

    

  Διάμεσος Διάμεσος U z p-value Effect 
size 

Επιτυχία 5.25 5.00 2689.5 -1.992 0.046 0.16 
 
 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών 

διαφορών στη συνιστώσα του ενδιαφέροντος. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών (Διάμεσος=5.67, n=79) και κοριτσιών (Διάμεσος=5.33, n=83), U=3195, 

z=-0.286, p=0.775, r=0.02 (Πίνακας 16). 

 
Πίνακας 16: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας του ενδιαφέροντος σε σχέση με το φύλο 

  Φύλο     

 
Αγόρι 
(Ν=79) 

Κορίτσι 
(Ν=83) 

    

  Διάμεσος Διάμεσος U z p-value Effect 
size 

Ενδιαφέρον  5.67 5.33 3195 -0.286 0.775 0.02 
 
 
           Τέλος, ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

συνιστώσα της φροντίδας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, U=2614, z=-2.391, p=0.017, με μικρό 

effect size (r=0.19). Το διάμεσο σκορ των αγοριών (Διάμεσος=6.00, n=79) βρέθηκε υψηλότερο 

συγκριτικά με των κοριτσιών (Διάμεσος=5.75, n=83) (Πίνακας 17). 

 

 
Πίνακας 17: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της φροντίδας σε σχέση με το φύλο 

  Φύλο     

 
Αγόρι 
(Ν=79) 

Κορίτσι 
(Ν=83) 

    

  Διάμεσος Διάμεσος U z p-value Effect 
size 

Φροντίδα 6.00 5.75 2614 -2.391 0.017 0.19 
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4.4   Αποτελέσματα με βάση το αν οι μαθητές κάνουν μαθήματα οργάνου εκτός  σχολείου 

 

Ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

ενδυνάμωσης με βάση το αν οι μαθητές κάνουν μαθήματα οργάνου εκτός του σχολείου έδειξε πως 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που δεν κάνουν μαθήματα 

εκτός σχολείου (Διάμεσος=5.00, n=110) και των παιδιών που κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

(Διάμεσος=5.00, n=52), U=2688, z=-0.621, p=0.535, r=0.05 (Πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της ενδυνάμωσης σε σχέση με το αν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

  

Κάνω μαθήματα του Μουσικού 
Οργάνου Επιλογής και εκτός του 

σχολείου 
 

 
 

 

 
Όχι 

(Ν=110) 
Ναι 

(Ν=52) 
    

 
Διάμεσος  Διάμεσος  U z p-

value 
Effect 
size 

Ενδυνάμωση  5.00 5.00 2688 -0.621 0.535 0.05 
 

 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών 

διαφορών στη συνιστώσα της χρησιμότητας. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των παιδιών που δεν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου (Διάμεσος=5.00, n=110) 

και των παιδιών που κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου (Διάμεσος=5.00, n=52), U=2718, z=-0.513, 

p=0.608, r=0.04 (Πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της χρησιμότητας σε σχέση με το αν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

  

Κάνω μαθήματα του Μουσικού 
Οργάνου Επιλογής και εκτός του 

σχολείου 
 

 
 

 

 
Όχι 

(Ν=110) 
Ναι 

(Ν=52) 
    

 
Διάμεσος  Διάμεσος  U z p-

value 
Effect 
size 

Χρησιμότητα  5.00 5.00 2718 -0.513 0.608 0.04 
 
 



53 
 

Ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

επιτυχίας με βάση το αν οι μαθητές κάνουν μαθήματα οργάνου εκτός του σχολείου έδειξε πως δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που δεν κάνουν μαθήματα εκτός 

σχολείου (Διάμεσος=5.00, n=110) και των παιδιών που κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

(Διάμεσος=5.25, n=52), U=2337.5, z=-1.892, p=0.059, r=0.15 (Πίνακας 20). 

 
Πίνακας 20: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της επιτυχίας σε σχέση με το αν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

  

Κάνω μαθήματα του Μουσικού 
Οργάνου Επιλογής και εκτός του 

σχολείου 
 

 
 

 

 
Όχι 

(Ν=110) 
Ναι 

(Ν=52) 
    

 
Διάμεσος  Διάμεσος  U z p-

value 
Effect 
size 

Επιτυχία  5.00 5.25 2337.5 -1.892 0.059 0.15 
 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών 

διαφορών στη συνιστώσα του ενδιαφέροντος. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των παιδιών που δεν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου (Διάμεσος=5.33, n=110) 

και των παιδιών που κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου (Διάμεσος=5.67, n=52), U=2645.5, z=-

0.786, p=0.432, r=0.06 (Πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας του ενδιαφέροντος σε σχέση με το αν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

  

Κάνω μαθήματα του Μουσικού 
Οργάνου Επιλογής και εκτός του 

σχολείου 
 

 
 

