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Εισαγωγή

Η λήψη ακαδημαϊκών και κατ’ επέκτα-
ση επαγγελματικών αποφάσεων είναι 
από τις πιο σημαντικές διαδικασίες 

που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι 
μαθητές κατά την περίοδο της εφηβικής 
και μεταεφηβικής ηλικίας τους, καθώς 
από τις αποφάσεις αυτές θα εξαρτηθεί η 
μελλοντική απορρόφηση τους στην αγορά 
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εργασίας, ο βαθμός της επαγγελματικής 
ικανοποίησης και επιτυχίας τους και το 
επαγγελματικό επίπεδο που θα κινηθούν 
(Δημητρόπουλος, 2007· Gati & Tal, 2007· 
Hoppock, 1976). 

Οι μαθητές/τριες, κατά τη διαδικασία 
λήψης των ακαδημαϊκών και επαγγελμα-
τικών αποφάσεων τους επηρεάζονται από 
πολλούς και διάφορους παράγοντες. Οι 
πιο σημαντικοί από αυτούς μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε τρείς ομάδες: i) τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου 
είτε βιολογικά/κληρονομικά π.χ. το φύλο, 
οι κλίσεις, η σωματική διάπλαση κ.ά. είτε 
επίκτητα π.χ., οι αξίες, τα κίνητρα κ.ά., 
ii) τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
π.χ. οικογένεια, κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση, Μ.Μ.Ε. κ.ά. και iii) τους 
παράγοντες που σχετίζονται με την από-
φαση π.χ. τυχαία γεγονότα, οικονομική 
κρίση, διαθέσιμες πληροφορίες κ.ά. (Δη-
μητρόπουλος, 2007· Σιδηροπούλου-Δημα-
κάκου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2008· 
Goldstein & Hogarth, 1997).

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν ανα-
δείξει τη συμβολή των εκπαιδευτικών 
και εν γένει του σχολείου, μέσω του 
κοινωνικού και εκπαιδευτικού του ρό-
λου, στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
μαθητών και στη διαμόρφωση των επαγ-
γελματικών τους προτιμήσεων (Μπίκος, 
2011· Μωυσιάδου, 2012). Ιδιαίτερα, στο 
περιβάλλον των Μουσικών Σχολείων 
οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
των μαθητών με τους καθηγητές τους, 
μέσω της αλληλεπίδρασης που προ-
σφέρει η συμμετοχή τους σε μουσικά 
σύνολα και εκδηλώσεις/συναυλίες, 
έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρουν στην 
βελτίωση του σχολικού κλίματος και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και εν τέλει 

στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 
(Σιάσος, 2016). 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασί-
ας είναι η διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και 
ακαδημαϊκές αποφάσεις των μαθητών 
των Μουσικών Σχολείων και ο ρόλος 
που διαδραματίζει σε αυτές ο ειδικός 
χαρακτήρας και το σχολικό κλίμα που 
επικρατεί σε αυτά. Ειδικότερα, διερευ-
νήθηκε το κατά πόσο η τάξη φοίτησης, 
το φύλο, ο ρόλος της οικογένειας, οι 
δράσεις Σ.Ε.Π. του σχολείου και των 
φορέων Συ.Ε.Π. και ο ειδικός/μουσικός 
χαρακτήρας του σχολείου σχετίζονται με 
το «προφίλ» λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αποφάσεων των μαθη-
τών/ριών και επηρεάζουν την τελική τους 
επιλογή. Η σπουδαιότητα της έρευνας 
έγκειται στο γεγονός ότι αφενός μεν στο 
περιβάλλον των Μουσικών Σχολείων δεν 
έχει πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα 
και αφετέρου δε ότι από την ίδρυσή τους 
(1988) δεν έχει εφαρμοστεί ο Σ.Ε.Π. στο 
ωρολόγιο πρόγραμμά τους, με αποτέ-
λεσμα η πλειοψηφία των μαθητών τους 
να μην έχει τύχει των ευεργετημάτων 
της Συ.Ε.Π. 

