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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων έφηβων μαθητών 

πιάνου ως προς τη σπουδή και μελέτη του οργάνου. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε η 

αναζήτηση της πιθανής σχέσης διαφόρων μορφών κινήτρων (εσωτερικά, εξωτερικά, 

αντίληψη αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας) με την προσπάθεια, επιμονή και 

επιλογή/προτίμηση των μαθητών ως προς τη σπουδή και μελέτη τους στο πιάνο. Η έρευνα 

ακολούθησε τις βασικές αρχές της έρευνας ερωτηματολογίου, το οποίο διαμορφώθηκε από 

την ερευνήτρια. Το δείγμα αποτέλεσαν 79 μαθητές πιάνου, 28 αγόρια και 51 κορίτσια, 

ηλικίας 11 ως 18 ετών. Στα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα καταγράφονται η θετική 

συσχέτιση του αισθήματος της ευχαρίστησης και της υιοθέτησης στόχων μάθησης με την 

ποιότητα της μελέτης των μαθητών και την επιλογή ενασχόλησης-σπουδής στο πιάνο, 

καθώς και της αντίληψης του ενθαρρυντικού ρόλου της οικογένειας ως προς το πιάνο με 

τον χρόνο μελέτης των μαθητών και την επιλογή. Αντιθέτως, το εξωτερικό κίνητρο 

μελέτης για την αποφυγή της κριτικής γονέων ή/και δασκάλων σχετίζεται αρνητικά με την 

ποιότητα μελέτης και την επιλογή. Τα αγόρια διαπιστώνεται ότι διαθέτουν υψηλότερη 

αντίληψη αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ με την πάροδο της ηλικίας οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται ως λιγότερο ενθαρρυντική τη στάση των γονέων τους για τη 

σπουδή και μελέτη του πιάνου. Θετική εντοπίζεται και η συσχέτιση της αντίληψης 

αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών με την ευχαρίστηση που αυτοί 

βιώνουν από τη μελέτη και ενασχόλησή τους. Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι η 

ευχαρίστηση, οι στόχοι μάθησης και η ενθάρρυνση της οικογένειας μπορούν να 

αποτελέσουν παράγοντες ενίσχυσης της προσπάθειας και επιμονής στη μελέτη, και της 

επιλογής των έφηβων μαθητών για ενασχόληση-σπουδή στο πιάνο.  

 

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, πιάνο, εφηβεία, μουσική 
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Abstract 

 

The present study aimed at investigating adolescent students’ motivation to study 

and practice the piano. Namely, research aimed at detecting potential correlations between 

various types of motivation (intrinsic, extrinsic, self-competence/self-efficacy perceptions) 

and students’ effort, persistence and choice/preference on piano study and practice. The 

study followed basic principles of questionnaire survey and was conducted through a 

researcher-designed questionnaire. The research sample consisted of 79 pupils, 28 boys 

and 51 girls, aged 11 to 18 years. Statistically significant results reveal that the feeling of 

pleasure and the adoption of learning goals positively correlate with the quality of the 

students' practice and the choice of piano study-engagement, while students’ perception of 

family’s encouraging attitude towards piano positively correlates with practice time and 

choice of piano. Conversely, the external motivation to study so as to avoid parents’ and/or 

teachers’ critisism is negatively related to practice quality and choice. Boys are found to 

have a higher perception of self-competence/self-efficacy, while students tend to perceive 

their family’s attitude towards piano study and practice as less encouraging as they get 

older. A positive correlation is also found between students’ self-competence/self-efficacy 

perceptions on piano and the pleasure that students experience through their piano 

practice/engagement. In conclusion, it seems that pleasure, learning goals and family 

encouragement constitute factors that enhance effort and persistence on practice, as well as 

adolescent students’ choice of piano study and engagement. 

 

Keywords: motivation, piano, adolescence, music 
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Πρόλογος 

 

Αφορμή για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας υπήρξε το 

προσωπικό ενδιαφέρον μου για τη διερεύνηση όλων εκείνων των στοιχείων που μπορούν 

να ωθήσουν έναν μαθητή να καταπιαστεί και να «ξοδέψει» πολύτιμο χρόνο και ενέργεια 

στην ενασχόλησή του με ένα μαθησιακό έργο, και ειδικότερα με τη μουσική. Ερωτήματα 

όπως το τι είναι αυτό που εξασφαλίζει την ενασχόληση των μαθητών με ένα μαθησιακό 

έργο και κυρίως τι είναι αυτό που μπορεί να τροφοδοτήσει την πρόθυμη και ουσιαστική 

δέσμευση ως προς το έργο αυτό, αποτέλεσαν την αρχή των ερευνητικών ερωτημάτων της 

παρούσας εργασίας.  

Δεδομένου ότι η μουσική σπουδή και η ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο 

εντάσσονται στις δραστηριότητες που αναμφισβήτητα απαιτούν μακροχρόνια και 

συστηματική μελέτη και αφοσίωση για την εξέλιξη και την πρόοδο του μαθητή, η 

διερεύνηση των κινήτρων για τη μουσική σπουδή, μελέτη και ενασχόληση καθίσταται αν 

μη τι άλλο ενδιαφέρουσα. Η καταβολή ολοένα και μεγαλύτερου σωματικού αλλά και 

ψυχικού αποθέματος που συνεπάγεται για το μαθητή η μουσική ενασχόληση με την 

πάροδο του χρόνου, αποτελεί ένα γεγονός που οξύνει τη σημασία της ύπαρξης 

ουσιαστικών κινήτρων στη μουσική μάθηση. Πόσο μάλλον όταν το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον του μαθητή δε φαίνεται -τουλάχιστον στο πλαίσιο της σύγχρονης δυτικής 

κοινωνίας- να ευνοεί ιδιαίτερα δραστηριότητες τέτοιας μορφής λόγω π.χ. της έμφασης στις 

θετικές-οικονομικές επιστήμες και της υποτίμησης των θεωρητικών, κοινωνικών και 

καλλιτεχνικών σπουδών, της τάσης για αναζήτηση του άμεσου και γρήγορου κέρδους, 

ανταμοιβής και αποτελέσματος μέσω της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας, και πολλών 

άλλων. Για όλους αυτούς τους λόγους εντείνεται ακόμα περισσότερο το ερευνητικό 

ενδιαφέρον αλλά και η αναγκαιότητα για αναζήτηση των στοιχείων που μπορούν να 

κινητοποιήσουν έναν μαθητή να επενδύσει προσωπικό χρόνο και ενέργεια σε ιδιαιτέρως 

απαιτητικές δραστηριότητες, όπως είναι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Η μελέτη 

των κινήτρων στη μάθηση συνιστά ένα ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο πεδίο στον τομέα της 

εκπαίδευσης το οποίο παραμένει πάντοτε επίκαιρο λόγω της πολυπλοκότητας του 

φαινομένου και της συνεχούς ανάγκης για βελτίωση των συνθηκών και πλαισίων της 

μουσικής σπουδής.  
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - 

Α1. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Α1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «κίνητρα» και η σημασία τους 

στην εκπαίδευση 

 
Η έννοια των κινήτρων και της κινητοποίησης -ως συμπεριφοράς που 

παρουσιάζεται λόγω της ύπαρξης κινήτρων (Schiefele, 1986) - αποτελεί μία συνειδητή ή 

ασυνείδητη πραγματικότητα στη ζωή των ανθρώπων, η οποία δε σχετίζεται αποκλειστικά 

και μόνο με το πεδίο της μάθησης και της εκπαίδευσης (Dembo, 2004˙ Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999˙ Schiefele, 1986). Αντιθέτως, διέπει πολλές πτυχές της καθημερινότητας 

και σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη συμπεριφορά και δράση, καθώς τα κίνητρα είναι 

εκείνα που αρκετά συχνά συνθέτουν τις κυριότερες αιτίες που ενεργούν, καθοδηγούν, 

ωθούν ή παρασύρουν και συνάμα εξηγούν ή δικαιολογούν πράξεις και συμπεριφορές 

(Γωνίδα, 2015˙ Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999˙ Συγκολλιτού, 1988˙ Schiefele, 1986˙ Reeve, 

2009˙ Weinstein & DeHaan, 2014). Με άλλα λόγια, τα κίνητρα μπορούν να είναι η 

απάντηση στο ερωτήματα του τι προκαλεί, διατηρεί και κατευθύνει μία συμπεριφορά 

(Pintrich, 2003˙ Reeve, 2009).  

Ετυμολογικά ο όρος κίνητρο1 στην ελληνική γλώσσα προέρχεται από το αρχαίο 

ρήμα κινέω-ῶ (Μπαμπινιώτης, 2004˙ Lexigram, χ.χ.˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Κατά ανάλογο τρόπο στην αγγλική -και ενδεχομένως και σε άλλες λατινογενής γλώσσες- 

οι όροι κινητοποίηση και κίνητρα (motivation / motives) έχουν τις ρίζες τους στο λατινικό 

ρήμα movere (μτφρ. το κινεῖν / αγγλ. to move) (Online Etymology Dictionary, n.d.˙ 

Pintrich, 2003˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Strombach, Strang, Park & Kenning, 

2016). Επομένως, καθίσταται εμφανές ότι στους όρους κίνητρο και κινητοποίηση 

ενυπάρχει η έννοια της κίνησης και κατ’ επέκταση οι όροι αυτοί διαποτίζονται με νοήματα 

όπως η συνέχεια μίας δράσης και η διατήρηση της κίνησης με σκοπό την ολοκλήρωση 

ενός έργου (Schunk, Pintrich & Meece, 2010), καθώς και η ενεργητική -με κάποια μορφή 

κίνησης- αντίδραση σε ένα ερέθισμα (Strombach et al., 2016).  

                                                           
1 Κίνητρο: «ό,τι ωθεί ή και ενθαρρύνει κάποιον να ενεργήσει κατά συγκεκριμένο τρόπο» (Μπαμπινιώτης, 

2004: 507). 
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Ως λογική κατάληξη όλων των παραπάνω, τα κίνητρα και η κινητοποίηση στο 

πλαίσιο της επιστημονικής μελέτης διερευνώνται σε συνάρτηση με την ανθρώπινη2 δράση 

και συμπεριφορά (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999), και πιο συγκεκριμένα αφορούν στην 

«ανάλυση των ποικίλων παραγόντων που υποκινούν και κατευθύνουν τις πράξεις ενός 

ατόμου» (Atkinson, 1964: 1) ή αλλιώς «στις διαδικασίες που δίνουν ενέργεια και 

κατεύθυνση στη συμπεριφορά» (Reeve, 2009: 8). Ωστόσο, τα κοινά αυτά σημεία ως προς 

την επιστημονική μελέτη και προσέγγιση των κινήτρων δεν επαρκούν για να οδηγήσουν 

στην σύνθεση ενός πολύ συγκεκριμένου και κοινά αποδεκτού ορισμού λόγω 

αμφιλεγόμενων ζητημάτων που απασχολούν τους ερευνητές του κλάδου της ψυχολογίας, 

και τα οποία αφορούν στον προσδιορισμό της απόλυτης και επακριβούς φύσης και 

λειτουργίας των κινήτρων και της κινητοποίησης (Atkinson, 1964˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010˙ Strombach et al., 2016). Ειδικότερα, τα κίνητρα μπορούν ενίοτε να 

συνδέονται με εσωτερικές δυνάμεις, όπως τα ένστικτα, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, η θέληση και η βούληση, με αντιδράσεις σε ερεθίσματα ή με 

συναισθήματα και γνωστικές διεργασίες, όπως οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις, οι εκτιμήσεις, 

κ.ά. (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Επιπλέον, η μελέτη 

των κινήτρων μπορεί να εξαρτάται και να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την 

οπτική γωνία προσέγγισης και το υπό μελέτη πεδίο ή φαινόμενο (Atkinson, 1964˙ 

Strombach et al., 2016) 

Μερικοί σύντομοι, περιεκτικοί και ευρύτεροι ορισμοί της έννοιας της 

κινητοποίησης, οι οποίοι εμπεριέχουν κοινά αποδεκτές αλήθειες και εξυπηρετούν την 

προσέγγιση των κινήτρων γενικά αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης ειδικότερα, είναι 

οι εξής: 

 

Κινητοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μία δραστηριότητα κατευθύνεται 

προς ένα στόχο υποκινείται και υποστηρίζεται. (Schunk, Pintrich & Meece, 2010: 

29)   

 

[Κινητοποίηση είναι] μία εσωτερική διαδικασία που ενεργοποιεί, οδηγεί και 

διατηρεί τη συμπεριφορά στο πέρασμά του χρόνου. [Ή αλλιώς] η επίδραση των 

                                                           
2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη των κινήτρων δύναται να αφορά και στα ζώα, δεδομένου ότι τα κίνητρα 

σχετίζονται όχι μόνο με συνειδητούς αλλά και με ασυνείδητους μηχανισμούς, καθώς και με τα ένστικτα 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). 
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αναγκών και των επιθυμιών στην ένταση και την κατεύθυνση της συμπεριφοράς. 

(Slavin, 2000: 327) 

 

Η κινητοποίηση είναι μία θεωρητική δομή που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει 

την αρχή, την κατεύθυνση, την ένταση, τη διατήρηση και την ποιότητα της 

συμπεριφοράς, ειδικότερα της στοχο-κατευθυνόμενης συμπεριφοράς. Τα κίνητρα 

είναι υποθετικές δομές που χρησιμοποιούνται για να εξηγούν γιατί οι άνθρωποι 

πράττουν όσα πράττουν. (Brophy, 2010: 3) 

 

 Στην εκπαίδευση, τα κίνητρα θα μπορούσαν κάλλιστα να χαρακτηριστούν και ως 

«μοχλός της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Ανδρούτσου, 2002: 14), καθώς αποτελούν μία 

δύναμη που καλλιεργεί στα παιδιά τη διάθεση για μάθηση, και κινητοποιεί 

συναισθηματικά τους μαθητές ενισχύοντας τη συμπεριφορά και τις δράσεις τους προς 

αυτή την κατεύθυνση (Ανδρούτσου, 2002˙ Schiefele, 1986). Η κινητοποίηση των μαθητών 

προσδιορίζει ουσιαστικά το βαθμό της προσοχής και της προσπάθειας που οι μαθητές 

επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ τα κίνητρα για μάθηση 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

καλλιεργούνται μέσω της εκπαίδευσης. Τα κίνητρα των μαθητών ως προς την επιδίωξη 

της μάθησης βασίζονται σαφώς σε υποκειμενικές εμπειρίες, που κατά κύριο λόγο 

σχετίζονται με την προθυμία και τους λόγους εμπλοκής σε μαθησιακές δραστηριότητες 

(Smith & Spurling, 2001), οι οποίοι με τη σειρά τους συνιστούν αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων, όπως η προσωπικότητα και οι ιδιαίτερες ικανότητες του μαθητή, οι 

ανταμοιβές, το μαθησιακό περιβάλλον και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (Slavin, 

2000).  

 Η δημιουργία και η ύπαρξη κινήτρων στην εκπαίδευση αποτελεί ένα απαραίτητο 

και χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη επίτευξη3 της μάθησης, καθώς 

συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο που οι μαθητές προσλαμβάνουν και αναπτύσσουν 

καινούριες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και στον τρόπο που αξιοποιούν, εφαρμόζουν και 

μεταφέρουν τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και στρατηγικές (Γωνίδα, 

2015˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι τα 

κίνητρα μεταξύ άλλων δύνανται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των μαθητών ως προς 

                                                           
3 Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, και ειδικότερα στα κεφάλαια της παρουσίασης των θεωριών κινήτρων 

και των αντίστοιχων ερευνητικών ευρημάτων, ο όρος επίτευξη αποτελεί την ελληνική μετάφραση του αγγλ. 

όρου achievement, όπως αυτή προτείνεται από το Γλωσσάρι της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 

(Ευκλείδη, Κάντας, Λεονταρή & Μόνιμη επιτροπή ορολογίας της ΕΛΨΕ, 2003). 
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την επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου, να καθορίσουν σημαντικά το βαθμό της 

προσπάθειας και της επιμονής ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά και να 

ενισχύσουν σημαντικά την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους μαθητές και τη διαδικασία 

της γνωστικής επεξεργασίας (Γωνίδα, 2015˙ Slavin, 2000), επηρεάζοντας με λίγα λόγια το 

«τι, πότε και πώς μαθαίνουμε» (Schunk, Pintrich & Meece, 2010: 31). Επιπλέον, 

καθίσταται προφανές ότι τα κίνητρα συνδέονται με τη μάθηση και την επίδοση με μία 

σχέση που λειτουργεί αμφίδρομα, δεδομένου ότι τα κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά τη μάθηση και την επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου, ενώ η ίδια η κατάκτηση του 

στόχου δύναται με τη σειρά της να ενισχύσει τα κίνητρα και να καλλιεργήσει τη διάθεση 

για συνέχιση της μάθησης και επίτευξη υψηλότερων στόχων (Schunk, Pintrich & Meece, 

2010). 

 Η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών αποτελεί, συνεπώς, ένα πολύ σημαντικό 

και αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να 

υιοθετήσουν μεθόδους και τεχνικές που προωθούν εκείνα τα κίνητρα που εξασφαλίζουν τη 

μάθηση και τη συμμετοχή των μαθητών στις ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες 

(Slavin, 2000). 

 

 

Α1.2 Ενδείξεις της παρουσίας κινήτρων στους μαθητές 

 
Δεδομένου ότι η κινητοποίηση αποτελεί μία καθαρά προσωπική -σε μεγάλο 

βαθμό- και όχι άμεσα ανιχνεύσιμη διαδικασία, υφίστανται ενδείξεις που φανερώνουν την 

παρουσία της και μπορούν να εντοπιστούν στη συμπεριφορά ενός ατόμου ή σπανιότερα να 

εξαχθούν μέσω εκ των προτέρων γνωστών συνθηκών ή καταστάσεων που ενδέχεται να 

λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις (Reeve, 2009˙ Strombach et al., 2016). 

Ουσιαστικές ενδείξεις της παρουσίας κινήτρων στη μάθηση συνιστούν:  

1) Η ελεύθερη επιλογή ενός έργου ή μίας δραστηριότητας από τον μαθητή.  Πιο 

συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που οι μαθητές φαίνεται να απολαμβάνουν, να 

επιδεικνύουν θετικά συναισθήματα (π.χ. ενθουσιασμός) και να επιλέγουν εντός και εκτός 

σχολείου ή κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, αναδεικνύουν τα πραγματικά 

ενδιαφέροντα των μαθητών είτε αυτά εκδηλώνονται με λεκτικές αναφορές είτε μέσω των 

πράξεων και της συμπεριφοράς (Reeve, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 

1993).  
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2) Η προσπάθεια, κυρίως με τη μορφή της νοητικής προσπάθειας που καταβάλλουν 

οι μαθητές για την κατάκτηση της γνώσης και στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται η 

χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών.  

3) Η επιμονή, κυρίως με την έννοια της αφιέρωσης σημαντικού χρόνου για την 

ολοκλήρωση και επίτευξη ενός έργου (Reeve, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ 

Smith & Spurling, 2001˙ Stipek, 1993). 

4) Η επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου ή έργου, κυρίως ως έμμεση ένδειξη 

κινήτρων, λόγω του ότι συνήθως περικλείει τις τρεις προηγούμενες ενδείξεις κινήτρων 

(επιλογή, προσπάθεια, επιμονή), οι οποίες εγγυόνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα θετικά 

αποτελέσματα και υψηλές επιδόσεις στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993). 

 

 

Α1.3 Σύγχρονες θεωρίες κινήτρων 

 
Η έρευνα γύρω από τα κίνητρα αποτελεί ένα θέμα που έχει απασχολήσει σε μεγάλο 

βαθμό την ψυχολογία ήδη από την καθιέρωσή της ως ανεξάρτητης επιστήμης (τέλη του 

19ου αιώνα) (Δαφέρμος, 2013), αν και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα τα κίνητρα δε 

συνιστούσαν ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης. Παρόλα αυτά, ο όγκος των σχετικών 

ερευνών και το πλήθος των διατυπωμένων θεωριών έχουν αναμφισβήτητα σαφές 

αντίκτυπο στον επιμέρους τομέα των κινήτρων στην εκπαίδευση, με τον οποίο και 

σχετίζονται άμεσα (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθούν μερικά από τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των σύγχρονων προσεγγίσεων 

για τα κίνητρα, οι σημαντικότερες των οποίων θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στη 

συνέχεια.  

Ως πρώτο και γενικότερο γνώρισμα των σύγχρονων θεωριών καταγράφεται η 

αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των γνωστικών διεργασιών (όπως σκέψεις, στόχοι, 

πεποιθήσεις, αυτο-αναπαραστάσεις) στη διαμόρφωση των κινήτρων, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει συμφωνία για το ποιες από τις διεργασίες αυτές αποτελούν τις σημαντικότερες. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό συνιστά ο διαχωρισμός της έννοιας των κινήτρων από 

έννοιες που αφορούν σε κάποιο είδος επίτευξης, όπως για παράδειγμα της μάθησης, της 

επίδοσης και της αυτο-ρύθμισης4. Παρόλα αυτά, όλες οι σύγχρονες θεωρίες υποστηρίζουν 

                                                           
4 Σύμφωνα με το Γλωσσάρι της ΕΛΨΕ: «Ο όρος “αυτορρύθμιση” γράφεται ως μία λέξη όταν σημαίνει την 

αυτόματη ρύθμιση ενός συστήματος (π.χ., αυτοκίνητο, αυτόματο, αυτονόητο, κ.λπ.). Όταν, όμως, 
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την αμοιβαία σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των κινήτρων και της μάθησης, της επίδοσης, 

της ύπαρξης ενδιαφέροντος και της αυτο-ρύθμισης. Το επόμενο γενικό χαρακτηριστικό 

των σύγχρονων θεωριών αφορά στην αποδοχή της σημασίας του πλαισίου για τη 

διαμόρφωση των κινήτρων του ατόμου και σε άμεση συνάρτηση με τις όποιες συνέπειες 

μπορεί να συνεπάγεται το πλαίσιο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ο ρόλος της 

επίδρασης τόσο των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών όσο και των 

αναπτυξιακών (ηλικιακών) παραγόντων στα κίνητρα, και καθίσταται σαφές ότι η ύπαρξη 

προσωπικών (π.χ. φύλο) και κοινωνικο-πολιτισμικών (π.χ. εθνότητα, κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση, κ.ά.) διαφορών είναι δυνατόν να επιφέρει και ανάλογες 

διαφοροποιήσεις στα κίνητρα ενός ατόμου. Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψιν όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, αυτό που μπορεί αναμφισβήτητα να σημειωθεί είναι ότι οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις κινήτρων εξετάζουν τα κίνητρα ως ένα φαινόμενο 

πολυπαραγοντικό και πολυσύνθετο (Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

 

 

Α1.4 Θεωρίες προσδοκίας - αξίας  –  Το μοντέλο των Eccles και Wigfield 

 
Οι θεωρίες προσδοκίας – αξίας (expectancy - value theories) συνιστούν ένα πεδίο 

όπου η ερμηνεία των κινήτρων -όπως και σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες- περιλαμβάνει 

κατά κύριο λόγο τις γνωστικές διεργασίες του ατόμου, και στηρίζεται σε δύο βασικές 

έννοιες: στην προσδοκία και στις πεποιθήσεις για την αξία ενός έργου/δραστηριότητας. Η 

προσδοκία (expectancy) αφορά στο κατά πόσο ένα άτομο θεωρεί τον εαυτό του ικανό να 

φέρει εις πέρας με επιτυχία ένα έργο, ενώ η αξία (value) εμπερικλείει όλους εκείνους του 

λόγους που παροτρύνουν το άτομο να καταπιαστεί με ένα έργο (Brophy, 2010˙ Schunk, 

Pintrich, & Meece, 2010˙ Slavin, 2000˙ Smith & Spurling, 2001˙ Wigfield, 1994˙ Wigfield 

& Eccles, 2002˙ Wigfield, Tonks & Klauda, 2009).  

Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες προσδοκίας – αξίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης αποτελεί το μοντέλο των Wigfield και Eccles (1992), οι οποίοι 

επικεντρώνονται στη μελέτη της σημασίας των προσδοκιών των μαθητών και της αξίας 

που οι τελευταίοι προσδίδουν στα έργα εντός του ακαδημαϊκού πλαισίου ως παραγόντων 

που κινητοποιούν και προβλέπουν τη συμπεριφορά επίτευξης των μαθητών, και πιο 

συγκεκριμένα την επιτυχημένη επίδοση, την επιμονή και την επιλογή. Σύμφωνα με τους 

                                                                                                                                                                                
αναφερόμαστε στη ρύθμιση που έχει σχέση με τον εαυτό, δηλαδή τον εαυτό ως γενική αντικειμενική, τότε η 

ορθότερη γραφή είναι “αυτο-ρύθμιση”, όπως γράφουμε αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτο-αντίληψη, κ.λπ.» 

(Ευκλείδη et al., 2003: 219). 
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Eccles και Wigfield, οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις αξίας του έργου -ως των δύο 

βασικών παραγόντων κινητοποίησης- επηρεάζονται άμεσα από τους στόχους, την εικόνα 

(σχήματα του εαυτού / self-schema) του εαυτού και τις συναισθηματικές αναμνήσεις των 

μαθητών, καθώς και από το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του εκάστοτε έργου 

(Eccles & Wigfield, 1995˙ Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield & Eccles, 1992˙  

Wigfield & Eccles, 2002˙ Wigfield & Tonks, 2002˙ Wigfield, Tonks & Klauda, 2009). Η 

αξία ενός έργου με τη σειρά της, προσδιορίζεται από τέσσερα συστατικά στοιχεία: 1) την 

αξία επίτευξης ή η σπουδαιότητα (attainment value / importance) του έργου, 2) το 

εσωτερικό ενδιαφέρον ή η εσωτερική αξία του έργου (intrinsic interest / intrinsic value), 3) 

την αξία χρησιμότητας (utility value) του έργου και 4) την πεποίθηση κόστους (cost belief) 

του έργου (Eccles & Wigfield, 1995˙ Jacobs & Eccles, 2000˙ Pintrich, 2003˙ Schunk, 

Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield & Eccles, 1992˙ Wigfield & Eccles, 2000˙ Wigfield & 

Eccles, 2002˙ Wigfield & Tonks, 2002˙ Wigfield, Tonks, & Klauda, 2009). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της έρευνας στις θεωρίες 

προσδοκίας - αξίας, η έννοια του εαυτού ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την έννοια των 

αυτο-αντιλήψεων ικανότητας ή επάρκειας / αντιλήψεων αυτεπάρκειας (self-competence 

beliefs), δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση των αυτο-αξιολογικών κρίσεων των μαθητών 

ως προς την ικανότητά τους να περατώσουν ένα έργο. «Η αυτο-αντίληψη επάρκειας είναι 

η γνωστικού τύπου αξιολόγηση της ικανότητας σε έναν τομέα (π.χ. «Μπορώ να μάθω 

μαθηματικά»)» (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010: 131), αφορά συνεπώς σε επιμέρους 

εξειδικευμένους τομείς, δεν είναι σφαιρική και δε συνοψίζει την αυτο-εκτίμηση ή την 

αυτο-αξία του ατόμου που αποτελούν ευρύτερες εικόνες του εαυτού του (Reeve, 2009˙ 

Schunk, Pintrich, & Meece, 2010).  

Οι έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο των θεωριών προσδοκίας-αξίας 

πιστοποιούν τη δύναμη της προσδοκίας και της αξίας έργου ως κινητήριων δυνάμεων της 

συμπεριφοράς επίτευξης των μαθητών, καθώς αναδεικνύουν υψηλούς συσχετισμούς 

μεταξύ της προσδοκίας και της πραγματικής επίτευξης και της γνωστικής εμπλοκής των 

μαθητών, αλλά και μεταξύ των πεποιθήσεων αξίας ενός έργου και των συμπεριφορών 

εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε ακαδημαϊκή επίτευξη του μαθητή. Ειδικότερα, 

διαφαίνεται ότι οι μαθητές με υψηλές προσδοκίες και αυτο-αντιλήψεις επάρκειας 

παρουσιάζουν συχνότερα συμπεριφορές γνωστικής εμπλοκής, όπως η χρήση γνωστικών 

και μεταγνωστικών στρατηγικών και στρατηγικών αυτο-ρύθμισης, σημειώνουν 

υψηλότερες επιτυχίες, και επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή στην 

ολοκλήρωση ενός έργου. Κατά αντιστοιχία, οι πεποιθήσεις αξίας αποτελούν συνάρτηση 
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της επιθυμίας των μαθητών να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν έναν ακαδημαϊκό 

τομέα / μάθημα, με τους μαθητές να επιλέγουν περισσότερο τα μαθήματα στα όποια 

αποδίδουν μεγαλύτερη αξία και, επομένως, να εμφανίζουν μεγαλύτερη γνωστική εμπλοκή, 

επιμονή και προσπάθεια και καλύτερες επιδόσεις (Pintrich, 2003˙ Schunk, Pintrich, & 

Meece, 2010˙ Wigfield, 1994˙ Wigfield & Eccles, 1992˙ Wigfield & Eccles, 2000˙ 

Wigfield & Eccles, 2002˙ Wigfield, Tonks, & Klauda, 2009).  

 

 

Α1.5 Θεωρίες εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων - Θεωρία αυτο-

προσδιορισμού (Self-Determination Theory - SDT) 

 
Ο διαχωρισμός και ο προσδιορισμός των κινήτρων ως εσωτερικών και εξωτερικών 

έχει αποτελέσει βασικό αντικείμενο μελέτης αρκετών πρώιμων και σύγχρονων θεωριών. 

Στα εσωτερικά κίνητρα περιλαμβάνονται εκείνες οι δυνάμεις που ωθούν το άτομο να 

ασχοληθεί με ένα έργο / δραστηριότητα λόγω του ενδιαφέροντος, της ευχαρίστησης και 

της ικανοποίησης που προκύπτει από την ενασχόληση με τη δραστηριότητα αυτή καθ’ 

εαυτή, ενώ στα εξωτερικά κίνητρα εντάσσονται εκείνες οι κινητήριες δυνάμεις που 

καθιστούν την ενασχόληση με ένα έργο / δραστηριότητα μέσο για την ικανοποίηση 

κάποιου άλλου σκοπού (π.χ. τη λήψη ανταμοιβής) (Eccles & Wigfield, 2002˙ Grolnick, 

Gurland, Jacob & Decourcey, 2002˙ Sansone & Harackiewicz, 2000˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010). Και τα δύο είδη κινήτρων για κάθε δραστηριότητα μπορούν να 

συνυπάρχουν το καθένα σε διαφορετικό βαθμό (υψηλό, μέτριο ή χαμηλό) στο ίδιο άτομο 

(Lepper, Corpus & Iyengar, 2005˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010), ενώ καθορίζονται 

σημαντικά από το χρόνο που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα αλλά και από το 

περιεχόμενό αυτής (Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Η θεωρία του αυτο-προσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985, 2000) αποτελεί μία από 

τις πιο περιεκτικές θεωρίες κινήτρων με πολλές πειραματικές εφαρμογές σε πολλούς 

τομείς και εκτός της μάθησης (Schunk, Pintrich & Meece, 2010), ενώ βασίζεται στην 

άποψη ότι τα άτομα διαθέτουν μία φυσική και έμφυτη προδιάθεση για μάθηση και 

ανάπτυξη, η οποία συνδέεται τόσο με το εξωτερικό περιβάλλον όσο και με τον εσωτερικό 

κόσμο του ατόμου (π.χ. ορμές, ανάγκες, εμπειρίες) (Grolnick et al., 2002˙ Ryan & Deci, 

2009˙ Stipek, 1993). Οι Deci και Ryan στήριξαν επίσης τη θεωρία τους σε τρεις έμφυτες 

και θεμελιώδεις ψυχολογικές ανάγκες: την ανάγκη για επάρκεια (competence), την ανάγκη 

για αυτονομία (autonomy / self-determination) και την ανάγκη για ανάπτυξη σχέσεων με 
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τους άλλους ανθρώπους / κοινωνική ενσωμάτωση (relatedness). Οι ανάγκες αυτές 

θεωρούνται απαραίτητες για την ψυχική ανάπτυξη, ακεραιότητα και ευημερία του ατόμου 

(Deci & Ryan, 2000˙ Reeve, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Smith & Spurling, 

2001).  

Παράλληλα, η θεωρία του αυτο-προσδιορισμού επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο 

στο είδος και όχι τόσο στην ποσότητα της κινητοποίησης διακρίνοντας την τελευταία σε 

εσωτερική και εξωτερική αναλόγως με τις αιτίες ή τους στόχους που κατευθύνουν τις 

πράξεις και τη συμπεριφορά (Ryan & Deci, 2000a˙ Ryan & Deci, 2009). Η εσωτερική 

κινητοποίηση αφορά στην ενασχόληση με μία δραστηριότητα λόγω της εγγενούς 

ευχαρίστησης και ικανοποίησης που πηγάζει από την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας αυτής καθ’ εαυτής. Αυτό σημαίνει πως ένα άτομο εσωτερικά 

κινητοποιούμενο εμπλέκεται σε μία δραστηριότητα εξαιτίας του ενδιαφέροντος, της χαράς 

ή της πρόκλησης που συνεπάγεται η εμπλοκή σε αυτή χωρίς την επιδίωξη άλλων 

αποτελεσμάτων (π.χ. εξωτερικές ανταμοιβές) ή την αποφυγή συνεπειών (π.χ. τιμωρία). 

Κατ’ επέκταση η εμπλοκή σε μία δραστηριότητα που εκπορεύεται από εσωτερικά κίνητρα 

είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης και επιλογής (Deci et al., 1991˙ Ryan & Deci, 

2000a) και συνθέτει μία συμπεριφορά που ανταποκρίνεται απόλυτα στον ορισμό του αυτο-

προσδιορισμού, καθώς απορρέει από τον ίδιο τον εαυτό (Deci & Ryan 2000˙ Deci et al., 

1991). Αντιθέτως, η συμπεριφορά που αποδίδεται σε εξωτερική κινητοποίηση στηρίζεται 

στην προσμονή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και το άτομο αντιμετωπίζει τη 

δραστηριότητα ως μέσο για την επίτευξη των σκοπών του (Deci et al., 1991˙ Ryan & Deci, 

2000a).  