 

 
Όχι 

(Ν=110) 
Ναι 

(Ν=52) 
    

 
Διάμεσος  Διάμεσος  U z p-

value 
Effect 
size 

Ενδιαφέρον  5.33 5.67 2645.5 -0.786 0.432 0.06 
 

Τέλος, ο έλεγχος Mann-Whitney για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

φροντίδας με βάση το αν οι μαθητές κάνουν μαθήματα οργάνου εκτός του σχολείου έδειξε πως 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που δεν κάνουν μαθήματα 

εκτός σχολείου (Διάμεσος=6.00, n=110) και των παιδιών που κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

(Διάμεσος=5.75, n=52), U=2736, z=-0.478, p=0.633, r=0.03 (Πίνακας 22) 
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Πίνακας 22: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της φροντίδας σε σχέση με το αν κάνουν μαθήματα εκτός σχολείου 

  

Κάνω μαθήματα του Μουσικού 
Οργάνου Επιλογής και εκτός του 

σχολείου 
 

 
 

 

 
Όχι 

(Ν=110) 
Ναι 

(Ν=52) 
    

 
Διάμεσος  Διάμεσος  U z p-

value 
Effect 
size 

Φροντίδα  6.00 5.75 2736 -0.478 0.633 0.03 
 

 
4.5   Αποτελέσματα με βάση το μουσικό όργανο 

 

Ο έλεγχος Kruskal Wallis για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

ενδυνάμωσης με βάση το μουσικό όργανο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής έδειξε πως δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μουσικών οργάνων που έχουν επιλέξει 

(n=27: Βιολί, n=12: Ηλεκτρική Κιθάρα, n=32: Κιθάρα, n=10: Κρητική Λύρα, n=8: Μπουζούκι, n=34: 

Πιάνο, n=7: Σαξόφωνο, n=13: Τσέλο, n=13: Φλάουτο), x2 (8, n=156)=10.71, p=0.218 (Πίνακας 23). 

 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της ενδυνάμωσης σε σχέση με το μουσικό όργανο 

  Ενδυνάμωση     

Μουσικό Όργανο Ν Διάμεσος X2 p-value 

Βιολί 27 5.00 10.71 0.218 

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 5.13   

Κιθάρα 32 5.00   

Κρητική Λύρα 10 5.00   

Μπουζούκι 8 5.63   

Πιάνο 34 5.00   

Σαξόφωνο 7 5.00   

Τσέλο 13 4.25   

Φλάουτο 13 4.25     
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Ο έλεγχος Kruskal Wallis για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

χρησιμότητας με βάση το μουσικό όργανο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής έδειξε πως δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μουσικών οργάνων που έχουν επιλέξει 

(n=27: Βιολί, n=12: Ηλεκτρική Κιθάρα, n=32: Κιθάρα, n=10: Κρητική Λύρα, n=8: Μπουζούκι, n=34: 

Πιάνο, n=7: Σαξόφωνο, n=13: Τσέλο, n=13: Φλάουτο),  x2 (8, n=156)=9.93, p=0.270 (Πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της χρησιμότητας σε σχέση με το μουσικό όργανο 

  Χρησιμότητα     

Μουσικό Όργανο Ν Διάμεσος X2 p-value 

Βιολί 27 5.00 9.93 0.270 

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 4.33 

  

Κιθάρα 32 5.00 

  

Κρητική Λύρα 10 5.33 

  

Μπουζούκι 8 5.00 

  

Πιάνο 34 5.33 

  

Σαξόφωνο 7 4.67 

  

Τσέλο 13 5.00 

  

Φλάουτο 13 3.67 
    

 

 

Ο έλεγχος Kruskal Wallis για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα της 

επιτυχίας με βάση το μουσικό όργανο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής έδειξε πως δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μουσικών οργάνων που έχουν επιλέξει (n=27: Βιολί, 

n=12: Ηλεκτρική Κιθάρα, n=32: Κιθάρα, n=10: Κρητική Λύρα, n=8: Μπουζούκι, n=34: Πιάνο, n=7: 

Σαξόφωνο, n=13: Τσέλο, n=13: Φλάουτο),  x2 (8, n=156)=13.55, p=0.094 (Πίνακας 25). 
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Πίνακας 25: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της επιτυχίας σε σχέση με το μουσικό όργανο 

  Επιτυχία     

Μουσικό Όργανο Ν Διάμεσος X2 p-value 

Βιολί  27 5.25 13.55 0.094 

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 4.88   

Κιθάρα 32 5.00   

Κρητική Λύρα 10 5.25   

Μπουζούκι 8 5.75   

Πιάνο 34 5.00   

Σαξόφωνο 7 5.00   

Τσέλο 13 5.25   

Φλάουτο 13 4.25     

 