Προφίλ λήψης εκπαιδευτικών  
και επαγγελματικών αποφάσεων

Κάθε άτομο έχει τη δική του αντίλη-
ψη και τις δικές του ιδιαιτερότητες με 
αποτέλεσμα ν\α συμπεριφέρεται με 
διαφορετικό τρόπο –είτε λογικά είτε 
συναισθηματικά– και στρατηγική κατά 
τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αποφάσεων (Δημη-
τρόπουλος, 2007· Pervin & John, 1999). 
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Ερευνητές, ταξινόμησαν τα άτομα με 
βάση τα χαρακτηριστικά τους γνωρί-
σματα κατά τον τρόπο που λαμβάνουν 
αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος 
λήψης απόφασης ενέχει χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας του ατόμου που 
επανεμφανίζονται σε συγκεκριμένες ή 
ανάλογες συνθήκες λήψης απόφασης 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυρο-
πούλου & Δρόσος, 2011).

Η Arroba (1978), ανάλογα με τη 
σπουδαιότητα που προσδίδει το άτο-
μο στη διαδικασία λήψης απόφασης, 
κατηγοριοποίησε τους τρόπους λήψης 
απόφασης σε λογικό, χωρίς σκέψη, δι-
στακτικό, συναισθηματικό, συμβιβαστικό 
και διαισθητικό τρόπο λήψης απόφασης. 
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Harren 
(1979), ο οποίος πρότεινε τρεις τρόπους 
που ενεργεί το άτομο κατά την επιλογή 
στη διαδικασία λήψης απόφασης: i) τον 
ορθολογικό, ii) τον διαισθητικό και iii) 
τον εξαρτημένο τρόπο. Οι διάταξη του 
Harren στηρίζεται στον βαθμό που τα 
άτομα είναι υπεύθυνα έναντι της διαδικα-
σίας λήψης απόφασης και στη διάκριση 
μεταξύ λογικής και συναισθήματος κατά 
την τελική επιλογή (Phillips, Friedlander, 
Pazienza & Kost, 1985).

Εντούτοις, οι παραπάνω θεωρήσεις 
αναφέρονται σε κάποια από τα χαρακτη-
ριστικά του ατόμου που υπερτερούν κατά 
τη διαδικασία λήψης απόφασης και όχι 
στον πολυσύνθετο τρόπο που λαμβάνει 
πραγματικά το άτομο μία εκπαιδευτική 
και επαγγελματική απόφαση (Shiloh, 
Salton & Sharabi, 2002) με αποτέλεσμα τη 
μειωμένη πληροφόρηση του Συμβούλου 
που θα τις χρησιμοποιήσει (Σιδηροπού-
λου-Δημακάκου, 2009). 

Αυτό το κενό προσπάθησαν να κα-

λύψουν οι Gati, Landman, Davidovitch, 
Asulin-Peretz, & Gadassi (2010), οι οποί-
οι υποστήριξαν ότι όταν ο Σύμβουλος 
γνωρίζει μια ποικιλία χαρακτηριστικών, 
αντί του ενός κυρίαρχου χαρακτηριστι-
κού, αποκτάει πιο λεπτομερή εικόνα 
για το πώς το άτομο παίρνει τις απο-
φάσεις. Κατ’ αυτή τη διαπίστωση δεν 
αναφερόμαστε σε τρόπο (style) αλλά σε 
προφίλ (profile) λήψης εκπαιδευτικής 
και επαγγελματικής απόφασης, το οποίο 
αναφέρεται αφενός μεν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ατόμου και αφετέ-
ρου δε στους εξωτερικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης 
απόφασης (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 
2009). Το ερευνητικό εργαλείο που διε-
ρευνά το προφίλ λήψης απόφασης είναι 
το Ερωτηματολόγιο Τρόπων Λήψης 
Επαγγελματικής Απόφασης (Career 
Decision-Μaking Style Questionnaire-
CDSQ) (Gati et al., 2007· Gati et al., 
2010), το οποίο μετονομάσθηκε σε Career 
Decision-Making Profile Questionnaire 
(CDMP) (Gati et al., 2010). Το CDMP, 
μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα 
ελληνικά από τους Σιδηροπούλου-Δη-
μακάκου κ.ά. (2011), χρησιμοποιήθηκε 
στην παρούσα ερευνητική μελέτη με 
σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν τους μαθητές των Μου-
σικών Σχολειών στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές αποφάσεις τους. Κατά τη 
διερευνητική ανάλυση των παραγόντων 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
στάθμισης του ερωτηματολογίου στα 
ελληνικά δεδομένα από τους ερευνητές, 
αναδείχθηκαν επτά προφίλ λήψης από-
φασης: i) Ταχύτητα λήψης της τελικής 
απόφασης, ii) Συλλογή και Επεξεργασία 
Πληροφοριών, iii) Επιθυμία να ευχα-
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ριστήσεις τους άλλους – Εξάρτηση, iv) 
Αναζήτηση συμβουλής από άλλους, v) 
Εσωτερική Έδρα Ελέγχου, vi) Επιδί-
ωξη για το ιδανικό επάγγελμα και vii) 
Προθυμία για συμβιβασμό.

