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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με πρόβλημα όρασης 

είναι  ιδιαίτερα  σημαντική,  δεδομένου  του  ρόλου  της  όρασης  για  τη  διεκπεραίωση 

καθημερινών δραστηριοτήτων και  τη συμμετοχή στις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  με 

επάρκεια. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό, διαπίστωσαν, εν 

γένει,  ελλείμματα  στις  κοινωνικές  δεξιότητες  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης, 

δυσκολίες στην κινητική ανάπτυξη και προβλήματα σε κάποιους τομείς της καθημερινής 

λειτουργικότητας. Ωστόσο, τονίζεται στη βιβλιογραφία η αλληλεπίδραση ατομικών και 

περιβαλλοντικών  παραγόντων,  οι  οποίοι  διευκολύνουν  ή  δυσχεραίνουν  την  πορεία 

ανάπτυξης  των παιδιών με  πρόβλημα όρασης.  Στόχος  της  παρούσας έρευνας  ήταν η 

αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 49 παιδιών και εφήβων με πρόβλημα 

όρασης  στον  ελληνικό  πληθυσμό,  με  τη  χρήση  της  Κλίμακας  Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς  Vineland (Vineland Adaptive Behavior Scales;  Sparrow,  Balla & 

Cicchetti, 1984). Αρχικά, έγινε σύγκριση της επίδοσής τους με αυτή των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και των παιδιών με πρόβλημα όρασης, με βάση τις νόρμες που παρέχει το 

εργαλείο μέτρησης. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι διαφοροποιήσεις  στη βαθμολογία εντός 

της ομάδας των παιδιών με πρόβλημα όρασης σε σχέση με τα ατομικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η επίδοση στους περισσότερους 

τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μειωνόταν με την αύξηση της ηλικίας στα 

άτομα με πρόβλημα όρασης. Ακόμη, φάνηκε ότι οι μαθητές των γενικών σχολείων είχαν 

υψηλότερες  επιδόσεις  στην  κοινωνικοποίηση,  ενώ  τα  άτομα  με  μειωμένη  όραση 

υπερτερούσαν  στις  κινητικές  δεξιότητες.  Για  όλα  τα  άτομα του  δείγματος,  η  υψηλή 

βαθμολογία  στον  τομέα  της  επικοινωνίας  συνοδευόταν  από  υψηλή  βαθμολογία  στον 

τομέα  της  κοινωνικοποίησης  και  στον  τομέα  της  καθημερινής  διαβίωσης.  Τέλος, 

διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση στην καθημερινή διαβίωση και 

στην επίδοση στην κοινωνικοποίηση και στις κινητικές δεξιότητες. 

Λέξεις-κλειδιά:  πρόβλημα  όρασης,  προσαρμοστική  συμπεριφορά,  επικοινωνία, 

κοινωνικοποίηση, Vineland Adaptive Behavior Scales
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Προβλήματα όρασης 

Ο νομικός ορισμός της μερικής όρασης αναφέρεται σε οπτική οξύτητα μεταξύ 

3/60  και  6/60,  όπως  μετράται  με  τον  πίνακα  Snellen.  Ο  αντίστοιχος  εκπαιδευτικός 

ορισμός,  περιλαμβάνει  τα  παιδιά  με  σημαντικό  πρόβλημα  όρασης  που  χρειάζονται 

τροποποιήσεις στις μεθόδους διδασκαλίας, τα υλικά και το μαθησιακό περιβάλλον, για 

να  επιτύχουν  στο  σχολείο.  Καθώς  ένα  πρόβλημα  όρασης  μπορεί  να  έχει  πολύ 

συγκεκριμένη επίδραση, η οπτική οξύτητα αποτελεί φτωχή ένδειξη των εκπαιδευτικών 

δυσκολιών  του  παιδιού.  Στην  περίπτωση  της  τύφλωσης,  η  οπτική  οξύτητα  είναι 