 

 

 

Ο έλεγχος Kruskal Wallis για την αξιολόγηση πιθανών διαφορών στη συνιστώσα του 

ενδιαφέροντος με βάση το μουσικό όργανο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής έδειξε πως δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μουσικών οργάνων που έχουν επιλέξει 

(n=27: Βιολί, n=12: Ηλεκτρική Κιθάρα, n=32: Κιθάρα, n=10: Κρητική Λύρα, n=8: Μπουζούκι, n=34: 

Πιάνο, n=7: Σαξόφωνο, n=13: Τσέλο, n=13: Φλάουτο),  x2 (8, n=156)=9.85, p=0.275 (Πίνακας 26). 
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Πίνακας 26: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας του ενδιαφέροντος σε σχέση με το μουσικό όργανο 

  Ενδιαφέρον     

Μουσικό Όργανο Ν Διάμεσος X2 p-value 

Βιολί  27 5.67 9.854 0.275 

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 5.83   

Κιθάρα 32 5.67   

Κρητική Λύρα 10 5.67   

Μπουζούκι 8 5.67   

Πιάνο 34 5.67   

Σαξόφωνο 7 5.33   

Τσέλο 13 5.33   

Φλάουτο 13 5.00     

 
 

Τέλος, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Kruskal Wallis, ο οποίος έδειξε πως υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στη συνιστώσα της φροντίδας μεταξύ των μουσικών οργάνων που επιλέγουν 

οι μαθητές (n=27: Βιολί, n=12: Ηλεκτρική Κιθάρα, n=32: Κιθάρα, n=10: Κρητική Λύρα, n=8: 

Μπουζούκι, n=34: Πιάνο, n=7: Σαξόφωνο, n=13: Τσέλο, n=13: Φλάουτο), x2 (8, n=156)=32.47, 

p<0.001. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε πως οι μαθητές που έχουν επιλέξει να κάνουν φλάουτο 

(Διάμεσος=4.75) έχουν χαμηλότερο διάμεσο σκορ σε σχέση με τους μαθητές που έχουν επιλέξει 

την κρητική λύρα (Διάμεσος=6.00), το μπουζούκι (Διάμεσος=6.00) και την ηλεκτρική κιθάρα 

(Διάμεσος=6.00) (Πίνακας 27). 
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Πίνακας 27: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για την αξιολόγηση διαφορών της 
συνιστώσας της φροντίδας σε σχέση με το μουσικό όργανο 

  Φροντίδα     

Μουσικό Όργανο Ν Διάμεσος X2 p-value 

Βιολί  27 5.75 32.47 <0.001 

Ηλεκτρική Κιθάρα 12 6.00   

Κιθάρα 32 5.75   

Κρητική Λύρα 10 6.00   

Μπουζούκι 8 6.00   

Πιάνο 34 5.75   

Σαξόφωνο 7 6.00   

Τσέλο 13 6.00   

Φλάουτο 13 4.75     

 
 

4.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Παρουσιάστηκαν 

τα περιγραφικά στοιχεία για όλες τις συνιστώσες, καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων με 

βάση το φύλο των μαθητών, το αν κάνουν μαθήματα μουσικού οργάνου εκτός σχολείου και το 

μουσικό όργανο της επιλογής τους. Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο των συμπερασμάτων της 

έρευνας. 
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Κεφάλαιο 5ο: Συμπεράσματα 
 

5.1. Εισαγωγή 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας και 

θα συζητηθούν τα διάφορα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

5.2. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 

 

Πόσο υψηλές είναι οι τιμές των κινήτρων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων που 

συμμετέχουν στα μαθήματα των μουσικών οργάνων; 

 

Σύμφωνα με τα περιγραφικά στοιχεία του προηγούμενου κεφαλαίου, η πρώτη ερευνητική 

υπόθεση της έρευνας, που θέλει τις τιμές των κινήτρων των μαθητών να είναι από μέτριες έως 

υψηλές στο μάθημα «Μουσικό όργανο Επιλογής», επαληθεύεται. Φαίνεται ότι όλες οι συνιστώσες 

έχουν τιμές κοντά στην τιμή 5,  επομένως οι μαθητές είναι συνολικά κινητοποιημένοι. 