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία έγινε 
χρήση ποσοτικής έρευνας, καθώς συγκε-
ντρώθηκαν στοιχεία με σκοπό την κατα-
γραφή των παραγόντων που επιδρούν 
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
αποφάσεις των μαθητών της Β’ και Γ’ 
Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. 
Ειδικότερα, στόχοι της έρευνας είναι: 
• Η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μαθητών/τριών για τις πεποιθήσεις 
των γονέων τους για το επαγγελ-
ματικό τους μέλλον και κατά πόσο 
αυτές τους επηρεάζουν στη λήψη 
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αποφάσεών.

• Η διερεύνηση του βαθμού αποτελε-
σματικότητας των δράσεων Σ.Ε.Π. και 
των φορέων Συ.Ε.Π. στη διαδικασία 
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελ-
ματικών αποφάσεών των μαθητών 
του Μουσικού Σχολείου.

• Η διερεύνηση του βαθμού και του 
τρόπου που επηρεάζει το κλίμα και 
ο εξειδικευμένος χαρακτήρας του 
Μουσικού Σχολείου τις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές αποφάσεις των 
μαθητών/ριών του.

• Η διερεύνηση του προφίλ λήψης 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
απόφασης των μαθητών/ριών των 
Μουσικών Σχολείων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώ-

το τρίμηνο του 2017 σε μαθητές της Β’ και 
Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ιλίου 
στους οποίους χορηγήθηκε ένα δομημένο 
ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία 
διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος αποτε-
λείται από ερωτήματα που αφορούν τα 
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και 
τον τρόπο και τον βαθμό που επηρεάζει 
η οικογένεια τη διαδικασία λήψης των 
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών απο-
φάσεών των παιδιών τους. Το δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο 
CDMP. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει 
ερωτήσεις που διερευνούν τη συμβολή 
της Συμβουλευτικής Ε.Π. και του Σ.Ε.Π. 
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
αποφάσεις των μαθητών και τον βαθμό 
και τον τρόπο που ο ειδικός χαρακτήρας 
και το κλίμα του Μουσικού σχολείου 
έχει επηρεάσει τις αποφάσεις αυτές. Τα 
ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν με 
μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής 
στατιστικής με χρήση του στατιστικού 
λογισμικού SPSS (version 22).