Παρότι οι έννοιες της εσωτερικής και εξωτερικής κινητοποίησης φαίνεται να είναι 

αντικρουόμενες, η θεωρία και οι έρευνες υποδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα εξωτερικά 

κινητοποιούμενων συμπεριφορών αναλόγως με το βαθμό αυτονομίας που διαπνέει τις 

συμπεριφορές αυτές, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ορισμένες εξωτερικά 

κινητοποιούμενες συμπεριφορές ενδέχεται να είναι περισσότερο αυτο-προσδιοριζόμενες 

σε σχέση με κάποιες αυστηρά ελεγχόμενες. H εξωτερική κινητοποίηση διακρίνεται σε 

τέσσερις τύπους / μορφές που βασίζονται στην έννοια της εσωτερίκευσης (internalization) 

και της ενσωμάτωσης / ενοποίησης (integration). Η εσωτερίκευση αφορά σε μία δυναμική 

διαδικασία όπου το άτομο εμπεδώνει αξίες ή διαδικασίες αυτο-ρύθμισης, ενώ η 

ενσωμάτωση συνιστά εκείνη τη διαδικασία της πλήρους μετατροπής μίας ελεγχόμενης 

ρύθμισης σε μία προσωπική εσωτερική διαδικασία ρύθμισης (Deci et al., 1991˙ Ryan & 

Deci, 2000a). Δείγματα μίας ενσωματωμένης εξωτερικής ρύθμισης αποτελούν στοιχεία 
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μίας εσωτερικά κινητοποιούμενης συμπεριφοράς, όπως η προθυμία, η δημιουργικότητα 

και η εννοιολογική ή διαισθητική κατανόηση (Deci et al., 1991). 

Μέσω της έννοια της εσωτερίκευσης αναδύονται και οι τρεις βασικοί ρυθμιστικοί 

τύποι συμπεριφοράς που κυμαίνονται από την παντελή απουσία κινήτρων έως την 

εξωτερική και την εσωτερική κινητοποίηση (Ryan & Deci, 2000a). Οι συμπεριφορές χωρίς 

ύπαρξη κινήτρων διακρίνονται από έλλειψη σκοπιμότητας, διάθεσης για δράση και 

αίσθησης προσωπικής ευθύνης για το αποτέλεσμα και το άτομο νιώθει ανεπαρκές (Deci & 

Ryan, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Ryan & Deci, 2000a). Ο πρώτος από τους 

τέσσερις τύπους εξωτερικής κινητοποίησης με τα λιγότερα στοιχεία αυτονομίας, 

ονομάζεται εξωτερική ρύθμιση (external regulation) και αφορά σε συμπεριφορές με 

αποκλειστικό σκοπό την πραγμάτωση εξωτερικών απαιτήσεων ή απόκτηση ανταμοιβών. 

Τα άτομα σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζουν συμπεριφορές που ρυθμίζονται από 

εξωτερικούς παράγοντες και διαθέτουν αντιλήψεις με εξωτερικό τόπο ελέγχου. Ο δεύτερος 

τύπος είναι η ενδοπροβαλλόμενη ρύθμιση (introjected regulation), η οποία αποτελεί μία 

μορφή εσωτερικής αλλά σχετικά ελεγχόμενης ρύθμισης, καθώς το άτομο εμπλέκεται σε 

ένα έργο κάτω από προσωπική πίεση («πρέπει») προκειμένου να αποφύγει συναισθήματα 

ενοχής και άγχους ή για να διατηρήσει την περηφάνεια και την αυτο-εκτίμησή του. 

Επομένως, παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση της συμπεριφοράς είναι εσωτερική, η πηγή του 

κινήτρου είναι εξωτερική και το άτομο εξακολουθεί να διαθέτει αντιλήψεις με εξωτερικό 

τόπο ελέγχου. Η τρίτη περισσότερο αυτόνομη ή αλλιώς αυτο-προσδιοριζόμενη μορφή 

εξωτερικής κινητοποίησης είναι η αναγνωρίσιμη ρύθμιση (identified regulation) εξαιτίας 

του ότι τα άτομα εμπλέκονται σε δραστηριότητες που θεωρούν προσωπικά σημαντικές 

υιοθετώντας έτσι τις αντίστοιχες ρυθμιστικές συμπεριφορές. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα ενός μαθητή που μελετάει με επιμονή αφού αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 

της μελέτης προκειμένου να επιτύχει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Η τελευταία και 

πιο αυτόνομη μορφή εξωτερικής κινητοποίησης είναι η ενοποιημένη/ενσωματωμένη 

ρύθμιση (integrated regulation) κατά την οποία το άτομο αφομοιώνει πλήρως 

συμπεριφορές ρύθμισης που θεωρεί σημαντικές για τον προσδιορισμό της έννοιας του 

εαυτού του καθιστώντας τες μέρος των αξιών, των αναγκών και της ταυτότητάς του. Η 

συμπεριφορά του ατόμου ως προϊόν ενοποιημένης ρύθμισης συνιστά μια έκφραση της 

ταυτότητάς του και αποτελεί μία έκφανση αυτόνομου αυτο-προσδιορισμού, η οποία 

προσομοιάζει με τα εσωτερικά κίνητρα χωρίς ωστόσο να διακρίνεται από την αυτοτέλεια 

των εσωτερικών κινήτρων (Deci & Ryan, 2000˙ Deci et al., 1991˙ Grolnick et al., 2002˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Reeve, 2009˙ Ryan & Deci, 2000a˙ Ryan & Deci, 2009). 
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Με άλλα λόγια, «η εσωτερική κινητοποίηση χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον για αυτή 

καθ’ εαυτή τη δραστηριότητα, ενώ η ενοποιημένη ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την 

προσωπική σημασία της δραστηριότητας για ένα πολύτιμο αποτέλεσμα» (Deci et al., 

1991). 

 

Σχήμα 1.1 

Οι τύποι κινήτρων σύμφωνα με τη θεωρία του αυτο-προσδιορισμού 

 

Πηγές: Ryan & Deci, 2000a˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010 

 

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι κυρίως τα εσωτερικά κίνητρα συνιστούν έναν 

καθοριστικό παράγοντα για την εκπαίδευση, καθώς προάγουν τη δημιουργικότητα και την 

υψηλού επιπέδου μάθηση (Deci & Ryan, 2000˙ Reeve, 2009˙ Ryan & Deci, 2000a˙ Stipek, 

1993). Επίσης, μέσω των εσωτερικών κινήτρων αλλά και της ενοποιημένης ρύθμισης οι 

μαθητές παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα γνωστικής εμπλοκής, όπως έντονη 

δραστηριότητα, επιμονή, προγραμματισμός κ.α. (Grolnick et al., 2002˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010˙ Stipek, 1993). Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται από τα αποτελέσματα σχετικών 

ερευνών που υποστηρίζουν ότι οι αυτο-προσδιοριζόμενες μορφές κινήτρων προλαμβάνουν 

το φαινόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές και συσχετίζονται θετικά 

με τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, την αντιληπτική ικανότητα και την προσαρμοστικότητα των 

μαθητών (Deci & Ryan, 2000˙ Deci et al., 1991˙ Reeve, 2009˙ Ryan & Deci, 2009˙ Stipek, 

1993). Γενικότερα, τα εσωτερικά κίνητρα συνδέονται όλο και περισσότερο με θετικά 
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μαθησιακά αποτελέσματα, την ακαδημαϊκή επίτευξη, υψηλότερες αντιλήψεις επάρκειας 

αλλά και με λιγότερο άγχος (Grolnick et al., 2002˙ Lepper, Corpus & Iyengar, 2005˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010), καθώς και με συμπεριφορές που προάγουν τη μάθηση, 

όπως προσοχή, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές (π.χ. οργάνωση και μεταφορά 

της γνώσης). Τα θετικά αυτά αποτελέσματα καλλιεργούν στους μαθητές ακόμη 

περισσότερο το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας, πράγμα που ενισχύει τα 

εσωτερικά κίνητρα δημιουργώντας κατ’ επέκταση μία σχέση αμφίδρομη (Grolnick et al., 

2002˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Εν τέλει, η ενίσχυση των χαρακτηριστικών της επάρκειας (competence), της 

ενσωμάτωσης (relatedness) και κυρίως της αυτονομίας από το κοινωνικό περιβάλλον 

μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αυτο-προσδιοριζόμενης δράσης του 

μαθητή και να ενδυναμώσει τα εσωτερικά του κίνητρα με διαδικασίες όπως η θετική 

ανατροφοδότηση, η συμμετοχή των γονέων στην μάθηση και η αποδοχή των συνομηλίκων 

υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν υποστηρικτικά για τη 

διατήρηση της αυτονομίας του μαθητή (Deci & Ryan, 2014˙ Deci et al., 1991˙ Ryan & 

Deci, 2000a˙ Ryan & Deci, 2000b˙ Ryan & Deci, 2009). Εξίσου σημαντικές για την 

ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων είναι δραστηριότητες που δημιουργούν προκλήσεις, 

εξάπτουν την περιέργεια, ενισχύουν στόχους μάθησης, εμπεριέχουν φαντασία και νόημα 

για τους μαθητές και επιτρέπουν στους τελευταίους να αισθανθούν ελευθερία επιλογών 

και τη δυνατότητα προσωπικού ελέγχου όσον αφορά στα αποτελέσματα της μάθησής τους 

(Lepper & Henderlong, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

  

 

Α1.6 Θεωρίες αιτιακών αποδόσεων – Το μοντέλο του Weiner 

 
Η αρχή της καθιέρωσης και συστηματοποίησης της θεωρίας των αιτιακών 

αποδόσεων (attribution theory) τοποθετείται το 1958 με την έκδοση του βιβλίου «The 

Psycology of Interpersonal Relations» του Fritz Heider, ενώ το βιβλίο του Heider 

ακολούθησαν πολλές ακόμη μελέτες άλλων ερευνητών (π.χ. των Jones & Davis, του 

Kelley κ.τ.λ.) καθιστώντας τη συγκεκριμένη θεωρία επίκαιρη και σημαντική μέχρι και 

σήμερα (Arkes & Garske, 1977˙ Graham & Williams, 2009˙ Weiner, 2010). Ωστόσο, το 

μοντέλο του Bernard Weiner (1986, 1992) για τη θεωρία των αιτιακών αποδόσεων είναι 

εκείνο που θεωρείται αρτιότερο, εμπερικλείει τα προηγούμενα μοντέλα και αποτελεί τη 

βάση του σχεδιασμού πολλών μελετών στην εκπαιδευτική ψυχολογία για τα κίνητρα στην 
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εκπαίδευση (Graham & Williams, 2009), καθώς εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην 

προσπάθεια των ατόμων για αναζήτηση των αιτιών της επιτυχίας και της αποτυχίας σε ένα 

έργο (Molden & Dweck, 2000). 

Η κεντρική άποψη πάνω στην οποία στηρίζεται η θεωρία των αιτιακών αποδόσεων 

έγκειται στο ότι τα άτομα επιδιώκουν να κατανοήσουν και να ελέγξουν τον εαυτό τους και 

το περιβάλλον τους αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά των άλλων 

ανθρώπων σε συγκεκριμένους αιτιώδεις παράγοντες (Molden & Dweck, 2000˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993˙ Weiner, 1992˙ Weiner, 2000). Με άλλα λόγια, η 

κατανόηση και ο έλεγχος του εαυτού και του περιβάλλοντος συνιστούν την κινητήρια 

δύναμη δράσης κάθε ατόμου, το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει μία συμπεριφορά -δική 

του ή άλλων ανθρώπων- αναζητώντας τις αιτίες της συμπεριφοράς αυτής και 

καταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα (αιτιακές αποδόσεις / causal attributions) 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993). Οι αιτιακές αποδόσεις συνιστούν μέρος 

της καθημερινότητας των ανθρώπων σε πολλούς τομείς της ζωής, ενώ στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης οι μαθητές είναι πιθανότερο να αναζητήσουν τις αιτίες συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων κυρίως όταν εμπλέκονται σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με ένα απροσδόκητο και συνήθως αρνητικό αποτέλεσμα (π.χ. μία ξαφνική 

αποτυχία) ή όταν ένα γεγονός φέρει ιδιαίτερη προσωπική σημασία ή ενδιαφέρον για 

αυτούς (Graham & Williams, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙  Stipek, 1993˙ 

Weiner, 2000˙ Weiner, 2010). Επιπλέον, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο συνηθέστερες αιτίες 

απόδοσης μίας επιτυχίας ή αποτυχίας θεωρούνται η ικανότητα, η προσπάθεια, τα 

χαρακτηριστικά μίας δραστηριότητας (π.χ. ο βαθμός δυσκολίας), τα εσωτερικά κίνητρα, 

τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, η διάθεση και η τύχη (Schunk, Pintrich & Meece, 

2010˙ Weiner, 2010).   

Σύμφωνα με το μοντέλο του Weiner, προκειμένου το άτομο να καταλήξει στις 

αντιληπτές αιτίες ή αλλιώς στις αιτιακές αποδόσεις μίας συμπεριφοράς υφίσταται την 

επίδραση τόσο περιβαλλοντικών όσο και προσωπικών παραγόντων, μια επίδραση που 

χαρακτηρίζεται ως διαδικασία των αιτιακών αποδόσεων (attribution process) (Graham & 

Williams, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Weiner, 1992). Στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες συγκαταλέγονται εξειδικευμένες πληροφορίες, κοινωνικοί κανόνες και 

πληροφορίες, καθώς και τα στοιχεία της εκάστοτε κατάστασης, ενώ στους προσωπικούς 

συνοψίζονται όλες οι ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του ατόμου όπως αιτιώδη σχήματα, 

προκαταλήψεις αιτιακών αποδόσεων, προηγούμενη γνώση και ατομικές διαφορές 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Weiner, 1992). 
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Όλοι οι παραπάνω παράγοντες (περιβαλλοντικοί και προσωπικοί) λειτουργούν 

καθοριστικά για το σχηματισμό των αιτιακών αποδόσεων με βάση τις αντιληπτικές 

προοπτικές κάθε ατόμου, οι οποίες προφανώς δεν οδηγούν απαραίτητα σε πραγματικά και 

αντικειμενικά συμπεράσματα για τις αντιληπτές αιτίες μίας συμπεριφοράς (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Weiner, 1992). Ανεξαρτήτως όμως των 

συμπερασμάτων αυτών, οι αιτιακές αποδόσεις συνεπάγονται και επιφέρουν συγκεκριμένες 

κατά περίπτωση συνέπειες στα κίνητρα, την ψυχολογία και τις συμπεριφορές του ατόμου, 

που συνιστούν συνολικά τις επιδράσεις των αιτιακών αποδόσεων (attributional 

consequences) (Graham & Williams, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Πριν γίνει αναφορά στις συνέπειες των αιτιακών αποδόσεων πρέπει να σημειωθεί 

ότι, σύμφωνα με το μοντέλο του Weiner, όλες οι πιθανές αιτιακές αποδόσεις μίας 

οποιασδήποτε συμπεριφοράς δύνανται να ταξινομηθούν ως προς τρεις διαφορετικές 

διαστάσεις: τη σταθερότητα (stability), τον τόπο (locus) και τον έλεγχο (control). Η 

σταθερότητα αποδίδει το βαθμό της διαχρονικότητας στην εμφάνιση μίας αιτιακής 

απόδοσης, δηλαδή το πόσο σταθερά αυτή εμφανίζεται στο χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει 

σαφώς ότι κάθε αιτιακή απόδοση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ της σταθερότητας και της 

αστάθειας. Ο τόπος περιγράφει το κατά πόσο οι αιτίες γίνονται αντιληπτές από το άτομο 

ως εσωτερικές ή εξωτερικές και ο έλεγχος το αν οι αιτίες αυτές θεωρούνται ελεγχόμενες 

από το άτομο ή όχι (Graham & Williams, 2009˙ Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993˙ Weiner, 1992˙ Weiner, 2000˙ Weiner, 2010).   

Σύμφωνα με το μοντέλο του Weiner, συνηθέστερες εσωτερικές αιτίες θεωρούνται 

η ικανότητα/κλίση και η προσπάθεια/δεξιότητες, με την πρώτη όμως να λογίζεται ως 

περισσότερο σταθερή και τη δεύτερη ως κατεξοχήν ασταθής. Από την άλλη πλευρά, η 

δυσκολία/τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά ενός έργου και ο παράγοντας της 

τύχης/ευκαιρίας κατατάσσονται στις εξωτερικές αιτίες με την πρώτη να θεωρείται ως 

σταθερή, ενώ η δεύτερη ως ασταθής αιτία. Ως προς τον άξονα του ελέγχου η προσπάθεια – 

δεξιότητες – γνώσεις αντιμετωπίζονται ως ελέγξιμες αιτίες από το ίδιο το άτομο, τη στιγμή 

που η ικανότητα – κλίση και οι παράγοντες της τύχης – ευκαιρίας και της δυσκολίας – 

χαρακτηριστικών του έργου αντιμετωπίζονται ως μη ελέγξιμες (Graham & Williams, 

2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Weiner, 2000˙ Weiner, 2010). Στις ελέγξιμες 

αιτίες, που όμως δεν εμπίπτουν στο άμεσο έλεγχο του ίδιου του ατόμου-μαθητή άλλα στον 

έλεγχο τρίτων ανθρώπων, σημειώνονται στοιχεία όπως η εύνοια ή η προκατάληψη του 

εκπαιδευτικού και η βοήθεια των φίλων ή του εκπαιδευτικού ως προς τον μαθητή (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010).  
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Όπως αναδεικνύεται από τη θεωρία αλλά και τις έρευνες, οι διαστάσεις αυτές 

επιδρούν σημαντικά στο αίσθημα της προσδοκίας για επιτυχία, στις πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσματικότητας του ατόμου και γενικότερα στη διαμόρφωση των συναισθημάτων 

και της συμπεριφοράς. Ως προέκταση των παραπάνω, η διαμόρφωση συγκεκριμένων 

πεποιθήσεων και η πρόκληση συναισθημάτων συνεπάγονται τις αντίστοιχες αναμενόμενες 

συμπεριφορές. Στο χώρο της εκπαίδευσης λόγου χάριν παρατηρείται εύλογα ότι οι 

μαθητές με υψηλές προσδοκίες και θετικά συναισθήματα ως προς τη μάθηση 

παρουσιάζουν εμφανώς περισσότερο κινητοποιούμενες συμπεριφορές, και πιο 

συγκεκριμένα την επιλογή, την έντονη προσπάθεια και επιμονή αλλά και την πραγματική 

επίτευξη στα μαθησιακά τους έργα (Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993˙ 

Weiner, 1992˙ Weiner, 2000). Το στοιχείο αυτό αποτελεί μία ιδιαίτερα χρήσιμη 

πληροφορία για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των 

μαθητών τους αλλά και τις δικές τους (π.χ. προκατειλημμένες αιτιακές αποδόσεις), καθώς 

και για να συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση του τρόπου σκέψης και απόδοσης των 

αποτελεσμάτων από τους μαθητές με σκοπό την ενίσχυση των κινήτρων των τελευταίων 

και κατ’ επέκταση των συμπεριφορών επίτευξης. Μέσω των σχετικών ερευνών έχει 

διαπιστωθεί ότι η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στην αναδιαμόρφωση των αιτιακών αποδόσεων και των πεποιθήσεων προσδοκίας των 

μαθητών, ενώ για να καταστεί αποτελεσματική η ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

χρειάζεται να είναι ρεαλιστική και αξιόπιστη. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η 

ανατροφοδότηση με άξονα την προσπάθεια είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για την ενίσχυση 

των κινήτρων και της επίτευξης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ η 

ανατροφοδότηση με άξονα την ικανότητα αναδεικνύεται αποτελεσματικότερη για τις 

περιπτώσεις όπου οι μαθητές αρχίζουν να επιδεικνύουν σταδιακή κατάκτηση δεξιοτήτων 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Η σημασία της υιοθέτησης λειτουργικών αιτιακών αποδόσεων (όπως η 

αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες απόδοσης και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για 

πράξεις και αποτελέσματα) ιδιαίτερα για τους εφήβους καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, 

καθώς από την έρευνα αναδεικνύεται η καθοριστική επίδραση των δυσλειτουργικών 

αιτιακών αποδόσεων στη διαμόρφωση χαμηλών ακαδημαϊκών κινήτρων και της ανάλογης 

ακαδημαϊκής συμπεριφοράς (Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg, & Ritter, 1997˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

 

 



16 
 

Α1.7 Η κοινωνική γνωστική θεωρία του Bandura 

 
Κεντρική ιδέα της κοινωνικής γνωστικής θεωρίας (social - cognitive theory) 

αποτελεί η καθοριστική επιρροή των κοινωνικών παραγόντων στη συμπεριφορά των 

ατόμων (Bandura, 1977, 1986˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Η κοινωνική γνωστική 

θεωρία υποστηρίζει επίσης ότι τα άτομα εμπλέκονται δυναμικά στη διαδικασία της 

προσωπικής τους εξέλιξης και είναι σε θέση να καθορίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων 

τους (Bandura, 1977, 1986˙ Schunk & Pajares, 2009), ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη 

σημαντική επίδραση των κινήτρων στη μάθηση και την επίδοση. Κύριος εκπρόσωπος και 

διαμορφωτής της θεωρίας αυτής είναι ο Albert Bandura (Bandura, 1977, 1986˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010). 

Βασική αρχή της θεωρίας του Bandura συνιστά η αντιμετώπιση της ανθρώπινης 

λειτουργίας ως το αποτέλεσμα της τριαδικής αμοιβαιότητας (triadic reciprocality) μεταξύ  

προσωπικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται ότι η ανθρώπινη λειτουργία βασίζεται σε αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις των 

προσωπικών παραγόντων (όπως γνωστικές ικανότητες, πεποιθήσεις, συγκινήσεις και 

βιολογικά στοιχεία), της συμπεριφοράς και των εξωτερικών παραγόντων και συνθηκών 

(Bandura, 2001˙ Schunk & Pajares, 2002˙ Schunk & Pajares, 2009˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010˙ Schunk & Zimmerman, 1997˙ Zimmerman, 1989). Επίσης, η κοινωνική 

γνωστική θεωρία αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μία κατά κύριο λόγο ενεργητική και 

διαδραστική διαδικασία που επέρχεται μέσω της δράσης και των βιωμάτων κάθε ατόμου, 

αλλά και ως μία διαδικασία που δύναται να προκύψει τρόπον τινά έμμεσα, μέσα από την 

παρατήρηση προτύπων έμβιων (π.χ. προσώπων) ή άβιων (π.χ. γραπτές οδηγίες), 

πραγματικών ή φανταστικών, χωρίς το ίδιο το άτομο να έχει προβεί στην προσωπική 

εκδήλωση κάποιας συμπεριφοράς (μάθηση μέσω υποκατάστασης – observational learning) 

(Carver & Scheier, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Σύμφωνα με τον Bandura τα κίνητρα συνοψίζουν τις συμπεριφορές που 

εκδηλώνονται με σκοπό την ικανοποίηση κάποιου στόχου, ενώ προέρχονται και 

διατηρούνται αφενός μέσω των προσδοκιών για επίτευξη αποτελεσμάτων με κάποια αξία 

και αφετέρου από την αντίληψη περί αυτο-αποτελεσματικότητας του ατόμου σε κάποιο 

συγκεκριμένο έργο (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Η έννοια της αυτο-

αποτελεσματικότητας (self-efficacy) αποτελεί μία θεμελιώδη αρχή της θεωρίας του 

Bandura και αφορά στο κατά πόσο ένα άτομο θεωρεί τον εαυτό του ικανό να μάθει ή να 

εκτελέσει ενέργειες σε επιδιωκόμενα/καθορισμένα επίπεδα (Schunk, 1991˙ Schunk & 
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Pajares, 2009˙ Schunk & Pajares, 2002˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993˙ 

Zimmerman, 2000), λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τις ικανότητές του όσο και τις υπάρχουσες 

συνθήκες και καταστάσεις (Reeve, 2009). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η έννοια της 

αυτο-αποτελεσματικότητας δεν ταυτίζεται απόλυτα με την έννοια της αυτο-αντίληψης και 

την αντίληψη αυτεπάρκειας, καθώς η αυτο-αποτελεσματικότητα αφορά στην ικανότητα 

του ατόμου για μάθηση και εκτέλεση πολύ συγκεκριμένων έργων/ενεργειών και όχι τόσο 

σε γενικές και συνολικές αντιλήψεις για τις ικανότητες ενός ατόμου σε νέα πεδίο/τομέα, 

ενώ δεν εμπεριέχει συναισθήματα αυτο-αξίας και τη διάθεση πραγματοποίησης 

συγκρίσεων με άλλους τομείς ή ανθρώπους (Schunk, 1991˙ Schunk & Pajares, 2002˙ 

Zimmerman, 2000). Υπό αυτή την έννοια οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας 

παρουσιάζονται ως περισσότερο ασταθείς και ευμετάβλητες σε σχέση με την έννοια του 

εαυτού/αυτο-αντίληψης και της αντίληψης αυτεπάρκειας (Schunk & Pajares, 2009˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Reeve, 2009˙ Zimmerman, 2000). 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα ασκεί καθοριστική επίδραση στα κίνητρα, στο βαθμό 

επίτευξης και στην αυτο-ρύθμιση5 των ατόμων σε πολλές εκφάνσεις της ζωής (π.χ. 

καριέρα, αθλητισμός, υγεία, κ.τ.λ.) και φυσικά στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η αυτο-

αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τις επιλογές των 

δραστηριοτήτων, την προσπάθεια, την επιμονή, το ενδιαφέρον και την πραγματική 

επίτευξη, καθώς οι μαθητές που επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας 

είναι συνήθως εκείνοι που συμμετέχουν με μεγαλύτερη προθυμία, εργάζονται και 

επιμένουν περισσότερο, παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση και 

σημειώνουν υψηλότερες επιτυχίες (Bandura, 1993˙ Bandura, 2001˙ Reeve, 2009˙ Schunk, 

1983a˙ Schunk, 1991˙ Schunk & Hanson, 1985˙ Schunk & Pajares, 2009˙ Schunk & 

Zimmerman, 1997˙ Stipek, 1993˙ Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992˙ 

Zimmerman, 2000). Επίσης, οι μαθητές με υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας 

                                                           
5 Η αυτο-ρύθμιση αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αξιοποιεί την προσωπική ανατροφοδότηση που 

λαμβάνει με σκοπό να επιτυγχάνει την προσαρμογή του στο περιβάλλον κάτω από μεταβαλλόμενες 

συνθήκες (Zimmerman & Cleary, 2009). Στην εκπαίδευση αυτο-ρύθμιση ονομάζεται «η διαδικασία κατά την 

οποία οι μαθητές ενεργοποιούν και διατηρούν γνωστικές διεργασίες, συμπεριφορές και συναισθήματα τα 

οποία, συστηματικά, στρέφονται προς την επίτευξη των στόχων τους» (Zimmerman, 1989, 2000 στο Schunk, 
Pintrich & Meece, 2010: 321). Ενδεικτικές διαδικασίες αυτο-ρύθμισης στον ακαδημαϊκό τομέα αποτελούν ο 

σχεδιασμός και η διαχείριση του χρόνου, η προσοχή και η συγκέντρωση την ώρα του μαθήματος, η 

στρατηγική οργάνωση, προετοιμασία και κωδικοποίηση πληροφοριών, η διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική αξιοποίηση της κοινωνικής 

ανατροφοδότησης. Στις αυτο-ρυθμιστικές διαδικασίες συγκαταλέγονται επίσης και διαδικασίες 

κινητοποίησης όπως η διαμόρφωση στόχων επίδοσης και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, η διατήρηση 

θετικών πεποιθήσεων ικανότητας, η απόδοση αξίας στη μάθηση και στα αποτελέσματα αυτής και η εμπειρία 

θετικών συναισθημάτων ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του ατόμου (Zimmerman, 1990˙ Schunk & 

Zimmerman, 1997). 
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είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν συμπεριφορές αυτο-ρύθμισης, ενώ είναι επίσης 

πιθανότερο να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης (π.χ. χωρίς 

περισπασμούς, αποτελεσματικές συνεργασίες με άλλους μαθητές, κ.τ.λ.) (Bandura, 1993˙ 

Bandura, 2001˙ Schunk & Pajares, 2009˙ Stipek, 1993˙ Zimmerman, Bandura & Martinez-

Pons, 1992˙ Zimmerman, 1990˙ Zimmerman, 2000). Παράλληλα, η αυτο-

αποτελεσματικότητα των μαθητών φαίνεται ότι σχετίζεται άμεσα και με το άγχος της 

σχολικής επίδοσης, καθώς οι μαθητές που διακρίνονται από χαμηλή αντίληψη 

αποτελεσματικότητας ως προς την εκτέλεση των ακαδημαϊκών έργων είναι συνήθως 

εκείνοι που εκδηλώνουν άγχος ως προς την ακαδημαϊκή επίτευξη. Αντιθέτως, η πίστη των 

μαθητών ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί οδηγεί σε μείωση των συναισθημάτων 

άγχους, αγωνίας και κατάθλιψης (Bandura, 1993˙ Stipek, 1993˙ Zimmerman, 2000). 

Κατ’ αναλογία, τα στοιχεία που συνεπιδρούν στη διαμόρφωση της αυτο-

αποτελεσματικότητας του ατόμου είναι τα αποτελέσματα συμπεριφορών (π.χ. η πρόοδος, 

οι επιτυχίες, κ.τ.λ.) και οι πληροφορίες που συλλέγονται από το περιβάλλον, όπως η 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό, οι κοινωνικές συγκρίσεις με τους συνομηλίκους, 

η επιρροή της οικογένειας, των συνομηλίκων και του σχολικού περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα δομούν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες μέσα από την αξιολόγηση πραγματικών επιδόσεων, από έμμεσες εμπειρίες 

όπως η παρακολούθηση προτύπων, από μορφές κοινωνικής πειθούς και από 

φυσιολογικούς (π.χ. καρδιακοί παλμοί) - ψυχολογικούς δείκτες (Bandura, 1993˙ Reeve, 

2009˙ Schunk, 1983a˙ Schunk, 1991˙ Schunk & Hanson, 1985˙ Schunk & Pajares, 2009˙ 

Schunk & Zimmerman, 1997˙ Stipek, 1993˙ Zimmerman, 2000). 

Εκτός από την αυτο-αποτελεσματικότητα, μία ακόμη σημαντική μεταβλητή της 

κοινωνικής γνωστικής θεωρίας αποτελούν οι στόχοι, οι οποίοι αφορούν ουσιαστικά στα 

διαμορφωμένα κριτήρια επίδοσης του ατόμου είτε πρόκειται για ποσοτικά είτε για 

ποιοτικά. Η διαδικασία διαμόρφωσης των στόχων επιδρά καθοριστικά και στη διαδικασία 

διαμόρφωσης των κινήτρων, καθώς η ύπαρξη στόχου σε συνδυασμό με την αυτο-

αποτελεσματικότητα αυξάνει την πιθανότητα για εκδήλωση κινητοποιούμενων 

συμπεριφορών και συμπεριφορών επίτευξης, όπως η εμπλοκή σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την επίτευξη του στόχου, η προσοχή, η προσπάθεια, η επιμονή, η ύπαρξη 

στρατηγικής (π.χ. οι επαναλήψεις στη μάθηση) (Schunk, 1983a˙ Schunk, 1991˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010˙ Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992). Ενόσω οι 

μαθητές προοδεύουν, προχωρούν προς την επίτευξη του στόχου και ανατροφοδοτούνται 

σχετικά με την πρόοδό τους η αυτο-αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται και συνάμα 



19 
 

ενισχύονται τα κίνητρα. Η θετική επιρροή των επιδιωκόμενων στόχων στα κίνητρα 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η προθυμία των μαθητών να δεσμευτούν στην επίτευξη 

του στόχου, αλλά και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του στόχου αυτού καθ’ εαυτού όπως η 

εγγύτητα, η εξειδίκευση και η δυσκολία του (Schunk, 1983a˙ Schunk, 1991˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010).  

 Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψιν το υπόβαθρο της κοινωνικής γνωστικής 

θεωρίας και τη σημασία της αυτο-αποτελεσματικότητας για τα κίνητρα, την επίτευξη και 

την αυτο-ρύθμιση, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι είναι σε θέση να επηρεάσουν τόσο τους 

προσωπικούς, όσο και τους συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

λειτουργίας των μαθητών τους προκειμένου να ενισχύσουν τα επίπεδα επίτευξης των 

τελευταίων κυρίως μέσα από προσπάθειες βελτίωσης της συναισθηματικής κατάστασης 

των μαθητών και τροποποίησης των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και τρόπων σκέψης, 

με την ενίσχυση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων, της αυτο-ρύθμισης και τη διαμόρφωση 

ενός αντίστοιχα αποτελεσματικού σχολικού περιβάλλοντος (Schunk & Pajares, 2009).  

 

 

Α1.8 Σύγχρονες γνωστικές θεωρίες για τους στόχους – Οι θεωρίες 

επίτευξης/προσανατολισμού των στόχων 

 
Αντιμετωπίζοντας την κινητοποίηση ως μία διαδικασία η οποία ενεργοποιεί, 

κατευθύνει, διατηρεί και προσδιορίζει κάθε συμπεριφορά που αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση ενός στόχου, γίνεται φανερή η σημασία της έννοιας του στόχου ως δύναμης 

που συνιστά την αιτία ή το νόημα πίσω από ένα οποιοδήποτε έργο/δραστηριότητα 

(Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Maehr & Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 

2010). Πολλές σύγχρονες γνωστικές θεωρίες θεμελιώνονται στην έννοια του στόχου, ενώ 

στις σημαντικότερες εξ αυτών εντάσσονται οι Θεωρίες Επίτευξης / Προσανατολισμού των 

Στόχων (Achievement Goal Theory / Goal Orientation Theory) (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010).  

Οι θεωρίες επίτευξης/προσανατολισμού των στόχων συνιστούν θεωρίες κατεξοχήν 

επικεντρωμένες στη μελέτη της συμπεριφοράς επίτευξης στο χώρο της εκπαίδευσης, 

καθώς αναπτύχθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση της μάθησης και της επίδοσης των μαθητών 

στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και στο σχολείο (Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010). Διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω της επιρροής τριών άλλων 

προσεγγίσεων για τα κίνητρα, και πιο συγκεκριμένα της κοινωνικής-γνωστικής θεωρίας, 
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των πρώιμων θεωριών για το κίνητρο επίτευξης (π.χ. η θεωρία του Atkinson) και της 

θεωρίας αιτιακών αποδόσεων (Maehr & Zusho, 2009). 

Σκοπός των θεωριών επίτευξης/προσανατολισμού των στόχων συνιστά η 

διερεύνηση των λόγων για τους οποίους ένα άτομο εκδηλώνει συμπεριφορές επίτευξης. 

Με άλλα λόγια εστιάζουν στους βαθύτερους στόχους και στο γιατί ένα άτομο επιδιώκει 

μία συμπεριφορά επίτευξης και καταπιάνεται με τα ανάλογα έργα επίτευξης, και όχι τόσο 

με το τι είναι αυτό που το άτομο επιδιώκει να πετύχει σε ένα επιφανειακό επίπεδο (π.χ. 