Παρατηρούμε ωστόσο, ότι οι τιμές της ενδυνάμωσης (4,77) και της χρησιμότητας (4,7) είναι 

ελαφρώς χαμηλότερες από εκείνες των συνιστωσών της φροντίδας (5,48), του ενδιαφέροντός 

(5,17) και της επιτυχίας (5,08). Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν καλούνται να εστιάσουν στις δύο αυτές 

συνιστώσες και να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές ώστε να τις ενισχύσουν. Ακόμη, παρατηρώντας 

τα περιγραφικά στοιχεία κάθε δήλωσης της συνιστώσας της φροντίδας διαπιστώνουμε ότι είναι η 

μόνη συνιστώσα με τα υψηλότερα ποσοστά στις απαντήσεις που οι μαθητές συμφωνούν απόλυτα 

στις δηλώσεις, γεγονός που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να δείχνουν τη 

φροντίδα που χρειάζονται οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, άλλοτε είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των άλλων 

ερευνών που εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και άλλοτε όχι. Πιο συγκεκριμένα, 

τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συνιστώσα του ενδιαφέροντος έρχονται σε συμφωνία με 

εκείνα των ερευνών των Hallam (2013), McEwen (2013), που αφορούν μαθητές μουσικών 

οργάνων και της Economidou-Stavrou (2020) που αφορά το μάθημα της μουσικής στην τάξη, στις 

οποίες οι μαθητές εμφανίζουν υψηλές τιμές ενδιαφέροντος και διαφοροποιούνται από εκείνα των 

ερευνών των Leung και McPherson (2011) και Schatt (2017) που αφορά μαθητές γυμνασίου και 

των Elgimez και Engur (2017) που αφορά μαθητές λυκείου, στις οποίες οι μαθητές εμφανίζουν 

σημαντική μείωση στις τιμές του ενδιαφέροντος στα μαθήματα των μουσικών οργάνων. Οι υψηλές 

τιμές των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη συνιστώσα της επιτυχίας, συνάδουν με εκείνες των 

ερευνών  των Creech και Hallam (2011), Martin (2012) και Hallam (2013) που αφορούν μαθητές 
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μουσικών οργάνων και έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών των McPherson 

και O’ Neill (2010), Juvonen (2011), McPherson και συνεργάτες (2013) για το μάθημα της 

μουσικής στο γυμνάσιο και των Elgimez και Engur (2017) που αφορά έφηβους λυκειακούς 

μαθητές πιάνου. Στις τελευταίες παρατηρείται μείωση των πεποιθήσεων ικανότητας. Οι υψηλές 

τιμές της έρευνας για τη συνιστώσα της χρησιμότητας εμφανίζονται στις έρευνες των Hallam 

(2013) που αφορά μαθητές μουσικών οργάνων και των Economidou-Stavrou και Papageorgi 

(2020) που αφορά το μάθημα της μουσικής στην τάξη. Οι τιμές αυτές για τη χρησιμότητα δεν 

παρατηρούνται στις έρευνες των McPherson και O’Neill (2010), Juvonen (2011), Leung και 

McPherson (2011), McEwen (2013), McPherson και συνεργατών (2015), όπου εμφανίζονται 

χαμηλά επίπεδα στις τιμές της αξίας, είτε οι μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικών 

οργάνων είτε όχι. Όσον αφορά τις συνιστώσες της φροντίδας και της ενδυνάμωσης δεν 

εξετάζονται ποσοτικά στη βιβλιογραφία, αλλά ως αιτίες που επηρεάζουν την κινητοποίηση των 

μαθητών όταν αυτή είναι μειωμένη.  

 

Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κίνητρων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων που 

συμμετέχουν στα μαθήματα των οργάνων με βάση το φύλο; 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση της έρευνας που αφορούσε στη διαπίστωση διαφορών με 

βάση το φύλο, επαληθεύτηκε καθώς τα αγόρια δήλωσαν ότι νιώθουν περισσότερο ικανά από τα 

κορίτσια στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής», καθώς επίσης ότι πιστεύουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ακαδημαϊκή τους πορεία και για εκείνα ως άτομα πολύ 

περισσότερο από ότι το πιστεύουν τα κορίτσια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά είναι οριακά 

σημαντικά. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν καλούνται να μεριμνούν για την κινητοποίηση των μαθητριών 

του Μουσικού σχολείου για τις δύο αυτές συνιστώσες της επιτυχίας και της φροντίδας. 

Τα ευρήματα στη βιβλιογραφία για τη συνιστώσα της επιτυχίας όσον αφορά το φύλο 

έρχονται σε αντίθεση με αυτά της παρούσας έρευνας, καθώς στις έρευνες των McPherson και 

O’Neill (2010), Juvonen (2011), McPherson και συνεργατών (2015) τα κορίτσια σημείωσαν 

υψηλότερες τιμές ικανότητας από τα αγόρια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι άμεσα 

συγκρίσιμα καθώς οι παραπάνω έρευνες έγιναν για το μάθημα της μουσικής στην τάξη, ακόμη και 

εάν κάποιοι από τους μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικών οργάνων στο σχολείο ή 