Περιγραφή του δείγματος

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 
118 μαθητές/τριες του Μουσικού Σχο-
λείου Ιλίου, εκ των οποίων οι 46 είναι 
αγόρια (ποσοστό 38,7%) και οι 72 κορί-
τσια (ποσοστό 60,5%). Εξ’ αυτών, οι 63 
(ποσοστό 53%) φοιτούν στη Β’ Λυκείου 
και οι 55 (ποσοστό 47%) στη Γ’ Λυκείου. 
Οι τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου επιλέχθη-
καν διότι κατά τη διάρκεια φοίτησης 
τους σε αυτές, οι μαθητές καλούνται να 
πάρουν τις σημαντικότερες αποφάσεις 
όσον αφορά τον ακαδημαϊκό και τον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό. 
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Σημειώνεται δε ότι το Μουσικό Σχολείο 
Ιλίου όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 
συγκεντρώνει μαθητές από μία μεγάλη 
γεωγραφική έκταση της Αθήνας και 
της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής. 
Σε αυτή περιλαμβάνονται οι περιοχές 
Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Γαλά-
τσι, Πατήσια, Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. 
Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση, 
Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, 
Καματερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη, 
Θρακομακεδόνες, Αχαρνές, Άνω Λιό-
σια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, 
Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, 
Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή. 

Αποτελέσματα – Σχολιασμός

Παράγοντες που επηρεάζουν τις ακαδη-
μαϊκές και επαγγελματικές αποφάσεις 
των μαθητών/τριών της έρευνας.

Οικογένεια των μαθητών/τριών: Σχε-
δόν όλοι οι ερωτηθέντες μαθητές/τριες 
(ποσοστό 95,8%) απάντησαν πως έχουν 
συζητήσει με τους γονείς τους τα εκπαι-
δευτικά και επαγγελματικά τους σχέδια 
και σε ποσοστό 77,12% οι μαθητές/
τριες πιστεύουν ότι οι γονείς τους συμ-
φωνούν με αυτά. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι έφηβοι συζητούν με τους γονείς 
τους τα επαγγελματικά τους σχέδια, 
γεγονός που οδηγεί τις περισσότερες 
φορές σε συμφωνία (Σιδηροπούλου, 
Μυλωνάς & Αργυροπούλου, 2003· Ot-
to, 2000). Η συμμετοχή του γονέα στη 
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής απόφασης, αν γίνει 
εποικοδομητικά και υποστηρικτικά 
οδηγεί σε υψηλό βαθμό αισιοδοξίας 
για το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό 

μέλλον των μαθητών (Gardner-Neblett 
& Schnabel-Cortina, 2006). Σε αυτή την 
παραδοχή κυμαίνεται η πεποίθηση των 
ερωτηθέντων σε ποσοστό 68,9%, ότι οι 
γονείς τους θα ήθελαν ένα επάγγελμα 
που θα το έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι 
μαθητές και θα τους ταιριάζει.

Ο ΣΕΠ και οι φορείς ΣυΕΠ: Η πλει-
οψηφία των μαθητών/τριών σε ποσοστό 
77,3%, δεν έχουν απευθυνθεί σε κάποιον 
φορέα ΣυΕΠ, δημόσιο ή ιδιωτικό, για 
να βοηθηθούν στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές αποφάσεις που έχουν 
ήδη πάρει ή πρόκειται να πάρουν. Εντού-
τοις, οι υπόλοιποι μαθητές/τριες που 
επισκέφτηκαν είτε το οικείο ΚΕ.ΣΥ.Π. 
Ιλίου είτε ιδιωτικό φορέα είτε ιδιώτη 
σύμβουλο σταδιοδρομίας, δήλωσαν ότι 
είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρε-
σίες Συ.Ε.Π. που τους προσφέρθηκαν 
από μέτρια έως πάρα πολύ σε ποσοστό 
73,06%. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να 
αναφερθεί η μη-εφαρμογή του Σ.Ε.Π. 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών 
Σχολείων, με αποτέλεσμα οι μαθητές 
τους να μην γνωρίζουν επί τη πράξη τα 
οφέλη της Συ.Ε.Π. στη διαδικασία λήψης 
των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αποφάσεών τους. Σε αυτή την απουσία 
οφείλεται εν μέρει το μεγάλο ποσοστό 
μαθητών/τριών που δεν αναζήτησαν 
βοήθεια σε κάποιον ειδικό σύμβουλο. 
Επίσης, το μικρό ποσοστό μαθητών/
τριών (13%) που έχει επισκεφτεί, μέχρι 
την διεξαγωγή της έρευνας, το οικείο 
ΚΕ.ΣΥ.Π. φανερώνει τον μικρό βαθμό 
εμπλοκής του φορέα με το σχολείο και 
τους μαθητές. 