μικρότερη από 3/60 στο καλύτερο μάτι μετά από διόρθωση. Με βάση τα κριτήρια του 

Snellen,  περίπου  80% των  παιδιών  που  κατηγοριοποιούνται  ως  τυφλά έχουν  κάποιο 

ποσοστό χρήσιμης όρασης ή κάποια αντίληψη του φωτός, την οποία μπορούν να μάθουν 

να χρησιμοποιούν για να βοηθηθούν στον προσανατολισμό τους και να ερμηνεύσουν το 

περιβάλλον. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ο όρος ‘τύφλωση’ αναφέρεται στα άτομα που 

δεν έχουν καθόλου όραση ή μόνο αντίληψη του φωτός και η μάθησή τους στηρίζεται σε 

απτικά ή ακουστικά μέσα, ενώ απαιτείται και ειδικός εξοπλισμός για την πρόσβαση στο 

σχολικό πρόγραμμα (Webster & Roe, 1998). 

Σε μερικές περιπτώσεις, εμπλέκεται στον ορισμό της τύφλωσης και η μέτρηση 

του οπτικού πεδίου, που αναφέρεται στο βαθμό που μπορούμε να δούμε το περιβάλλον 

μας χωρίς να κουνήσουμε το κεφάλι ή τα μάτια μας (Aitken & Buultjens, 1992, αναφορά 

από Webster & Roe, 1998). Όταν υπάρχει απώλεια οπτικού πεδίου, ακόμη και ένα άτομο 

με οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 3/60 μπορεί να θεωρηθεί ως τυφλό (Webster & Roe, 

1998). 
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1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αναπτυξιακή πορεία στα παιδιά με πρόβλημα 
όρασης

Στο σημείο αυτό, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία των 

παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης.  Όπως  παραθέτει  ο  Hodapp (1998),  η  ανάπτυξη  των 

παιδιών αυτών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σημασίας της όρασης στη 

γενική  ανάπτυξη  ενός  ατόμου.  Μάλιστα,  η  περίπτωση  των  τυφλών  παιδιών 

αντιμετωπίζεται από πολλούς θεωρητικούς ως ιδανική για την διερεύνηση του ρόλου της 

ανατροφής ή της κληρονομικότητας (nature or nurture). Βέβαια, ένας παράγοντας που 

δυσχεραίνει τη μελέτη στον τομέα αυτό είναι η σπανιότητα των προβλημάτων όρασης 

και η συνύπαρξη καταστάσεων όπως η νοητική καθυστέρηση, οι κινητικές δυσκολίες και 

η κώφωση. 

Πιο ειδικά, οι Webster & Roe (1998) αναφέρουν ότι η όραση λαμβάνει από νωρίς 

εξέχουσα θέση καθώς αναπτύσσεται γρήγορα (στον 6ο μήνα η οπτική οξύτητα φτάνει 

στα 6/60). Επιπλέον, αποτελεί την αίσθηση που συντονίζει και ενσωματώνει ένα μεγάλο 

αριθμό  πληροφοριών  ταυτόχρονα  και  με  ακρίβεια.  Στην  περίπτωση  απουσίας  της,  η 

αναπαράσταση της γνώσης γίνεται μέσω των άλλων αισθήσεων, που όμως είναι λιγότερο 

λεπτομερής  και  απαιτεί  μεγαλύτερη  απομνημόνευση.  Ακόμη,  ισχυρίζονται  ότι  η 

πεποίθηση για την αναπλήρωση μέσω αυξημένης οξύτητας των άλλων αισθήσεων δεν 

είναι  αληθινή,  καθώς  αυτό  που  συμβαίνει  στην  πραγματικότητα  είναι  μια  αυξημένη 

ικανότητα στη χρήση της υπολειπόμενης όρασης και στην επικέντρωση σε πληροφορίες 

μέσω της ακοής και της αφής. 