μάθαιναν κάποιο μουσικό όργανο στην τάξη. Η συνιστώσα της φροντίδας όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω δεν εξετάζεται ποσοτικά στη βιβλιογραφία, επομένως δεν υπάρχουν ερευνητικά 

δεδομένα που αφορούν το φύλο και την κινητοποίηση στη συγκεκριμένη συνιστώσα. 
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Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κινήτρων μεταξύ των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων 

που παίζουν διαφορετικά μουσικά όργανα στα μαθήματα μουσικού οργάνου; 

 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση που αφορά την μη ύπαρξη διαφορών με βάση το μουσικό 

όργανο επιλογής, δεν επαληθεύτηκε, καθώς οι μαθητές που έχουν επιλέξει το φλάουτο απάντησαν 

πως συμφωνούν λίγο στις δηλώσεις που αφορούν το αν ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη 

μάθησή τους και για αυτούς ως άτομα συγκριτικά με τους μαθητές που επέλεξαν την κρητική λύρα, 

μπουζούκι και την ηλεκτρική κιθάρα, των οποίων οι μαθητές απάντησαν πως λαμβάνουν απόλυτα 

φροντίδα από τους εκπαιδευτικούς τους. Οι ομάδες των μαθητών που αντιστοιχούν στα μουσικά 

όργανα αυτά είναι μικρές αριθμητικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες (του πιάνου, της κιθάρας και του 

βιολιού) παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λάβουν υπόψη το εύρημα αυτό ώστε να 

βελτιώσουν την κινητοποίηση των μαθητών στο μάθημα του φλάουτου στη συγκεκριμένη περιοχή 

κινητοποίησης. Στη βιβλιογραφία δεν έχουν εντοπιστεί διαφορές στη συνιστώσα της φροντίδας 

που να σχετίζονται με την επιλογή των διαφορετικών μουσικών οργάνων από τους μαθητές. 

 

Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των κινήτρων μεταξύ των μαθητών που κάνουν μαθήματα μουσικών 

οργάνων εκτός σχολείου και των μαθητών που παρακολουθούν μαθήματα μουσικών οργάνων 

μόνο στο σχολείο; 

 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς δεν εντοπίστηκαν διαφορές στην 

κινητοποίηση των μαθητών που κάνουν μαθήματα μουσικού οργάνου εκτός του σχολείου και 

εκείνων που δεν κάνουν. Όσον, αφορά τη συνιστώσα του ενδιαφέροντος στην έρευνα του Schatt 

(2017) οι μαθητές που έκαναν και εκτός του σχολίου μαθήματα οργάνου σημείωναν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στα μαθήματα των μουσικών οργάνων. Επιπλέον, όσον αφορά τη συνιστώσα της 

φροντίδας στην έρευνα της Economidou-Stavrou (2020) οι μαθητές που έκαναν εκτός του 

σχολείου μαθήματα μουσικών οργάνων είχαν ισχυρότερη άποψη για τη φροντίδα στις δηλώσεις 

στις οποίες οι μαθητές πρέπει να έχουν έναν δάσκαλο που τον καταλαβαίνουν, που έχει 

προσδοκίες από αυτούς και δεν θυμώνει εύκολα στο μάθημα της μουσικής στο σχολείο. 

 

5.3 Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα ακαδημαϊκά κίνητρα των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Χανίων για το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι υψηλά. Οι 

εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους κινητοποιούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα, 

δίνοντας τους την αυτονομία που χρειάζονται, αυτονομία που όπως αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία 

επηρεάζει την πρόοδο των μαθητών (Creech, 2012), την προθυμία για μελέτη (Maclntyre & Potter, 
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2013), την επιμονή στη μελέτη (Bonneville-Roussy, Vallerand & Bouffard, 2013; Troum, 2010), την 

ποιότητα της μελέτης, την αντιμετώπιση των προκλήσεων (Evans, Bonneville-Roussy, 2015) και 

το αν οι μαθητές θα συνεχίσουν τα μαθήματα μουσικής (Evans, McPherson & Davidson, 2012). 

  

Για τη Χρησιμότητα 

 

Όσον αφορά τη συνιστώσα της χρησιμότητας, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων 

δήλωσαν ότι το μάθημα του μουσικού οργάνου είναι ένα χρήσιμο μάθημα γι αυτούς στο παρόν, 

αλλά και για το μέλλον. Ένα πολύ θετικό εύρημα, αν αναλογιστεί κανείς τα στοιχεία παρόμοιων 

ερευνών από τα οποία προέκυψαν χαμηλά επίπεδα στην αξία που προσδίδουν οι μαθητές του 

γυμνασίου στα μαθήματα μουσικής, λόγω της επιρροής του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

των μαθητών (Anttila, 2010; Juvonen,2011; Leung & McPherson, 2011; McPherson & O’Neill, 

2010; McPherson et al., 2015) και της κυρίαρχης σχολικής κουλτούρας  (McEwen, 2013).  