Ο ειδικός χαρακτήρας του Μουσικού 
Σχολείου: Οι μαθητές/τριες σε ποσοστό 
61,3% θεωρούν ότι το κλίμα και η ιδιαι-
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τερότητα του Μουσικού Σχολείου καθώς 
και η φοίτησή τους σε αυτό, τους έχει 
επηρεάσει θετικά στις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές αποφάσεις τους. 
Αναντίρρητα, το σχολείο διαμορφώνει 
αξίες και πρότυπα στους μαθητές και 
καθορίζει τη κατεύθυνση της επαγγελμα-
τικής μόρφωσης που θα λάβει ο μαθητής 
μέσα από τον ειδικό χαρακτήρα του 
(Κασσωτάκης, 1999). Στην παραπάνω 
διατύπωση κυμάνθηκαν και οι απαντή-
σεις των μαθητών στην ανοιχτού τύπου 
ερώτηση «με ποιο τρόπο το Μουσικό Σχο-
λείο τους επηρέασε στις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές τους αποφάσεις;» 
όπου οι περισσότερες απαντήσεις τους 
περιγράφονται από τις προτάσεις «η 
φοίτησή μου στο Μουσικό Σχολείο με 
ενέπνευσε να ασχοληθώ επαγγελματικά 
με τη μουσική», «ενημερώθηκα για τις 
σχολές μουσικής και τα επαγγελματι-
κά τους δικαιώματα από πρώτο χέρι», 
«γνώρισα το επάγγελμα του μουσικού» 
και «θα μου δώσει τη δυνατότητα να 
συνδυάσω το επάγγελμα που θα επιλέξω 
με τη μουσική». Επίσης ένα μικρό ποσο-
στό μαθητών ανέφερε πως το κλίμα του 
σχολείου και η συναναστροφή με τους 
καθηγητές, τους βοήθησε να αναπτύξουν 
έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης και να 
αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση 
στις αποφάσεις τους. 

Η επιρροή του ειδικού χαρακτήρα του 
Μουσικού Σχολείου στις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές αποφάσεις των 
μαθητών/τριών διαφαίνεται και από 
την πρόθεση τους να επιλέξουν τμήματα 
Μουσικών Σπουδών ως πρώτες επιλογές 
στο Μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων 
για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε ποσοστό 28,6%, καθώς 

και από το γεγονός, ότι επιθυμούν να 
εργαστούν ως μουσικοί παράλληλα με 
τις σπουδές τους σε άλλο αντικείμενο 
σε ποσοστό 79,66%. Οι παραπάνω προ-
τιμήσεις των μαθητών να σπουδάσουν 
σε άλλα επιστημονικά πεδία πλην της 
μουσικής καθώς και να εκμεταλλευτούν 
επαγγελματικά τη μουσική παιδεία και 
τις γνώσεις που πήραν κατά τη διάρκεια 
των σχολικών τους χρόνων, περιγράφουν 
τον σκοπό των Μουσικών Σχολείων, 
όπου σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 
1824/1988 είναι «η προετοιμασία και 
η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν την επαγγελματι-
κή κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να 
υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά 
επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή 
επαγγελματικής έκφρασης» (Ν. 1824-
ΦΕΚ 296/30-12-1988). 