Εν  γένει,  οι  διάφορες  θεωρίες  για  την  ανάπτυξη  των  παιδιών  με  πρόβλημα 

όρασης υποστηρίζουν είτε ότι υπάρχει μια αναπτυξιακή καθυστέρηση, δηλαδή τα παιδιά 

αυτά διέρχονται από τα ίδια στάδια με τα βλέποντα παιδιά, αλλά με πιο αργό ρυθμό, είτε 

ότι διαφέρει ολοκληρωτικά η ανάπτυξή τους και δεν υπάρχει όφελος από τη σύγκριση με 

την  ανάπτυξη  των  βλεπόντων.  Ωστόσο,  ο  Warren (1994)  ισχυρίζεται  ότι  υπάρχουν 

κάποιοι  γενικοί  κανόνες στην ανάπτυξη όλων των παιδιών, αλλά σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να εξετάζεται η επίδραση του περιβάλλοντος του παιδιού και των αντιληπτικών 

ικανοτήτων του. 
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Πιο αναλυτικά, ο Warren (1994) προτείνει την προσέγγιση των προσαρμοστικών 

έργων  προκειμένου  να  εξηγήσει  την  ανάπτυξη  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης. 

Σύμφωνα  μ’  αυτή,  τα  παιδιά  κατά  την  ανάπτυξή  τους  αντιμετωπίζουν  ένα  σύνολο 

προσαρμοστικών έργων που αφορούν στη γνώση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου 

και  στις  γνωστικές  δεξιότητες,  με  βάση  τις  προσωπικές  τους  ικανότητες  και 

χαρακτηριστικά.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  όπως  και  η  φύση  των  προσαρμοστικών 

έργων,  διαμορφώνονται  από  το  περιβάλλον  και  για  το  λόγο  αυτό  προκαλούνται  οι 

διακυμάνσεις  στην  ανάπτυξη  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης.  Συνεπώς,  ποτέ  δυο 

παιδιά  δεν  ακολουθούν  την  ίδια  πορεία  ανάπτυξης  αλλά  το  αναπτυξιακό  προφίλ 

καθορίζεται  μοναδικά  από  την  περίπλοκη  αλληλεπίδραση  των  παραγόντων  που 

προαναφέρθηκαν. 

Από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις, πηγάζουν οι βασικές μέθοδοι για τη 

διερεύνηση της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών με πρόβλημα όρασης. Η πρώτη είναι 

η συγκριτική προσέγγιση, που δίνει έμφαση στη σύγκριση με τις νόρμες του τυπικού 

πληθυσμού για να μελετήσει την επίδραση της απουσίας της όρασης και τις διαφορές με 

τους βλέποντες (Warren,  1994). Αν και οι  περισσότερες έρευνες βασίζονται σ’ αυτή, 

κατά  την  άποψη  των  Webster &  Roe (1998)  η  συγκριτική  προσέγγιση  θεωρεί  το 

πρόβλημα  όρασης  ως  έλλειμμα  που  εδράζεται  μόνο  εντός  του  ατόμου  και 

αντικατοπτρίζει τις χαμηλές προσδοκίες για τα παιδιά αυτά. Έτσι, περιορίζονται και οι 

ευκαιρίες που τους παρέχονται. Η δεύτερη προσέγγιση, είναι η προσέγγιση των ατομικών 

διαφορών και προσπαθεί να εξηγήσει τις διαφορές εντός του ίδιου του πληθυσμού των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης. Στοχεύει, δηλαδή, να διερευνήσει τη φύση και την αιτία 

των διακυμάνσεων στα διάφορα χαρακτηριστικά των ατόμων με πρόβλημα όρασης, η 

οποία είναι συνήθως συνεργεία πολλών παραγόντων που αλληλεπιδρούν. Σ’ αυτή την 

περίπτωση  στόχος  της  παρέμβασης  είναι  η  μεγιστοποίηση  της  ανάπτυξης  (Warren, 

1994). 