 

Για το Ενδιαφέρον 

 

Υψηλή τιμή είχε και η συνιστώσα του ενδιαφέροντος, σημείο αναφοράς για το πραγματικό 

ενδιαφέρον των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για το μάθημα «Μουσικό Όργανο 

Επιλογής». Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν κάποιες διαφορές στη συνιστώσα του ενδιαφέροντος, 

σε παρόμοιες έρευνες για το μάθημα της μουσικής στην τάξη, σε σχέση με το φύλο (McPherson 

και O’Neill, 2010; Economidou-Stavrou και Papageorgi ,2020) και το αν οι μαθητές έκαναν 

μαθήματα οργάνων εκτός του σχολείου (Economidou-Stavrou, 2020; Juvonen, 2011; Schatt, 

2017), που δεν εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα. Φαίνεται πως οι μαθητές του Μουσικού 

Σχολείου Χανίων που ανήκουν και στα δύο φύλα δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για το μάθημα 

«Μουσικό Όργανο Επιλογής», όπως και οι μαθητές που κάνουν εκτός του σχολείου μαθήματα με 

εκείνους που δεν κάνουν. 

 

Για την Επιτυχία 

 

Όσον αφορά τη συνιστώσα της επιτυχίας οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων 

δήλωσαν ότι τα καταφέρνουν στο μάθημα «Μουσικό όργανο Επιλογής» και ότι μπορούν να 

επιτύχουν υψηλές βαθμολογίες. Οι πεποιθήσεις αυτές των μαθητών για τις ικανότητες τους 

σύμφωνα με την έρευνα αποτελούν παράγοντα πρόβλεψης για τη συνέχιση της ενασχόλησης με 

τη μουσική (Kinney, 2010), γεγονός αδιαμφισβήτητα ευχάριστο για την πορεία των μαθητών του 

σχολείου. 
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Για την Ενδυνάμωση και τη Φροντίδα   

 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι οι ερευνητές εξετάζουν κάποιες 

πτυχές της αυτονομίας, όπως το πόσο σημαντικό είναι για τους έφηβους μαθητές να υπάρχει 

ποικιλία δραστηριοτήτων στα μαθήματά μουσικής (Anttila, 2010; Economidou-Stavrou & 

Papageorgi, 2020) και το να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή του ρεπερτορίου (Anttila, 

2010; Creech & Hallam, 2011; Economidou-Stavrou & Papageorgi, 2020, Hadjikou, 2020), όχι 

όμως τα επίπεδα αυτής συνολικά σε κάθε περίπτωση.  Το κενό αυτό στη βιβλιογραφία μπορεί να 

αναπληρωθεί αν χρησιμοποιήσουμε το ερευνητικό εργαλείο ‘The Music Model of Academic 

Motivation’, όπως έγινε και στην παρούσα έρευνα. 

Η ίδια πρακτική ακολουθείται και για τη συνιστώσα της φροντίδας. Οι ερευνητές 

προχωρούν σε διαπιστώσεις που αφορούν τη συνιστώσα αυτή όταν παρατηρούν μειωμένη 

κινητοποίηση των μαθητών. Τα ερευνητικά στοιχεία ανέδειξαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

φροντίδας όπως το ότι οι μαθητές έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν σε αυτούς 

(Economidou-Stavrou, 2020; Leung & McPherson, 2011), να έχουν προσδοκίες από αυτούς 

(Economidou-Stavrou, 2020; Sindberg, 2016), να ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους (Anttila, 

2010; Drave, 2012; Economidou-Stavrou, 2020; Leung & McPherson, 2011; Sindberg, 2016), να 

νοιάζονται πραγματικά γι’ αυτούς (Αnttila, 2010; Drave, 2012; Economidou-Stavrou,2020; 

Sindberg, 2016), να δημιουργούν στόχους με επίκεντρο τους ίδιους (Creech & Hallam, 2011; 

Drave 2012; Sindberg, 2016) να τους σέβονται (Creech & Hallam, 2011; Sindberg, 2013), να είναι 

φιλικοί, ευγενικοί, ευχάριστοι και να έχουν χιούμορ (Drave, 2012; Economidou-Stavrou, 2020), 

αλλά δεν εξετάζουν συνολικά τη συνιστώσα της φροντίδας και το βαθμό ύπαρξη της. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η συνολική αποτίμηση για τη  συνιστώσα της φροντίδας μπορεί να 

γίνει κάνοντας χρήση του ερευνητικού εργαλείου ‘The Music Model of Academic Motivation’. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι πράγματι υπάρχει ένα έλλειμμα στη βιβλιογραφία στη μέτρηση 