ένας καλός βαθμός) (Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Brophy, 2010˙ Maehr & Zusho, 

2009˙ Molden & Dweck, 2000˙ Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Με τον 

όρο προσανατολισμός των στόχων δηλώνονται τόσο οι πεποιθήσεις όσο και οι 

συμπεριφορές που συνεπάγονται από την ύπαρξη συγκεκριμένων προσανατολισμών 

στόχων, καθώς αυτή η ύπαρξη εμπερικλείει τους λόγους των συμπεριφορών επίτευξης 

αλλά και τα κριτήρια που διαμορφώνει κάθε άτομο προκειμένου να αξιολογεί την επίδοσή 

του ως προς την επίτευξη κάθε στόχου (Molden & Dweck, 2000˙ Pintrich, 2000˙ Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010). Οι υπάρχοντες προσανατολισμοί στόχων είναι αρκετοί και 

ποικίλλουν ανάλογα με τις διάφορες θεωρίες προσανατολισμού, ωστόσο οι στόχοι 

μάθησης (mastery goals / mastery-oriented goals) και οι στόχοι επίδοσης (performance 

goals / performance-oriented goals) αποτελούν τους δύο βασικούς και κυρίαρχους 

προσανατολισμούς όλων των σχετικών θεωριών.  

Οι στόχοι μάθησης ή αλλιώς κατάκτησης είναι στόχοι προσανατολισμένοι στην 

κατάκτηση της μάθησης και ενός μαθησιακού έργου, όπου το ίδιο το άτομο ορίζει τα 

κριτήρια της μάθησής του έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικής 

ικανότητας/αυτεπάρκειας (competence), την αυτο-βελτίωση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, 

την περάτωση απαιτητικών έργων και την εμπέδωση και απόκτηση βαθιάς και 

ουσιαστικής γνώσης. Πρόκειται για μία κατάσταση όπου δίνεται έμφαση στη διαδικασία 

της μάθησης και όχι στο αποτέλεσμα, κυριαρχεί το εσωτερικό ενδιαφέρον για μάθηση, 

ενώ απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η επίμονη δουλειά και προσπάθεια. Το άτομο 

στην περίπτωση αυτή αξιολογεί την πρόοδό του με βάση την ατομική του επίδοση και 

προσωπικούς δείκτες αναφοράς.  

Αντιθέτως, οι στόχοι επίδοσης συναποτελούν στόχους προσανατολισμένους στην 

επίδειξη της ατομικής επάρκειας και ικανότητας του μαθητή, η οποία κατεξοχήν 

επιβεβαιώνεται μέσα από διαδικασίες σύγκρισης με τους άλλους. Απώτερος σκοπός 

συνιστά η διατήρηση της εικόνας του εαυτού και της υπεροχής του «εγώ», ενώ η μάθηση 

απαρτίζει απλώς το μέσο ικανοποίησης του σκοπού. Ο προσανατολισμός σε στόχους 



21 
 

επίδοσης σημαίνει την επιδίωξη καλύτερης επίδοσης από τους άλλους ή της επίδοσης πέρα 

από τα συνηθισμένα επίπεδα, καθώς και την επιδίωξη της επιτυχίας με καταβολή της 

ελάχιστης δυνατής προσπάθειας. Ως εκ τούτου η πρόοδος και η επιτυχία εκτιμώνται 

πάντοτε με κριτήρια βασισμένα στην κοινωνική σύγκριση και προϋποθέτουν την επίτευξη 

καλύτερης επίδοσης από τους άλλους (Ames, 1992˙ Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ 

Brophy, 2010˙ Butler, 2000˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Maehr 

& Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Πέρα από τη βασική αυτή διάκριση των δύο ευρύτερα αποδεκτών 

προσανατολισμών για τις θεωρίες επίτευξης στόχου, οι τελευταίες έρευνες στο 

συγκεκριμένο πεδίο προτάσσουν μία επιμέρους διάκριση των στόχων μάθησης και 

επίδοσης ως προς τις διαστάσεις της προσέγγισης και αποφυγής (Anderman, Austin & 

Johnson, 2002˙ Brophy, 2010˙ Elliot & McGregor, 2001˙ Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ 

Maehr & Zusho, 2009˙ Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Κατ’ επέκταση 

φαίνεται να διαμορφώνονται διάφορα μοντέλα επίτευξης στόχων με βασικότερο το 

γνωστό και ως μοντέλο επίτευξης στόχων 2 x 2 (2 x 2 model of achievement goals), που 

αποτελεί το επικρατέστερο και ενσωματώνει όλα τα προηγούμενα. Αναλυτικότερα, 

διακρίνει τους στόχους επίτευξης σε: α) στόχους προσέγγισης της μάθησης (mastery-

approach goals), β) σε στόχους αποφυγής της μάθησης (mastery-avoidance goals), γ) σε 

στόχους προσέγγισης της επίδοσης (performance-approach goals) και δ) σε στόχους 

αποφυγής της επίδοσης (performance-avoidance goals) (Elliot, 2005˙ Elliot & McGregor 

2001˙ Maehr & Zusho, 2009).  

Οι στόχοι προσέγγισης της μάθησης αφορούν στην κατάκτηση της μάθησης και 

της κατανόησης με απώτερο σκοπό την αυτο-βελτίωση και την ανάπτυξη της επάρκειας 

(όπως ακριβώς στην περίπτωση των στόχων μάθησης), ενώ οι στόχοι αποφυγής της 

μάθησης αποτυπώνουν την προσπάθεια του ατόμου να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες 

ικανότητες και την επάρκεια του, αλλά και την προσπάθεια αποφυγής των παρανοήσεων 

και της ελλιπούς γνώσης και κατανόησης. Οι στόχοι προσέγγισης της επίδοσης 

παρουσιάζουν την επιθυμία του ατόμου να είναι καλύτερος, ανώτερος και ικανότερος από 

τους άλλους, βρίσκονται δηλαδή σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους επίδοσης -όπως ήδη 

προσδιορίστηκαν- ενώ οι στόχοι αποφυγής της επίδοσης προσδιορίζουν την προσπάθεια 

του ατόμου να αποφεύγει τα λάθη προκειμένου να μην αναδειχθεί ως ανεπαρκής ή 

κατώτερος από τους άλλους (Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ 

Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Maehr & Zusho, 2009˙ Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010).  
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Σε γενικές γραμμές καθίσταται εμφανές ότι η εστίαση των στόχων στη διάσταση 

της προσέγγισης, είτε πρόκειται για στόχους μάθησης είτε για στόχους επίδοσης, είναι 

εκείνη που κατευθύνει τα άτομα προς την επίτευξη θετικών ή επιθυμητών αποτελεσμάτων, 

ενώ η διάσταση της αποφυγής προσφέρει απλώς τη δυνατότητα απαλλαγής από αρνητικά 

ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη διαπίστωση ότι η υιοθέτηση 

διαφορετικού προσανατολισμού όχι μόνο ως προς τη μάθηση και επίδοση αλλά και ως 

προς τις διαστάσεις προσέγγισης και αποφυγής δύναται να επιφέρει διαφορετικά 

αποτελέσματά στα κίνητρα, τη συμπεριφορά και τις γνωστικές διεργασίες των μαθητών 

(Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών σημειώνεται ότι οι στόχοι με 

προσανατολισμό τη μάθηση είναι εκείνοι που προβλέπουν θετικούς και προσαρμοστικούς 

τύπους αιτιακών αποδόσεων (Dweck & Leggett, 1988˙  Kaplan & Maehr, 2002˙ Maehr & 

Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993) και διακρίνονται κατά κύριο 

λόγο από θετικές και προσαρμοστικές αντιλήψεις αυτο-αποτελεσματικότητας (Butler, 

2000˙ Elliot, 2005˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Midgley, 

Anderman & Hicks, 1995˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι 

μαθητές με στόχους μάθησης εκφράζουν μεγαλύτερη επιμονή, προσπάθεια και εντονότερο 

εσωτερικό ενδιαφέρον για τη μάθηση, ενώ θεωρείται πιθανότερο να διατηρήσουν θετικές 

διαθέσεις και να διατυπώσουν υψηλές κρίσεις για την αξία μαθησιακών έργων και την 

επιθυμία για συνέχιση αυτών (Ames, 1992˙ Ames & Archer, 1988˙ Brophy, 2010˙ Butler, 

2000˙ Elliot & McGregor, 2001˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ 

Maehr & Zusho, 2009˙ Molden & Dweck, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Αντιθέτως, για τους μαθητές με στόχους επίδοσης τα αποτελέσματα είναι διφορούμενα 

λόγω του γεγονότος ότι οι μαθητές με στόχους προσέγγισης της επίδοσης είναι δυνατόν να 

παρουσιάσουν εξίσου υψηλό ενδιαφέρον, κίνητρα, επιμονή, προσπάθεια και διάθεση 

εμπλοκής σε ακαδημαϊκά έργα με τους προσανατολισμένους σε στόχους μάθησης μαθητές 

ιδιαιτέρως δε όταν επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ενώ οι μαθητές με στόχους αποφυγής 

της επίδοσης σημειώνουν σαφώς χαμηλό ενδιαφέρον, προσπάθεια, επιμονή και κρίσεις για 

την αξία ακαδημαϊκών έργων, περιορισμένα κίνητρα δράσης, καθώς και μεγαλύτερο άγχος 

για την επίδοσής τους (Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Brophy, 2010˙ Butler, 2000˙ 

Elliot & McGregor 2001˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Maehr & 

Zusho, 2009˙ Molden & Dweck, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι ο προσανατολισμός σε στόχους μάθησης επενεργεί 

καθοριστικά στην υιοθέτηση θεμελιωδών γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, 
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καθώς και στρατηγικών αυτο-ρύθμισης (Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Ames, 1992˙ 

Ames & Archer, 1988˙ Brophy, 2010˙ Butler, 2000˙ Elliot & McGregor 2001˙ Elliot, 

McGregor & Gable, 1999˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ Linnenbrink & Pintrich 2000˙ Maehr 

& Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Stipek, 1993). Όσον αφορά στο πεδίο 

των συναισθημάτων, παρατηρείται ότι τα συναισθήματα που συνδέονται με τους στόχους 

μάθησης είναι κυρίως η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση στην περίπτωση της επιτυχίας και 

η ενοχή στην περίπτωση της αποτυχίας, όταν αυτή προκύπτει από την απουσία της 

προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών με στόχους επίδοσης τα αρνητικά 

συναισθήματα, όπως άγχος και ντροπή, είναι πάντοτε παρόντα μετά από μία αποτυχία, ενώ 

η ικανοποίηση των μαθητών αυτών μετά από μία επιτυχία φαίνεται να είναι λιγότερο 

έντονη σε σχέση με τους μαθητές με στόχους μάθησης (Ames, 1992˙ Linnenbrink & 

Pintrich, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Ολοκληρώνοντας με τις συνέπειες του προσανατολισμού των στόχων στη 

μαθησιακή συμπεριφορά, αξίζει να αναφερθεί ότι οι στόχοι μάθησης είναι επίσης αυτοί 

που συνδέονται κατεξοχήν με την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και της 

προσπάθειας των μαθητών (Schunk, Pintrich & Meece, 2010) αλλά και με την αναζήτηση 

βοήθειας, δεδομένου ότι οι μαθητές αυτού του είδους διακρίνονται από μεγαλύτερη 

προθυμία ως προς την ανάληψη δύσκολών έργων και την αντιμετώπιση προκλήσεων, σε 

αντίθεση με μαθητές προσανατολισμένους σε στόχους επίδοσης, οι οποίοι τείνουν να 

αποφεύγουν την αναζήτηση βοηθείας προκειμένου να μην αναδειχθούν ανεπαρκείς 

(Ames, 1992˙ Ames & Archer, 1988˙ Brophy, 2010˙ Butler, 2000˙ Kaplan & Maehr, 2002˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Η πραγματική επίτευξη και επίδοση, ωστόσο, αποτελεί 

ως συμπεριφορά μία μεταβλητή που σχετίζεται θετικά τόσο με τους στόχους μάθησης όσο 

και τους στόχους προσέγγισης της επίδοσης. Στο πλαίσιο κυρίως των ακαδημαϊκών 

επιδόσεων με τη στενή έννοια του όρου (π.χ. βαθμολογίες), ο προσανατολισμός σε 

στόχους προσέγγισης της επίδοσης αποδεικνύεται ως καθοριστικότερος για την επίτευξη 

υψηλότερων βαθμολογιών (Brophy, 2010˙ Butler, 2000˙ Elliot, McGregor & Gable, 1999˙ 

Linnenbrink & Pintrich, 2000˙ Maehr & Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  
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Α1.9 Τα κίνητρα των μαθητών και η επιρροή της οικογένειας και των 

συνομηλίκων 

 
Δεδομένου ότι η καλλιέργεια των κίνητρων και η επίτευξη των μαθητών στο 

σχολείο αποτελούν πολύ-παραγοντικά ζητήματα, είναι προφανές ότι η επίδραση 

εξωτερικών κοινωνικοπολιτισμκών παραγόντων, και κυρίως της οικογένειας και των 

συνομηλίκων, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα κίνητρα και την επίτευξη 

των μαθητών (Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Grolnick, Friendly & Bellas, 2009). 

 

Α1.9.1 Η οικογένεια 

 

Ξεκινώντας από την οικογένεια, η θετική εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή 

διαδικασία όχι μόνο πρακτικά (π.χ. με αφιέρωση χρόνου και προσοχής στα παιδιά) αλλά 

και συναισθηματικά (όπως η συναισθηματική υποστήριξη και η θαλπωρή) φαίνεται ότι 

ενισχύει καθοριστικά τα κίνητρα στην εκπαίδευση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

ερευνητικά. Μέσω της εμπλοκής των γονέων διαπιστώνονται θετικά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα, μείωση του χάσματος της επίτευξης μεταξύ των μη προνομιούχων και 

προνομιούχων μαθητών και περιορισμός των προβλημάτων συμπεριφοράς και του 

ποσοστού σχολικής εγκατάλειψης (Grolnick, Friendly & Bellas, 2009). Μάλιστα αυτό που 

αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η υποστηρικτική στάση των γονέων (π.χ. η ζεστή, ξεκάθαρη 

και θετική επικοινωνία γονέων-παιδιού) φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε 

σχέση με μία τυπική συμμετοχή σε σχολικές διαδικασίες (όπως π.χ. η βοήθεια με τη 

μελέτη στο σπίτι) (Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005˙ Grolnick, Friendly & 

Bellas, 2009). 

Η θετική και υποστηρικτική εμπλοκή των γονέων ικανοποιεί την ανάγκη των 

μαθητών να αισθανθούν άξια μέλη μιας ουσιαστικής σχέσης (relatedness) και ενισχύει την 

αυτοεκτίμησή τους, την υιοθέτηση στόχων μάθησης, το αίσθημα της επάρκειας και του 

αντιληπτού ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία της αυτο-ρύθμισης στη μάθηση οδηγώντας 

σε αύξηση των κινήτρων, σε πιο θετικές στάσεις των μαθητών ως προς τα ακαδημαϊκά 

έργα αλλά και σε μεγαλύτερες ακαδημαϊκές επιτυχίες (Furrer & Skinner, 2003˙ Gonzalez-

DeHass, Willems & Holbein, 2005˙ Grolnick, Friendly & Bellas, 2009˙ Jacobs & Eccles, 

2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Παράλληλα, η καλλιέργεια του αισθήματος της 

αυτονομίας των μαθητών συνιστά έναν ακόμη παράγοντα θετικής επιρροής, αφού μια 

συμπεριφορά των γονέων που προωθεί τη λήψη πρωτοβουλιών και την επίλυση 

προβλημάτων από τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους μεταφράζεται σε μεγαλύτερη 
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αίσθηση αυτονομίας και, συνεπώς, σε αυξημένα εσωτερικά κίνητρα και ακαδημαϊκές 

επιτυχίες και ταυτόχρονα μικρότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης (Grolnick, Friendly 

& Bellas, 2009˙ Jacobs & Eccles, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Μία εξίσου σημαντική διάσταση της γονικής εμπλοκής αποτελούν και οι 

γενικότερες απόψεις και συμπεριφορές των γονέων (π.χ. στερεότυπα φύλου, ο τόπος 

ελέγχου, πεποιθήσεις ως προς την αυτo-αποτελεσματικότητα και την ανατροφή των 

παιδιών, κ.τ.λ.) καθώς και οι πεποιθήσεις και συμπεριφορές που αφορούν στα παιδιά τους 

(όπως οι διδακτικές στρατηγικές, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών σε διάφορες 

δραστηριότητες, οι προσδοκίες για την επίδοση των παιδιών, κ.τ.λ.) (Grolnick, Friendly & 

Bellas, 2009˙ Jacobs & Eccles, 2000). Σύμφωνα με έρευνες, όσο υψηλότερες είναι οι 

προσδοκίες-φιλοδοξίες των γονέων για τη δυνατότητα των παιδιών τους να επιτύχουν και 

να εξελιχθούν στον ακαδημαϊκό τομέα τόσο υψηλότερες σημειώνονται και οι προσδοκίες 

των ίδιων των παιδιών για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη αλλά και οι πεποιθήσεις τους για 

την αξία της εκπαίδευσης. Γενικότερα, οι μαθητές έχουν την τάση να αξιολογούν ως 

σημαντικότερες και να παρουσιάζουν υψηλότερες αυτο-αντιλήψεις ικανότητας, 

ενδιαφέρον και διάθεση για ενασχόληση με δραστηριότητες τις οποίες οι ίδιοι οι γονείς 

προωθούν μέσω των απόψεων και των συμπεριφορών τους, όπως για παράδειγμα με την 

αναγνώριση υψηλής ικανότητας των παιδιών σε αυτές τις δραστηριότητες, την απόδοση 

υψηλής αξίας έργου, την ενθαρρυντική στάση και την αφιέρωση χρόνου και υλικών μέσων 

για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005˙ 

Grolnick, Friendly & Bellas, 2009˙ Jacobs & Eccles, 2000˙ Schunk, Pintrich & Meece, 

2010).  

Ανάλογη παρουσιάζεται και η επιρροή των γονέων και σε επίπεδο διαμόρφωσης 

στόχων δεδομένου ότι εντοπίζεται μία σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον τύπο 

γονεϊκότητας και τον προσανατολισμό των στόχων που υιοθετούν τα παιδιά. Ειδικότερα, ο 

τύπος των αυστηρών γονέων (authoritative parenting style), δηλαδή των γονέων που 

θέτουν κανόνες και όρια διατυπώνοντας όμως σαφείς αιτιολογίες και λαμβάνοντας υπόψιν 

την προοπτική του παιδιού, σχετίζεται θετικά με τα κίνητρα και την επίτευξη και φαίνεται 

να προωθεί την υιοθέτηση στόχων μάθησης από τα παιδιά (Gonzalez-DeHass, Willems & 

Holbein, 2005˙ Grolnick, Friendly & Bellas, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Από 

την άλλη πλευρά, με την υιοθέτηση στόχων προσέγγισης της επίδοσης σχετίζονται θετικά 

αφενός ο αυταρχικός τύπος γονεϊκότητας (authoritarian parenting) όπου κυριαρχεί ο 

στενός έλεγχος, η αυστηρή πειθαρχία και η απόλυτη υπακοή και συμμόρφωση, και 

αφετέρου ο άκρως αντίθετος επιτρεπτικός τύπος (permissive parenting) με τη 
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χαρακτηριστική απουσία κανόνων, ορίων και περιορισμών (Grolnick, Friendly & Bellas, 

2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Εκτός φυσικά από τα παραπάνω στοιχεία το είδος της επιρροής της οικογένειας 

στα κίνητρα των μαθητών μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από πλήθος άλλων 

παραγόντων, όπως η ηλικία των παιδιών (Grolnick, Friendly & Bellas, 2009), η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση (ΚΟΚ) (Socioeconomic status - SES) της οικογένειας, το 

ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο και πολλά άλλα (Grolnick, Friendly & Bellas, 2009˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Ενδεικτικά μόνο αναφέρεται ότι η εμπλοκή των γονέων 

στη μάθηση θεωρείται καθοριστικότερη στις μικρότερες ηλικίες (Grolnick, Friendly & 

Bellas, 2009),  ενώ όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση παρατηρείται ότι 

τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικά οικογενειών είναι εκείνα που 

επιδεικνύουν συχνότερα λιγότερα ακαδημαϊκά κίνητρα και παρουσιάζονται ως 

περισσότερα ευάλωτα στις ακαδημαϊκές αποτυχίες και την εγκατάλειψη του σχολείου 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Το στοιχείο που προτάσσεται, ωστόσο, σαφώς μέσα 

από την έρευνα είναι ότι η παροχή ποικίλων και πλούσιων γνωστικών ερεθισμάτων και 

δραστηριοτήτων αλλά και η απαραίτητη συναισθηματική υποστήριξη, ενθάρρυνση και 

ανταπόκριση που προέρχονται από το ευρύτερο περιβάλλον του σπιτιού συνθέτουν 

πολύτιμα συστατικά για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών κινήτρων και της επίτευξης των 

μαθητών (Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010) 

τουλάχιστον μέχρι και τα πρώτα στάδια αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας, 

οπότε και αρχίζει να παρουσιάζεται εντονότερα η μεγάλη επίδραση των συνομηλίκων 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

 

Α1.9.2 Οι συνομήλικοι 

 

Η ομάδα των συνομηλίκων αποτελεί έναν δεύτερο σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει τα κίνητρα για μάθηση και η ακαδημαϊκή επίτευξη των μαθητών, διότι όπως 

αποδεικνύεται και ερευνητικά, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συνομηλίκων -και 

κυρίως των συμμαθητών- επηρεάζει τη δέσμευση των μαθητών στις ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες μέσω της καθοριστικής επίδρασης που φαίνεται να ασκεί στους 

συμπεριφορικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς προσανατολισμούς που 

διαμορφώνουν οι μαθητές για το σχολείο (Ladd, Herald-Brown & Kochel, 2009). Οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συνομηλίκων δύνανται να επηρεάσουν τη σχολική 

προσαρμογή και ειδικότερα τη δέσμευση των μαθητών στο σχολείο μέσω ποικίλλων 
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διαδικασιών και με πολλά διαφορετικά αποτελέσματα (Ladd, Herald-Brown & Kochel, 

2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).   

Η μίμηση προτύπου αποτελεί μία από τις διαδικασίες μέσω της οποίας γίνεται 

αντιληπτή η επιρροή των συνομηλίκων, καθώς οι μαθητές επιλέγουν σε αρκετές 

περιπτώσεις να μιμηθούν συνομηλίκους τους για διάφορους λόγους (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010). Ειδικότερα, η ύπαρξη ομοιότητας με το πρότυπο αυξάνει τις πιθανότητες 

της μίμησης, εντείνει ακόμα περισσότερο την επιρροή των συνομηλίκων και ενδέχεται να 

συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση των προσδοκιών αποτελέσματος έργου αλλά και 

της αυτο-αποτελεσματικότητας του μιμούμενου μαθητή (Altermatt & Pomerantz, 2003˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Επιπλέον, η επιρροή των συνομηλίκων είναι δυνατόν να 

εντοπιστεί και στην υιοθέτηση στόχων από τους μαθητές, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να 

οδηγηθούν στην επιλογή διαφόρων στόχων (που είτε ενισχύουν είτε περιορίζουν τα 

ακαδημαϊκά κίνητρα) προκειμένου να ταιριάζουν με τους συνομηλίκους τους ή για να 

εξασφαλίσουν την αποδοχή και την επιδοκιμασία τους (Juvonen & Cadigan, 2002˙ Ladd, 

Herald-Brown & Kochel, 2009˙ Newman, 2002˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Στο πλαίσιο των συνομηλίκων της σχολικής τάξης έχει παρατηρηθεί μία 

αξιοσημείωτη σχέση ανάμεσα στην αποδοχή ή την απόρριψη των συνομηλίκων και την 

προσαρμογή και δέσμευση των μαθητών στο σχολείο. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι η 

απόρριψη από τους συνομηλίκους -ή ακόμη χειρότερα η θυματοποίηση- στην τάξη 

συνοδεύεται συνήθως από προβλήματα όπως η αρνητική στάση προς το σχολείο και η 

προσπάθεια αποφυγής και εγκατάλειψης αυτού, η δυσπροσαρμοστικότητα και η 

προβληματική-αρνητική συμπεριφορά, η χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση και συμμετοχή, τα 

ακαδημαϊκά ελλείμματα, η βίωση δυσάρεστων συναισθημάτων (όπως θλίψη, άγχος, κ.τ.λ.) 

και το αίσθημα της μοναξιάς, καθώς και οι πεποιθήσεις και αυτο-αντιλήψεις περί χαμηλής 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής επάρκειας (Ladd, Herald-Brown & Kochel, 2009˙ Ladd, 

Kochenderfer & Coleman, 1996˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010˙ Wentzel, Battle, 

Russell & Looney, 2010). Αντιθέτως, η αποδοχή των συνομηλίκων, και κυρίως με τη 

μορφή της φιλίας, προσφέρει στους μαθητές πρακτική και συναισθηματική βοήθεια, 

υποστήριξη και ασφάλεια με αποτέλεσμα την ενίσχυση της δέσμευσης και της συμμετοχής 

στα ακαδημαϊκά έργα, τη διαμόρφωση θετικών στάσεων ως προς το σχολείο, τις 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιτυχίες, τη βίωση θετικών συναισθημάτων και συναισθημάτων 

ψυχικής ευημερίας, αλλά και την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης (Furrer & Skinner, 2003˙ 

Ladd, Herald-Brown & Kochel, 2009˙ Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996˙ Newman, 

2002˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  
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Ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν, επίσης, ότι οι έφηβοι με μεγαλύτερες 

παρέες συνομηλίκων παρουσιάζουν συνήθως περισσότερα ακαδημαϊκά κίνητρα σε σχέση 

με τους εφήβους που αποτελούν μέλη μικρότερων ομάδων. Παράλληλα, διαφαίνεται ότι οι 

μαθητές που χαρακτηρίζονται από υψηλά ακαδημαϊκά κίνητρα και περισσότερες επιτυχίες 

είναι πιθανότερο να αποτελούν μέλη μίας ομάδας – παρέας που διακρίνεται από υψηλά 

ακαδημαϊκά κίνητρα συλλήβδην, σε αντίθεση με τους μαθητές με χαμηλά ακαδημαϊκά 

κίνητρα, οι οποίοι αποτελούν συνήθως μέλη ομάδων με αντίστοιχα χαμηλά κίνητρα 

(Kindermann, McCollam, & Gibson, 1996˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Σε γενικές γραμμές, όπως προκύπτει και από την έρευνα, η επιρροή των 

συνομηλίκων μπορεί να αποβεί καθοριστική για τους μαθητές ως προς την ενασχόλησή 

τους με αρκετές δραστηριότητες, καθώς και ως προς τα ακαδημαϊκά κίνητρα και τις 

επιδόσεις τους. Ο βαθμός επιρροής των συνομηλίκων εντείνεται σταδιακά ήδη από την 

παιδική ηλικία και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και κυρίως μεταξύ των 

ηλικιών 12 – 16 (Γυμνάσιο), ενώ από το Λύκειο και έπειτα η επιρροή αυτή αρχίζει 

σταδιακά να περιορίζεται (Juvonen & Cadigan, 2002˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Η 

έντονη, ωστόσο, επιρροή των συνομηλίκων κατά την περίοδο της εφηβείας φαίνεται να 

υπερισχύει της επίδρασης των γονέων στις περισσότερες περιπτώσεις και είναι δυνατόν να 

αναστείλει οποιεσδήποτε θετικές επιδράσεις της οικογένειας στον ακαδημαϊκό τομέα, όταν 

η παρέα των συνομηλίκων είναι λιγότερο ακαδημαϊκά προσανατολισμένη (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010).  

 

 

Α1.10 Τα κίνητρα και ο ρόλος της σχέσης μαθητή – εκπαιδευτικού 

 
 Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η φύση και η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή στα κίνητρα 

και στην εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η καλλιέργεια στενών 

συναισθηματικών δεσμών και σχέσεων ασφάλειας, εμπιστοσύνης, ενότητας και φροντίδας 

μεταξύ δασκάλων και μαθητών, καθώς και η παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους μαθητές 

από τον δάσκαλο, συνιστούν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών 

δασκάλων, τα οποία με τη σειρά τους θεωρείται ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών, στη διαμόρφωση μίας θετικής αντίληψης του 

εαυτού τους και στην προώθηση κινήτρων και ικανοτήτων κοινωνικού και ακαδημαϊκού 

χαρακτήρα. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο ενίσχυσης των 
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θετικών και υψηλών προσδοκιών επίδοσης των μαθητών (Wentzel, 2009˙ Wentzel, Battle, 

Russell & Looney, 2010) αλλά και ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζεται ως αναγκαίο 

προκειμένου οι μαθητές να καταφέρουν να εξελιχθούν σε μορφωμένους και παραγωγικούς 

πολίτες (Wentzel, 2009). 

Ειδικότερα, η δημιουργία στενών, θετικών και ασφαλών συναισθηματικών 

σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών σχετίζεται με τη διαμόρφωση θετικών 

συμπεριφορών και πεποιθήσεων των μαθητών, όπως η θετική αντίληψη του εαυτού και η 

εκδήλωση περιέργειας, εξερευνητικής διάθεσης και εμπιστοσύνης προς τους άλλους, οι 

οποίες σε ένα δεύτερο και ουσιαστικότερο επίπεδο προοιωνίζονται πεποιθήσεις 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής αυτο-αποτελεσματικότητας, πεποιθήσεις αντιληπτού ελέγχου 

και εσωτερικό ενδιαφέρον για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες (Wentzel, 2009). 

Επιπλέον, η συναισθηματικά υποστηρικτική στάση του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται ως 

εξαιρετικά σημαντική για την προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο, τη μείωση των 

συναισθημάτων του άγχους και της ανησυχίας και την ενίσχυση της αντιληπτής επάρκειας, 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (Wentzel, 2009˙ Wentzel et al., 2010) και των δεξιοτήτων 

αντιμετώπισης-διαχείρισης ζητημάτων (Wentzel, 2009).  

Ερευνητικά αποτελέσματα μαρτυρούν τη σημαντική επίδραση της 

συναισθηματικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού στην ακαδημαϊκή επίδοση και την 

κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών σε όλες τις τάξεις και κυρίως στην εφηβεία 

(Wentzel, 2009˙ Wentzel et al., 2010). Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού στους έφηβους μαθητές φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με την επίδειξη 

μεγαλύτερης προσπάθειας, επιμονής, επίτευξης, τον προσανατολισμό σε στόχους μάθησης 

και τον αντιληπτό έλεγχο (Montalvo, Mansfield & Miller, 2007), καθώς και με την 

υιοθέτηση ακαδημαϊκών αξιών, το ενδιαφέρον, την αυτο-αποτελεσματικότητα, την 

αντιληπτή αυτονομία, την αυτοεκτίμηση και την αυτο-ρύθμιση. Αντιθέτως, το αίσθημα 

περιορισμού της φροντίδας του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές, το οποίο και βιώνουν σε 

αρκετές περιπτώσεις οι νεαροί έφηβοι κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους στο γυμνάσιο, 

ακολουθείται συχνά από πτώση των ακαδημαϊκών κινήτρων (Wentzel, 2009˙ Wentzel et 

al., 2010).  

Εν κατακλείδι, όπως υποστηρίζεται και από τα ερευνητικά αποτελέσματα αρκετών 

μελετών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μπορεί να αντιμετωπιστεί ως σημαντικός για τα 

κίνητρα των μαθητών παρά την μείωση της σημασίας του ρόλου του, που παρατηρείται με 

την πάροδο της ηλικίας των μαθητών και παρά την εμπλοκή και άλλων παραγόντων που 
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αφορούν στα κίνητρα και την προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο, όπως η οικογένεια 

και οι συνομήλικοι (Wentzel, 2009).  

 

 

Α1.11 Η περίοδος της εφηβείας και τα κίνητρα των μαθητών 

  
Α1.11.1 Γενικά χαρακτηριστικά της εφηβείας 

  

Η εφηβεία ως μία ηλικιακή περίοδος συνιστά την τελευταία φάση ανάπτυξης κάθε 

ανθρώπου πριν το πέρασμα στην ωριμότητα και την ενηλικίωση, και αποτελεί ένα τρόπον 

τινά μεταβατικό στάδιο με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Κουρκούτας, 2001). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (συντομ. Π.Ο.Υ. - World Health 

Organization / W.H.O., 2017), έφηβοι θεωρούνται οι νέοι ηλικίας 10 έως 19 ετών. 

Ωστόσο, τα ηλικιακά όρια της εφηβείας δεν είναι αυστηρώς καθορισμένα δεδομένου ότι 

εξαρτώνται τόσο από βιολογικούς όσο και από κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες 

(Spear, 2010). Σε αδρές γραμμές η εφηβεία υπολογίζεται ότι ξεκινάει στις αρχές της 

δεύτερης δεκαετίας της ζωής ενός ανθρώπου και τελειώνει περίπου στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας (Κουρκούτας, 2001˙ Spear, 2010), ενώ διακρίνεται και στα στάδια της 

προεφηβείας (11ο - 13ο έτος), της κυρίως εφηβείας (13ο/14ο – 18ο έτος) και της όψιμης 

εφηβείας (18ο - 20ο έτος). Στο στάδιο της προεφηβείας εμφανίζονται οι πρώτες αλλαγές 

που απομακρύνουν σταδιακά το άτομο από την παιδική ηλικία. Η κυρίως εφηβεία 

αποτελεί την περίοδο των καθοριστικών αλλαγών (π.χ. βιοσωματικών, ψυχολογικών, 

κ.τ.λ.) σε όλα τα επίπεδα, ενώ κατά την όψιμη εφηβεία οι αλλαγές αυτές παγιώνονται και 

οδηγούν το άτομο στην ενηλικίωσή του (Κουρκούτας, 2001). Επίσης, σε αρκετές 

περιπτώσεις γίνεται λόγος για την περίοδο της μετεφηβείας η οποία μπορεί να εκτείνεται 

από τα 20 έως τα 25 έτη ή ενδεχομένως και περισσότερο (Κουρκούτας, 2001˙ Spear, 

2010).  

Οι αλλαγές που συντελούνται στο άτομο κατά την περίοδο της εφηβείας είναι 

ποικίλες και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα ευρύτερα επίπεδα: το σωματικό, το 

γνωστικό-διανοητικό, το ψυχικό-συναισθηματικό και το κοινωνικό (Κουρκούτας, 2001˙ 

Μάνος, 1997). Πρόκειται για έντονες αλλαγές που αφορούν στη ραγδαία βιολογική-

σωματική ανάπτυξη και τη βελτίωση των γνωστικών-νοητικών διεργασιών (π.χ. 