Τέλος,  μια  σημαντική  παράμετρος  στην  αναπτυξιακή  πορεία  των  παιδιών  με 

πρόβλημα  όρασης  είναι  και  η  αξιολόγηση  του  βαθμού  της  προόδου  και  των 

παλινδρομήσεων. Κι αυτό γιατί  αφενός, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η όραση ενός 

παιδιού σε μικρή ηλικία και αφετέρου, είναι λίγα τα εργαλεία αξιολόγησης της προόδου 

των τυφλών παιδιών. Μελετώντας τις παλινδρομήσεις, οι Cass, Sonksen & McConachie 
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(1994,  αναφορά από  Hodapp,  1998)  εξέτασαν τις  επιδόσεις  στο  τεστ  Reynell-Zinkin 

παιδιών με ολική τύφλωση, παιδιών που η όρασή τους βελτιωνόταν με την ηλικία και 

παιδιών που είχαν κάποιο βαθμό χρήσιμης όρασης. Διαπιστώθηκε ότι σε μια περίοδο 1-6 

χρόνων  το  31%  των  παιδιών  με  ολική  τύφλωση  (10  από  τα  32  παιδιά)  είχαν 

αναπτυξιακές παλινδρομήσεις και, πιο ειδικά, στη γλωσσική παραγωγή και κατανόηση. 

Αντιθέτως, τα ποσοστά για τα μερικώς βλέποντα παιδιά ήταν πολύ μικρότερα. Μάλιστα, 

λιγότερα  από  τα  μισά  παιδιά  επανέκτησαν  τις  δεξιότητες  αυτές  πλήρως  τα  επόμενα 

χρόνια. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η εξήγηση για τα παραπάνω αποτελέσματα πρέπει 

να  αναζητηθεί  τόσο  σε  ατομικούς  παράγοντες  (η  αιτία  τύφλωσης  εντοπίζονταν  σε 

έλλειμμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα) όσο και περιβαλλοντικούς (προβλήματα γάμου 

στους γονείς, οικονομικά προβλήματα κ.α).

Ανακεφαλαιώνοντας,  διαπιστώθηκε  ότι  οι  διάφορες  απόψεις  για  τη  γενική 

ανάπτυξη  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης,  έχουν  προεκτάσεις  εκτός  από  την 

κατεύθυνση της έρευνας, και στην αντιμετώπιση των παιδιών από το περιβάλλον. Η πιο 

πρόσφατη προσέγγιση των ατομικών διαφορών θεωρείται ως η πιο κατάλληλη, καθώς 

δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του παιδιού με πρόβλημα όρασης, 

αλλά στην αλληλεπίδραση αυτών με στοιχεία του περιβάλλοντος, που επηρεάζουν την 

ανάπτυξή του.  Μάλιστα,  η  παρέμβαση σ’  αυτούς  τους  περιβαλλοντικούς  παράγοντες 

μπορεί να είναι σημαντική για τη μελλοντική πρόοδο του παιδιού.

2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Οι Sparrow, Balla & Cicchetti (1984) ορίζουν την προσαρμοστική συμπεριφορά 

ως την επίδοση στις καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούνται για την προσωπική 

και κοινωνική επάρκεια. Οι βασικές αρχές που ενυπάρχουν σ’ αυτό τον ορισμό είναι ότι, 

κατά πρώτον, η προσαρμοστική συμπεριφορά έχει εξελικτική φύση, δηλαδή αυξάνει και 

γίνεται  πιο  πολύπλοκη  καθώς  μεγαλώνει  το  άτομο,  δεύτερον,  καθορίζεται  από  τις 

προσδοκίες  των  άλλων,  δηλαδή  η  επάρκεια  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  του 

ατόμου κρίνεται από άλλα άτομα που αλληλεπιδρούν μαζί του σε διάφορα περιβάλλοντα 

και τρίτον, καθορίζεται από την επίδειξη μιας συμπεριφοράς σε κατάλληλες περιστάσεις 

της καθημερινότητας και όχι απλά την ικανότητα για αυτή τη συμπεριφορά. 
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Εκτός από τα παραπάνω, πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει το πολυδιάστατο 

της  έννοιας  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς.  Μεταξύ  των  τομέων που  τονίζονται 

στους περισσότερους ορισμούς είναι η αυτοβοήθεια, η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις και οι οικιακές και επαγγελματικές δεξιότητες (Harrison, 1989). 