των ακαδημαϊκών κινήτρων των μαθητών και μέσω της μελέτης αυτής επιβεβαιώνεται η 

χρησιμότητα του ερευνητικού εργαλείου που κατασκεύασε ο Jones (2009, 2020), με το οποίο ο 

ερευνητής μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για την κινητοποίηση των μαθητών, που αφορούν και 

τους πέντε παράγοντες κινητοποίησης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στις θεωρίες και τις έρευνες 

των προηγούμενων ετών (Jones, 2020). Ο ερευνητής ή ο κάθε εκπαιδευτικός που διερευνά την 

κινητοποίηση των μαθητών οφείλει να μελετά όλους τους παράγοντες κινητοποίησης καθώς αυτοί 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Creech & Hallam, 2011; Elgimez & Engur, 2017; Jones, 2009; 

Kaufman & Dodge, 2009; McEwen, 2013; McPherson & O’Neill, 2010). 
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5.4   Περιορισμοί Έρευνας 

 

 Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 που έπληξε τη χώρα σε 

πανελλαδικό επίπεδο.  Η μαθησιακή διαδικασία μεταφέρθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα στις 

ειδικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης που υπέδειξε το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική χρονιά 

2020-2021. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα επηρέασε το τρόπο διδασκαλίας και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών. Αμφότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές έπρεπε να προσαρμοστούν 

στις νέες συνθήκες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να βρουν τρόπους να 

καλύψουν την ύλη και να φροντίσουν τις ανάγκες των μαθητών τους, σε γνωστικό αλλά και 

συναισθηματικό επίπεδο, μιας και η απομάκρυνση από το σχολείο, αλλά και ο εγκλεισμός στο 

σπίτι είχε επιπτώσεις στην ψυχολογία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις τα τεχνικά προβλήματα 

υπήρξαν εμπόδιο στη διαδικασία της μάθησης.  

Άλλοι περιορισμοί προέκυψαν από τα δείγματα, καθώς μετά τους ελέγχους διαπιστώθηκε 

ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις κανονικότητας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν οι μη 

παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό περιόρισε σε κάποιο 

βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 2ης. 3ης και 4ης  ερευνητικής υπόθεσης της μελέτης. 

Παρόλα αυτά, μπορούν να εξαχθούν αρκετά ασφαλή συμπεράσματα για το σύνολο της μαθητικής 

κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Χανίων, που είναι το ζητούμενο της παρούσας μελέτης. 

 

5.5. Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

  Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν όλα τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας για τα 

ακαδημαϊκά κίνητρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για το μάθημα «Μουσικό 

Όργανο Επιλογής» και παράλληλα αναδείχθηκε η χρησιμότητα του ερευνητικού εργαλείου ‘The 

Music Model Of Academic Motivation’ για τη μέτρηση τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

φάνηκαν να είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

καθώς οι τιμές για κάθε συνιστώσα του μοντέλου “The Music Model Of Academic Motivation” ήταν 

υψηλές.   

 Ωστόσο, η διερεύνηση των ακαδημαϊκών κινήτρων των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

οφείλει να γίνεται κατ’ επανάληψη και να ακολουθεί την εξής πορεία: σχεδιασμός διδασκαλίας, 

εντοπισμός πλεονεκτημάτων/προβλημάτων στην παρακίνηση των μαθητών, επιλογή εκ νέου 

στρατηγικών ενίσχυσης των κινήτρων (Jones. 2018), καθώς η μάθηση είναι μία ζωντανή και 

συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και στο πως 

αντιδρούν οι μαθητές σε αυτή. Προτείνεται λοιπόν, η επανάληψη της μέτρησης των κινήτρων των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα 

στιγμή ποιες περιοχές κινητοποίησης χρειάζονται ενίσχυση και ποιες όχι, ώστε να προβούν στις 
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αντίστοιχες αλλαγές και να επαναπροσδιορίζουν τις μεθόδους διδασκαλίας στους στο μάθημα 

«Μουσικό Όργανο Επιλογής».  

Ακόμη, θα ήταν χρήσιμο να γίνει  ταυτόχρονα μέτρηση με το συγκεκριμένο ερευνητικό 

εργαλείο, ώστε να διεξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα και στα υπόλοιπα μουσικά μαθήματα 

από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Έτσι, μπορεί να αποτιμηθεί συνολικά η κινητοποίηση των 

μαθητών όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τη μουσική στα πλαίσια του προγράμματος 

σπουδών που ακολουθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα Μουσικά Σχολεία της χώρας. 