κατάκτηση και διαχείριση νέων ή γνωστών πληροφοριών) (Κουρκούτας, 2001˙ Spear, 

2010˙ Steinberg, 2005˙ Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006), της γλωσσικής ικανότητας, της 

φαντασίας (Κουρκούτας, 2001), της μνήμης (Κουρκούτας, 2001˙ Spear, 2010˙ Steinberg, 
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2005), της αυτο-συναίσθησης (Κουρκούτας, 2001˙ Steinberg, 2005˙ Wigfield, Byrnes & 

Eccles, 2006˙ Wigfield & Wagner, 2005) της αφαιρετικής και πολυεπίπεδης σκέψης, του 

αναστοχασμού, του ελέγχου και της ρύθμισης της συμπεριφοράς (Spear, 2010˙ Steinberg, 

2005˙ Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006˙ Wigfield & Wagner, 2005). Σε ψυχικό-

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο μπορούν ενδεικτικά να σημειωθούν 

χαρακτηριστικά όπως η επιπολαιότητα και η παρορμητικότητα (Κουρκούτας, 2001), η 

κρίση ταυτότητας, οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, μεταπτώσεις και αισθήματα 

όπως σύγχυση, απώλεια, συναισθηματικό κενό, απουσία βοήθειας, άγχη και διάφοροι 

φόβοι (Κουρκούτας, 2001˙ Μάνος, 1997), οι ενδεχόμενες συγκρουσιακές σχέσεις με τους 

ενήλικες (π.χ. γονείς και καθηγητές), αλλά και η ιδιαίτερη σημασία και επιρροή που έχει 

για τους εφήβους η συναναστροφή με συνομηλίκους (Κουρκούτας, 2001˙ Wigfield & 

Wagner, 2005).  

 

Α1.11.2 Εφηβεία και κίνητρα για μάθηση 

 

 Οι αλλαγές που υφίστανται οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορούν 

εκτός των άλλων να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα που αφορούν στη μάθηση 

καθώς και μεταβλητές που σχετίζονται με τα κίνητρα αυτά, όπως οι πεποιθήσεις 

αυτεπάρκειας, οι αξίες και οι στόχοι. Ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά επιδρούν με τη σειρά 

τους στην εκτέλεση διαφόρων μαθησιακών έργων, στην καταβαλλόμενη προσπάθεια και 

στη διαδικασία επιλογής δραστηριοτήτων είτε ως προς την επιδίωξη είτε ως προς την 

αποφυγή τους. Για παράδειγμα, οι έφηβοι που διατηρούν θετικές αντιλήψεις 

αυτεπάρκειας, αξίες επίτευξης και στόχους είναι πιθανότερο ότι αποδίδουν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, επιδεικνύουν περισσότερη προσπάθεια, παίρνουν καταλληλότερες 

αποφάσεις που αφορούν στις δραστηριότητές τους και πραγματοποιούν πιο σύνθετες 

επιλογές (Wigfield & Wagner, 2005).  

 Όσον αφορά στην περίοδο της εφηβείας, σχετικές έρευνες υπογραμμίζουν πως το 

πέρασμα στην εφηβεία επιφέρει σημαντικές αλλαγές που αφορούν στις παραπάνω 

μεταβλητές. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται μείωση των αντιλήψεων αυτεπάρκειας στα 

διάφορα μαθήματα καθώς οι μαθητές εισέρχονται στην προ-εφηβεία και την εφηβεία 

(Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006˙ Wigfield & Wagner, 

2005), παρόλο που η εξέλιξη των αντιλήψεων αυτεπάρκειας φαίνεται να ακολουθεί 

ελαφρώς διαφορετική πορεία για κάθε μάθημα ξεχωριστά (π.χ. η εντονότερη πτώση των 

αντιλήψεων αυτεπάρκειας στο μάθημα της γλώσσας παρατηρείται στη διάρκεια του 
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δημοτικού με μικρές διαφοροποιήσεις στη συνέχεια, ενώ για τα μαθηματικά η μείωση 

επέρχεται σταδιακά) (Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006˙ Wigfield & Wagner, 2005). 

Διαφορές στις αυτο-αντιλήψεις επάρκειας των έφηβων μαθητών εντοπίζονται ως προς τη 

διάσταση του φύλου, με τα αγόρια να παρουσιάζουν συνολικά υψηλότερες αντιλήψεις 

αυτεπάρκειας από τα κορίτσια και κυρίως στο πεδίο των μαθηματικών και του 

αθλητισμού, ενώ οι αυτο-αντιλήψεις των κοριτσιών φαίνεται να υπερέχουν έναντι των 

αγοριών στο πεδίο των θεωρητικών (π.χ. γλώσσα, ανάγνωση) και κοινωνικών επιστημών 

(Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield, Byrnes, Eccles, 2006˙ Wigfield & Eccles, 

2002˙ Wigfield, Eccles, Mac Iver, Reuman & Midgley, 1991˙ Wigfield, Eccles & Pintrich, 

1996˙ Wigfield & Tonks, 2002˙ Wigfield & Wagner, 2005). Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

αναφερθεί ακόμη ότι τα συμπεράσματα ως προς τη σχετική έννοια της αυτο-

αποτελεσματικότητας (self-efficacy) είναι περισσότερο διφορούμενα, καθώς οι έρευνες 

εντοπίζουν άλλοτε αύξηση και άλλοτε μείωση της αυτο-αποτελεσματικότητας των 

μαθητών με την πάροδο της ηλικίας (Schunk & Meece, 2005). 

Ανάλογη μείωση με τις αντιλήψεις αυτεπάρκειας σημειώνεται, επίσης, στην 

αντιληπτή αξία επίτευξης και στα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για σχολικά μαθήματα. 

Η μείωση αυτή καταγράφεται ως εντονότερη τη στιγμή της μετάβασης από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο με τους μαθητές να αποδίδουν μικρότερη αξία επίτευξης στα σχολικά 

μαθήματα και να παρουσιάζουν λιγότερα εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. Τα αγόρια 

μάλιστα φαίνεται να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στα μαθηματικά και τον αθλητισμό, ενώ 

τα κορίτσια στη γλώσσα, το διάβασμα και τη μουσική (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ 

Wigfield & Eccles, 2002˙ Wigfield et al., 1991˙ Wigfield, Eccles & Pintrich, 1996˙ 

Wigfield & Tonks, 2002˙ Wigfield & Wagner, 2005). Αναφορικά με τον παράγοντα του 

προσανατολισμού των στόχων επίτευξης των μαθητών, η αλλαγή που εντοπίζεται μέσω 

των αντίστοιχων ερευνών περιλαμβάνει τη σταδιακή στροφή των μαθητών περισσότερο σε 

στόχους επίδοσης και λιγότερο σε στόχους μάθησης με την πάροδο της ηλικίας (Schunk, 

Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield, Byrnes, Eccles, 2006˙ Wigfield & Wagner, 2005).  

 Οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζεται μείωση των ακαδημαϊκών κινήτρων των 

μαθητών στην εφηβεία είναι ποικίλοι και σχετίζονται τόσο με γνωστικές-αναπτυξιακές  

διαδικασίες όσο και με το σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον. Συνοπτικά αναφέρονται οι 

καλύτερες μεταγνωστικές ικανότητες και ικανότητες κοινωνικής σύγκρισης των μαθητών, 

το αυστηρά δομημένο σχολικό πλαίσιο που συχνά δεν προωθεί την αυτονομία, τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των έφηβων μαθητών, το έντονο ανταγωνιστικό κλίμα της τάξης και 

η έμφαση στην τυποποιημένη βαθμολόγηση, η απρόσωπη σχέση δασκάλου – μαθητών, η 
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απουσία εξατομικευμένης προσοχής του δασκάλου σε κάθε μαθητή (Eccles & Midgley, 

1990˙ Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield & Wagner, 2005), αλλά και η συχνή 

πτώση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής της οικογένειας στις σχολικές-μαθησιακές 

διαδικασίες (Wigfield & Wagner, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Α2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Α2.1 Η μελέτη των κινήτρων στη μουσική εκπαίδευση 

 
 Όπως καθίσταται εμφανές από την προηγούμενη συνοπτική παρουσίαση των 

σύγχρονων θεωριών για τα κίνητρα, οι διαδικασίες που αφορούν στη διαμόρφωση των 

κινήτρων των μαθητών είναι ιδιαιτέρως σύνθετες και βασίζονται στην αλληλεπίδραση 

ποικίλλων και αλληλοσυσχετιζόμενων παραγόντων. Κατά ανάλογο τρόπο τα κίνητρα των 

μαθητών στη μουσική εκπαίδευση είναι το αποτέλεσμα σύνθετων αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ξεχωριστών χαρακτηριστικών κάθε ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, 

αυτοαντίληψη, κ.τ.λ.) και του περιβάλλοντός του, με τη συνείδηση και τις γνωστικές 

λειτουργίες (cognition) να διαδραματίζουν τον καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα των 

αλληλεπιδράσεων αυτών (Hallam, 2002).  

Η διερεύνηση και κατανόηση των κινήτρων στη μουσική εκπαίδευση φέρει 

ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην αποσαφήνιση ζητημάτων που 

αφορούν στους λόγους έναρξης της μάθησης ενός μουσικού οργάνου, στην επιμονή των 

μαθητών απέναντι στις προκλήσεις και την εξάσκηση-μελέτη, αλλά και στις αιτίες που 

οδηγούν σε επιτυχία ή σε εγκατάλειψη της μουσικής μάθησης (Evans, 2015). Η 

ψυχολογική έρευνα που αφορά στα κίνητρα στον τομέα της μουσικής έχει επικεντρωθεί 

κατά κύριο λόγο στο πεδίο των κινήτρων για μάθηση και συνέχιση της ενασχόλησης με 

ένα όργανο, και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο κομμάτι της μουσικής ακρόασης, γεγονός 

που αντικατοπτρίζει το σύγχρονο ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς τους παράγοντες που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης (expertise), της εθελούσιας/αυτοπροαίρετης  

μουσικής  μάθησης (voluntary activity), αλλά και της μελέτης-εξάσκησης (practice) 

(Hallam, 2002). Ειδικότερα, η κινητοποίηση της εξάσκησης αποκτά ιδιαίτερο νόημα, διότι 

η εξάσκηση -αν και απαιτητική- είναι αυτή που ως επί το πλείστον εγγυάται την ανάπτυξη 

υψηλής ικανότητας μουσικής επίδοσης και την απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου - 

εξειδίκευσης (expertise) (Woody, 2001).  

Οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί αναφορικά με τα κίνητρα των μαθητών στη 

μουσική εκπαίδευση προσεγγίζουν το θέμα μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες, 

στηριζόμενες σε ήδη υπάρχουσες εννοιολογικές δομές και ψυχολογικές θεωρίες, όπως οι 

θεωρίες της προσδοκίας-αξίας, των αιτιακών αποδόσεων, της επίτευξης στόχων, του αυτο-
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προσδιορισμού και η έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας (Cogdill, 2015˙ Evans, 2015). 

Ορισμένα από τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αρκετών τέτοιων ερευνών 

παρουσιάζονται στην παρακάτω συνοπτική επισκόπηση.  

 Ξεκινώντας από τα ευρήματα ερευνών με άξονα τη θεωρία της προσδοκίας αξίας 

παρατηρείται ότι τα θετικά αυτο-σχήματα/αυτο-αντιλήψεις των μαθητών (παιδιών και 

εφήβων) και η πίστη τους στην αξία της μουσικής ενασχόλησης ασκούν σημαντική 

επιρροή στην επιλογή της μουσικής και σχετίζονται θετικά με τη συχνότητα  (Yoon, 1997) 

και το χρόνο μελέτης, την αυτο-ρύθμιση και τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών (Bonneville-Roussy & Bouffard, 2015). Επίσης, η έκθεση και η συστηματική 

ενασχόληση με μία μουσική ή αθλητική δραστηριότητα στο δημοτικό αποτελούν 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες των κινήτρων των εφήβων έως και τέσσερα χρόνια 

αργότερα, καθώς και της συμμετοχής των εφήβων στις δραστηριότητες αυτές έως και 

πέντε χρόνια αργότερα (Simpkins, Vest & Becnel, 2010). Έρευνα των McPherson & 

O’Neill (2010) -με συμμετέχοντες 24.143 μαθητές ηλικίας 9 έως 21 ετών προερχόμενους 

από σχολεία οκτώ διαφορετικών χωρών (της Βραζιλίας, της Κίνας, της Φινλανδίας, του 

Χονγκ Κονγκ, του Ισραήλ, της Κορέας, του Μεξικού και των Η.Π.Α.)- διαπιστώνει με τη 

σειρά της μία γενικότερη μείωση των πεποιθήσεων επάρκειας και αξίας όσον αφορά στην 

πλειοψηφία των μαθημάτων και του μαθήματος της μουσικής. Η μείωση αυτή είναι 

σταδιακή και μεγαλώνει καθώς οι σχολικές τάξεις προχωρούν από τις χαμηλότερες στις 

υψηλότερες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την συνεχώς μικρότερη αυτοπεποίθηση των 

μαθητών ως προς την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων 

και τη μικρότερη αξία που αποδίδουν στα μαθήματα. 

 Στο πεδίο της θεωρίας των αιτιακών αποδόσεων, έρευνες σε έφηβους μαθητές 

αλλά και σε φοιτητές αναδεικνύουν τη σημαντική τάση των μαθητών να αποδίδουν την 

επιτυχία και την αποτυχία στη μουσική σε εσωτερικές αιτίες (ικανότητα - προσπάθεια) και 

σε μικρότερο βαθμό σε εξωτερικές αιτιακές αποδόσεις όπως η δυσκολία έργου και η τύχη 

(Asmus, 1986˙ Austin & Vispoel, 1998 στο West, 2013˙ Dick, 2006 στο West, 2013˙ 

Legette, 1993˙ Marlatt, 2004 στο West, 2013˙ Schatt, 2011). Επίσης, οι εσωτερικές και 

σταθερές αιτίες (ικανότητα) είναι εκείνες που στο μεγαλύτερο μέρος τους συνοδεύουν τις 

επιτυχίες στη μουσική, τη στιγμή που οι αποτυχίες αποδίδονται συνήθως σε εξωτερικές 

και ασταθείς αιτίες (τύχη) (Asmus, 1986). Ειδικότερα, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές 

συνηθίζουν να αποδίδουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους σε διαφορετικούς 

παράγοντες ανάλογα με το επίπεδο της επίτευξής τους και των αυτο-αντιλήψεων ως προς 

την επίτευξη. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με υψηλές αντικειμενικές επιδόσεις και αυτο-
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αντιλήψεις επίτευξης τείνουν να αποδίδουν τις επιτυχίες τους σε εσωτερικές και σταθερές 

αιτίες (όπως η ικανότητα) και τις αποτυχίες τους περισσότερο σε ασταθείς (π.χ. 

προσπάθεια) και σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τύχη και δυσκολία έργου). Αντιθέτως, 

οι μαθητές με χαμηλές αντικειμενικές επιδόσεις και αυτο-αντιλήψεις τείνουν να αποδίδουν 

τις επιτυχίες τους σε εσωτερικούς και ελέγξιμους παράγοντες (δηλαδή την προσπάθεια) ή 

σε εξωτερικά μη ελέγξιμους παράγοντες (π.χ. τύχη ή δυσκολία έργου), ενώ αιτία της 

αποτυχίας τους θεωρείται συνήθως η έλλειψη ικανότητας (ως εσωτερική και σταθερή 

αιτία) (Austin & Vispoel, 1998 στο West, 2013˙ Marlatt, 2004 στο West, 2013˙ Dick, 2006 

στο West, 2013). Όσον αφορά στην επιρροή του παράγοντα της σχολικής τάξης, 

διαπιστώνεται ότι καθώς οι μαθητές προχωρούν στις μεγαλύτερες τάξεις όλο και 

περισσότερο πραγματοποιούν εσωτερικές και σταθερές αιτιακές αποδόσεις (ικανότητα), 

σε αντίθεση με τις μικρότερες τάξεις, όπου οι αιτιακές αποδόσεις γίνονται συνήθως σε 

εσωτερικούς και ασταθείς παράγοντες (προσπάθεια) (Asmus, 1986). 

 Προχωρώντας στη θεωρία του αυτο-προσδιορισμού, οι σχετικές έρευνες σε 

φοιτητές (Evans & Bonneville-Roussy, 2016˙ Renwick & McPherson, 2009˙ Troum, 2010) 

αλλά και έφηβους μαθητές (Schatt, 2017) παρουσιάζουν την καθοριστική θετική επίδραση 

των εσωτερικών κινήτρων στην επίδοση (Renwick & McPherson, 2009) και στη μελέτη-

εξάσκηση (Evans & Bonneville-Roussy, 2016˙ Schatt, 2017˙ Troum, 2010), ενώ 

παράλληλα διαπιστώνεται και ο ενισχυτικός-συμπληρωματικός ρόλος των εξωτερικών 

κινήτρων (Renwick & McPherson, 2009˙ Schatt, 2017). Επίσης, έρευνα σε φοιτητές 

επισημαίνει ότι η αντιληπτή αυτονομία φαίνεται να επιδρά άμεσα και σημαντικά στην 

επιμονή των τελευταίων στη μουσική εξάσκηση, ενώ η αντιληπτή επάρκεια αναδεικνύεται 

μεν ως ένας σημαντικός παράγοντας, που ωστόσο επιδρά περισσότερο έμμεσα και 

λειτουργεί μεσολαβητικά στη σχέση της αντιληπτής αυτονομίας με την διατήρηση της 

επιμονής στην εξάσκηση (Troum, 2010). Η απουσία εκπλήρωσης των ψυχολογικών 

αναγκών για αυτονομία, επάρκεια και ενσωμάτωση/κοινωνικοποίηση φαίνεται να 

αποτελεί ταυτόχρονα μία βασική αιτία διακοπής των μαθημάτων μουσικής από φοιτητές 

(Evans, McPherson & Davidson, 2012), ενώ αντίθετα η ικανοποίηση των αναγκών αυτών 

σχετίζεται θετικά με τη συχνότητα εξάσκησης, τη συχνότητα της ποιοτικής εξάσκησης και 

την προτίμηση στην αντιμετώπιση προκλήσεων (Evans & Bonneville-Roussy, 2016). Η 

ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων είναι αυτή που κατά κύριο λόγο σχετίζεται θετικά με τη 

συχνότητα εξάσκησης (Schatt, 2017), το χρόνο εξάσκησης (Miksza, 2006), τις αιτιακές 

αποδόσεις μουσικών επιτυχιών-αποτυχιών σε εσωτερικούς παράγοντες και τη δέσμευση-

αφοσίωση σε μία μουσική δραστηριότητα (Schmidt, 2005) σύμφωνα με έρευνες και για 
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τους έφηβους μαθητές. Χαρακτηριστική θεωρείται εξίσου η θετική συσχέτιση των 

εσωτερικών κινήτρων με παράγοντες της αυτο-ρύθμισης, όπως η συγκέντρωση, η 

οργάνωση, η δέσμευση/αφοσίωση, η εφαρμογή των γνωστικών και μετα-γνωστικών 

στρατηγικών στους έφηβους μαθητές μουσικής (Miksza, 2006). Ωστόσο, είναι άξιο 

αναφοράς ότι θετική είναι και η συσχέτιση της συχνότητας εξάσκησης και με τα 

εξωτερικά κίνητρα -σε μικρότερο όμως βαθμό-, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μία μείωση 

των κινήτρων -γενικότερα- (Schatt, 2017) και εσωτερικών κινήτρων -ειδικότερα- των 

έφηβων μαθητών για εξάσκηση με την άνοδο των σχολικών τάξεων (Hallam et al., 2017).  

Όσον αφορά στην έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας στη μουσική μάθηση, 

έρευνες των McCormick & McPherson (2003, 2006) σε έφηβους μαθητές συμπεραίνουν 

μία άμεση και σημαντική συσχέτιση των πεποιθήσεων αυτο-αποτελεσματικότητας με την 

ποιότητα της επίδοσης στις εξετάσεις, ενώ δεν εντοπίζουν κάποια σχέση της αυτο-

αποτελεσματικότητας με τη χρήση γνωστικών στρατηγικών. Αντιθέτως, σε έρευνα με 

συμμετέχοντες προπτυχιακούς φοιτητές, η Nielsen (2004) υποστηρίζει τη συσχέτιση των 

υψηλών πεποιθήσεων αυτο-αποτελεσματικότητας με την εφαρμογή γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Έρευνες με βάση τις θεωρίες προσανατολισμού των στόχων σε έφηβους μαθητές 

μουσικής υπογραμμίζουν τους ισχυρούς θετικούς συσχετισμούς του προσανατολισμού σε 

στόχους μάθησης με τα κίνητρα και τη μουσική δέσμευση/αφοσίωση των μαθητών 

(Sandene, 1997 στο West, 2013˙ Schmidt, 2005), τα υψηλότερα εσωτερικά κίνητρα 

(Bailey, 2006 στο West, 2013˙ Schmidt, 2005), την αυτο-ρύθμιση (Bailey, 2006 στο West, 

2013˙ Oare, 2012), την προσπάθεια, την επίδοση, το χρόνο μελέτης (Schmidt, 2005) και τη 

συχνότητα εξάσκησης (Yoon, 1997) σε σχέση με τον προσανατολισμό σε στόχους 

επίδοσης. Παρόλα αυτά, αξίζει να καταγραφεί ότι με την πάροδο των γυμνασιακών 

τάξεων ανιχνεύεται μία μείωση σε προσανατολισμούς επίτευξης και, συνεπώς, στα 

κίνητρα των μαθητών για τη μουσική μάθηση (Anguiano, 2006 στο West, 2013). 

Αναφορικά με τη σχέση του προσανατολισμού των στόχων (μάθησης και επίδοσης) με την 

πεποίθηση περί έμφυτης μουσικής ικανότητας, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με 

συμμετέχοντες φοιτητές μουσικής αποκαλύπτουν ότι οι μαθητές με πεποιθήσεις περί 

έμφυτης μουσικής ικανότητας έτειναν περισσότερο στην υιοθέτηση στόχων επίδοσης 

(προσέγγισης και αποφυγής), σε αντίθεση με τους μαθητές που υποστήριζαν την επίκτητη 

ικανότητα και ως εκ τούτου επικεντρώνονταν περισσότερο σε στόχους μάθησης (Smith, 

2005). Ο προσανατολισμός της επιβράβευσης του εκπαιδευτικού στα παιδιά φαίνεται να 

επηρεάζει κατά ανάλογο τρόπο των προσανατολισμό των στόχων που αυτά υιοθετούν, 
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καθώς μαθητές της Δ΄ Δημοτικού που επιβραβεύθηκαν για το ταλέντο τους μετέπειτα 

κινήθηκαν κυρίως προς την υιοθέτηση στόχων επίδοσης, σε αντίθεση με εκείνους που 

επιβραβεύτηκαν για την προσπάθεια και στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατευθύνθηκαν 

σε στόχους μάθησης (Droe, 2012).  Επιπλέον, μελέτες με φοιτητές μουσικής αναδεικνύουν 

ότι η υιοθέτηση στόχων μάθησης συνεπάγεται συνήθως την εφαρμογή γνωστικών, 

μεταγνωστικών και κοινωνικών/εξωτερικών-ρυθμιστικών στρατηγικών μάθησης (Nielsen, 

2008˙ Smith, 2005). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση 

των κινήτρων των μαθητών στη μουσική αποτελεί η επιρροή του κοινωνικού 

περιβάλλοντος και δη της οικογένειας, των συνομηλίκων, του εκπαιδευτικού και του 

σχολικού περιβάλλοντος. Έρευνες σε έφηβους μαθητές μουσικής προτάσσουν τη 

σημαντική επίδραση της οικογένειας στις μουσικές επιδόσεις (Davidson, Howe, Moore & 

Sloboda, 1996), στην αυτοεκτίμηση, στα κίνητρα (Creech & Hallam, 2011˙ Corenblum & 

Marshall (1998), στην αυτο-αποτελεσματικότητα, στην ευχαρίστηση και στην 

ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα μουσικής (Creech & Hallam, 2011). 

Ειδικότερα, τα παιδιά με τις υψηλότερες μουσικές επιδόσεις διαθέτουν κατά κύριο λόγο 

γονείς με υψηλά επίπεδα συμμετοχής στα μαθήματα και στη μελέτη τους κατά τα πρώτα 

στάδια της μουσικής τους μάθησης, καθώς και αδέλφια με θετική επιρροή προς αυτούς. 

Αντιθέτως, οι γονείς των παιδιών που εγκαταλείπουν τα μαθήματα διακρίνονταν συνήθως 

από περιορισμένο ενδιαφέρον και επίπεδο συμμετοχής στη μουσική μάθηση των παιδιών 

τους, ενώ τα αδέλφια αυτών διατηρούν ως επί το πλείστον μία ουδέτερη στάση απέναντι 

στη μουσική μάθηση (Davidson et al., 1996). Επιπλέον, η θετική αξία που οι γονείς 

αποδίδουν στη μουσική δραστηριότητα μπορεί εξίσου να επηρεάσει ελαφρώς τα κίνητρα 

παιδιών και των εφήβων ως προς την επιλογή της μουσικής (Yoon, 1997).  

Ακόμη και στο πλαίσιο της μελέτης των κινήτρων με φοιτητές διαφαίνεται ότι οι 

φοιτητές εκείνοι με τις περισσότερες μουσικές εμπειρίες και τη μεγαλύτερη γονεϊκή 

υποστήριξη παρουσιάζουν υψηλότερες αυτο-αντιλήψεις μουσικής ικανότητας. Η υψηλή 

αυτο-αντίληψη οδηγεί -σύμφωνα με την έρευνα της Sichivitsa (2007)- σε υψηλότερη 

ακαδημαϊκή και κατ’ επέκταση κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ η ακαδημαϊκή και κοινωνική 

ενσωμάτωση με τη σειρά τους σχετίζονται θετικά με τις πεποιθήσεις αξίας της μουσικής, 

οι οποίες αποτελούν και τον κυριότερο προβλεπτικό παράγοντα για τα κίνητρα των 

φοιτητών να συνεχίσουν τη μουσική τους δραστηριότητα. 

Ως προς την αλληλεπίδραση έφηβου μαθητή-εκπαιδευτικού, η ύπαρξη σχέσεων 

ανταπόκρισης/κατανόησης, που στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό, στην υιοθέτηση 
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κοινών στόχων και μίας μαθητο-κεντρικής διδασκαλίας, σχετίζεται θετικά με την 

ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση του μαθητή, ενώ 

αντίθετα η ψυχική απόσταση μαθητή-εκπαιδευτικού επιδρά αρνητικά στις παραπάνω 

μεταβλητές (Creech & Hallam, 2011). Οι θετικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού 

ενδυναμώνουν τα κίνητρα και τις αιτιακές αποδόσεις των μαθητών σε εσωτερικούς 

παράγοντες (Corenblum & Marshall, 1998). Το αίσθημα μία σχετικής αυτονομίας και 

ανεξαρτησίας του έφηβου μαθητή ως προς τη μουσική μελέτη σε σχέση με γονείς και τον 

εκπαιδευτικό συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, στην ικανοποίηση 

από το μάθημα και στη μουσική επίτευξη του μαθητή (Creech & Hallam, 2011). Τέλος, η 

υποστήριξη του μαθήματος της μουσικής (Corenblum & Marshall, 1998), η υιοθέτηση 

στόχων μάθησης και η προώθηση του προσανατολισμού αυτού μέσω του σχολικού 

περιβάλλοντος (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, κ.τ.λ.) φαίνεται ότι μπορούν να ενισχύσουν 

σημαντικά τα κίνητρα των μαθητών για συνέχιση της ενασχόλησης με τη μουσική στην 

εφηβεία (Bruenger, 2009).  

Αναφορικά με τον ρόλο των συνομηλίκων στην επιθυμία των έφηβων μαθητών να 

συνεχίσουν και να αφιερωθούν στην ενασχόλησή τους με κάποια μουσική δραστηριότητα, 

σχετικά ερευνητικά ευρήματα αναδεικνύουν ότι στους λόγους ενασχόλησης των μαθητών 

με μουσικές δραστηριότητες εντάσσονται -εκτός των άλλων- η δημιουργία καινούριων 

φίλων και στενών φιλικών δεσμών ακόμα και με μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, η ανάγκη 

της ενσωμάτωσης, η θετική και υποστηρικτική επιρροή των φίλων τους ως προς την 

εκάστοτε μουσική δραστηριότητα, η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

αυτοπεποίθησης (Ebie, 2005˙ Patrick et al., 1999). Αντιθέτως, το κοινωνικό κόστος (π.χ. 

περιορισμός της επαφής με φίλους) μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την 

ενασχόληση των εφήβων με μία μουσική δραστηριότητα (Patrick et al., 1999). 

Γενικότερα, μέσα από συνδυαστικές ερευνητικές προσεγγίσεις των κινήτρων στη 

μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και εφήβους συμπεραίνεται ότι τα κίνητρα, όπως και η 

αυτο-ρύθμιση της μελέτης, σχετίζονται θετικά με την ποσότητα και τη συχνότητα της 

μελέτης, αλλά και με την ποιότητα του περιβάλλοντος μελέτης (Austin & Berg, 2006). 

Επίσης, τα εσωτερικά κίνητρα αναδεικνύονται ως ο σημαντικότερος παράγοντας για τη 

συνέχιση των μαθημάτων μουσικής και τη διατήρηση της κινητοποίησης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά διαπιστώνεται έντονη αύξηση του αριθμού εγκατάλειψης 

των μαθημάτων μουσικής κατά τη μετάβαση των μαθητών στο γυμνάσιο (Driscoll, 2009). 

Τέλος, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα (Crowther & Durkin, 1982), τα έφηβα κορίτσια 

φαίνεται ότι διατηρούν σημαντικά θετικότερες πεποιθήσεις ως προς την αξία των 
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μουσικών δραστηριοτήτων, καθώς και υψηλότερη διάθεση ως προς το παίξιμο οργάνων, 

το τραγούδι και τη μουσική ακρόαση, τη στιγμή που μία αρκετά πρόσφατη έρευνα της 

Hallam et al. (2017) δεν εντοπίζει στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου αναφορικά με 

τα κίνητρα μελέτης και τον εβδομαδιαίο χρόνο μελέτης των μαθητών. 

 

  

Α2.2 Κίνητρα και μελέτη του πιάνου 

 
Α2.2.1 Έρευνες για τα κίνητρα έφηβων μαθητών πιάνου  

 

Αν και χρονολογείται περίπου 20 χρόνια πριν, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η έρευνα 

των McPherson & McCormick (1999), η οποία εστιάζει στη διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης παραγόντων αυτο-ρύθμισης και κινητοποίησης μαθητών πιάνου με την 

ποσότητα και το περιεχόμενο της εξάσκησης-μελέτης τους στο πιάνο. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 190 μαθητές πιάνου ηλικίας 9 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας τους για εξετάσεις αξιολόγησης της επίδοσής τους στο όργανο. Λίγο 

πριν από την εξέτασή τους, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert 7 βαθμών με ερωτήσεις σχετικές με 

τους παράγοντες της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης (όπως η χρήση γνωστικών στρατηγικών 

και η αυτο-ρύθμιση στην εξάσκηση), αλλά και με παράγοντες κινητοποίησης (όπως η 

εσωτερική αξία της ενασχόλησης με το πιάνο και η προσωπική αγωνία ή η αυτοπεποίθηση 

των μαθητών ως προς το αποτέλεσμα της εξέτασης). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε, 

επίσης, ερωτήσεις σχετικές με την ποσότητα της εξάσκησης των μαθητών τον τελευταίο 

μήνα πριν τις εξετάσεις, καθώς και ερωτήσεις αναφορικά με τη συχνότητα εφαρμογής 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εξάσκησης, οι οποίες συνέστησαν τρεις ευρύτερες 

κατηγορίες: τις άτυπες/δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. εκτέλεση με το αφτί, 

αυτοσχεδιασμός, κ.τ.λ.), την εκτέλεση του ρεπερτορίου (νέων ή ήδη γνωστών κομματιών) 

και την πραγματοποίηση τεχνικών ασκήσεων (π.χ. καθημερινή προθέρμανση, εκτέλεση 

κλιμάκων, αρπισμών, τεχνικών σπουδών, κ.ά.). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι μαθητές που κατά τις αναφορές τους σημείωσαν την περισσότερη εξάσκηση, 

ήταν περισσότερο πιθανόν να πραγματοποιήσουν τεχνικές ασκήσεις στο πλαίσιο της 

μελέτης τους αλλά και να εκδηλώσουν συναισθήματα αγωνίας για την επίδοσή τους στην 

εξέταση. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές που 

εξασκούνται περισσότερο και που κατά τη μελέτη τους πραγματοποιούν τόσο 

άτυπες/δημιουργικές δραστηριότητες όσο και εκτέλεση του ρεπερτορίου και τεχνικών 
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ασκήσεων, φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη γνωστική εμπλοκή τη στιγμή της 

εξάσκησης, καθώς και μεγαλύτερο εσωτερικό ενδιαφέρον και αξία μάθησης του πιάνου. 

Σημαντική μετά την έρευνα των McPherson & McCormick (1999) είναι η έρευνα 

της Cooper (2001), η οποία και παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα για τα κίνητρα μαθητών 

πιάνου τόσο από την οπτική του ανήλικου όσο και του ενήλικου μαθητή. Ειδικότερα, 

σκοπός της έρευνας αυτής υπήρξε η συγκέντρωση και αξιολόγηση στάσεων και 

αντιλήψεων ενήλικων σχετικά με τη μελέτη του πιάνου κατά την παιδική ή/και την 

ενήλικη ζωή τους. Η ερευνητική μεθοδολογία στηρίχθηκε στη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου από 564 ενήλικες συμμετέχοντες, οι οποίοι και καλούνταν να 

αξιολογήσουν κάθε ερώτηση από την προοπτική του παιδιού ή / και του ενήλικου μαθητή 

ανάλογα με τον αν διδάχθηκαν πιάνο μόνο στην παιδική ηλικία ή/και ως ενήλικες, 

συμπληρώνοντας κατά περίπτωση για την ίδια ερώτηση μία από τις δύο ή και τις δύο 

στήλες του ερωτηματολογίου αντίστοιχα.  