 Προφίλ λήψης εκπαιδευτικών και επαγ-
γελματικών αποφάσεων των μαθητών/
ριών του δείγματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
απαντήσεων των μαθητών/τριών στο 
ερωτηματολόγιο CDMP οι παράγοντες 
«Επιδίωξη για το ιδανικό επάγγελμα» 
(μ.ο.=5,48) και «Εσωτερική Έδρα 
Ελέγχου» (μ.ο.=5,40) σημείωσαν τις 
υψηλότερες βαθμολογίες και ακολού-
θησαν οι παράγοντες «Συλλογή και 
Επεξεργασία πληροφοριών» (μ.ο.=5,08) 
και «Αναζήτηση συμβουλής από άλ-
λους» (μ.ο.=4,53) με επίσης υψηλές 
βαθμολογίες. Μέτριες βαθμολογίες 
είχαν οι παράγοντες «Ταχύτητα λήψης 
της τελικής απόφασης» (μ.ο.=4,08), και 
«Προθυμία για συμβιβασμό» (μ.ο.=3,16). 
Τη μικρότερη βαθμολογία σημείωσε ο 
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παράγοντας «Επιθυμία να ευχαριστήσεις 
τους άλλους - Εξάρτηση» (μ.ο.=2,19).

Το κλίμα του σχολείου και ο ιδιαίτε-
ρος χαρακτήρας του, όπως σημειώθηκε 
σε προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί 
παράγοντα που βοηθάει τους μαθητές 
να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση κατά 
τη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγ-
γελματικών τους αποφάσεων και να 
επιδιώξουν για αυτούς το ιδανικό επάγ-
γελμα. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και 
η υψηλή βαθμολογία που σημειώθηκε 
από τους μαθητές στο ερωτηματολόγιο 
CDMP στον παράγοντα «Επιδίωξη για 
το ιδανικό επάγγελμα» (μ.ο.=5,48). Από 
την άλλη, η επιδίωξη αυτή συνδέεται 
με τη σχετικά χαμηλή βαθμολογία του 
παράγοντα «Προθυμία για συμβιβασμό» 
(μ.ο.=3,16), κατά τον οποίο οι μαθητές/
τριες δείχνουν ότι δεν σκέφτονται να 
στραφούν σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές λύσεις. 

Η υψηλή βαθμολογία στον παράγοντα 
«Εσωτερική Έδρα Ελέγχου» (μ.ο.=5,40) 
ενδέχεται να δηλώνει ότι οι μαθητές πι-
στεύουν ότι ελέγχουν οι ίδιοι το επαγγελ-
ματικό τους μέλλον και ότι οι αποφάσεις 
που παίρνουν το επηρεάζουν αντίστοιχα 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2011). 
Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι οι μαθητές/τριες των Μου-
σικών Σχολείων, έχουν ήδη πάρει την 
απόφαση τους από την Α’ Λυκείου να 
συνεχίσουν ή όχι σε Μουσικά Τμήματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακολου-
θώντας τα αντίστοιχα μουσικά μαθήματα 
επιλογής στο πρόγραμμα του σχολείου, 
τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά για 
την εισαγωγή τους στις αντίστοιχες σχο-
λές. Άλλωστε, ένας στους τρεις μαθητές/
τριες του δείγματος δηλώνει ότι έχει 

αποφασίσει να σπουδάσει σε Μουσική 
Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
θέτοντας την, στην πρώτη προτίμηση του 
Μηχανογραφικού του Δελτίου.

Επιπρόσθετα, η υψηλή βαθμολογία 
στον παράγοντα «Εσωτερική Έδρα 
Ελέγχου» συνδέεται με τη χαμηλή βαθ-
μολογία του παράγοντα «Επιθυμία να 
ευχαριστήσεις τους άλλους - Εξάρτηση» 
(μ.ο.=2,19) όπου οι μαθητές λαμβάνουν 
εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη των αποφάσε-
ών τους, δίχως να νιώθουν την ανάγκη να 
ικανοποιήσουν τα θέλω των σημαντικών 
άλλων. Επίσης, συνδέεται με τη σχετικά 
υψηλή βαθμολογία του παράγοντα «Τα-
χύτητα λήψης της τελικής απόφασης» 
(μ.ο.=4,08), ο οποίος καταγράφεται 
υψηλότερος από αντίστοιχη έρευνα σε 
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου (μ.ο.=3,84) 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2011) 
και από έρευνα σε μαθητές Β’ και Γ’ τά-
ξης Πειραματικού Λυκείου και Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου (μ.ο.=3,71) 
(Ζούζουλα, 2017). Οι επίσης υψηλές 
βαθμολογίες στους παράγοντες «Συλ-
λογή και Επεξεργασία πληροφοριών» 
(μ.ο.=5,08) και «Αναζήτηση συμβουλής 
από άλλους» (μ.ο.=4,53), υποδηλώνουν 
αφενός μεν τη σχολαστικότητα στην 
αναζήτηση, ανάλυση και επεξεργασία 
των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
πληροφοριών και αφετέρου δε την ανα-
ζήτηση υποστήριξης κατά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων (Σιδηροπούλου-Δη-
μακάκου κ.ά., 2011).