Τέλος,  σύμφωνα  με  τον  πιο  πρόσφατο  ορισμό  του  American Association on 

Mental Retardation (AAMR, 2002, αναφορά από de Bildt,  Sytema,  Kraijer,  Sparrow & 

Minderaa,  2005),  προσαρμοστική  συμπεριφορά  είναι  το  σύνολο  των  αντιληπτικών, 

κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων που έχουν μάθει οι άνθρωποι για να λειτουργούν 

στην καθημερινή τους ζωή. Συνεπώς, αφενός πρόκειται για δεξιότητες που διδάσκονται 

και αφετέρου, η ύπαρξη προβλήματος όρασης δημιουργεί αναπόφευκτα δυσκολίες στις 

δεξιότητες αυτές. 

2.1 Αξιολόγηση και εργαλεία μέτρησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

Η  αξιολόγηση  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  στα  παιδιά  με  πρόβλημα 

όρασης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανάπτυξη σε κάποιους τομείς μπορεί 

να είναι διαφορετική από αυτή των βλεπόντων. Η περιορισμένη ή απούσα πρόσληψη 

αισθητηριακών  ερεθισμάτων  επιδρά στις  εμπειρίες  των  παιδιών  αυτών  και  προκαλεί 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στην προσαρμοστική συμπεριφορά τους (Meacham, Kline, 

Stovall & Sands, 1987).

Η αξιολόγηση της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς μπορεί  να  εξυπηρετεί  στην 

κατηγοριοποίηση ή το σχεδιασμό μιας παρέμβασης, οπότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

γίνεται με έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία. Προκειμένου για την πιο ακριβή αξιολόγησή 

της  στα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης,  προτείνεται  να  χρησιμοποιείται  μια  συστοιχία 

εργαλείων  και  να  συνοδεύεται  από  παρατήρηση,  λήψη  ιατρικού,  αναπτυξιακού  και 

οικογενειακού ιστορικού και συνεντεύξεις με τους γονείς και τους σημαντικούς άλλους 

(Meacham et al., 1987).

Σε  μια  ανασκόπηση  των  εργαλείων  μέτρησης  της  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς,  οι  Meacham et al.  (1987)  αναφέρουν  ότι  έχουν  χρησιμοποιηθεί  σε 

έρευνες  για  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  τα  εξής:  Oregon  Project  for  Visually 

Impaired  and  Blind  Preschool  Children  Skills  Inventory  (Oregon  Project;  Brown, 
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Simmons & Methvin, 1979), Developmental Activities Screening Ιnventory (DuBose & 

Langley, 1977), Project Vision-Up (Croft, 1977), Bayley Scales of Infant Development 

(Bayley, 1969), Wisconsin Behavior Rating Scale (Song & Jones, 1980) και Peabody 

Mobility Program (Harley, Wood & Merbler, 1978). 

Ωστόσο, οι ίδιοι συγγραφείς (Meacham et al., 1987) θεωρούν ως πιο κατάλληλο 

από τα υπάρχοντα εργαλεία τη  Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS,  Sparrow, 

Balla & Cicchetti, 1984), γιατί παρέχει συμπληρωματικές νόρμες για παιδιά με πρόβλημα 

όρασης 6 έως 12 χρονών και 11 μηνών. Επιπλέον, δίνει πληροφορίες τόσο για τη γενική 

προσαρμοστική  συμπεριφορά  όσο  και  για  τους  επιμέρους  τομείς  και  υποτομείς  της. 

Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί η Social Maturity Scale for Blind Preschool Children 

(Maxfield &  Bucholz,  1957)  που  αναπτύχθηκε  στο  πρότυπο  της  Vineland Social 

Maturity Scale (Doll,  1953;  1965)  και  παρέχει  πληροφορίες  για  τα  μοναδικά 

αναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης.  Ωστόσο,  υπάρχει 

ανάγκη αναθεώρησής της για να έχει  εγκυρότητα στη σημερινή εποχή. Η  Overbrook 

Social Competency Scale (Bauman,  1970)  αποτελεί  επέκταση  της  προηγούμενης 

κλίμακας για τις ηλικίες 6 έως 18 χρονών, έχει σταθμιστεί και σε παιδιά με πρόβλημα 

όρασης και  είναι  χρήσιμη για τον  εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  Το  Uzgiris-Hunt Ordinal 

Scales of Psychological Development (Uzgiris &  Hunt, 1975) αξιολογεί την επίδραση 

της  τύφλωσης  στην  πρώιμη  ανάπτυξη  και  επικεντρώνεται  στη  διαδικασία  για  την 

επιτέλεση  μιας  δραστηριότητας  από  το  παιδί,  παρά  στο  τελικό  αποτέλεσμα 

(επιτυχία/αποτυχία).

Επίσης, οι Meacham et al. (1987) προτείνουν και το National Independent Living 

Skills Ρroject (NILS; Iceman, Woosley, Windham & Sanders, 1985a, 1985b), κυρίως για 

την αξιολόγηση εφήβων και ενηλίκων με αισθητηριακά προβλήματα (όρασης και ακοής) 

σε  δεξιότητες  αυτόνομης  διαβίωσης.  Το  NILS Screening Instrument (NILS;  Iceman, 

Woosley, Windham & Sanders, 1985a) ανιχνεύει το γενικό επίπεδο λειτουργικότητας σε 

επτά τομείς αυτόνομης διαβίωσης και προτείνει τομείς για περαιτέρω αξιολόγηση και 

εκπαίδευση με τη χρήση του  NILS Assessment Instruments and Curriculum Guide. Το 

εργαλείο  συνδυάζει  συνέντευξη  και  παρατήρηση  και  η  χορήγησή  του  μπορεί  να 

προσαρμοστεί ανάλογα με τη μέθοδο επικοινωνίας και το γλωσσικό επίπεδο του ατόμου. 

Μπορεί ακόμη να δίνεται μαζί με τη VABS για τη λήψη μιας ολοκληρωμένης εικόνας 
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της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Πρέπει βέβαια να γίνουν αρκετές έρευνες για να 

αποδειχτεί η αξία μιας τέτοιας προσέγγισης, ώστε η αξιολόγηση για τους πληθυσμούς με 

αισθητηριακές αναπηρίες (προβλήματα όρασης και ακοής) να μην αντικατοπτρίζει μόνο 

την  επίδραση  του  αισθητηριακού  προβλήματος  στις  διάφορες  δεξιότητες  (Office of 

Education, 1977, αναφορά από Meacham et al., 1987).

Ένα ακόμη εργαλείο  που στοχεύει  στην αξιολόγηση της  προσαρμοστικής  και 

δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς,  είναι  το  Scales of Independent Behavior-Revised 

(SIB-R; Bruininks, Woodcock, Wheatherman & Hill, 1984), το οποίο αφορά στις ηλικίες 

0 έως 80 και πλέον χρονών και περιέχει μια σύντομη μορφή προσαρμοσμένη για τυφλά 

παιδιά (Riverside Publishing, 2006). 