 Ανάμεσα στα πολλαπλά αποτελέσματα της έρευνας αυτής εντοπίζονται και αρκετά 

ενδιαφέροντα ευρήματα για τα κίνητρα σπουδής και μελέτης του πιάνου από τους 

μαθητές, αλλά και για τη σημαντική συμβολή της οικογένειας. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώνεται ότι οι κυριότεροι λόγοι έναρξης και συνέχισης των μαθημάτων πιάνου είναι 

η επιλογή των γονέων (για τους ανήλικους μαθητές), η επιθυμία για ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων (για τους ενήλικους μαθητές) και η προσωπική ευχαρίστηση 

(τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους ενήλικους μαθητές), ενώ στους βασικότερους 

λόγους απόλαυσης των μαθημάτων πιάνου καταγράφονται η αρέσκεια προς το 

ρεπερτόριο, οι προκλήσεις των μαθημάτων και οι υποστηρικτικοί εκπαιδευτικοί. 

Αντιθέτως, συνηθέστερες αιτίες δυσαρέσκειας αποτελούν το εμπόδιο του απαιτούμενου 

χρόνου μελέτης και μαθημάτων σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και η αντίληψη για 

περιορισμένη ικανότητα στο πιάνο. Η σύγκρουση των απαιτήσεων της σπουδής του 

πιάνου με άλλες δραστηριότητες αποτελεί μάλιστα και τη βασικότερη αιτία διακοπής των 

μαθημάτων.  

Παράλληλα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόσο από την προοπτική του 

παιδιού όσο και από του ενήλικου μαθητή σημείωσε ότι βρίσκει τη μελέτη-εξάσκηση στο 

πιάνο απολαυστική και οι κυριότεροι λόγοι για αυτό είναι η ικανοποίηση που αισθάνονται 

από την πρόοδό τους στο παίξιμο, ο ενθουσιασμός της οικογένειάς τους κατά την ακρόαση 

της μελέτης τους, αλλά και το προσωπικό αίσθημα χαλάρωσης. Από την άλλη πλευρά, οι 

λόγοι δυσαρέσκειας που καταγράφονται ως προς τη μελέτη στο πιάνο είναι η σύγκρουση 

με άλλες δραστηριότητες, η αντίληψη περί έλλειψης ικανότητας και το αίσθημα 
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κούρασης-απογοήτευσης που κατά περίπτωση ακολουθεί τη μελέτη. Γενικότερα, οι 

συμμετέχοντες στις απαντήσεις τους επισημαίνουν ότι ευχαριστιούνται την ενασχόλησή 

τους με το πιάνο κυρίως επειδή αισθάνονται ξεχωριστοί και βιώνουν τα αισθήματα της 

αυτο-αποτελεσματικότητας και της ενσωμάτωσης (αισθάνονται δηλαδή μέλη μίας 

ομάδας). Αντιθέτως, αισθήματα άγχους-νευρικότητας, ντροπής και έλλειψης ικανοτήτων 

φαίνεται να είναι υπεύθυνα για τις δυσάρεστες αντιλήψεις απέναντι στην ενασχόληση με 

το πιάνο. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζει διάφορα 

οφέλη από τη ενασχόληση με το πιάνο όπως η καλλιέργεια της πειθαρχίας και της 

συγκέντρωσης (από την προοπτική των παιδιών), η χαλάρωση και η αυτο-έκφραση (από 

την προοπτική των ενηλίκων), καθώς και η προσωπική ευχαρίστηση (τόσο για τα παιδιά 

όσο και για τους ενήλικες). 

Από το συσχετισμό των ερωτήσεων που αφορούν στην αντίληψη ικανότητας στο 

πιάνο και σε μεταβλητές σχετικές με το μάθημα, τη μελέτη και την πιανιστική εκτέλεση 

εντοπίζεται ότι η απόλαυση των μαθημάτων και της μελέτης καθώς και η συνέχιση της 

ενασχόλησης με το πιάνο σχετίζονται θετικά και σημαντικά με τις αντιλήψεις ικανότητας 

ιδιαιτέρως για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικές μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές 

που θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς στο πιάνο είναι περισσότερο πιθανό να 

εκφράσουν την ευχαρίστησή τους για το μάθημα και τη μελέτη – εξάσκηση στο πιάνο, και 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες (κυρίως από την προοπτική 

του παιδιού αλλά και των ενηλίκων) που σημείωσαν θετικές εμπειρίες για το μάθημα του 

πιάνου, εξέφρασαν περισσότερο θετικές αντιλήψεις ικανότητας και αναφέρθηκαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στον τακτικό έπαινο από τον δάσκαλο και στην απόλαυση της μελέτης 

του πιάνου, σε σχέση με τους μαθητές που κατέγραψαν αρνητικές εμπειρίες. Ακόμη, οι 

συμμετέχοντες με θετικές εμπειρίες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στα οφέλη των 

μαθημάτων πιάνου αναφορικά με την ενίσχυση της αυτoεκτίμησής τους. Συμπερασματικά, 

διαπιστώνεται ότι  η αγάπη για τη μουσική, το αίσθημα της αυτo-αποτελεσματικότητας και 

το υποστηρικτικό περιβάλλον συνιστούν βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν μία δια βίου 

ενασχόληση με τη μουσική, και εν προκειμένω με το πιάνο. 

Ανάλογη με την παραπάνω έρευνα της Cooper (2001) αποτελεί και η 

μεταγενέστερη διδακτορική έρευνα της Briggs (2010) με θέμα τους λόγους που οδηγούν 

νεαρούς μαθητές στην έναρξη αλλά και στη συνέχιση των μαθημάτων πιάνου. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 71 παιδιά και νεαροί μαθητές ηλικίας 7-17 ετών, οι οποίοι 

παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου. Για τη συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (σε κλίμακα 
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Likert και ανοιχτού τύπου ερωτήσεων) σχεδιασμένο από την ερευνήτρια σχετικά με τους 

λόγους που ξεκίνησαν και συνεχίζουν να παρακολουθούν τα μαθήματα πιάνου. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους οι μαθητές ήθελαν να ξεκινήσουν μαθήματα πιάνου ήταν επειδή ανέμεναν ότι θα 

τα έβρισκαν διασκεδαστικά/ευχάριστα και ότι θα μπορούσαν να παίζουν πιάνο για την 

οικογένεια ή/και τους φίλους τους σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Στους λόγους για τους 

οποίους συνεχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα, εκτός από το ότι βρίσκουν τη 

δραστηριότητα διασκεδαστική, σημειώνουν επίσης την απόλαυση που βιώνουν 

μαθαίνοντας καινούρια μουσική και την επιθυμία τους να γίνουν καλύτεροι πιανίστες και 

μουσικοί. Παράλληλα, από την ανάλυση αναδείχθηκε ότι οι νέοι ηλικίας 12-17 

υποστήριξαν εντονότερα ότι τα να γίνουν καλύτεροι πιανίστες και μουσικοί συνιστούν 

μερικούς από τους βασικούς λόγους που συνεχίζουν τα μαθήματα πιάνου. Όσον αφορά 

στο ότι οι μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα επειδή τα βρίσκουν διασκεδαστικά, 

παρατηρείται πως τα κορίτσια που επέλεξαν να εγγραφούν με επιλογή τους ή σε συμφωνία 

με τους γονείς εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας με τη συγκεκριμένη αιτιολογία 

σε σχέση με τα κορίτσια που ξεκίνησαν μαθήματα με αποκλειστική επιλογή των γονιών 

τους. Για τα αγόρια η κατάσταση εμφανίζεται ακριβώς αντίστροφη.  

Από τη θεματική ανάλυση των απαντήσεων που προέκυψαν στις ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου συμπεραίνεται ότι οι βασικότεροι λόγοι έναρξης και συνέχισης των 

μαθημάτων συμπίπτουν με όσα ήδη αναφέρθηκαν, ενώ προστέθηκαν και μερικοί νέοι 

παράγοντες. Ειδικότερα, και αναφορικά με τους λόγους έναρξης των μαθημάτων 

παρουσιάζεται η επιθυμία των μαθητών να μάθουν να παίζουν πιάνο, ενώ αναφορικά με 

τη συνέχιση των μαθημάτων σημειώνεται το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές βρίσκουν τα 

μαθήματα πιάνου βοηθητικά ως προς την εκμάθηση ενός άλλου οργάνου, καθώς και το 

γεγονός ότι σε ορισμένους μαθητές αρέσει ο δάσκαλός τους. Λαμβάνοντας, επομένως, 

υπόψιν τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι η προσωπική ευχαρίστηση 

και η επιθυμία για απόκτηση δεξιοτήτων συνιστούν τα βασικότερα και συνηθέστερα 

κίνητρα για έναρξη αλλά και τη συνέχιση των μαθημάτων πιάνου. 

Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και διατήρηση των κινήτρων στη μελέτη 

και τη σπουδή του πιάνου φαίνεται ότι συνιστά το διδασκόμενο ρεπερτόριο ή αλλιώς η 

διδασκόμενη ύλη του μαθήματος. Μία σχετική έρευνα που υποστηρίζει το συμπέρασμα 

αυτό αποτελεί η μεταπτυχιακή έρευνα της Bowden (2010), η οποία μεταξύ άλλων εξετάζει 

τη σχέση του διδασκόμενου ρεπερτορίου και των κινήτρων έφηβων μαθητών μεσαίου 

επιπέδου στο πιάνο. Αναλυτικότερα, η έρευνα είναι μικτή (ποιοτική και ποσοτική) και 
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βασίζεται αφενός σε ατομικές και δια ζώσης συνεντεύξεις εκπαιδευτικών και μαθητών 

πιάνου που βρίσκονται σε ένα μεσαίο επίπεδο σπουδών, και αφετέρου σε μία διαδικτυακή 

έρευνα ερωτηματολογίου με συμμετέχοντες μόνο τους εκπαιδευτικούς μαθητών 

αντίστοιχου επιπέδου. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί και 17 μαθητές 

αυτών (16 έφηβοι και ένας ενήλικας), ενώ στην ηλεκτρονική έρευνα 583 εκπαιδευτικοί 

συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που εμπεριείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

πολλαπλών επιλογών. Η έρευνα περιλάμβανε επίσης συνεντεύξεις με τέσσερις άλλους 

εξωτερικούς φορείς, και πιο συγκεκριμένα με συγγραφείς πιανιστικών μεθόδων, 

εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης του μουσικού επιπέδου στο πιάνο (external examination 

bodies), σύγχρονους συνθέτες και συγγραφείς οδηγών ρεπερτορίου. Αυτού του είδους οι 

συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικά μηνύματα και ήταν 13 στο 

σύνολό τους. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (συνεντεύξεων και ερωτηματολογίου), 

οι εκπαιδευτικοί αρχικά επισημαίνουν ότι η επιλογή του ρεπερτορίου ενέχει καθοριστικό 

ρόλο στη διατήρηση των κινήτρων των μαθητών, καθώς η μείωση των κινήτρων μπορεί να 

επέλθει όταν το ρεπερτόριο δε συνάδει με τα ενδιαφέροντα-προτιμήσεις αλλά και τις 

ικανότητες των μαθητών. Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο σημαντικότερος λόγος 

εγκατάλειψης των μαθημάτων πιάνου σε αυτό το επίπεδο αποτελεί η σύγκρουση με άλλες 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα οι μαθητές επιβεβαιώνουν στις απαντήσεις τους 

τη σύγκρουση αυτή και την έλλειψη χρόνου μελέτης, ενώ στα αναφερόμενα κίνητρά τους 

για μελέτη καταγράφονται κυρίως η επιθυμία για εκμάθηση ενός κομματιού και για 

προσωπική βελτίωση. Σε μικρότερο βαθμό απαντώνται άλλοι λόγοι όπως η ύπαρξη του 

εβδομαδιαίου μαθήματος, η αγάπη για το πιάνο/τη μουσική, η πίεση των γονέων, κ.α. 

Επίσης, από αρκετούς μαθητές σημειώνεται η παρουσία αυξημένων κινήτρων και, 

συνεπώς, περισσότερης μελέτης, όταν το προς μελέτη κομμάτι είναι της αρεσκείας τους. 

Οι απαντήσεις των εξωτερικών φορέων με τη σειρά τους συμφωνούν σαφώς με την άποψη 

ότι το ενδιαφέρον ρεπερτόριο, η τακτική εξάσκηση και η υποστήριξη δασκάλων και 

γονέων μπορούν να προωθήσουν τα κίνητρα μαθητών πιάνου μεσαίου επιπέδου, γεγονός 

που σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύει την άποψη περί 

καθοριστικού ρόλου του ρεπερτορίου στα κίνητρα των μαθητών πιάνου.  

Αξιόλογα ευρήματα για τα κίνητρα των μαθητών πιάνου και για το πώς αυτά 

μπορούν να προωθηθούν, έχουν προκύψει και στο πλαίσιο μίας μεταπτυχιακής έρευνας 

για την επίδραση που μπορεί να έχει η υιοθέτηση μηχανισμών και δομών παιχνιδιού στην 

εξάσκηση και μελέτη τεχνικών στοιχείων στο πιάνο (π.χ. κλίμακες, συγχορδίες, 
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αρπίσματα, κ.τ.λ.) (Birch, 2013). Τους συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι 

μαθητές ηλικίας 7 - 17 ετών που παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου. Οι δέκα 

εξ αυτών συνέστησαν την πειραματική ομάδα, η οποία και παρακολούθησε ορισμένα 

μαθήματα πιάνου με ενσωματωμένα στοιχεία παιχνιδιού, και οι υπόλοιποι 10 συνέστησαν 

την ομάδα ελέγχου, τα μαθήματα της οποίας δεν υπέστησαν καμία απολύτως παρέμβαση. 

Το παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική ομάδα είχε τον τίτλο «ο πύργος της 

τεχνικής» (“Technique Tower”) και περιλάμβανε ανταμοιβές (π.χ. πόντους, παράσημα, 

βαθμούς), άβαταρς, ψευδώνυμα και κοινοποίηση της προόδου του μαθητή στο πλαίσιο 

ενός ηλεκτρονικού διαδικτυακού κοινωνικού ιστότοπου.  

Ένδειξη των κινήτρων κάθε μαθητή αποτέλεσε το σύνολο των τεχνικών ασκήσεων 

που κατόρθωνε να τελειοποιήσει, δεδομένου ότι η τελειοποίηση μίας άσκησης μπορεί ως 

επί το πλείστον να θεωρηθεί αποτέλεσμα επίμονης μελέτης και προσπάθειας. Επίσης, μία 

ηχογράφηση των τεχνικών ασκήσεων που τελειοποιούνταν από τους μαθητές 

κοινοποιούταν στον ιστότοπο, ώστε τα μέλη αυτού (π.χ. οι γονείς, υπόλοιποι μαθητές και 

οι εκπαιδευτικοί) να είναι σε θέση να την ακούσουν και να την σχολιάσουν. Τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν οι 

σημειώσεις των εκπαιδευτικών για την πρόοδο των μαθητών, ένας κατάλογος με 

παράγοντες που καθόριζαν την αξιολόγηση της επίδοσης, ένα ερωτηματολόγιο για τη 

μέτρηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών (Self-Efficacy for Music Learning 

Scale - Ritchie & Williamon, 2011), ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της συμπεριφοράς 

μελέτης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις 

εμπειρίες των μαθητών της πειραματικής ομάδας, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο για τις 

απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας εντοπίζει ότι η πειραματική ομάδα με 

τα ενσωματωμένα στοιχεία παιχνιδιού κατάφερε να ολοκληρώσει περισσότερες τεχνικές 

ασκήσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ωστόσο σε καμία από τις δύο ομάδες δε 

σημειώθηκε μεταβολή στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσματικότητας, πράγμα που σημαίνει 

ότι τα υψηλότερα επίπεδα επίτευξης ως προς τον αριθμό των τεχνικών ασκήσεων της 

πειραματικής ομάδας δε συνεπάγονται και ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας των 

μαθητών αυτών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων δε 

σημειώθηκαν ούτε αναφορικά με τη διάθεση των μαθητών για εξάσκηση-μελέτη, αν και η 

διάθεση των μαθητών τη πειραματικής ομάδας καταγράφηκε ως ελαφρώς υψηλότερη. 

Επίσης, από την ανάλυση των εμπειριών των μαθητών της πειραματικής ομάδας 

παρουσιάζεται ότι το παιχνίδι για τους περισσότερους υπήρξε σε γενικές γραμμές 
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ευχάριστο και διασκεδαστικό, ωστόσο σημειώθηκαν και ορισμένα αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Συνολικά, η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στο μάθημα της πειραματικής 

ομάδας φαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα κυρίως για τα εξωτερικά κίνητρα αλλά και 

για εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, καθώς αύξησε την επίδοση στις τεχνικές ασκήσεις, 

ενίσχυσε την αυτονομία των μαθητών -από τη στιγμή που αυτοί ήταν ελεύθεροι να 

επιλέγουν με ποιες ασκήσεις θα ασχοληθούν σε κάθε μάθημα- και προκάλεσε αισθητά 

θετικότερες στάσεις απέναντι στη μελέτη-εξάσκηση. Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης έρευνας οι διαφορές ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας τόσο στο 

επίπεδο των διαθέσεων προς τη μελέτη όσο και στο επίπεδο ενίσχυσης της αυτο-

αποτελεσματικότητας δεν αναδείχθηκαν ως στατιστικά σημαντικές. 

Μία αρκετά πρόσφατη και συναφή έρευνα για τα κίνητρα παιδιών και έφηβων 

μαθητών πιάνου αποτελεί η έρευνα των Comeau, Huta & Lui (2015) με θέμα τη 

διερεύνηση των διαφορών που εντοπίζονται ως προς την ηθική του έργου (work ethic), τα 

κίνητρα και την επιρροή της οικογένειας στη μάθηση του πιάνου μεταξύ Κινέζων και 

Καυκάσιων μαθητών της Βόρειας Αμερικής. Με τον όρο ηθική έργου αποδίδεται 

συνοπτικά η στάση των μαθητών απέναντι στη διαδικασία της μάθησης και στο μοντέλο 

που ακολουθούν δίνοντας έμφαση είτε στην προσπάθεια είτε στην ικανότητα, ενώ η 

μελέτη των κινήτρων των μαθητών της έρευνας προσεγγίζεται με βάση τη θεωρία του 

αυτο-προσδιορισμού. Τους συμμετέχοντες συνέστησαν 50 Κινέζοι και 100 Καυκάσιοι 

μαθητές πιάνου ηλικίας 6-17 ετών, οι οποίοι απάντησαν σε δύο ερωτηματολόγια. Το 

πρώτο εξ αυτών αφορούσε στην ηθική του έργου και το δεύτερο στα κίνητρα των μαθητών 

για τη μελέτη του πιάνου (Piano Autonomous Motivation Scale - PAMS). Οι γονείς των 

μαθητών κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα και τη 

διάρκεια της μελέτης των παιδιών τους, καθώς και για τη συχνότητα με την οποία οι ίδιοι 

παρακολουθούν τα μαθήματα πιάνου των παιδιών τους και τα βοηθάνε στη μελέτη τους.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, όπου διαφαίνεται ο 

διπλάσιος χρόνος μελέτης των Κινέζων μαθητών, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά υψηλές 

επιδόσεις των μαθητών αυτών τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της μουσικής, 

εξάγονται ορισμένα πολύτιμα συμπεράσματα που συσχετίζουν την υψηλή επίδοση των 

Κινέζων μαθητών με μεταβλητές όπως η ηθική του έργου, τα κίνητρα και η επίδραση της 

οικογένειας.  

Αρχικά, έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των Κινέζων μαθητών φαίνεται ότι 

συνιστά η ισχυρότερη ηθική έργου των τελευταίων αλλά και των γονιών τους, που 

τοποθετούν τη σκληρή και επίμονη μελέτη και προσπάθεια στη κορυφή των 
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προϋποθέσεων για την επιτυχία, σε αντίθεση με τους Καυκάσιους μαθητές και γονείς, οι 

οποίοι σύμφωνα με τις απαντήσεις τους αξιολογούν την προσπάθεια ελαφρώς χαμηλότερα 

δίνοντας αυτομάτως και περισσότερη έμφαση στον παράγοντα της έμφυτης ικανότητας. 

Στο πλαίσιο των κινήτρων υπογραμμίζεται, επίσης, ότι οι Κινέζοι μαθητές παρουσιάζουν 

υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής και αναγνωρίσιμης/ενσωματωμένης (identified/integrated) 

κινητοποίησης και χαμηλότερο επίπεδο ενδοπροβαλλόμενης (introjected) κινητοποίησης 

σε σχέση με τους Καυκάσιους. Το γεγονός αυτό αφενός μοιάζει να συμβάλλει θετικά στη 

μελέτη και την επίδοση των Κινέζων μαθητών και αφετέρου αναδεικνύει ότι οι μαθητές 

αυτοί έχουν κατορθώσει να διατηρήσουν υγιή επίπεδα εσωτερικής, 

αναγνωρίσιμης/ενσωματωμένης και ενδοπροβαλλόμενης κινητοποίησης παρά την ισχυρή 

ηθική έργου και τη μεγάλη σημασία που δίνεται στη σκληρή δουλειά. Αναφορικά με τη 

μεταβλητή της οικογένειας, εκτιμάται εξίσου ότι το υψηλότερο ποσοστό παρακολούθησης 

των μαθημάτων πιάνου των παιδιών από τους Κινέζους γονείς μπορεί να επηρεάζει θετικά 

την επιτυχία των παιδιών τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αξία της 

ενασχόλησης με το πιάνο και προωθείται η δέσμευση προς αυτό. 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση γίνεται, επίσης, αναφορά στην έρευνα της King 

(2016), η οποία στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής ασχολήθηκε με το θέμα της 

εγκατάλειψης των ιδιαίτερων μαθημάτων πιάνου από τους μαθητές στηριζόμενη στη 

θεωρία του αυτο-προσδιορισμού. Ειδικότερα, αποπειράθηκε να διερευνήσει τους 

προβλεπτικούς παράγοντες και τις αιτίες που οδηγούν τους μαθητές σε παύση των 

μαθημάτων πιάνου, καθώς και να εντοπίσει την ύπαρξη ενδεχόμενου συσχετισμού μεταξύ 

των χαμηλών κινήτρων και της παύσης των μαθημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 55 

πρώην μαθητές πιάνου ηλικίας 8-17,5 ετών και 153 νυν μαθητές ηλικίας 6-20 ετών 

συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert, πολλαπλών επιλογών και 

ανοιχτού τύπου. To ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Έρευνα Μουσικών 

Ενδιαφερόντων (Survey of Musical Interests - Piano Pedagogy Research Laboratory, 2005) 

σε συνδυασμό με ερωτήσεις βασισμένες στη θεωρία του αυτο-προσδιορισμού, ενώ ένα 

μέρος του ερωτηματολογίου απαντήθηκε από τους γονείς των μαθητών.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μαθητών σε προβλεπτικούς παράγοντες διακοπής των μαθημάτων, και πιο συγκεκριμένα 

ως προς το γονεϊκό υπόβαθρο, τη μουσική ικανότητα και τις συνήθειες μελέτης. Οι 

μαθητές που συνέχιζαν τα μαθήματα πιάνου διέθεταν σε μεγαλύτερο βαθμό εργαζόμενες 

μητέρες με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, παρουσίαζαν υψηλότερο επίπεδο 

μουσικής ικανότητας και επίτευξης, και αφιέρωναν περισσότερες μέρες για μελέτη από 
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ό,τι οι μαθητές που διέκοψαν τα μαθήματα. Ως κυριότερες αιτίες διακοπής των 

μαθημάτων σημειώνονται η έλλειψη χρόνου μελέτης, το ενδιαφέρον για άλλα όργανα και 

η απώλεια του ενδιαφέροντος για το πιάνο, ενώ όσον αφορά στην αυτόνομη κινητοποίηση, 

οι διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των δύο μαθητικών ομάδων είναι αρκετά 

σημαντικές. Αναλυτικότερα, τα επίπεδα της πλήρους απουσίας κίνητρων (amotivation) 

στην ομάδα των μαθητών που διέκοψαν, καταγράφονται ως αρκετά υψηλότερα σε σχέση 

με τους μαθητές που συνέχισαν τα μαθήματα, παρά το γεγονός ότι και στις δύο ομάδες τα 

ποσοστά της αυτόνομης και ελεγχόμενης κινητοποίησης είναι γενικώς υψηλά. Παρόλα 

αυτά, σε σχέση με αυτούς που διέκοψαν, οι μαθητές της ομάδας που συνέχισε τα 

μαθήματα σημείωναν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αυτόνομης και ελεγχόμενης 

κινητοποίησης, ενώ τα ποσοστά πλήρους απουσίας κινήτρων ήταν σημαντικά χαμηλότερα. 

Επίσης, οι ίδιοι μαθητές παρουσίασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πιανιστική 

εκτέλεση, περισσότερη εργατικότητα και δημιουργικότητα στη μάθηση, υψηλότερη 

εσωτερική ευχαρίστηση από την ενασχόληση τους με το πιάνο και μεγαλύτερη αυτόβουλη 

δέσμευση ως προς τη μελέτη-εξάσκηση. 

H πιο πρόσφατη χρονολογικά έρευνα για τα κίνητρα μαθητών πιάνου στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας αποτελεί η έρευνα των Egilmez & Engur (2017). Σκοπό της 

έρευνας αυτής συνιστά η διερεύνηση των απόψεων μαθητών πιάνου σχετικά με τις αιτίες 

της αποτυχίας στο όργανο, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται τα κίνητρα και οι αντιλήψεις 

αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy) των μαθητών σε σχέση με άλλους παράγοντες, 

και πιο συγκεκριμένα σε συνάρτηση με το φύλο, το οικογενειακό υπόβαθρο (παρουσία 

μουσικών στην οικογένεια), το επίπεδο ικανοτήτων, το βαθμό επίτευξης στο μάθημα του 

πιάνου, καθώς και με το αν οι μαθητές είναι οικότροφοι. Στην έρευνα συμμετείχαν 89 

μαθητές Λυκείου των τάξεων/βαθμίδων 9 έως 12 ενός καλλιτεχνικού σχολείου της 

Κωνσταντινούπολης, όπου τα μαθήματα πιάνου είναι υποχρεωτικό μάθημα του μουσικού 

τμήματος-κατεύθυνσης (Zeki Muren Fine Arts High School). Για τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά ερευνητικά εργαλεία, και πιο 

συγκεκριμένα η Κλίμα Αυτο-αποτελεσματικότητας της Επίδοσης στο Πιάνο (Self-Efficacy 

Scale of Piano Performance – SESPP / Gun & Yildiz, 2014), η Κλίμακα Κινήτρων στην 

Εκπαίδευση του Πιάνου (Motivation Scale in Piano Education – MSPE / Kurtuldu, 2012) 

και το Ερωτηματολόγιο για τους Λόγους Αποτυχίας στην Εκπαίδευση του Πιάνου 

(Questionnaire of Failure Reasons in Piano Education – QFRPE / Kurtuldu, 2011).  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προκύπτει αρχικά μια μείωση των 

κινήτρων και των αντιλήψεων αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών από την 10η 
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βαθμίδα/τάξη και μετά (δηλαδή έως τη 12η βαθμίδα/τάξη), ενώ ένα δεύτερο σημαντικό 

εύρημα είναι ότι ο βαθμός επίτευξης, τα κίνητρα και η αυτο-αποτελεσματικότητα των 

μαθητών στο πιάνο συσχετίζονται μεταξύ τους θετικά. Σύμφωνα με τις απόψεις των 

μαθητών, στις σημαντικότερες αιτίες αποτυχίας στο πιάνο εντάσσονται μεταξύ άλλων η 

έλλειψη υποστήριξης από γονείς ή φίλους, οι υπερβολικές προσδοκίες του περιβάλλοντός 

τους, η επιπολαιότητα και η απουσία στρατηγικής στη μελέτη τους, ο μη επαρκής χρόνος 

μελέτης, η πρότερη ελλιπής εκπαίδευσή τους, η περιορισμένη ικανότητά τους, το ανιαρό 

μάθημα, το απαιτητικό ρεπερτόριο, ορισμένα προσωπικά τους προβλήματα και ζητήματα, 

προβλήματα που σχετίζονται με τη στάση και την αποτελεσματικότητα του δασκάλου και 

πολλά άλλα. Μερικά ακόμη αξιόλογα -αν και όχι επαρκώς στατιστικά σημαντικά- 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ότι τα αγόρια φαίνεται να έχουν καλύτερο έλεγχο 

του φόβου της σκηνής (stage fright) και θεωρούν ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο 

τεχνικής κατάρτισης σε σχέση με τα κορίτσια. Κατά ανάλογο τρόπο παρατηρείται ότι οι 

μαθητές με παρουσία μουσικών στην οικογένεια παρουσιάζουν υψηλότερες αντιλήψεις 

περί τεχνικής αρτιότητας, ενώ την ίδια στιγμή οι οικότροφοι μαθητές υστερούν 

περισσότερο στη διαχείριση του σκηνικού άγχους σε σχέση με τους υπολοίπους. 

Η ενότητα αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί με μία έρευνα της Pike (2017) που 

αποσκοπεί στη διερεύνηση της αυτο-ρύθμισης και της χρήσης στοχευμένων στρατηγικών 

κατά τη μελέτη του πιάνου από εννέα έφηβους μαθητές. Από την έρευνα αυτή εξάγονται 

ορισμένα σύντομα συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα των μαθητών και την αυτο-

ρυθμιζόμενη μάθηση. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων στηρίχθηκε κατά κύριο 

λόγο στη βιντεοσκόπηση μαθητών πιάνου μεσαίου επιπέδου την ώρα της μελέτης τους στο 

σπίτι, αλλά και σε συνεντεύξεις με τους δασκάλους, ανεπίσημες συζητήσεις με τους γονείς 

και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές. Μεταξύ των χρήσιμων 

συμπερασμάτων που προκύπτουν για την αυτο-ρύθμιση και τις στρατηγικές μελέτης των 

μαθητών αναδύεται και η μεγάλη σημασία της επιδίωξης ρεαλιστικών μαθησιακών 

στόχων και της επιλογής κατάλληλου ρεπερτορίου, που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες 

των μαθητών. Ειδικότερα, οι στόχοι και το ρεπερτόριο μέτριας δυσκολίας, που παρέχουν 

προκλήσεις και συνάμα δυνατότητες επιτυχίας, φαίνεται ότι ενισχύουν την αυτονομία των 

μαθητών και κατ’ επέκταση την αυτο-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών μελέτης. Μέσω της σταδιακής προόδου και των επιτυχιών 

οι μαθητές είναι πιθανότερο να οδηγηθούν σε αύξηση των εσωτερικών κινήτρων, της 

αυτο-αποτελεσματικότητάς τους και της πρόθεσής τους να υιοθετήσουν 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές μάθησης. Παράλληλα, τονίζεται σαφώς ότι για την 
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ενίσχυση των κινήτρων οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουν στους 

μαθητές τους ικανότητες αξιολόγησης, και πιο συγκεκριμένα ικανότητες αναγνώρισης και 

επίλυσης προβλημάτων, καθώς και επιλογής αποτελεσματικών στρατηγικών. Με τον 

τρόπο αυτό, οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν την άμεση και αιτιολογική 

σχέση των ικανοτήτων αυτών με την επιτυχία, να αισθανθούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

και αυτονομία, και να λειτουργήσουν με περισσότερη αυτο-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά 

κατά τη μελέτη τους. 

 

Α2.2.2 Ο ρόλος της οικογένειας και του εκπαιδευτικού στα κίνητρα παιδιών και  

   έφηβων μαθητών πιάνου 

 

Μία σημαντική έρευνα που αφορά στο ρόλο των γονέων ως προς τα κίνητρα 

μαθητών πιάνου συνιστά η έρευνα των Comeau & Huta (2015). Σκοπός της έρευνας αυτής 

αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι επιλογές και οι συμπεριφορές των 

γονέων μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρα, το ενδιαφέρον, την επιμέλεια και την 

εκτέλεση σε κοινό (performance) των μαθητών πιάνου. Στις επιλογές που εξαρτώνται από 

τους γονείς και που σχετίζονται με το πιάνο συγκαταλέγονται στοιχεία όπως η ηλικία 

έναρξης μαθημάτων στο πιάνο, τα έτη των μαθημάτων, η μέθοδος διδασκαλίας, η 

συμμετοχή ή όχι των μαθητών σε εξετάσεις και η συμμετοχή ή όχι σε ομαδικά μαθήματα, 

ενώ στις συμπεριφορές συνοψίζονται η παρουσία των γονέων στα μαθήματα του πιάνου, η 

παροχή βοήθειας κατά τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι και η παροχή ανταμοιβών για την 

εξάσκηση-μελέτη των παιδιών.  

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίζεται στη θεωρία του αυτο-προσδιορισμού για τα 

κίνητρα και περιλαμβάνει τη συμμετοχή 173 παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών που 

παρακολουθούσαν μαθήματα πιάνου για τουλάχιστον ένα χρόνο μαζί με τους γονείς τους. 

Από τα παιδιά αυτά το 57% ήταν κορίτσια. Επίσης, για το 59% των μαθητών και οι δύο 

γονείς ήταν Καυκάσιοι, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές προέρχονταν από γονείς με ανάμικτες 

εθνικότητες. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτο-

αναφοράς (Survey of Musical Interest - SMI) το οποίο συμπληρώθηκε τόσο από τους 

γονείς όσο και από τα παιδιά. Οι γονείς απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στις 

δικές τους επιλογές και συμπεριφορές (ηλικία έναρξης μαθημάτων στο πιάνο, κ.τ.λ.), 

καθώς και σε ερωτήσεις για αντικειμενικές μεταβλητές όπως οι βαθμοί των εξετάσεων των 

παιδιών και ο χρόνος μελέτης. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις 

υποκειμενικής φύσεως που αφορούσαν στο αίσθημα επάρκειάς τους στο πιάνο, στα 
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κίνητρά τους και στο ενδιαφέρον τους για την εκτέλεση, τη δημιουργικότητα και την 

κοπιαστική εξάσκηση.  

Προχωρώντας στα αποτελέσματα αυτής της σύνθετης έρευνας, αρχικά σημειώνεται 

ότι η έναρξη μαθημάτων πιάνου σε μικρή ηλικία (πριν από την ηλικία των 7 ετών) 

συνοδεύεται από θετικά αποτελέσματα, και πιο συγκεκριμένα συνδέεται με την 

ενισχυμένη αυτόνομη κινητοποίηση των μαθητών (δηλαδή τα εσωτερικά κίνητρα και την 

αναγνωρίσιμη και ενσωματωμένη ρύθμιση), με περισσότερο χρόνο μελέτης, υψηλότερα 

αισθήματα επάρκειας, ενδιαφέρον για εκτέλεση και δημιουργικότητα και ελαφρώς 

υψηλότερες επιδόσεις στις εξετάσεις. Η μέθοδος διδασκαλίας δε φαίνεται να ασκεί κάποια 

ιδιαίτερα σημαντική επιρροή στα κίνητρα και στις υποκειμενικές (π.χ. επάρκεια, 

ενδιαφέρον, κ.τ.λ.) και αντικειμενικές μεταβλητές (π.χ. χρόνος μελέτης, κ.τ.λ.). 