Τέλος, προτείνεται μία ποιοτική μελλοντική έρευνα που θα εξετάζει τις πτυχές της μάθησης 

με περισσότερες λεπτομέρειες μέσω συνεντεύξεων και παρατηρήσεων, ιδιαίτερα τις πρακτικές 

που κάνουν τη διαφορά στη διδασκαλία και την απόδοση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Χανίων, ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που επηρεάζουν την 

μουσική κινητοποίηση και τη μουσική μάθηση των μαθητών. 
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Παράρτημα 1. 
 

Θεωρίες στις οποίες βασίζεται το The Music Model of Academic Motivation (Jones, 2018, p.195-

196): 

 

1) arousal theories (Berlyne, 1960; Duffy, 1957) 

2) attachment theory (Ainsworth, 1979; Bowlby, 1969) 

3) attribution theory (Weiner, 1986; 2000) 

4) behaviorist theories (Skinner, 1953; Skinner & Epstein, 1982) 

5) belonging theories (Baumeister & Leary, 1995; Goodenow, 1993) 

6) caring theories (Johnson, Johnson, & Anderson, 1983; Noddings, 1984, 1992; Wentzel, 

1999) 

7) competence theories (Elliot & Dweck, 2005; Harter, 1978; White, 1959) 

8) domain identification theory (Osborne & Jones, 2011) 

9) emotion theories (Pekrun, 2009) 

10) expectancy-value theory (Eccles et al., 1983; Wigfield & Eccles, 2000) 

11) flow theory (Csikszentmihalyi, 1990) 

12) future time perspective theory (Lens, 1988; Lewin, 1942; Nuttin & Lens, 1985) 

13) goal orientation theories (Ames, 1992; Elliot, 1999; Maehr & Midgley, 1991; Nicholls, 1984) 

14) goal setting theories (Locke & Latham, 2002) 

15) goal theories (Ford, 1992; Locke & Latham, 2002) 

16) identity and identification theories (Finn, 1989; James, 1890/1981; Voelkl, 1997) 

17) interest theories (Hidi & Renninger, 2006; Krapp, 2005; Schraw & Lehman, 2001) 

18) locus of control (deCharms, 1968, 1976) 

19) rewards and intrinsic/extrinsic motivation theories (Cameron & Pierce, 1994; Deci, 1975; 

Deci,    Koestner, & Ryan, 1999; Deci & Ryan, 1985) 

20) self-concept theories (Marsh, 1990; Shavelson & Bolus, 1982) 

21) self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000) 

22) self-efficacy theory (Bandura, 1977, 1986, 1997; Pajares, 1996) 

23) self-esteem theories (Rosenberg, 1979) 

24) self-regulation theories (Bandura, 1986; Pintrich & de Groot, 1990; Zimmerman, 2000) 

25) self-theories of intelligence (Dweck, 1999, 2006; Mueller & Dweck, 1998) 

26) self-worth theories (Covington, 1992) 

27) social cognitive theory (Bandura, 1986, 1997) 

28) stereotype theories (Aronson & Steele, 2005). 
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Παράτημα 2. 

 
Μετάφραση του μοντέλου Music Model of Academic Motivation 

 

1. Οι γνώσεις που αποκτώ στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι σημαντικές για το 
μέλλον μου. 

2. Πιστεύω ότι ανταπεξέρχομαι στις απαιτήσεις του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

3. Ο καθηγητής μουσικής ενδιαφέρεται για το πόσο καλά τα πηγαίνω στο μάθημα «Μουσικό 
Όργανο Επιλογής». 

4. Είμαι ικανός/νή να πετύχω υψηλό βαθμό στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

5. Έχω την ελευθερία να μελετώ με τον δικό μου τρόπο στο μάθημα «Μουσικό όργανο 
Επιλογής». 

6. Το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι ενδιαφέρον για εμένα. 

7. Νιώθω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες του μαθήματος «Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

8. Απολαμβάνω τη μελέτη για το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

9. Γενικά, το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι χρήσιμο για εμένα.  

10. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» νιώθω ότι μπορώ να 
καταφέρω αυτά που κάνουμε. 

11. Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι φιλικός. 

12. Μου δίνονται επιλογές σε αυτά που επιτρέπεται να κάνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο 
Επιλογής». 

13. Πιστεύω ότι αυτά που μαθαίνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι σχετικά με 
το μέλλον μου. 

14. Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» είναι πρόθυμος να με βοηθήσει 
όταν τον χρειάζομαι. 

15. Ο καθηγητής του μαθήματος «Μουσικό Όργανο Επιλογής» δείχνει σεβασμό προς εμένα. 

16. Έχω έλεγχο του τρόπου με τον οποίο μαθαίνω στο μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής». 

17. Το μάθημα «Μουσικό Όργανο Επιλογής» μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. 

18. Έχω επιλογές όσον αφορά τον τρόπο που θα πετύχω τους στόχους μου στο μάθημα 
«Μουσικό Όργανο Επιλογής». 
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