Από την επαγωγική ανάλυση των 
δημογραφικών στοιχείων της έρευνας 
ως προς τους 7 παράγοντες του ερωτη-
ματολογίου CDMP συμπεραίνουμε τα 
ακόλουθα.

Οι μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου δή-



376

λωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 
τους μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου ότι κα-
τά τη διαδικασία λήψης των επαγγελματι-
κών τους αποφάσεων ζητούν συχνότερα 
συμβουλές από άλλους. Το παραπάνω 
εύρημα εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου βρίσκονται 
πιο κοντά στην τελική εκπαιδευτική και 
επαγγελματική τους επιλογή σε σχέση με 
τους μαθητές της Β’ Λυκείου. Επίσης, σε 
έρευνα της Ζούζουλα (2017) σε μαθητές 
της Β’ και Γ’ Λυκείου, διαπιστώθηκε ότι 
όσο αυξάνεται η ηλικία των μαθητών, 
τόσο πιο πολύ αυξάνεται και το άγχος 
τους που οφείλεται στη διαδικασία λή-
ψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
απόφασης. Από τα παραπάνω, μπορεί 
να ειπωθεί ότι, οι μαθητές/τριες όσο 
πιο κοντά πλησιάζουν στις πανελλήνιες 
εξετάσεις τόσο αυξάνεται το άγχος τους 
για την τελική εκπαιδευτική και επαγ-
γελματική επιλογή τους και αναζητούν 
συχνότερα συμβουλές από άλλους.

Οι μαθήτριες του δείγματος δήλωσαν 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 
μαθητές ότι κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων είναι σχολαστικές κατά 
τη συλλογή πληροφοριών, τις οποίες 
αναλύουν στα συστατικά τους για να τις 
επεξεργαστούν αποτελεσματικότερα. 
Σημειώνεται ότι, αντίστοιχη διαφοροποί-
ηση διαπιστώθηκε και στην έρευνα των 
Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά. (2011). 

Κατά τη στατιστική ανάλυση, δι-
ενεργήθηκε έλεγχος συσχέτισης των 
7 παραγόντων του ερωτηματολογίου 
CDMP μεταξύ τους. Από τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου συσχέτισης Pearson 
παρατηρήθηκε πως, οι μαθητές/τριες του 
δείγματος όσο πιο ταχείς είναι κατά τη 
λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων 

τους τόσο λιγότερο επιθυμούν i) να 
ευχαριστήσουν, μέσω της απόφασής 
τους, τους σημαντικούς άλλους ii) να 
αναζητούν συμβουλές τους iii) όταν συ-
ναντήσουν δυσκολίες στην αρχική τους 
επιλογή να στραφούν σε εναλλακτικές 
επιλογές. Από την άλλη, οι μαθητές/
τριες όσο πιο ταχείς είναι κατά τη λήψη 
των επαγγελματικών αποφάσεων τους 
τόσο περισσότερο i) δηλώνουν πως οι 
αποφάσεις τους επηρεάζουν το επαγ-
γελματικό μέλλον τους και ii) πιστεύουν 
πως θα επιλέξουν το επάγγελμα που 
τους ταιριάζει απόλυτα. 

Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι όσο 
περισσότερο πιστεύουν πως οι αποφάσεις 
τους επηρεάζουν το επαγγελματικό μέλ-
λον τους τόσο λιγότερο όταν συναντήσουν 
δυσκολίες στην αρχική τους επιλογή θα 
στραφούν σε εναλλακτικές επιλογές. 
Τέλος, οι μαθητές/τριες του δείγματος 
όσο περισσότερο λαμβάνουν τις επαγ-
γελματικές αποφάσεις τους με γνώμονα 
να ευχαριστήσουν τους σημαντικούς 
άλλους π.χ. γονείς, φίλους κ.ά. δηλώνο-
ντας επίσης εξάρτηση μαζί τους, τόσο 
περισσότερο i) αναζητούν τις συμβουλές 
τους και ii) όταν συναντήσουν δυσκολίες 
στην αρχική τους επιλογή θα στραφούν 
σε εναλλακτικές επιλογές. Από την άλλη, 
τόσο λιγότερο πιστεύουν πως οι αποφά-
σεις τους επηρεάζουν το επαγγελματικό 
μέλλον τους. Έρευνες έχουν δείξει πως 
το άτομο που ασχολείται με καλλιτεχνι-
κά επαγγέλματα, έχει διαμορφώσει την 
εικόνα του εαυτού του ως καλλιτέχνης 
από την παιδική του ηλικία, επομένως 
το ίδιο το άτομο δεν θεωρεί πως τίθεται 
ζήτημα επιλογής επαγγέλματος κατά 
την περίοδο της εφηβείας (Wuthnow, 
2001). Επιπλέον, η ενασχόληση με την 
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τέχνη είναι μια δυναμική διαδικασία 
που το άτομο τη βιώνει σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξής του, μέσα από καλλιτεχνικές 
δράσεις που συμμετέχει και δημιουργεί 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπού-
λου & Δρόσος, 2014). Συσχετίζοντας, τον 
υψηλό βαθμό του παράγοντα «ταχύτητα 
λήψης της τελικής απόφασης» με τους 
αντίστοιχους χαμηλότερους βαθμούς 
του ίδιου παράγοντα σε έρευνες που 
διεξήχθησαν σε άλλου είδους σχολεία 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2011; 
Ζούζουλα, 2017), μπορεί να ειπωθεί ότι, η 
διαφορά αυτή παρατηρείται λόγω της ενα-
σχόλησης των μαθητών με τη μουσική, της 
επιλογής να ασχοληθούν επαγγελματικά 
με αυτή και τον αυτοπροσδιορισμό τους 
ως καλλιτέχνες. Από την άλλη, έχει δια-
πιστωθεί ότι ο παράγοντας «καλλιτεχνικό 
ταλέντο» υπερισχύει των υπόλοιπων πε-
ριβαλλοντικών παραγόντων που μπορούν 
να επηρεάσουν τη λήψη επαγγελματικής 
απόφασης (Σιδηροπούλου-Δημακάκου 
κ.ά., 2014). Η παραπάνω διαπίστωση 
εξηγεί εν μέρει την αρνητική στατιστική 
συσχέτιση του παράγοντα «Ταχύτητα 

λήψης της τελικής απόφασης» με τους 
παράγοντες «Επιθυμία να ευχαριστήσεις 
τους άλλους-Εξάρτηση», «Αναζήτηση 
συμβουλής από άλλους» και «Προθυμία 
για συμβιβασμό». 

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
προκύπτει, ότι οι μαθητές συζητούν τα 
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους 
σχέδια με τους γονείς τους, οι οποίοι 
συμφωνούν με αυτά. Επίσης, αν και ο 
εξειδικευμένος χαρακτήρας του Μου-
σικού Σχολείου δεν αποτελεί de facto 
αντίστοιχη επαγγελματική προτίμηση, 
αλλά μόνο έναν παράγοντα από τους 
πολλούς που επηρεάζουν τις εκπαιδευ-
τικές και επαγγελματικές επιλογές των 
μαθητών, οι μαθητές/τριες θεωρούν ότι 
η φοίτησή τους σε αυτά καθώς και το 
κλίμα που επικρατεί, λόγω του ειδικού/
μουσικού χαρακτήρα, τους έχει επηρε-
άσει θετικά στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων αυτών. 
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