Παράλληλα, η παρακολούθηση ομαδικών μαθημάτων σχετίζεται μεν με υψηλότερες 

βαθμολογίες εξετάσεων αλλά και με υψηλότερη ελεγχόμενη κινητοποίηση (δηλαδή την 

εξωτερική και ενδοπροβαλλόμενη ρύθμιση), και η συμμετοχή σε εξετάσεις συνοδεύεται 

από περισσότερο χρόνο μελέτης αλλά μικρότερο ενδιαφέρον για εκτέλεση και 

δημιουργικότητα. Αντιθέτως, η παρουσία των γονέων στα μαθήματα πιάνου σχετίζεται με 

υψηλότερη αυτόνομη κινητοποίηση, ενδιαφέρον για εκτέλεση και δημιουργικότητα και 

αισθήματα επάρκειας, καθώς και με περισσότερο χρόνο μελέτης. Αντίστοιχα, η βοήθεια 

από τους γονείς στο σπίτι εμφανίζεται να ενδυναμώνει εξίσου το ενδιαφέρον για εκτέλεση 

και δημιουργικότητα, το χρόνο μελέτης και την επίδοση στις εξετάσεις. Όσον αφορά στις 

υλικές ανταμοιβές, αυτό που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι ότι αυτές ακολουθούνται 

από περισσότερη εξάσκηση και υψηλότερα αισθήματα επάρκειας, αλλά και από 

μεγαλύτερη ελεγχόμενη κινητοποίηση σε σχέση με την απουσία υλικών ανταμοιβών ή τον 

απλό έπαινο και τις κοινωνικές ανταμοιβές.  

Εν τέλει, στην έρευνα παρατηρούνται ορισμένες διαφοροποιήσεις αναφορικά με 

την επίδραση των γονεϊκών συμπεριφορών στα κίνητρα των μαθητών που σχετίζονται με 

την ηλικία. Ειδικότερα, όσο αυξάνει η ηλικία των μαθητών φαίνεται ότι προκύπτει μία 

ισχυρότερη αρνητική σχέση των εξετάσεων με το ενδιαφέρον για εκτέλεση και 

δημιουργικότητα, καθώς και μία αρνητική σχέση μεταξύ των υλικών ανταμοιβών και του 

ενδιαφέροντος για εκτέλεση και δημιουργικότητα. Επιπλέον, με την πάροδο της ηλικίας 

περιορίζεται ελαφρώς η θετική σχέση μεταξύ της παρουσίας των γονέων στο μάθημα και 

της ελεγχόμενης κινητοποίησης, μεταξύ των εξετάσεων και της πλήρους απουσίας 

κινήτρων (amotivation), καθώς και μεταξύ των μεθόδων διδασκαλίας Yamaha και Suzuki 

με την αυτόνομη κινητοποίηση και τα αισθήματα επάρκειας. Μεταβολή σημειώνεται και 
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ως προς τη σχέση ομαδικών μαθημάτων και την αυτόνομη κινητοποίηση, η οποία 

παρουσιάζεται ως ελαφρώς θετική στις μικρές ηλικίες και ελαφρώς αρνητική για τους 

μεγαλύτερους μαθητές. 

Συμπερασματικά, μέσω της έρευνας των Comeau & Huta (2015) αποδεικνύεται 

αφενός και κατά κύριο λόγο η σημαντική προσφορά της συμμετοχής των γονέων στα 

κίνητρα μαθητών πιάνου, και αφετέρου επιβεβαιώνονται και στο πλαίσιο της μουσικής 

μάθησης ορισμένες βασικές πτυχές της θεωρίας του αυτο-προσδιορισμού, όπως η πιθανή 

υπονόμευση της αυτόνομης κινητοποίησης από εξωτερικούς παράγοντες και υλικές 

ανταμοιβές, και η σημασία της θετικής ανατροφοδότησης και του ρόλου των γονέων στην 

ενίσχυση της επάρκειας και της αυτονομίας του μαθητή. 

Το 2015 δημοσιεύτηκε, επίσης, ανάλογη έρευνα για τον ρόλο της συμμετοχής των 

γονέων στη διαδικασία εκμάθησης του πιάνου από παιδιά μικρής ηλικίας. Σκοποί της 

έρευνας αυτής (Promsukkul & Trakarnrung, 2015) υπήρξαν: 1) η σκιαγράφηση των 

απόψεων γονέων και εκπαιδευτικών πιάνου για τη συμμετοχή των γονέων στη μουσική 

μάθηση των παιδιών τους και για την αλληλεπίδρασή γονέων και εκπαιδευτικού, 2) η 

διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της γονεϊκής υποστήριξης, των κινήτρων και των 

προσδοκιών επίτευξης στη μουσική μάθηση των παιδιών, και 3) η ανάδειξη σημαντικών 

πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στη μουσική μάθηση. Η διεξαγωγή 

της έρευνας πραγματοποιήθηκε τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά μέσα συλλογής 

δεδομένων και περιλάμβανε τη συμμετοχή 159 γονέων, πέντε εκπαιδευτικών πιάνου και 

ενός εκπαιδευτή μουσικής. Για την ποσοτική μέθοδο έρευνας, τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί πιάνου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, αφού πρώτα οι 

γονείς παρακολούθησαν τα ομαδικά μαθήματα πιάνου των παιδιών τους με τους πέντε 

εκπαιδευτικούς πιάνου. Για την ποιοτική έρευνα δημιουργήθηκε ομάδα εστίασης με δύο 

γονείς, τους πέντε εκπαιδευτικούς πιάνου και τον εκπαιδευτή της μουσικής. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής προκύπτει η συμφωνία 

όλων των συμμετεχόντων σχετικά με την ευεργετική επίδραση της συμμετοχής των 

γονέων στη μουσική μάθηση των παιδιών τους και την ευχαρίστηση των γονέων που 

πηγάζει από τη συμμετοχή αυτή, λόγω του γεγονότος ότι οι τελευταίοι είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των παιδιών τους αλλά και να τα βοηθήσουν στη μελέτη 

τους. Ειδικότερα, η γονεϊκή υποστήριξη με τη μορφή της παροχής του κατάλληλου χώρου 

και υλικού για μελέτη, αλλά και με τη μορφή της έκφρασης επαίνου και θαυμασμού, 

αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες ως καθοριστική για τη μουσική εξέλιξη 

των παιδιών, καθώς θεωρείται ότι ο γονείς μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους 
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σημαντικά κίνητρα μέσω του επαίνου, της ανταμοιβής ή της επίπληξης, αλλά και της 

επίβλεψης της μελέτης. Επιπλέον, η καθιέρωση κοινών στόχων και προσδοκιών ανάμεσα 

σε γονείς και εκπαιδευτικούς του πιάνου -που όμως ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και 

τις επιθυμίες των παιδιών- συνιστά σημαντικό κομμάτι στης μακροπρόθεσμης προόδου 

των παιδιών, ενώ εξίσου σημαντική αναδεικνύεται και η επικοινωνία μεταξύ γονέων - 

εκπαιδευτικού, η οποία οφείλει να εκτείνεται σε πολλά επίπεδα, όπως η διασφάλιση της 

σωστής μελέτης, της επίλυσης των προβλημάτων και του προγραμματισμού της μάθησης 

των παιδιών. 

Μία παρεμφερής έρευνα για τα κίνητρα και την πρόθεση των μαθητών να 

συνεχίσουν τα μαθήματα πιάνου αποτελεί η έρευνα της Costa-Giomi (2004). Σκοπός της 

εν λόγω έρευνας είναι η σκιαγράφηση των στοιχείων που προμηνύουν τη διακοπή των 

μαθημάτων πιάνου, και κυρίως των στοιχείων που αφορούν στα δημογραφικά και 

οικογενειακά χαρακτηριστικά, τις συνήθειες μελέτης και τις μουσικές και γενικές 

ικανότητες των μαθητών της έρευνας. Τους συμμετέχοντες συνέστησαν 67 μαθητές (33 

αγόρια και 34 κορίτσια) της Δ΄ δημοτικού, οι οποίοι δεν είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν 

μαθήματα μουσικής, δε διέθεταν πιάνο στο σπίτι, διέθεταν ωστόσο παρόμοιο οικογενειακό 

εισόδημα (κάτω των 40.000$). Στο πλαίσιο της έρευνας παρασχέθηκαν δωρεάν τα 

μαθήματα πιάνου για τρία έτη, καθώς και ένα ακουστικό πιάνο για κάθε παιδί. Επιπλέον, 

πριν από την έναρξη των μαθημάτων διενεργήθηκαν στους συμμετέχοντες τα αντίστοιχα 

τεστ6 προκειμένου να διερευνηθούν παράμετροι όπως οι γνωστικές, μουσικές και 

κινητικές ικανότητες και η αυτοεκτίμηση των μαθητών. Οι γονείς υποβλήθηκαν εξίσου σε 

συνεντεύξεις, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τους μαθητές και 

την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ οι εκπαιδευτικοί του πιάνου διατηρούσαν 

εβδομαδιαίες σημειώσεις ως προς την τακτικότητα της παρακολούθησης των μαθημάτων 

από τους μαθητές, τη μελέτη στο σπίτι και τις γενικότερες συνήθειες μελέτης των 

μαθητών. Μετά το πέρας των πρώτων έξι εβδομάδων μαθήματος οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν την επάρκεια και την επίτευξη των μαθητών τους στο 

πιάνο, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό των συναντήσεων που είχαν πραγματοποιήσει με 

τους γονείς των μαθητών.  

Από τους συνολικούς συμμετέχοντες, οι 43 ήταν εκείνοι που συνέχισαν να 

παρακολουθούν τα μαθήματα πιάνου και για τα τρία προβλεπόμενα έτη, 15 διέκοψαν κατά 

                                                           
6 Developing Cognitive Abilities Test, Musical Aptitude Profile (το ρυθμικό και τονικό υπο-τεστ), Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency (το υπο-τεστ λεπτής κινητικότητας), Canadian Achievement Test (το 

γλωσσικό και μαθηματικό υπο-τεστ), Coopersmith Self-Esteem Inventories. 
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τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου έτους και 9 διέκοψαν κατά τη διάρκεια ή στο τέλος 

του δεύτερου έτους. Το σημαντικότερο εύρημα που προκύπτει από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας προτάσσει τα χαμηλά κίνητρα των μαθητών ως την αιτία 

διακοπής των μαθημάτων πιάνου, καθώς οι μαθητές που εγκατέλειψαν τα μαθήματα πριν 

το τρίτο έτος ήταν εκείνοι που απουσίαζαν συχνότερα από το μάθημα, πραγματοποιούσαν 

λιγότερη μελέτη στο σπίτι και ολοκλήρωναν μικρότερο ποσοστό αυτής. Ακόμη, οι 

μαθητές αυτοί παρουσίαζαν χαμηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις, ενώ οι γονείς τους 

είχαν πραγματοποιήσει τις λιγότερες συναντήσεις με τον εκπαιδευτικό του πιάνου στο 

διάστημα των πρώτων έξι εβδομάδων. Παρόλα αυτά, από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας δεν εντοπίστηκαν διαφορές των μαθητών αναφορικά με τις 

γνωστικές, μουσικές και κινητικές ικανότητες καθώς και την αυτοεκτίμηση, ενώ οι όποιες 

διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, οικογενειακό 

εισόδημα, επαγγελματική κατάσταση και επίπεδο μόρφωσης των γονέων, τύπος 

οικογένειας) δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές με εξαίρεση τον παράγοντα της 

ύπαρξης αδελφών. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που δεν είχαν 

αδέλφια ήταν εκείνα που κυρίως εγκατέλειψαν τα μαθήματα σε αντίθεση με τους μαθητές 

με δύο ή περισσότερα αδέλφια. Παράλληλα, και παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική, από την παρούσα έρευνα διαφαίνεται 

ότι οι μαθητές που συνέχισαν τα μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών ετών ήταν 

εκείνοι των οποίων ως επί το πλείστον οι γονείς διέθεταν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή 

έμεναν αμφότεροι στο ίδιο σπίτι, χωρίς δηλαδή να αποτελούν μονογονεϊκή οικογένεια. Τα 

τελευταία αυτά δεδομένα υποστηρίζουν ενδεχομένως την υπόθεση ότι η παρουσία 

αδελφών ή γονέων που παρακολουθούν τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι μπορούν να 

λειτουργήσουν ενισχυτικά για τη μελέτη και την αντίληψη υψηλής αξίας ως προς την 

ενασχόληση με το πιάνο. 

Ως επέκταση και στο πλαίσιο της προαναφερθείσας έρευνας οι Costa-Giomi, 

Flowers & Sasaki (2005) επιχείρησαν να μελετήσουν τις συμπεριφορικές διαφορές μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών πιάνου που συνέχισαν ή διέκοψαν τα μαθήματα. Η έρευνα 

περιλάμβανε τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων πιάνου και την ανάλυση των συμπεριφορών 

εκπαιδευτικού και μαθητή ανάμεσα σε 14 ζευγάρια μαθητών Δ΄ έως Στ΄ δημοτικού. Κάθε 

ζευγάρι μαθητών παρακολουθούσε μαθήματα με τον ίδιο εκπαιδευτικό, ωστόσο ο ένας 

από τους μαθητές εγκατέλειψε τα μαθήματα κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο 

σπουδών, ενώ ο δεύτερος μαθητής εξακολούθησε να παρακολουθεί τα μαθήματα και για 

τα τρία έτη διάρκειας της έρευνας.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

βιντεοσκοπήσεων οι μαθητές που εγκατέλειψαν τα μαθήματα πριν την τριετία διέφεραν σε 

σχέση με τους μαθητές που συνέχισαν ως προς το ότι οι πρώτοι επιζητούσαν περισσότερο 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και σημείωναν λιγότερες επιτυχίες. Επιπλέον 

δεχόντουσαν περισσότερες λεκτικές υποδείξεις και διορθώσεις και λιγότερη επιδοκιμασία, 

πετύχαιναν λιγότερο συχνά τους στόχους που έθετε ο δάσκαλος στο μάθημα και 

σημείωναν μικρότερη πρόοδο στο μάθημα και χαμηλότερες επιτυχίες στις εξετάσεις. Το 

γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της επίτευξης και των προσδοκιών στα κίνητρα των 

μαθητών να συνεχίσουν ή αντίστοιχα να διακόψουν τα μαθήματα πιάνου, ενώ η σχέση 

αυτή είναι περισσότερο εμφανής ως προς τους μαθητές που εγκατέλειψαν αργότερα 

(δηλαδή τον δεύτερο χρόνο) τα μαθήματα, από όσο με τους μαθητές που διέκοψαν ήδη 

από τον πρώτο χρόνο. 

Μια τελευταία έρευνα που συσχετίζει τη διάρκεια παρακολούθησης μαθημάτων 

πιάνου με τη συμπεριφορά και την υποστήριξη των γονέων αποτελεί η (διδακτορική) 

έρευνα της Camilli (2010). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 108 μαθητές (Δημοτικού-

Λυκείου) που παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου για τουλάχιστον δύο χρόνια, 

ενώ για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά 

εργαλεία έρευνας7. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση των μηνών σπουδής των μαθητών στο πιάνο κατά κύριο λόγο με την 

υποστήριξη των γονέων σε επίπεδο συμπεριφοράς (π.χ. παρακολούθηση της μελέτης στο 

σπίτι) και σε προσωπικό επίπεδο (όπως η συναισθηματική υποστήριξη), και σε μικρότερο 

αλλά σημαντικό βαθμό με την υποστήριξη των γονέων σε γνωστικό επίπεδο (π.χ. παροχή 

μαθησιακού υλικού και εμπειριών) και με το απαιτητικό ύφος/στυλ γονεϊκότητας (π.χ. 

υπακοή και αυστηρός έλεγχος των παιδιών). Εξίσου σημαντική αποδεικνύεται και η 

συσχέτιση ανάμεσα στην υποστήριξη που προσφέρουν οι γονείς σε προσωπικό επίπεδο 

και στα κίνητρα των μαθητών για εργασία-μάθηση (work drive). 

 

 

   

                                                           
7 Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ποσοτικά εργαλεία: η κλίμακα Γονεϊκής Συμμετοχής στη Μελέτη του 

Πιάνου (Parental Involvement in Piano Study scale) και ένα Δημογραφικό Ερωτηματολόγιο για τους Γονείς 

(Demographic Questionnaire For Parents), διαμορφωμένα από την ίδια την ερευνήτρια. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο του Στυλ Γονεϊκότητας (Parenting Style Questionnaire - Paulson, 

1994), καθώς και το Ερωτηματολόγιο Προσωπικού Ύφους Εφήβων (Adolescent Personal Style Inventory - 

Lounsbury, Tatum, Gibson, Park, Sundstrom, Hamrick, & Wilburn, 2003) με παράλληλη συνύπαρξη 

ερωτήσεων που αφορούν στα κίνητρα εργασίας (work drive) των μαθητών. 
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Α2.2.3 Έρευνες για τα κίνητρα ενήλικων μαθητών πιάνου  

  

Μία πρώτη έρευνα σχετική με τα κίνητρα ενασχόλησης με το πιάνο, που 

περιλαμβάνει όμως ενήλικους συμμετέχοντες, συνιστά η έρευνα των Persson, Pratt & 

Robson (1992). Σκοπός της έρευνας αυτής υπήρξε η μελέτη των κινήτρων και των 

παραγόντων που καθορίζουν και επηρεάζουν τη μουσική εκτέλεση. Τους συμμετέχοντες 

συνέστησαν 15 ενήλικες 18 έως 63 ετών, εκ των οποίων οι 11 ήταν σπουδαστές και οι 

υπόλοιποι τέσσερις επαγγελματίες μουσικοί. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να 

μελετήσουν ένα προκαθορισμένο από τους ερευνητές μουσικό έργο, ενώ μετά από ένα 

χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν το έργο και συζήτησαν πάνω σε αυτό στο 

πλαίσιο μίας ατομικής συνέντευξης με τους ερευνητές. 

Η παρούσα έρευνα διέθετε καθαρά ποιοτικό χαρακτήρα και από την ανάλυση 

περιεχομένου των συνεντεύξεων αρχικά διαφαίνεται ότι το συναίσθημα αποτελεί ένα 

καθοριστικό παράγοντα για την παρατεταμένη κινητοποίηση ενός εκτελεστή, ενώ 

ταυτόχρονα επιδρά και στη μουσική εκτέλεση. Όσον αφορά στα κίνητρα που απαντώνται 

στην έρευνα ως  προς τη μελέτη, ενασχόληση και επιδίωξη μίας καριέρας στο πιάνο, αυτά 

συμπυκνώνονται σε ορισμένες βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αποτυπώνει την επιθυμία των 

συμμετεχόντων για αναζήτηση θετικών συναισθηματικών εμπειριών μέσω της μουσικής 

ακρόασης και εκτέλεσης, τη στιγμή που η τυπική εξάσκηση και πολύ περισσότερο οι 

εξετάσεις και οι διαγωνισμοί δε θεωρούνται ιδιαίτερα ευχάριστες διαδικασίες. Η δεύτερη 

κατηγορία εμπεριέχει κοινωνικά κίνητρα, όπως η ανάγκη της ενσωμάτωσης και του 

ανήκειν σε μία ομάδα, καθώς και της διαμόρφωσης μία μουσικής ταυτότητας, ενώ η τρίτη 

κατηγορία αναφέρεται στην επιθυμία για έκθεση ή αλλιώς για εκτέλεση ενώπιον κοινού, 

παρόλο που η επιθυμία αυτή σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από το άγχος επίδοσης. 

Μία ακόμη κατηγορία κινήτρων είναι η ανάγκη επίτευξης τόσο ως γενικότερη προσωπική 

ανάγκη (που αφορά και άλλους τομείς πέρα από τη μουσική) όσο και ως ανάγκη που 

αφορά στη μουσική αλλά όχι απαραιτήτως μόνο στη μουσική εκτέλεση. Εξίσου σημαντικά 

αναδεικνύονται και τα κίνητρα αισθητικής επίτευξης, δηλαδή τα κίνητρα που αφορούν 

στην απόλαυση και την ευχαρίστηση που αισθάνονται οι συμμετέχοντες από την 

ενασχόληση με τη μουσική αυτή καθ’ εαυτή (αλλιώς τα εσωτερικά κίνητρα), καθώς και τα 

εξωτερικά κίνητρα κυρίως με τη μορφή της υποστήριξης από δασκάλους και γονείς. Τα 

εξωτερικά κίνητρα παρουσιάζονται μάλιστα ως σημαντικότερα για τα παιδιά μικρών 

ηλικιών και εξασθενούν όσο η ηλικία μεγαλώνει.      
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Μερικά χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα για τα κίνητρα μαθητών πιάνου 

προσφέρονται ακόμη στο πλαίσιο μίας διδακτορικής έρευνας με συμμετέχοντες 

σπουδαστές πιάνου ακαδημαϊκού επιπέδου αναφορικά με τις απόψεις τους για τη μελέτη-

εξάσκηση στο πιάνο και το είδος των πληροφοριών που αυτοί θεωρούν απαραίτητο για τη 

βελτίωση των στρατηγικών μελέτης (Kong, 2001). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από 16 σπουδαστές πιάνου (πέντε προπτυχιακοί, έξι 

μεταπτυχιακοί και πέντε διδακτορικοί φοιτητές), ενώ ένα μέρος του ερωτηματολογίου 

αυτού περιείχε ερωτήσεις που αφορούν στα κίνητρα μελέτης του πιάνου.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναφορικά με την ερώτηση σχετικά με το τι 

είναι αυτό που παρακινεί τους σπουδαστές να μελετήσουν πιάνο διαπιστώνεται ότι για την 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων (έξι σπουδαστές) η κινητοποίηση είναι τόσο εσωτερική 

όσο και εξωτερική, για ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων (πέντε σπουδαστές) τα 

κίνητρα είναι αποκλειστικά εξωτερικά και για μία μικρή μερίδα (δύο) σπουδαστών τα 

κίνητρα που καταγράφονται είναι μόνο εσωτερικά. Ειδικότερα, μερικές από τις 

συνηθέστερες απαντήσεις που σημειώνονται ως προς το τι καθιστά κίνητρο μελέτης για 

τους σπουδαστές πιάνου είναι η ύπαρξη στόχων και η ακρόαση ηχογραφήσεων ή άλλων 

συναδέλφων, ενώ ανάμεσα σε αυτές καταγράφονται και απαντήσεις που περιλαμβάνουν 

τις προσωπικές ανταμοιβές, το αίσθημα της προόδου, την επιθυμία για επιτυχία και 

διάκριση, την τήρηση ημερολογίου, τη χαρά της μάθησης και της εκτέλεσης ενώπιον του 

κοινού, την κινητοποίηση από τον δάσκαλο, το ευχάριστο μάθημα, το ρεπερτόριο, κ.α.  

Εστιάζοντας περισσότερο στη διάσταση της υιοθέτησης στόχων ως κινητήριας 

δύναμης της μελέτης εντοπίζεται ότι οι περισσότεροι σπουδαστές θέτουν συνήθως 

μεσοπρόθεσμους στόχους κατά τη διάρκεια της μελέτη τους, ενώ στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία έχουν παράλληλα διαμορφώσει τους μακροπρόθεσμους στόχους. Οι 

κυριότεροι αναφερόμενοι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι η προοπτική της πιανιστικής 

εκτέλεσης και διδασκαλίας σε υψηλό επίπεδο. Οι αμέσως επόμενοι συχνότεροι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου τους και η διεύρυνση των 

δυνατοτήτων τους για αυτόνομες ερμηνείες, ενώ ακολουθούν στόχοι όπως η μουσική 

εξέλιξη και διεύρυνση των μουσικών γνώσεων, η έκφραση συναισθημάτων μέσω της 

μουσικής, η διασκέδαση, η αισθητική ευχαρίστηση και η σύνθεση κομματιών στο πιάνο. 

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες αναφέρονται στη σύνδεση μεταξύ της μουσικής μάθησης 

και της ζωή τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να κάνει λόγο για την ιδιαίτερη 

σημασία της μουσικής σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η ενασχόλησή τους με το πιάνο 

αποτελεί λόγο ύπαρξης και προσδιορίζει τον εαυτό τους, καλλιεργεί μία ποικιλία 
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ικανοτήτων (π.χ. τη μνήμη), προσφέρει αυτο-πειθαρχεία, έκφραση, ψυχική θεραπεία, 

ομορφιά, ευχαρίστηση και καλύτερη κατανόηση της ζωής, ενώ ταυτόχρονα συνιστά και 

επαγγελματική επιλογή. 

Συνεχίζοντας με τις έρευνες για τα κίνητρα ενήλικων μαθητών πιάνου αξίζει να 

αναφερθεί η έρευνα της Wristen (2006), η οποία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των 

δημογραφικών στοιχείων και των κινήτρων ενηλίκων που παρακολουθούν ομαδικά 

μαθήματα πιάνου στο πλαίσιο πανεπιστημιακού κοινοτικού προγράμματος. Τα δεδομένα 

της έρευνας αυτής συγκεντρώθηκαν μέσω της συμπλήρωσης δύο ερωτηματολογίων 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεων. Η συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των μαθημάτων, ενώ του δεύτερου μετά την 

ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων. Η πρώτη συμπλήρωση περιλάμβανε τη 

συμμετοχή 26 ατόμων και η δεύτερη τη συμμετοχή 20 ατόμων (αρχαρίων και μεσαίου 

επιπέδου στο πιάνο), με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να έχει απαντήσει και στα 

δύο ερωτηματολόγια.  

Όσον αφορά στα αποτελέσματα για τα κίνητρα των ενηλικών μαθητών πιάνου 

σημειώνεται αρχικά πως οι στόχοι των συμμετεχόντων περιλαμβάνουν κυρίως την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκτέλεσης, την προσωπική απόλαυση και ευχαρίστηση, την 

αυτο-έκφραση και την αγάπη για το πιάνο, ενώ επίσης αναφέρονται οι επιθυμίες για 

εκτέλεση μαζί με ή για την οικογένεια, καθώς και για προσωπική ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση προκλήσεων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως η 

σημαντικότερη ανταμοιβή που οι συμμετέχοντες αποκομίζουν από τη σπουδή του πιάνου. 

Παράλληλα καταγράφονται η ευχαρίστηση και η χαλάρωση, η αξία της ίδιας της 

μουσικής, η σύμπραξη με τους άλλους, η προσωπική εξέλιξη, και η καλλιέργεια της 

ικανότητας συγκέντρωσης και εστίασης. Στα οφέλη από την παρακολούθηση του 

συγκεκριμένου προγράμματος καταγράφονται θετικά στοιχεία ως προς την απόκτηση 

δεξιοτήτων, την ύλη, τη διδασκαλία, το ομαδικό περιβάλλον και την επικοινωνία με τον 

εκπαιδευτικό, ενώ οι απογοητευτικοί παράγοντες είναι ελάχιστοι και κυρίως αφορούν σε 

πρακτικές δυσκολίες (όπως η ανάγνωση συγχορδιών και νοτών, ο συγχρονισμός των 

χεριών, κ.τ.λ.), στην αργή εξέλιξη της μάθησης, και στην απουσία χρόνου μελέτης. 

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός και η σχέση του με τους μαθητές παρουσιάζεται ως 

καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών ως προς τη 

αξία της μελέτης του πιάνου. Μεταξύ των σημαντικότερων χαρακτηριστικών ενός καλού 

εκπαιδευτικού αναφέρονται η υπομονή και η κατανόηση, η θετική και ενθαρρυντική 
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στάση, οι γνώσεις, η μεταδοτικότητα και το πάθος για το αντικείμενο, η αίσθηση του 

χιούμορ, η ικανότητα για ανατροφοδότηση των μαθητών και ο επαγγελματισμός του. 

Ανάλογα αποτελέσματα με την έρευνα της Wristen (2006) προσφέρει και η έρευνα 

του Jutras (2006), που είχε ως στόχο να εξετάσει τα οφέλη της σπουδής του πιάνου μέσα 

από τις αυτο-αναφορές ενήλικων σπουδαστών (24-94 ετών). Σύμφωνα με την εκτίμηση 

των συμμετεχόντων υψηλότερα αξιολογούνται κυρίως τα οφέλη που σχετίζονται με την 

απόκτηση ικανοτήτων. Αρκετά και εξίσου υψηλά αξιολογήθηκαν επίσης και τα 

προσωπικά οφέλη που προσφέρει η σπουδή του πιάνου, ενώ τα κοινωνικά/πολιτισμικά 

οφέλη θεωρούνται τα λιγότερο σημαντικά όλων. Πιο συγκεκριμένα, στα οφέλη ικανότητας 

περιλαμβάνονται η βελτίωση και τελειοποίηση των δεξιοτήτων παιξίματος και της 

τεχνικής, η καλλιέργεια των μουσικών γνώσεων και της μουσικότητας, η κατανόηση της 

μουσικής θεωρίας και η ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων. Στα προσωπικά οφέλη 

εντάσσονται παράγοντες που σχετίζονται με την αυτο-πραγμάτωση του ατόμου, όπως η 

εκπλήρωση ενός ονείρου, η επίτευξη και η προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωση, αλλά και 

παράγοντες όπως η ευχαρίστηση, η χαλάρωση και η απόδραση από την καθημερινότητα, η 

αυτοπεποίθηση, η αυτοπειθαρχία και η αυτο-έκφραση. Εν τέλει, εκείνα που 

επισημαίνονται περισσότερο και μεταξύ άλλων από τα κοινωνικά/πολιτισμικά οφέλη είναι 

η καλλιέργεια της πολιτισμικής συνείδησης, η εκτέλεση σε κοινό, η δημιουργία νέων 

φίλων, η ύπαρξη κοινών στόχων και τα αισθήματα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

αναγνώρισης.  

Έρευνα της Taylor (2010) σχετικά με τις εμπειρίες, τα κίνητρα και το νόημα της 

ενασχόλησης με το πιάνο σε άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 55) αναδεικνύει -πέρα από 

τις όποιες διαφορές- αρκετά κοινά σημεία ως προς τα κίνητρα μάθησης του πιάνου μεταξύ 

των μεγάλων σε ηλικία ατόμων και το μικρών παιδιών ή των νεαρών ατόμων. Στην έρευνα 

αυτή, που περιλάμβανε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 21 άτομα ηλικίας 53 - 87 ετών, οι 

συμμετέχοντες αναφέρονται σε κινητήριους παράγοντες ενασχόλησης και μελέτης του 

πιάνου κοινούς για όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως η υποστηρικτική και ενθαρρυντική 

στάση της οικογένειας, των φίλων, των συνομηλίκων και των εκπαιδευτών, η ανάγκη για 

επίτευξη στόχων και για καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, καθώς και τα οφέλη της 

συνεργατικής μάθησης (μέσα από ομαδικά μαθήματα πιάνου/πλήκτρων με συνομήλικους) 

και της μουσικής συμμετοχής σε μία ομάδα. Ειδικότερα, απαριθμώντας τα κίνητρα της 

μελέτης και ενασχόλησής τους με το πιάνο οι συμμετέχοντες της έρευνας μεταξύ άλλων 

επισημαίνουν την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση που αισθάνονται όταν μελετούν, τη χαρά 

της εκτέλεσης μπροστά σε κοινό, την ανάγκη τους να προετοιμάζονται για το μάθημα ή 
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μία συναυλία, την ευχαρίστηση της συναναστροφής και της σύμπραξης με συνομηλίκους 

κοινού ενδιαφέροντος για τη μουσική, καθώς και την επιθυμία τους να δομήσουν τη 

μουσική τους ταυτότητα. Παράλληλα προς αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός 

ότι η αυτονομία και ο έλεγχος της μάθησής τους συνιστά βασικό κίνητρο ενασχόλησης με 

το πιάνο, αρκετοί συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη τους να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και να παρακολουθούν τα μαθήματα πιάνου τακτικά, καθώς 

αυτό τους παρέχει σημαντικό κίνητρο για εξάσκηση και βελτίωση, όπως θα συνέβαινε και 

με ένα παιδί.  

 Εν τέλει, το ίδιο έτος οι MacIntyre & Potter (2014) πραγματοποίησαν έρευνα με 

θέμα τα κίνητρα εκτελεστών πιάνου και κιθάρας έχοντας ως στόχο να εντοπίσουν τις 

ενδεχόμενες διαφορές κινήτρων μεταξύ των εκτελεστών των δύο οργάνων, καθώς και τις 

ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα σε εκείνους που ασχολούνται με τη σύνθεση μουσικής, σε 

εκείνους που σχεδιάζουν να ασχοληθούν μελλοντικά με τη σύνθεση και σε εκείνους που 

δεν ασχολούνται ούτε επιθυμούν να ασχοληθούν με τη σύνθεση στο μέλλον. Στην έρευνα 

συμμετείχαν συνολικά 599 μουσικοί (292 κιθαρίστες και 307 πιανίστες), επαγγελματίες 

και ερασιτέχνες, με διαφορετικό υπόβαθρο μουσικών γνώσεων και με εξαιρετικά μεγάλο 

εύρος εθνικοτήτων (συνολικά 57) και ηλικιών που εκτείνονται κάτω από την ηλικία των 

20 έως τα 60 έτη και άνω. Η διερεύνηση των κινήτρων πραγματοποιήθηκε με βάση τη 

θεωρία του αυτο-προσδιορισμού αλλά και με την εξέταση άλλων μεταβλητών όπως η 

αντιληπτή επάρκεια, η μουσική αυτοεκτίμηση, η προσπάθεια/ένταση κινητοποίησης, η 

επιθυμία για μάθηση, η προθυμία για εκτέλεση σε κοινό και η έννοια του πιθανού 

μουσικού εαυτού (ή διαφορετικά το πώς φαντάζονται μελλοντικά οι συμμετέχοντες τον 

εαυτό τους στη μουσική - possible musical self). Για τη συγκέντρωση των ερευνητικών 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποικιλία ερευνητικών εργαλείων κυρίως ποσοτικού αλλά και 

ποιοτικού χαρακτήρα με τη μορφή ερωτηματολογίου8. 

 Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφαίνεται ότι οι πιανίστες διαθέτουν 

εξαιρετικά υψηλότερη ένταση κινητοποίησης (ή αλλιώς προσπάθεια), επιθυμία για 

μάθηση, και ενδοπροβαλλόμενη ρύθμιση σε σχέση με τους κιθαρίστες. Αντιθέτως, όσον 

αφορά στην αντιληπτή ικανότητα και την προθυμία εκτέλεσης σε κοινό τα ποσοστά των 

                                                           
8 Για την εξέταση των κινήτρων και της αντιληπτής επάρκειας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αυτο-

προσδιορισμού (Self-Determination Scale) των Williams & Deci (1996), για τη μουσική αυτοεκτίμηση η 

προσαρμοσμένη Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (Self-Esteem Scale) του Rosenberg (1989), για την ένταση των 

κινήτρων-προσπάθειας και την επιθυμία για μάθηση προσαρμόστηκαν ερωτήσεις του Συγκεντρωτικού Τεστ 

Συμπεριφορών και Κινήτρων (Attitude and Motivation Test Battery - AMTB) των Gardner & MacIntyre 

(1991), για την προθυμία εκτέλεσης σε κοινό προσαρμόστηκε η Κλίμακα Προθυμίας για Επικοινωνία 

(Willingness to Communicate scale) των McCroskey & Baer (1985), ενώ για την εξέταση των πιθανών 

μουσικών εαυτών χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 
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πιανιστών είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τους κιθαρίστες, ενώ ως προς την 

εσωτερική, αναγνωρίσιμη, εξωτερική ρύθμιση και τη μουσική αυτοεκτίμηση δεν 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Και για τις δύο ομάδες 

εκτελεστών τα εσωτερικά κίνητρα παρουσιάζονται υψηλά και εμφανίζουν θετική και 

σημαντική συσχέτιση με την επιθυμία για μάθηση, την αντιληπτή επάρκεια, τη μουσική 

αυτοεκτίμηση, την ένταση κινητοποίησης (προσπάθεια) και την προθυμία για εκτέλεση σε 

κοινό. Αντίστοιχα, η αναγνωρίσιμη ρύθμιση συσχετίζεται σημαντικά με την επιθυμία για 

μάθηση, την αντιληπτή επάρκεια και την ένταση κινήτρων, ενώ η ενδοπροβαλλόμενη και 

εξωτερική ρύθμιση φαίνεται ότι συσχετίζονται ελάχιστα και κατά περίπτωση αρνητικά με 

όλες τις παραπάνω μεταβλητές (δηλαδή την επιθυμία για μάθηση, την αντιληπτή 

επάρκεια, τη μουσική αυτοεκτίμηση, την ένταση κινήτρων (προσπάθεια) και την προθυμία 

για εκτέλεση σε κοινό).  

Εξίσου σημαντικά ευρήματα της έρευνας αποτελούν οι ισχυροί συσχετισμοί που 

εντοπίζονται μεταξύ της αντιληπτής επάρκειας, της προθυμίας για εκτέλεση σε κοινό και 

της μουσικής αυτοεκτίμησης, καθώς και μεταξύ της έντασης κινητοποίησης (προσπάθειας) 

με την επιθυμία για μάθηση και με την αντιληπτή ικανότητα. Παράλληλα, η συσχέτιση 

ανάμεσα στα εσωτερικά κίνητρα και την επιθυμία για μάθηση παρουσιάζεται ισχυρότερη 

στους πιανίστες, ενώ αναφορικά με τον παράγοντα της μουσικής σύνθεσης παρατηρείται 

ότι όσοι ασχολούνται με τη σύνθεση επιδεικνύουν περισσότερη προθυμία εκτέλεσης σε 

κοινό και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, προσπάθεια και επιθυμία για μάθηση σε σχέση με 

αυτούς που σχεδιάζουν ή δεν ενδιαφέρονται καθόλου να ασχοληθούν με τη σύνθεση στο 

μέλλον. Ένα τελευταίο στοιχείο που προκύπτει, επίσης, από την ανάλυση των απαντήσεων 

για τον πιθανό μουσικό εαυτό των συμμετεχόντων είναι ότι οι πιανίστες εκφράζουν 

κυρίως την ανάγκη τους για επάρκεια (competence), ενώ οι κιθαρίστες δίνουν 

περισσότερη έμφαση στην ανάγκη για αυτονομία (autonomy) και ενσωμάτωση/δημιουργία 

σχέσεων (relatedness). 
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Β. Η ΕΡΕΥΝΑ 

Β1. Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 

 
 Σκοπός της εν λόγω ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων 

έφηβων μαθητών ως προς τη σπουδή και τη μελέτη του πιάνου. Μέσω της έρευνας 

αναζητήθηκαν πιθανοί συσχετισμοί μεταξύ διαφόρων μορφών/ειδών κινήτρων και των 

τριών μεταβλητών που αφορούν στην έμπρακτη διάθεση του μαθητή (ενδείξεις κινήτρων) 

για τη σπουδή και μελέτη στο πιάνο: α) την προσπάθεια, β) την επιμονή και γ) την 

επιλογή/προτίμηση στην ενασχόληση με το πιάνο. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι μορφές/είδη των κινήτρων που διερευνήθηκαν μέσω της 

έρευνας είναι οι εξής: 

1) Εσωτερικά κίνητρα, στα οποία συνοψίζονται η προσωπική ευχαρίστηση του 

μαθητή από τη μελέτη του πιάνου, οι σκοποί μάθησης του μαθητή και η αξία που 

αυτός αποδίδει στην προσωπική του ενασχόληση με το πιάνο. 

2) Εξωτερικά κίνητρα, που εμπεριέχουν: 

 την προσπάθεια αποφυγής της κριτικής 

 τους στόχους ανταγωνισμού/συγκριτικής υπεροχής 

 το ρόλο της αποδοχής – επιβράβευσης 

 την αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού του πιάνου και της σχέσης του 

με τον μαθητή, 

 την αντίληψη του ρόλου της οικογένειας 

 την αντίληψη του ρόλου των φίλων – συνομηλίκων 

 την αντίληψη του ρόλου συστημάτων εκτός της οικογένειας και των φίλων 

3) Κίνητρα που σχετίζονται με την αντίληψη αυτεπάρκειας (self-competence), αυτο-

αποτελεσματικότητας (self-efficacy) και ελέγχου της μάθησης, και πιο 

συγκεκριμένα με το πόσο ικανός και επαρκής αισθάνεται ο μαθητής ως προς τη 

σπουδή του πιάνου και τον έλεγχο της μελέτης-μάθησής του. 

 

Οι συσχετισμοί που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ήταν πιο 

συγκεκριμένα, οι ακόλουθοι: 
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1) Συσχετισμός των ενδείξεων κινήτρων (προσπάθεια, επιμονή, επιλογή) με τις 

διάφορες μορφές/είδη κινήτρων (π.χ. εσωτερικά κίνητρα, εξωτερικά κίνητρα, 

κ.τ.λ.). 

2) Συσχετισμός των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού της έρευνας (φύλο, 

ηλικία, έτη σπουδών, επίπεδο στο πιάνο) με τις διάφορες μορφές/είδη κινήτρων. 

Ειδικότερα, εξετάζεται η πιθανή επίδραση του φύλου, της ηλικίας, των ετών και 

του επιπέδου σπουδών στο εσωτερικό κίνητρο της ευχαρίστησης και στην 

αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης, ενώ 

η επιρροή της ηλικίας εξετάζεται, επίσης, σε σχέση με το εξωτερικό κίνητρο 

αποφυγής της κριτικής και την αντίληψη του ρόλου της οικογένειας και των φίλων. 

3) Συσχετισμός του εσωτερικού κινήτρου της ευχαρίστησης με την αντίληψη 

αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης από τον 

μαθητή. 

 

 

Β2. Μεθοδολογία 

 
Β2.1 Δείγμα – Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 79 έφηβοι μαθητές ηλικίας 11 έως 18 

ετών (Ε΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου), οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα πιάνου σε 

ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια (π.χ. ωδείο, ιδιαίτερα μαθήματα, μουσικό σχολείο). Εκτός 

από τα ηλικιακά όρια και την ενεργό παρακολούθηση μαθημάτων, απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα αποτέλεσε, επίσης, η επιλογή μαθητών για 

τους οποίους η παρακολούθηση μαθημάτων πιάνου συνιστούσε την κύρια μουσική 

δραστηριότητα, υπό την έννοια ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων πιάνου δεν έφερε 

την ιδιότητα του μαθήματος υποχρεωτικού χαρακτήρα που συνοδεύει ή λειτουργεί 

συμπληρωματικά ως προς μία άλλη μουσική δραστηριότητα/μάθημα (π.χ. η περίπτωση 

του υποχρεωτικού μαθήματος πιάνου στο μουσικό σχολείο ή στο πλαίσιο απόκτησης 

τίτλου σπουδών στα ανώτερα θεωρητικά). 

 

Β2.2 Ερευνητικά εργαλεία  

 

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ειδικά 

σχεδιασμένο από την ερευνήτρια με τίτλο Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Μαθητών Πιάνου 
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(ΕΚΜΠΙ)9. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου σε κλίμακα 

Likert πέντε βαθμών (5-point Likert scale) και είναι οργανωμένο σε δύο μέρη.  

Το πρώτο μέρος απαρτίζεται από 13 ερωτήσεις που στοχεύουν στη διερεύνηση του 

βαθμού έμπρακτης διάθεσης του μαθητή για μελέτη και ενασχόληση με το πιάνο 

(ενδείξεις κινήτρων). Οι 13 αυτές ερωτήσεις διακρίνονται σε δύο ευρύτερες κλίμακες-

ομάδες ερωτήσεων: α) αυτές που αποτυπώνουν την Προσπάθεια - Επιμονή των μαθητών 

ως προς την μελέτη τους στο πιάνο (Ερωτήσεις Α.1 - Α.9) και β) αυτές που αποτυπώνουν 

την Επιλογή ή αλλιώς την προτίμηση των μαθητών ως προς την ενασχόληση και τη 

σπουδή τους στο πιάνο (Ερωτήσεις Α.10 - Α.13). Η πρώτη κλίμακα-ομάδα (Προσπάθεια - 

Επιμονή) συνίσταται από ερωτήσεις οργανωμένες στις εξής υποκλίμακες10 - ερωτήσεις 

που αφορούν: 1) στην Κινητοποίηση/Αναζήτηση βοήθειας από τον μαθητή πιάνου, όταν 

αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μελέτη του (π.χ. «Όταν έχω πρόβλημα να καταλάβω 

κάτι από όσα μου διδάσκονται στο μάθημα του πιάνου, ζητώ αμέσως τη βοήθεια του 

δασκάλου μου»), 2) στην Ποιότητα της μελέτης (π.χ. «Όταν μελετάω πιάνο, προσπαθώ να 

κρατώ το μυαλό μου συγκεντρωμένο στη μελέτη»), 3) στην Αντίληψη της σημασίας της 

μελέτης από τον μαθητή («Θεωρώ τη μελέτη απαραίτητη προϋπόθεση για να προοδεύσω 

στο πιάνο»), και 4) στο Χρόνο μελέτης. Οι ερωτήσεις της δεύτερης κλίμακας-ομάδας 

(Επιλογή) αποτυπώνουν τη διάθεση ενασχόλησης των μαθητών με το πιάνο πέρα από το 

στενό πλαίσιο του μαθήματος και της μελέτης, το βαθμό αρέσκειας και της διάθεσης για 

συνέχιση των μαθημάτων πιάνου.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει 29 ερωτήσεις που αντιστοιχούν 

σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες κινήτρων: 1. Εσωτερικά κίνητρα (Ερωτήσεις Β.1 - Β.7), 2. 

Κίνητρα που σχετίζονται με την αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας 

και ελέγχου της μάθησης (Ερωτήσεις Β.8 - Β.13), 3. Εξωτερικά κίνητρα (Ερωτήσεις Β.14 

- Β.29). Ειδικότερα, τα Εσωτερικά κίνητρα ομαδοποιούνται σε εσωτερικά κίνητρα που 

σχετίζονται με την ευχαρίστηση που πηγάζει από τη μελέτη και ενασχόληση με το πιάνο 

(Εσωτερικά κίνητρα – Η ευχαρίστηση), καθώς και σε εσωτερικά κίνητρα που 

σκιαγραφούν τον προσανατολισμό σε στόχους μάθησης και την αντιληπτή αξία της 

ενασχόλησης με το πιάνο για τους μαθητές (Εσωτερικά κίνητρα – Η μάθηση). Τα 

κίνητρα που σχετίζονται με την Αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας και 

ελέγχου της μάθησης συμπυκνώνουν τις πεποιθήσεις που διαθέτουν οι μαθητές ως προς 

                                                           
9 Υπόδειγμα του ερωτηματολογίου της έρευνας διατίθεται στο παράτημα Α΄. 
10 Αναλυτική παρουσίαση της οργάνωσης των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε κλίμακες και 

υποκλίμακες διατίθεται στο παράρτημα Β΄. 
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την ικανότητά τους στο πιάνο και στη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

απαιτήσεις του μαθήματος και στον έλεγχο της μάθησής τους. Τέλος, τα Εξωτερικά 

κίνητρα περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν α) στην προσπάθεια αποφυγής της 

κριτικής («Ο κυριότερος λόγος που μελετάω πιάνο είναι για να αποφύγω τη γκρίνια ή την 

τιμωρία του δασκάλου ή / και των γονιών μου»), β) στους στόχους 

ανταγωνισμού/συγκριτικής υπεροχής των μαθητών (π.χ. «Σκοπός μου είναι να παίζω 

πιάνο καλύτερα από τους άλλους μαθητές»), γ) στο ρόλο της αποδοχής – επιβράβευσης, 

καθώς και στην αντίληψη του ρόλου που διαδραματίζουν δ) ο εκπαιδευτικός του πιάνου 

και η σχέση του με τον μαθητή, ε) η οικογένεια, στ) οι φίλοι – συνομήλικοι, και ζ) το 

κοινωνικό περιβάλλον – τα συστήματα εκτός της οικογένειας και των φίλων. 

Πριν τη συμπλήρωση του κύριου μέρους του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες 

μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ορισμένες ερωτήσεις δημογραφικού 

περιεχομένου, όπως το φύλο, η ηλικία-σχολική τάξη, τα έτη σπουδών στο πιάνο και η 

τάξη-επίπεδο που βρίσκονται στο πιάνο (εφόσον τους είναι γνωστή/-ό). 

 

Β2.3 Ερευνητική στρατηγική 

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από τους 

μαθητές κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο του 2017, αφού προηγήθηκε γραπτή ενημέρωση 

και έγκριση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των ανήλικων παιδιών τους στην 

έρευνα. Μέσω γραπτής επιστολής11 που στάλθηκε στους γονείς/κηδεμόνες, η ερευνήτρια 

ενημέρωσε τους τελευταίους σχετικά με την ιδιότητά της, τον γενικότερο σκοπό και τη 

μεθοδολογία της έρευνας ως προς το κομμάτι που θα περιλάμβανε την εμπλοκή των 

παιδιών τους σε αυτή, ζητώντας την έγκριση συμμετοχής των παιδιών τους με 

συμπλήρωση και υπογραφή της φόρμας συναίνεσης που επισυναπτόταν στην επιστολή. 

Παράλληλα, τόσο οι γονείς/κηδεμόνες -μέσω της γραπτής ενημερωτικής επιστολής- όσο 

και οι μαθητές -μέσω προφορικής ή/και γραπτής ενημέρωσης πριν τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου- έλαβαν τη διαβεβαίωση της ερευνήτριας ως προς την εμπιστευτική και 

ασφαλή φύση διεξαγωγής της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα τους γνωστοποιήθηκε ο 

εθελοντικός, προαιρετικός, ανώνυμος και μη αξιολογικός ως προς τους ίδιους χαρακτήρας 

της έρευνας.  

Η προσέγγιση των μαθητών και των γονέων τους πραγματοποιήθηκε μέσω των 

εκπαιδευτικών του πιάνου, οι οποίοι προώθησαν στους υποψήφιους συμμετέχοντες αρχικά 

                                                           
11 Υπόδειγμα της επιστολής διατίθεται στο παράρτημα Γ΄. 
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τις επιστολές ενημέρωσης και εν συνεχεία τα ερωτηματολόγια, πάντοτε σε συνεννόηση 

και στις περισσότερες περιπτώσεις με παρούσα την ερευνήτρια. Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε χώρο και χρόνο της επιλογής τους, και τα 

επέστρεψαν είτε στην ίδια την ερευνήτρια είτε στους εκπαιδευτικούς του πιάνου εντός 

σφραγισμένων φακέλων που δεν επέτρεπαν την πρόσβαση του εκπαιδευτικού ή 

οποιουδήποτε άλλου -πλην της ερευνήτριας- στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Εξαίρεση στην όλη διαδικασία αποτέλεσε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

18 εκ των συμμετεχόντων, οι οποίοι συνέστησαν ύστερα από συγκατάθεσή τους το δείγμα 

για τον έλεγχο αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου μέσω της μεθόδου των 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (test-retest reliability). Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη και η 

δεύτερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τους συμμετέχοντες αυτούς 

πραγματοποιήθηκαν σε προ-συμφωνημένη ημέρα και ώρα πριν ή μετά το καθιερωμένο 

μάθημα πιάνου, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε 

η παρουσία της ερευνήτριας κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης και, επομένως, 

διασφαλίστηκε η τήρηση της απαραίτητης χρονικής απόστασης μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης συμπλήρωσης. Η δεύτερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε κατά αντίστοιχο τρόπο τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την πρώτη 

συμπλήρωση και σε μικρότερο διάστημα των δύο εβδομάδων -κατά μέσο όρο δέκα ημέρες 

μετά. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μόνοι 

τους στο συνηθισμένο περιβάλλον της τάξης του πιάνου, ενώ κατά τη δεύτερη 

συμπλήρωση η ερευνήτρια εξήγησε στους συμμετέχοντες ότι δεν απαιτείται να 

ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους, παρά μόνο να 

προσπαθήσουν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ειλικρινώς και σαν να ήταν η πρώτη 

φορά.   

 

 

Β3. Ανάλυση - Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS. Στην περιγραφική στατιστική οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν με τη μέση τιμή 

(Mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation), ενώ οι κατηγορικές μεταβλητές ως 

απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες. 

Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με το κριτήριο Shapiro-Wilk 

σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί το δείγμα δεν ήταν πολύ μεγάλο. Για τις συνεχείς 
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μεταβλητές ανεξαρτήτων δειγμάτων που ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Μέσων Τιμών ANOVA και t-Test, ενώ για τις συνεχείς 

μεταβλητές ανεξαρτήτων δειγμάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

χρησιμοποιήθηκε ο μη-παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Για τις συνεχείς μεταβλητές 

εξαρτημένων δειγμάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο 

Έλεγχος Μέσων Τιμών του Friedman, ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές 2 εξαρτημένων 

δειγμάτων που ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το Paired Samples T-

Test. Για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών που είχαν 

κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r και για τις 

μεταβλητές που δεν είχαν κανονική κατανομή ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 

Όλες οι υποθέσεις ελέγχθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. 

 

 

Β3.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 79 άτομα, μαθητές και μαθήτριες Ε΄ Δημοτικού 

ως Γ΄ Λυκείου, από τα οποία οι 28 (35.4%) ήταν αγόρια και τα 51 (64.6%) κορίτσια. Έξι 

(6) μαθητές (7.6% του συνόλου) φοιτούσαν στην Ε΄ Δημοτικού, 7 (8.9%) στην Στ΄ 

Δημοτικού, 12 (15.2%) στην Α΄ Γυμνασίου, 11 μαθητές (13.9%) στη Β΄ Γυμνασίου, 8 

μαθητές (10.1%) στη Γ΄ Γυμνασίου, 11 (13.9%) στην Α΄ Λυκείου, 14 (17.7%) στη Β΄ 

Λυκείου και 10 (12.7%) στη Γ΄ Λυκείου. Έντεκα (11) μαθητές (13.9% του συνόλου) 

μάθαιναν πιάνο για διάστημα μικρότερο από 1 χρόνο, 10 (12.7%) για 1-2 χρόνια, 9 

(11.4%) για 2-3 χρόνια, 9 (11.4%) για 3-4 χρόνια, 7 (8.9%) για 4-5 χρόνια, 10 (12.7%) για 

5-6 χρόνια, 23 (29.1%) για διάστημα μεγαλύτερο από 6 χρόνια. Όσον αφορά στην τάξη 

σπουδών στο πιάνο, οι 17 (21.5%) βρισκόντουσαν στην Προκαταρκτική, οι 30 (38.0%) 

στην Κατωτέρα, 20 (25.3%) στην Μέση, 5 (6.3%) στην Ανωτέρα, 2 (2.5%) στην Τάξη 

Πτυχίου, και 5 (6.3%) δεν απάντησαν στο σχετικό ερώτημα.  

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος συνοψίζονται στον πίνακα 3.1 και 

στα διαγράμματα 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 με τη μορφή pie charts. 
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Πίνακας 3.1 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Φύλο   

Αγόρια 28 35.4% 

Κορίτσια 51 64.6% 

Τάξη   

Ε΄ Δημοτικού 6 7.6% 

Στ΄ Δημοτικού 7 8.9% 

Α΄ Γυμνασίου 12 15.2% 

Β΄ Γυμνασίου 11 13.9% 

Γ΄ Γυμνασίου 8 10.1% 

Α΄ Λυκείου 11 13.9% 

Β΄ Λυκείου 14 17.7% 

Γ΄Λυκείου 10 12.7% 

Έτη σπουδών στο πιάνο   

0-1 11 13.9% 

1-2 10 12.7% 

2-3 9 11.4% 

3-4 9 11.4% 

4-5 7 8.9% 

5-6 10 12.7% 

6+ 23 29.1% 

Επίπεδο/τάξη σπουδών πιάνου   

Προκαταρκτική 17 21.5% 

Κατωτέρα 30 38% 

Μέση 20 25.3% 

Ανωτέρα 5 6.3% 

Τάξη Πτυχίου 2 2.5% 

Δεν απάντησαν 5 6.3% 
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Διάγραμμα 3.1 

Η κατανομή του φύλου των συμμετεχόντων 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.2 

Η κατανομή των μαθητών ανά σχολική τάξη 
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Διάγραμμα 3.3 

Η κατανομή των μαθητών ανά έτη σπουδών στο πιάνο 

 

 

 

Διάγραμμα 3.4 

Η κατανομή των μαθητών ανά επίπεδο/τάξη στο πιάνο 
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Β3.2 Αξιοπιστία και εσωτερική συνοχή ερωτηματολογίου 

 

H αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη μέθοδο των 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (test-retest reliability). Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε 2 φορές σε δείγμα 18 μαθητών επιτρέποντας να μεσολαβήσει 

ένας χρόνος 10 ημερών ανάμεσα στις δύο διεξαγωγές.  

Ειδικότερα, ο έλεγχος Spearman’s rho έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο διεξαγωγών για την 

«Κινητοποίηση/Αναζήτηση Βοήθειας» (rho=0.967, p<0.01), για την «Ποιότητα Μελέτης» 

(rho=0.803, p < 0.01), για την «Επιλογή» (rho=0.886, p < 0.01), για την υποκλίμακα 

«Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση» (rho = 0.761, p < 0.01), για την υποκλίμακα 

«Εσωτερικά Κίνητρα-Μάθηση» (rho = 0.620, p < 0.05), για την υποκλίμακα «Εξωτερικά 

κίνητρα-Αποφυγή κριτικής» (rho = 0.995, p < 0.01), για την «Αντίληψη αυτεπάρκειας, 

αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης» (rho=0.917, p <0.01) για την 

«Αντίληψη του δασκάλου και της σχέσης μαζί του ( rho = 0.925, p <0.01), για την 

υποκλίμακα «Αντίληψη του ρόλου συστημάτων εκτός της οικογένειας και των φίλων» 

(rho= r0.842, p < 0.01). Επιπλέον, ο έλεγχος συσχέτισης Pearson έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο διεξαγωγών όσον 

αφορά στον Χρόνο Μελέτης (r=0.961, p <0.01) στην υποκλίμακα «Εξωτερικά κίνητρα – 

Ανταγωνισμός/Συγκριτική Υπεροχή» (r = 0.864, p <0.01), στην υποκλίμακα «Αντίληψη 

του ρόλου της οικογένειας» (r = 0.705, p < 0.01), στην υποκλίμακα «Αντίληψη του ρόλου 

των φίλων» (r=0.781, p <0.01). 

Αντίθετα, για την υποκλίμακα «Αντίληψη της σημασίας της μελέτης» δε φαίνεται 

να υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στις 2 συνεδρίες ( rho=0.23, p=0.358). Το ίδιο συμβαίνει 

και για την υποκλίμακα «Εξωτερικά κίνητρα – Αποδοχή/επιβράβευση» (rho=0.377, p 

=0.123). Λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας τους, οι υποκλίμακες «Αντίληψη της σημασίας 

της μελέτης» και «Εξωτερικά κίνητρα – Αποδοχή/επιβράβευση» δεν συμπεριλήφθηκαν 

στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αυτό έγινε διότι αφενός δεν υπήρχε χρονικό 

περιθώριο βελτίωσης και προσαρμογής του ερωτηματολογίου, και αφετέρου το δείγμα των 

18 ατόμων της μελέτης αξιοπιστίας έπρεπε να ενσωματωθεί στο κεντρικό δείγμα της 

έρευνας, προκειμένου να υπάρχει ικανό μέγεθος δείγματος για τις αναλύσεις. O Πίνακας 

3.2 συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας. 
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Πίνακας 3.2 

Έλεγχος αξιοπιστίας - Παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης κάθε υποκλίμακας του 

πρώτου τεστ με την αντίστοιχη υποκλίμακα του δεύτερου τεστ 

Υποκλίμακες 
Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Κινητοποίηση/Αναζήτηση Βοήθειας 0.967** 

Ποιότητα Μελέτης 0.803** 

Αντίληψη της σημασίας της μελέτης               0.230 

Χρόνος Μελέτης 0.961** 

Επιλογή 0.886** 

Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση 0.761** 

Εσωτερικά Κίνητρα-Μάθηση 0.620** 

Εξωτερικά Κίνητρα-Αποφυγή Κριτικής 0.995** 

Εξωτερικά Κίνητρα-Ανταγωνισμός/Συγκριτική Υπεροχή 0.864** 

Εξωτερικά Κίνητρα-Αποδοχή/Επιβράβευση               0.377 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας, Ελέγχου της Μάθησης 0.917** 

Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας 0.705** 

Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων 0.781** 

Αντίληψη του Δασκάλου και της Σχέσης μαζί του 0.924** 

Αντίληψη του Ρόλου Συστημάτων εκτός οικογένειας και 

φίλων 
0.842** 

**είναι στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο 0.01 

 

Όσον αφορά στον έλεγχο εσωτερικής συνοχής, για τις 13 υποκλίμακες που 

πέρασαν τον έλεγχο αξιοπιστίας, ο συντελεστής Cronbach alpha ήταν μέτριος για τις 

υποκλίμακες: «Κινητοποίηση/Αναζήτηση Βοήθειας», «Ποιότητα Μελέτης», «Χρόνος 

Μελέτης», «Επιλογή», «Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση», «Εσωτερικά Κίνητρα-

Μάθηση», «Εξωτερικά Κίνητρα-Ανταγωνισμός/Συγκριτική Υπεροχή», «Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας/Ελέγχου», «Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων».  Αντίστοιχα, ο συντελεστής 

Cronbach alpha ήταν υψηλός για τις υποκλίμακες: «Αντίληψη του Ρόλου της 

Οικογένειας» και «Αντίληψη του Δασκάλου και της Σχέσης Μαζί του». Οι κλίμακες 

«Εξωτερικά Κίνητρα-Αποφυγή Κριτικής» και «Αντίληψη του Ρόλου Συστημάτων εκτός 

οικογένειας και φίλων» καθορίζονται μόνο από ένα στοιχείο, οπότε ο έλεγχος εσωτερικής 

συνοχής δεν έχει νόημα για αυτές. O Πίνακας 3.3 συνοψίζει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. 
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Πίνακας 3.3  

Εσωτερική Συνοχή 

Υποκλίμακες 
Cronbach 

alpha 

Κινητοποίηση/Αναζήτηση Βοήθειας 0.645 

Ποιότητα Μελέτης 0.666 

Χρόνος Μελέτης 0.705 

Επιλογή 0.642 

Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση 0.535 

Εσωτερικά Κίνητρα-Μάθηση 0.647 

Εξωτερικά Κίνητρα-Ανταγωνισμός/Συγκριτική 

Υπεροχή 
0.695 

Εξωτερικά Κίνητρα-Αποδοχή/Επιβράβευση 0.743 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας, Ελέγχου της Μάθησης 0.608 

Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας 0.855 

Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων 0.791 

Αντίληψη του Δασκάλου και της Σχέσης μαζί του 0.883 

 

 

 

Β3.3 Παρουσίαση συσχετισμών που προκύπτουν από την έρευνα 

 

Δεδομένης της συνδυαστικής φύσης της έρευνας και του μεγάλου εύρους των 

πιθανών συσχετισμών που συνεπάγονται, επιλέχθηκε η ανίχνευση ορισμένου αριθμού 

αυτών, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστιάζει εξ ολοκλήρου μόνο στις 

συσχετίσεις (τις στατιστικά σημαντικές και μη) που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση. 

 

1. Αποτελέσματα που αφορούν σε εντοπισμένες συσχετίσεις μεταξύ μορφών κινήτρων 

και των μεταβλητών της προσπάθειας/επιμονής και επιλογής. 

 

Έλεγχος  υπόθεσης: Η Ποιότητα Μελέτης σχετίζεται με την Ευχαρίστηση, τη 

Μάθηση, την Αποφυγή Κριτικής, τον Ανταγωνισμό/Συγκριτική Υπεροχή, την 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας. 
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Ο πίνακας 3.4 παρουσιάζει τις τιμές συσχέτισης Spearman rho της «Ποιότητας 

Μελέτης» για κάθε μία από τις υποκλίμακες «Ευχαρίστηση», «Μάθηση», «Αποφυγή 

Κριτικής», «Ανταγωνισμός/Συγκριτική Υπεροχή», «Αντίληψη Αυτεπάρκειας».  

Η συσχέτιση «Ποιότητας Μελέτης»-«Ευχαρίστησης» είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.279, p=0.013). Η σχέση είναι ασθενής, θετικής κατεύθυνσης.  

Η συσχέτιση «Ποιότητας Μελέτης»-«Μάθησης» είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.249, p=0.027). Η σχέση είναι ασθενής, θετικής κατεύθυνσης.  

Η συσχέτιση «Ποιότητας Μελέτης»-«Αποφυγής Κριτικής» είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=-0.253, p=0.025). Η σχέση είναι ασθενής, αρνητικής κατεύθυνσης. 

Η συσχέτιση «Ποιότητας Μελέτης»-«Ανταγωνισμού/Συγκριτικής Υπεροχής» δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (rho=-0.094, p=0.409). 

H συσχέτιση «Ποιότητας Μελέτης»-«Αντίληψης Αυτεπάρκειας» δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (rho=0.010, p = 0.929). 

 

Πίνακας 3.4 

Τιμές Spearman rho για τη συσχέτιση της Ποιότητας Μελέτης με την Ευχαρίστηση, 

τη Μάθηση, την Αποφυγή Κριτικής, τον Ανταγωνισμό/Συγκριτική Υπεροχή, την 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας 

 Συσχετίσεις 

 Ευχαρίστηση Μάθηση Αποφυγή 

Κριτικής 

Ανταγωνισμός/Συγκριτική 

Υπεροχή 

Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας 

Ποιότητα 

Μελέτης 

0.279* 0.249* -0.253* -0.094 0.010 

*p<0.05      

 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Ο «Χρόνος Μελέτης» σχετίζεται με την «Ευχαρίστηση», την 

«Αντίληψη Αυτεπάρκειας», την «Αποφυγή Κριτικής», την «Αντίληψη του Ρόλου της 

Οικογένειας», την «Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων», την «Αντίληψη του Δασκάλου 

και της Σχέσης Μαζί του». 

Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Ευχαρίστηση» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.194, p=0.086). 

Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Αποφυγή Κριτικής» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=-0.074, p=0.517). 
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Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Αντίληψη Αυτεπάρκειας» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=0.025, p=0.829). 

Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας» είναι 

στατιστικά σημαντική (rho=0.293, p<0.01). Η σχέση είναι θετική και ασθενής.  

Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων» δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (rho=0.213, p =0.06). Η παραπάνω συσχέτιση είναι οριακά έξω από 

τη στατιστική σημαντικότητα. 

Η συσχέτιση «Χρόνος Μελέτης»-«Αντίληψη του Δασκάλου και της Σχέσης Μαζί 

του» δεν είναι στατιστικά σημαντική (rho=0.066, p=0.562). 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 3.5 

 

Πίνακας 3.5  

Τιμές Pearson’s rho της συσχέτισης του Χρόνου Μελέτης με την Ευχαρίστηση, την 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας, την Αποφυγή Κριτικής, την Αντίληψη του Ρόλου της 

Οικογένειας, την Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων και την Αντίληψη του Δασκάλου 

και της Σχέσης μαζί του 

 Συσχετίσεις  

 Ευχαρίστηση Αποφυγή 

Κριτικής 

Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας 

Αντίληψη 

του Ρόλου 

της 

Οικογένειας 

Αντίληψη 

του 

Ρόλου 

των 

Φίλων 

Αντίληψη 

του Ρόλου 

του 

Δασκάλου 

Ποιότητα 

Μελέτης 

0.194 -0.074 0.025 0.293* 0.213 0.066 

*p<0.05 
      

 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η «Επιλογή» σχετίζεται με την «Ευχαρίστηση», τη «Μάθηση», 

την «Αποφυγή Κριτικής», την «Αντίληψη Αυτεπάρκειας», την «Αντίληψη του Ρόλου 

της Οικογένειας», την «Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων», την «Αντίληψη του 

Δασκάλου και της σχέσης μαζί του», την «Αντίληψη του Ρόλου των Συστημάτων 

εκτός της Οικογένειας και των Φίλων». 

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Ευχαρίστηση» είναι στατιστικά σημαντική (rho=0.267, 

p<0.05). Η σχέση είναι ασθενής και θετική.  

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Μάθηση» είναι στατιστικά σημαντική (rho=0.442, p 

<0.01). Η σχέση είναι μέτρια και θετική.  
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Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αποφυγή Κριτικής» είναι στατιστικά σημαντική (rho=-

0.390, p<0.01).  Η σχέση είναι μέτρια και αρνητική.  

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αντίληψη Αυτεπάρκειας» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=0.104, p =0.363). 

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας» είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=0.256, p<0.05). Η σχέση είναι ασθενής και θετική.  

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=0.197, p=0.082). 

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αντίληψη του Ρόλου του Δασκάλου και της σχέσης μαζί 

του» δεν είναι στατιστικά σημαντική (rho=0.098, p = 0.39). 

Η συσχέτιση «Επιλογή»-«Αντίληψη του Ρόλου των Συστημάτων εκτός της 

Οικογένειας και των Φίλων» δεν είναι στατιστικά σημαντική (rho=-0.104, p=0.360). 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 3.6. 

 

Πίνακας 3.6  

Τιμές Pearson rho της συσχέτισης της Επιλογής με την Ευχαρίστηση, τη Μάθηση, 

την Αποφυγή Κριτικής, την Αντίληψη Αυτεπάρκειας, την Αντίληψη του Ρόλου της 

Οικογένειας, την Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων, την Αντίληψη του Δασκάλου και 

της Σχέσης Μαζί του, την Αντίληψη του Ρόλου των Συστημάτων εκτός της 

Οικογένειας και των Φίλων 

 Επιλογή 

Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση 0.267* 

Εσωτερικά Κίνητρα-Μάθηση   0.442** 

Εξωτερικά Κίνητρα-Αποφυγή Κριτικής - 0.390** 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας, Ελέγχου της Μάθησης    0.104 

Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας 0.256* 

Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων    0.197 

Αντίληψη του Δασκάλου και της Σχέσης μαζί του    0.098 

Αντίληψη του Ρόλου των Συστημάτων εκτός Οικογένειας και Φίλων  - 0.104 

   *p<0.05,   **p<0.01  
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2. Αποτελέσματα που αφορούν σε εντοπισμένες συσχετίσεις μεταξύ μορφών κινήτρων 

και των δημογραφικών στοιχείων. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το Φύλο επιδρά στην Αντίληψη Αυτεπάρκειας, Αυτο-

Αποτελεσματικότητας και Ελέγχου της Μάθησης. 

Ο Πίνακας 3.7 περιλαμβάνει τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές Αποκλίσεις της 

«Αντίληψης Αυτεπάρκειας» ανάλογα με το Φύλο. Ο έλεγχος Μέσων Τιμών 2 

Ανεξάρτητων Δειγμάτων t-test δείχνει πως η διαφορά στους μέσους όρους αγοριών-

κοριτσιών είναι στατιστικά σημαντική (t(70.743)=2.084, p=0.041).  

 

Πίνακας 3.7 

Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις της Αντίληψης Αυτεπάρκειας ανάμεσα στα δύο 

φύλα 

 Προτίμηση 

Φύλο Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 

Αρσενικό 4.083 0.44 

Θηλυκό 3.839 0.59 

 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η Ευχαρίστηση, η Αποφυγή Κριτικής, η Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας, η Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας, η Αντίληψη του Ρόλου των 

Φίλων σχετίζονται με την Ηλικία. 

Η συσχέτιση «Ηλικία»-«Ευχαρίστηση» δεν είναι στατιστικά σημαντική (rho=-

0.029, p=0.798). 

Η συσχέτιση «Ηλικία»-«Αποφυγή Κριτικής» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=-0.067, p=0.556). 

Η συσχέτιση «Ηλικία»-«Αντίληψη Αυτεπάρκειας» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=-0.002, p=0.984). 

Η συσχέτιση «Ηλικία»-«Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας» είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=-0.329, p<0.01). Η σχέση είναι ασθενής και αρνητική.  

Η συσχέτιση «Ηλικία»-«Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=-0.219, p=0.053). Η συγκεκριμένη συσχέτιση βρίσκεται στα όρια της 

στατιστικής σημαντικότητας. 
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Ο Πίνακας 3.8 συνοψίζει τα παραπάνω. 

 

Πίνακας 3.8 

Τιμές Spearman’s rho για τη συσχέτιση Ηλικίας με την Ευχαρίστηση, την Αποφυγή 

Κριτικής, την Αντίληψη Αυτεπάρκειας, την Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας, 

την Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων 

 

 

Έλεγχος Υποθέσεων: Το Φύλο σχετίζεται με την Ευχαρίστηση. Τα χρόνια εκμάθησης 

και η τάξη σπουδών στο πιάνο σχετίζονται με την Ευχαρίστηση και την Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας. 

Ως προς τη σχέση του φύλου με την «Ευχαρίστηση» και των ετών-τάξης σπουδής 

στο πιάνο με την «Ευχαρίστηση» και την «Αντίληψη Αυτεπάρκειας», οι συσχετίσεις που 

εντοπίζονται δε αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές. 

 Ειδικότερα, ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney δείχνει πως η διαφορά των 

μέσων όρων μεταξύ της ευχαρίστησης των αγοριών (Μ=4.26, SD=0.55) από την 

αντίστοιχη των κοριτσιών (M=4.15, SD=0.58) δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z =-0.909, 

p=0.363>0.05). 

 Ο δείκτης Spearman rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του χρόνου εκμάθησης 

του οργάνου και της Ευχαρίστησης δεν είναι στατιστικά σημαντική (rho=-0.092, 

p=0.422>0.05). 

Ο δείκτης Spearman rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του χρόνου εκμάθησης 

του οργάνου και της «Αντίληψης Αυτεπάρκειας» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.058, p=0.614>0.05). 

Ο έλεγχος ANOVA δείχνει πως η διαφορά των μέσων όρων της ευχαρίστησης 

μεταξύ των διαφόρων τάξεων δεν είναι στατιστικά σημαντική (F=2.432, df=4, p=0.056). 

 Επιλογή 

Εσωτερικά Κίνητρα-Ευχαρίστηση -0.029 

Εξωτερικά Κίνητρα-Αποφυγή Κριτικής -0.067 

Αντίληψη Αυτεπάρκειας, Ελέγχου της Μάθησης -0.002 

Αντίληψη του Ρόλου της Οικογένειας -0.329** 

Αντίληψη του Ρόλου των Φίλων -0.219 

*p<0.05,   **p<0.01  
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(Προκαταρκτική: M:4.294, SD=0.563, Κατωτέρα: M:4.078 SD:0.69, Μέση: M:4.167, 

SD:0.382, Ανωτέρα: M:4.2 SD:0.649). Ο έλεγχος αυτός είναι στα όρια της στατιστικής 

σημαντικότητας. 

Ο έλεγχος Chi-Square δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ τάξης και «Αντίληψης 

Αυτεπάρκειας» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=10.480, df=8, p=0.233>>0.05). 

 

 

3. Αποτελέσματα που αφορούν στη συσχέτιση της αντίληψης αυτεπάρκειας / αυτο-

αποτελεσματικότητας με την ευχαρίστηση 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η Αντίληψη Αυτεπάρκειας σχετίζεται με την Ευχαρίστηση 

O έλεγχος Spearman’s rho δείχνει πως η συσχέτιση «Ευχαρίστηση»-«Αντίληψη 

Αυτεπάρκειας» είναι στατιστικά σημαντική (rho=0.276, p=0.014). Η σχέση είναι ασθενής, 

θετικής κατεύθυνσης.  

 

 

Β4. Συζήτηση - Συμπεράσματα  

 
Ξεκινώντας από τις συσχετίσεις που αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των κινήτρων 

και της ποιότητας της μελέτης του μαθητή, διαπιστώνεται ότι τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας συμπορεύονται με εκείνα αντίστοιχων ερευνών, τα οποία και υποστηρίζουν την 

θετική επιρροή της ύπαρξης εσωτερικών κινήτρων (Evans & Bonneville-Roussy, 2016˙ 

Miksza, 2006˙ Schatt, 2017˙ Troum, 2010˙ Wristen, 2006) και στόχων μάθησης  

(MacIntyre & Potter, 2014˙ Nielsen, 2008˙ Sandene, 1997 στο West, 2013˙ Schmidt, 2005˙ 

Smith, 2005˙ Yoon, 1997˙ Wristen, 2006) ως προς την ποιότητα της μελέτης, και συνεπώς 

ως προς την προσπάθεια και την επιμονή των μαθητών. Στην προκειμένη περίπτωση, 

διαφαίνεται ότι οι μαθητές που βρίσκουν ευχάριστη και ενδιαφέρουσα τη μελέτη, το 

ρεπερτόριο και τη γενικότερη ενασχόληση τους με το πιάνο, καθώς και οι μαθητές που 

διακρίνονται από στόχους μάθησης (όπως η επιθυμία να μαθαίνουν συνεχώς καινούρια 

πράγματα, να κατανοούν και να αποδίδουν καλύτερα το ρεπερτόριο, κ.α.), είναι συνήθως 

μαθητές που σημειώνουν ότι προσπαθούν να μένουν συγκεντρωμένοι κατά τη μελέτη, που 

διορθώνουν τα λάθη τους στην εκτέλεση, επιμένουν στη εκμάθηση των δύσκολων 

σημείων και ακολουθούν τις οδηγίες/συμβουλές του δασκάλου τους αναφορικά με τη 
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μελέτη τους στο σπίτι. Καθώς η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, δεν διακρίνει μεταξύ 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, θα μπορούσε κανείς να εικάσει και την 

περίπτωση ερμηνείας που υπαγορεύει ότι οι μαθητές που τείνουν να κάνουν ποιοτική 

μελέτη, τείνουν επίσης να βρίσκουν τη μελέτη, το ρεπερτόριο και την ενασχόληση με το 

πιάνο ενδιαφέροντα. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που μελετούν με σκοπό να 

αποφύγουν την κριτική των δασκάλων ή των γονιών τους είναι επίσης μαθητές που 

τείνουν σε επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική και ποιοτική μελέτη, επιμονή και 

προσπάθεια, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι τα εξωτερικά κίνητρα με τη μορφή της 

εξωτερικής ρύθμισης δεν προωθούν το ίδιο αποτελεσματικά τη μάθηση σε σύγκριση με 

την ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων (Grolnick et al., 2002˙ Lepper, Corpus & Iyengar, 2005˙ 

Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Όσον αφορά στη μη στατιστικά σημαντική, αλλά υπαρκτή αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της ποιότητας μελέτης και των στόχων ανταγωνισμού/συγκριτικής υπεροχής των 

μαθητών, διακρίνεται μία σύμπλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την άποψη ότι ο 

προσανατολισμός σε στόχους επίδοσης δε συμβαδίζει πάντοτε με αποτελεσματικότερη 

μελέτη και μαθησιακά αποτελέσματα (βλ. Anderman, Austin & Johnson, 2002˙ Kaplan & 

Maehr, 2002˙ Maehr & Zusho, 2009˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010 κ.α.), δεδομένου ότι 

και οι μαθητές της έρευνας που στοχεύουν στο να μην έχουν χειρότερη επίδοση ή στο να 

έχουν καλύτερη επίδοση από τους υπολοίπους, είναι επίσης μαθητές που τείνουν στη 

διενέργεια λιγότερο ποιοτικής μελέτης. Λόγω της μη στατιστικής σημαντικότητας της 

παραπάνω συσχέτισης ωστόσο, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Στην εν λόγω έρευνα ανιχνεύεται επίσης ότι οι μαθητές που τείνουν σε 

ποιοτικότερη μελέτη και μεγαλύτερη επιμονή και προσπάθεια, είναι επίσης μαθητές που 

τείνουν να θεωρούν τους εαυτούς τους επαρκείς και ικανούς στο πιάνο και στη μελέτη 

αυτού, γεγονός που υποστηρίζεται από αρκετές προ-υπάρχουσες έρευνες και θεωρίες 

κινήτρων, που βρίσκουν την αντίληψη αυτεπάρκειας να επηρεάζει θετικά την ποιότητα της 

μελέτης, την επιμονή και την προσπάθεια (βλ. Bonneville-Roussy & Bouffard, 2015˙ 

Bandura, 2001˙ MacIntyre & Potter, 2014˙ Nielsen, 2004˙ Pintrich, 2003˙ Schunk & 

Pajares, 2009˙ Schunk, Pintrich, & Meece, 2010˙ Wigfield & Eccles, 2002˙ Wigfield, 

Tonks, & Klauda, 2009˙ Yoon, 1997). Ωστόσο, η μη εύρεση στατιστικής σημαντικότητας 

στη συσχέτιση αυτών των μεταβλητών στην παρούσα έρευνα, επιβάλλει την περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος.   
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Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές στη μελέτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, σχετίζεται θετικά και σημαντικά με την ενθαρρυντική και υποστηρικτική 

στάση της οικογένειας ως προς τη μελέτη και ενασχόληση με το πιάνο. Αυτό σημαίνει πως 

οι μαθητές που παρουσιάζουν περισσότερο χρόνο μελέτης είναι εκείνοι που κατά κύριο 

λόγο αντιλαμβάνονται τη στάση της οικογένειάς τους ως ενθαρρυντική απέναντι στη 

μελέτη και στη συνέχιση των μαθημάτων πιάνου, και εντοπίζουν το ενδιαφέρον και την 

ιδιαίτερη σημασία που δίνει η οικογένειά τους ως προς την ενασχόλησή τους με το πιάνο. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ως προς αυτό συνάδουν με πλήθος ερευνητικών 

ευρημάτων από την βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο και την θετική επίδραση της 

οικογένειας και της γονικής συμμετοχής στη μουσική μελέτη και επίτευξη-επιτυχία των 

μαθητών (Camilli, 2010˙Comeau & Huta, 2015˙ Comeau, Huta & Lui, 2015˙ Cooper, 

2001˙ Costa-Giomi, 2004˙ Creech & Hallam, 2011˙ Cooper, 2001˙ Corenblum & Marshall, 

1998˙ Davidson et al., 1996˙ Promsukkul & Trakarnrung, 2015˙ Sichivitsa, 2007˙ Yoon, 

1997). Η οριακά μη σημαντική στατιστική συσχέτιση του χρόνου μελέτης με την αντίληψη 

του θετικού ρόλου των φίλων, είναι ένα εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε 

μελέτες και με μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, για να διαφανεί η σύμπλευση ή η διαφωνία με  

ερευνητικά ευρήματα της βιβλιογραφίας που δείχνουν ότι οι μαθητές οι οποίοι 

σημειώνουν μεγαλύτερη δέσμευση και αφοσίωση στις μουσικές δραστηριότητες 

περιβάλλονται συνήθως από φίλους που θεωρούν σημαντική και ωραία τη μουσική 

ενασχόληση (Ebie, 2005˙ Patrick et al., 1999). Η επιρροή του δασκάλου (Creech & 

Hallam, 2011˙ Corenblum & Marshall, 1998˙ Costa-Giomi, Flowers & Sasaki, 2005) στη 

μουσική μάθηση αποτελεί ένα γεγονός που υποστηρίζεται ερευνητικά, αλλά δεν 

επιβεβαιώθηκε από την παρούσα έρευνα. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 

μελέτης και της καλής σχέσης με τον δάσκαλο του πιάνου παρότι εντοπίζεται, δεν 

καταγράφεται ως στατιστικά σημαντική. Επίσης, ως υπαρκτές αλλά μη στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις σημειώνονται η θετική σχέση του χρόνου μελέτης με το 

εσωτερικό κίνητρο της ευχαρίστησης και την αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-

αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης, καθώς και η αρνητική σχέση του χρόνου 

μελέτης με το εξωτερικό κίνητρο αποφυγής της κριτικής. Αν και για να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, αυτό που μπορεί να ισχυριστεί κανείς 

ότι αναδύεται από το τα αποτελέσματα αυτά, είναι η τάση των μαθητών να μελετούν 

περισσότερο όταν αντλούν ευχαρίστηση από τη μελέτη και αισθάνονται ικανοί και 

επαρκείς, σε αντίθεση με τους μαθητές που μελετούν κυρίως για να αποφύγουν την 
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κριτική των γονέων ή του δασκάλου και που τείνουν να σημειώνουν μικρότερο χρόνο 

μελέτης. Δεδομένου ότι πρότερα ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν το παραπάνω (βλ. 

Evans & Bonneville-Roussy, 2016˙ Evans, McPherson & Davidson, 2012˙ McPherson & 

McCormick, 1999˙ Miksza, 2006), θα ήταν χρήσιμη μία αναλυτικότερη διερεύνηση 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τάσεις αυτές που διαφαίνονται ως προς τη θετική σχέση 

του χρόνου μελέτης με την ευχαρίστηση και την αυτεπάρκεια/αυτο-αποτελεσματικότητα, 

αλλά και ως προς την αρνητική σχέση του χρόνου μελέτης με την προσπάθεια αποφυγής 

της κριτικής, ισχύουν όντως για τους έφηβους μαθητές πιάνου στην Ελλάδα. 

 Προχωρώντας στη μεταβλητή της Επιλογής, αυτή φαίνεται ότι σχετίζεται θετικά 

και σημαντικά τόσο με τα εσωτερικά κίνητρα της ευχαρίστησης και της μάθησης, όσο και 

με τη θετική αντίληψη του ρόλου της οικογένειας. Αντιθέτως, η συσχέτιση της επιλογής 

του πιάνου με το εξωτερικό κίνητρο αποφυγής της κριτικής διακρίνεται ως στατιστικά 

σημαντική αλλά αρνητική. Η μεταβλητή της επιλογής συμπυκνώνει το βαθμό αρέσκειας 

της ενασχόλησης των μαθητών με το πιάνο σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες τους, 

την προθυμία τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν πιάνο, καθώς και να ασχολούνται και να 

παίζουν πιάνο στον ελεύθερο χρόνο τους. Επομένως, ως συνάρτηση των παραπάνω 

συμπεραίνεται ότι οι μαθητές που διακρίνονται από σκοπούς μάθησης, βρίσκουν 

ευχάριστη τη διαδικασία της μελέτης, αντιλαμβάνονται ως ενθαρρυντική τη στάση της 

οικογένειάς τους αναφορικά με την ενασχόλησή τους με το πιάνο και δεν παρακινούνται 

στη μελέτη κυρίως από την επιθυμία για αποφυγή της κριτικής, είναι εκείνοι που 

επιδεικνύουν εντονότερα συμπεριφορές προτίμησης και πιο συνειδητής επιλογής της 

δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με εκείνα ανάλογων ερευνών (βλ. Briggs, 2010˙ 

Camilli, 2010˙ Creech & Hallam, 2011˙ Evans, McPherson & Davidson, 2012˙ King, 

2016˙ Sandene, 1997 στο West, 2013˙ Schmidt, 2005˙ Yoon, 1997). Μερικές ακόμα 

συσχετίσεις που ανιχνεύονται στην παρούσα έρευνα αλλά δεν αναδεικνύονται ως 

στατιστικά σημαντικές, είναι η θετική σχέση της επιλογής με την αντίληψη 

αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας και τη θετική αντίληψη του ρόλου των φίλων 

και του δασκάλου, καθώς και η αρνητική σχέση της επιλογής με την αντίληψη του ρόλου 

του κοινωνικού περιβάλλοντος -εκτός της οικογένειας και των φίλων- ως προς τη σημασία 

της ενασχόλησης με το πιάνο. Από αυτές τις συσχετίσεις θα άξιζε να μελετηθεί περαιτέρω 

η επίδραση των αντιλήψεων αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας, του ρόλου των 

φίλων και της σχέσης μαθητή-δασκάλου στην επιλογή της ενασχόλησης και εκμάθησης 

του πιάνου από έφηβους μαθητές, δεδομένου ότι οι θετικές αυτές συσχετίσεις έχουν 
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υποστηριχθεί αρκετά μέσω θεωριών για τα κίνητρα και αντίστοιχων ερευνητικών 

ευρημάτων (βλ. Bandura, 2001˙ Creech & Hallam, 2011˙ Cooper, 2001˙ Ebie, 2005˙ 

Patrick et al., 1999˙ Schunk & Pajares, 2009˙ Taylor, 2010). 

 Από τις συσχετίσεις των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας με διάφορα είδη 

κινήτρων, τα αποτελέσματα ανέδειξαν δύο στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Η πρώτη 

αφορά στην επίδραση του φύλου ως προς την αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-

αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης και η δεύτερη στην αρνητική συσχέτιση 

της ηλικίας ως προς την αντίληψη του ρόλου της οικογένειας.  

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση διαπιστώνεται ότι τα αγόρια διαθέτουν 

υψηλότερες αντιλήψεις αυτεπάρκειας και αυτο-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τα 

κορίτσια. Το εύρημα αυτό διαφωνεί με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα των 

McPherson & O’Neill (2010) που υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια είναι εκείνα που συνήθως 

διαθέτουν υψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας στη μουσική, την οποία και θεωρούν 

ευκολότερο μάθημα σε σχέση με τα αγόρια. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η εν λόγω 

έρευνα -αν και υπήρξε ιδιαίτέρως πολυπληθής και περιλάμβανε συμμετέχοντες πολλών 

διαφορετικών χωρών- αφορούσε γενικότερα στο μάθημα της μουσικής στο σχολείο και όχι 

αποκλειστικά σε μαθητές πιάνου. Αντιθέτως, από την πρόσφατη έρευνα των Egilmez & 

Engur (2017) με έφηβους μαθητές πιάνου διαφαίνεται μία τάση των αγοριών να θεωρούν 

ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο τεχνικής κατάρτισης σε σχέση με τα κορίτσια. Παρόλα 

αυτά, και στην έρευνα των Egilmez & Engur (2017) το εύρημα αυτό δεν εντοπίστηκε ως 

επαρκώς στατιστικά σημαντικό, γεγονός που σε συνδυασμό με τα παραπάνω επιτείνει την 

ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των διαφορών φύλου ως προς τις αντιλήψεις αυτεπάρκειας 

και αυτο-αποτελεσματικότητας έφηβων μαθητών πιάνου. 

Στη δεύτερη στατιστικά σημαντική συσχέτιση της παρούσας έρευνας ουσιαστικά 

περιγράφεται η αντίληψη για την φθίνουσα πορεία της ενθαρρυντικής στάσης της 

οικογένειας με την πάροδο της ηλικίας των μαθητών, καθώς φαίνεται ότι όσο μεγαλώνουν 

οι τελευταίοι τόσο πιο περιορισμένη αντιλαμβάνονται την ενθάρρυνση της οικογένειάς 

τους ως προς τη σπουδή και μελέτη του πιάνου. Ένα τέτοιο εύρημα είναι μάλλον 

αναμενόμενο, καθώς συμφωνεί με έρευνες που βρίσκουν ότι η εμπλοκή των γονιών και 

της οικογένειας στη μουσική σπουδή παύει μερικώς να αναγνωρίζεται ή και να είναι 

εξίσου αποτελεσματική στην περίοδο της εφηβείας του μαθητή (Comeau & Huta, 2015˙ 

Evans, 2015˙ Hallam, 2002) 

Αντίστοιχη αποδεικνύεται και η οριακά μη σημαντική συσχέτιση της ηλικίας των 

μαθητών με την αντίληψη του ρόλου των φίλων, με τους συμμετέχοντες  της έρευνας να 
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εκλαμβάνουν ως λιγότερο θετική και ενθαρρυντική τη στάση των φίλων τους ως προς τη 

σπουδή και ενασχόλησή τους με το πιάνο, όσο μεγαλώνει η ηλικία. Άλλες μη σημαντικές 

συσχετίσεις που εντοπίστηκαν είναι η μείωση του εσωτερικού κινήτρου της ευχαρίστησης, 

των αντιλήψεων αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας και του εξωτερικού κινήτρου 

αποφυγής της κριτικής με την πάροδο της ηλικίας. Από τις συσχετίσεις αυτές, η μείωση 

των εσωτερικών κινήτρων και των αντιλήψεων αυτεπάρκειας/αυτο-αποτελεσματικότητας  

με την πάροδο της ηλικίας έχουν υποστηριχθεί από παρόμοιες έρευνες (βλ. Egilmez & 

Engur, 2017˙ Hallam et al., 2017˙ McPherson & O’Neill, 2010˙ Schatt, 2017), χωρίς όμως 

να επιβεβαιώνονται με σαφήνεια στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

 Ως τελευταίο συμπέρασμα της έρευνας, προκύπτει η θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αντίληψης αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης και του 

εσωτερικού κινήτρου της ευχαρίστησης, συμφωνώντας έτσι με προηγούμενα ερευνητικά 

ευρήματα με βάση τα οποία τα αισθήματα επάρκειας και ικανότητας ενός μαθητή στο 

πιάνο συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευχαρίστησης που βιώνει από τη μελέτη και 

ενασχόλησή του με το πιάνο. Η θετική αυτή συσχέτιση συνάδει σαφώς με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, η οποία και υπογραμμίζει πως το αίσθημα επάρκειας συνιστά μία 

σημαντική προϋπόθεση για τη βίωση ευχαρίστησης σε μία δραστηριότητα ή μαθησιακό 

έργο (Cooper, 2001˙ Grolnick et al., 2002˙ Lepper, Corpus & Iyengar, 2005˙ MacIntyre & 

Potter, 2014˙ Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

 Εν κατακλείδι, αυτό που, κατά την άποψη της συγγραφέως, αναδεικνύεται από την 

παρούσα έρευνα, είναι η σημαντική επιρροή του αισθήματος της ευχαρίστησης, της 

υιοθέτησης στόχων μάθησης και του θετικού ρόλου της οικογένειας στην ενίσχυση της 

προσπάθειας και της επιμονής που επιδεικνύουν οι έφηβοι μαθητές στη μελέτη τους στο 

πιάνο, καθώς και στην ενίσχυση της διάθεσής τους για επιλογή της ενασχόλησης - 

σπουδής στο πιάνο.  

 

 

Β5. Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις 

 
Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται με τη φύση της έρευνας που 

εκπονήθηκε, με πιθανές αδυναμίες του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και 

με το μέγεθος του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, επειδή ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν 

περισσότερο «ανιχνευτικός», η έρευνα θέλησε να προσεγγίσει τη διερεύνηση πολλών 

πιθανών κινητήριων παραγόντων για τη μελέτη και σπουδή στο πιάνο. Το γεγονός αυτό 
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οδήγησε σε ένα ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) αρκετών σε συνολικό αριθμό 

ερωτήσεων αλλά όχι αρκετών ανά υποκλίμακα ερωτήσεων, που θα επέτρεπαν  μία 

ουσιαστικότερη μελέτη των παραγόντων που προσεγγίστηκαν καθώς και των μεταξύ τους 

συσχετισμών.    

Προτείνονται η βελτίωση του ερευνητικού εργαλείου μέσω της αναδιαμόρφωσης 

των υποκλιμάκων που αναδείχθηκαν ως μη αξιόπιστες και του εμπλουτισμού των λοιπόν 

υποκλιμάκων με περισσότερες διερευνητικές ερωτήσεις, καθώς και ο εν συνεχεία 

επανέλεγχός του ερευνητικού εργαλείου σε μεγαλύτερο δείγμα εφήβων μαθητών στον 

Ελλαδικό χώρο. Προτείνεται επίσης η περαιτέρω, εστιασμένη διερεύνηση των 

συσχετίσεων που αναδείχθηκαν ως σημαντικές, αλλά και των συσχετίσεων εκείνων που, 

για διάφορους πιθανούς λόγους, κινήθηκαν οριακά εκτός στατιστικής σημαντικότητας. Σε 

κάθε περίπτωση, η περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων των εφήβων μαθητών στην 

Ελλάδα για τη μελέτη και σπουδή στο πιάνο καθώς και οι συσχετισμοί αυτών με 

διάφορους παράγοντες, κρίνεται αναγκαία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Αναλυτική παρουσίαση της οργάνωσης των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε 

υπο-κλίμακες 

 

Κλίμακες και υποκλίμακες ερωτήσεων - Α΄ Μέρος ερωτηματολογίου 

 

1) Προσπάθεια - Επιμονή:  

 Κινητοποίηση/Αναζήτηση βοήθειας – Ερωτήσεις Α.1, Α.2:  

1. Όταν έχω πρόβλημα να καταλάβω κάτι από όσα μου διδάσκονται στο μάθημα του 

πιάνου, ζητώ αμέσως τη βοήθεια του δασκάλου μου: 

2. Όταν έχω πρόβλημα να καταλάβω κάτι από όσα μου διδάχθηκαν στο μάθημα του 

πιάνου, προσπαθώ να επιλύσω το πρόβλημα αυτό με όποιον τρόπο μπορώ (π.χ. ζητώ 

βοήθεια από τον δάσκαλο ή άλλο πρόσωπο, ή ψάχνω στο διαδίκτυο, ή προσπαθώ μόνος 

μου κ.λ.π.): 

 

 Ποιότητα μελέτης - Ερωτήσεις Α.3, Α.7, Α.8, Α.9: 

3. Όταν μελετάω πιάνο, προσπαθώ να κρατώ το μυαλό μου συγκεντρωμένο στη μελέτη: 

7. Διορθώνω τα λάθη που μου επισημαίνει ο δάσκαλός μου είτε κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος είτε κατά τη διάρκεια της μελέτης μου στο σπίτι: 

8. Διαβάζω με επιμονή οτιδήποτε με δυσκολεύει μέχρι να το μάθω / καταφέρω: 

9. Ακολουθώ τις συμβουλές / οδηγίες που μου δίνει ο δάσκαλός μου για τη μελέτη μου 

στο σπίτι: 

 

 Αντίληψη της Σημασίας της μελέτης – Ερώτηση Α.4 

4. Θεωρώ τη μελέτη απαραίτητη προϋπόθεση για να προοδεύσω στο πιάνο: 

 

 Χρόνος μελέτης – Ερωτήσεις Α.5, Α.6 

5. Αναφορικά με τη μελέτη μου στο πιάνο, θα μπορούσα να πω ειλικρινά ότι για το 

μάθημα μελετάω: 

6. Θεωρώ ότι στο πιάνο μελετάω: 
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2) Επιλογή - Ερωτήσεις Α.10, Α.11, Α.12, Α.13 

10. Σε σύγκριση με τα άλλα μαθήματα / δραστηριότητές μου, το πιάνο μου αρέσει: 

11. Θέλω να συνεχίσω να μαθαίνω πιάνο: 

12. Όταν έχω την ευκαιρία να διαβάσω ή να παίξω πιάνο πέρα από την υποχρεωτική 

μελέτη μου για το μάθημα, το κάνω: 

13. Κάνω πράγματα που έχουν σχέση με το πιάνο και πέρα από το μάθημα (π.χ. 

παρακολουθώ σχετικά βίντεο στο Youtube, πηγαίνω σε συναυλίες, κ.τ.λ.): 

 

 

Κλίμακες και υποκλίμακες ερωτήσεων - Β΄ Μέρος ερωτηματολογίου 

 

1. Εσωτερικά κίνητρα 

 Η ευχαρίστηση – Ερωτήσεις Β.1, Β.2, Β.7 

1. Βρίσκω ευχάριστο το διάβασμα στο πιάνο: 

2. Θα χαρακτήριζα την ενασχόληση με το πιάνο ως ενδιαφέρουσα: 

7. Βρίσκω ευχάριστα και ενδιαφέροντα τα κομμάτια που μελετάω στο πιάνο: 

  

 Η μάθηση – Ερωτήσεις Β.3, Β.4, Β.5, Β.6 

3. Θέλω να μαθαίνω συνεχώς καινούρια πράγματα στο πιάνο: 

4. Θεωρώ την ενασχόληση με το πιάνο σημαντική και ωφέλιμη για εμένα: 

5. Σκοπός μου είναι να καταλαβαίνω και να παίζω όσο το δυνατόν καλύτερα τα κομμάτια 

του μαθήματος: 

6. Σκοπός μου είναι να μάθω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ στο πιάνο: 

 

2. Αντίληψη αυτεπάρκειας, αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου της μάθησης – 

Ερωτήσεις Β.8, Β.9, Β.10, Β.11, Β.12, Β.13 

8. Θεωρώ ότι τα καταφέρνω αρκετά καλά στο πιάνο: 

9. Πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ με επιτυχία στις απαιτήσεις του μαθήματος πιάνου: 

10. Αν μελετήσω σωστά, μπορώ να μάθω τα κομμάτια μου: 

11. Αν προσπαθήσω αρκετά, μπορώ να μάθω τα κομμάτια μου: 

12. Φοβάμαι να κάνω λάθος κατά τη διάρκεια του μαθήματος: 

13. Αγχώνομαι για την απόδοσή μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος: 
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3. Εξωτερικά κίνητρα 

 Αποφυγή κριτικής – Ερώτηση Β.14 

14. Ο κυριότερος λόγος που μελετάω πιάνο είναι για να αποφύγω τη γκρίνια ή την τιμωρία 

του δασκάλου ή / και των γονιών μου: 

 

 Ανταγωνισμός/Συγκριτική υπεροχή – Ερωτήσεις Β.26, Β.27 

26. Προσπαθώ να παίζω πιάνο όσο καλά παίζουν και οι άλλοι μαθητές (δε θέλω να είμαι ο 

χειρότερος): 

27. Σκοπός μου είναι να παίζω πιάνο καλύτερα από τους άλλους μαθητές: 

 

 Η αποδοχή/επιβράβευση – Ερωτήσεις Β.19, Β.22, Β.25, Β.28  

19. Η επιβράβευση και ο θαυμασμός της οικογένειάς μου, όταν παίζω πιάνο, μου προκαλεί 

μεγάλη ικανοποίηση:  

22. Η επιβράβευση και ο θαυμασμός των φίλων μου, όταν παίζω πιάνο, μου προκαλεί 

μεγάλη ικανοποίηση: 

25. Η επιβράβευση από τον δάσκαλο / τη δασκάλα του πιάνου μου προκαλεί μεγάλη 

ικανοποίηση: 

28. Όταν παίζω πιάνο, η επιβράβευση και ο θαυμασμός άλλων ανθρώπων -εκτός των 

φίλων και της οικογένειας- μου προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση: 

 

 Αντίληψη του ρόλου της οικογένειας – Ερωτήσεις Β.15, Β.16, Β.17, Β.18 

15. Η οικογένειά μου θεωρεί σημαντικό το ότι μαθαίνω πιάνο: 

16. Η οικογένειά μου δείχνει ενδιαφέρον για οτιδήποτε έχει να κάνει με το μάθημα του 

πιάνου: 

17. Η οικογένειά μου με ενθαρρύνει να συνεχίσω να μαθαίνω πιάνο: 

18. Οι γονείς μου με ενθαρρύνουν να μελετάω πιάνο όσο το δυνατόν περισσότερο: 

 

 Αντίληψη του ρόλου των φίλων – Ερωτήσεις Β.20, Β.21 

20. Το ότι παίζω πιάνο αρέσει στους φίλους μου: 

21. Οι φίλοι μου θεωρούν σημαντικό το ότι παίζω πιάνο: 

 

 Αντίληψη του δασκάλου και της σχέσης μαζί του – Ερωτήσεις Β.23, Β.24 

23. Έχω πολύ καλή σχέση με τον δάσκαλό μου: 

24. Σε γενικές γραμμές θα περιέγραφα τον δάσκαλό μου με θετικά (καλά) λόγια: 
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 Αντίληψη του ρόλου συστημάτων εκτός της οικογένειας και των φίλων – 

Ερώτηση Β.29 

 

29. Οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου -εκτός των φίλων και της οικογένειας- θεωρούν την 

ενασχόλησή μου με το πιάνο σημαντική και ωφέλιμη για εμένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Επιστολή ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων – Συγκατάθεση συμμετοχής στην έρευνα 



 
 

 

 

 

 

 