Ακόμη,  οι  Wolffe &  Sacks (2000)  παραθέτουν  ως  πιο  δημοφιλή  και  πλήρη 

εργαλεία  αξιολόγησης  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  τα  εξής:  School Social Behavior 

Scales (Merell, 1992),  Social Skills Rating System (Gresham &  Elliott, 1990) και  The 

Walker-McConnell Scale of Social Competence and School Adjustment (Walker & 

McConnell, 1995). Αν και οι κλίμακες αυτές δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά με 

πρόβλημα όρασης, οι κοινωνικές συμπεριφορές που περιέχουν θεωρούνται σημαντικές 

από  τους  εκπαιδευτικούς.  Συνολικά,  τα  εργαλεία  αυτά  διαφέρουν  ως  προς  το  ποιος 

συμπληρώνει το εργαλείο και το ηλικιακό εύρος που περιλαμβάνουν, ενώ κάποια απ’ 

αυτά  έχουν  σταθμιστεί  σε  ειδικούς  πληθυσμούς  (παιδιά  με  νοητική  καθυστέρηση, 

προβλήματα λόγου, συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες κατά περίπτωση). Τα τρία 

αυτά εργαλεία έχουν καλές ενδείξεις εγκυρότητας και αξιοπιστίας και αξιολογούν τόσο 

την κοινωνική επάρκεια όσο και την προβληματική συμπεριφορά. Τέλος, οι πληροφορίες 

που προκύπτουν πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, αναλύοντας δηλαδή την επίδοση 

σε κάθε στοιχείο ξεχωριστά, ενώ ενδεχομένως απαιτούνται τροποποιήσεις για τα παιδιά 

με πρόβλημα όρασης.

Ένα  εξειδικευμένο  εργαλείο  για  τις  κοινωνικές  δεξιότητες  των  παιδιών  με 

πρόβλημα όρασης είναι το Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY; 

Matson, 1994) που είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς 62 ερωτήσεων. Η εφαρμογή του 

έγινε σε 200 μαθητές με πρόβλημα όρασης 6-16 χρονών, σε σχολεία που βρίσκονταν σε 

οικοτροφεία της Ινδίας.  Διαπιστώθηκε υψηλή συσχέτιση με την Αγγλική έκδοση και 

υψηλή εσωτερική συνέπεια, συγκρίσιμη με αυτή της πρωτότυπης κλίμακας. Συνεπώς, 

11



μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια αξιόπιστη μετάφραση της πρωτότυπης κλίμακας, 

αλλά δε μπορεί να γενικευθεί σε άλλα πλαίσια πέραν των σχολείων σε οικοτροφεία στην 

Ινδία (Sharma, Sigafoos & Carroll, 2000).

Τέλος,  εκτός  των τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης,  οι  Wolffe &  Sacks 

(2000)  αναφέρουν  ότι  για  την  αξιολόγηση  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  βλεπόντων 

παιδιών και  παιδιών με πρόβλημα όρασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  οι  εξής 

τεχνικές:  η  παρατήρηση,  η  συνέντευξη,  τα  παιχνίδια  ρόλων,  τα  σενάρια  επίλυσης 

προβλήματος, η αυτοαξιολόγηση του μαθητή, οι λίστες ελέγχου και οι κοινωνιομετρικές 

τεχνικές.  Ωστόσο,  είναι  σημαντικό  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  δυνατότητες  και  οι 

περιορισμοί των τεχνικών αυτών για το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων. 

2.2 Προσαρμοστική συμπεριφορά στα παιδιά με πρόβλημα όρασης

Συνοψίζοντας μια σειρά ερευνών,  ο  Warren (1994) αναφέρει  ότι  η κοινωνική 

προσαρμογή επηρεάζεται τόσο από το περιβάλλον του παιδιού με πρόβλημα όρασης όσο 

και  από  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  το  ίδιο  το  πρόβλημα.  Στις  περιβαλλοντικές 

επιδράσεις συγκαταλέγονται η αποδοχή και η στάση των γονέων απέναντι στο παιδί, 

καθώς οι χαμηλές προσδοκίες και η υπερπροστατευτική συμπεριφορά οδηγούν μερικές 

φορές το παιδί σε παθητικότητα. Επιπλέον παράγοντες αποτελούν το συναισθηματικό 

περιβάλλον  στο  οποίο  μεγαλώνει  το  παιδί  (αρνητικές  αντιδράσεις  του  γονέα),  η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι παρεμβάσεις 

που δέχθηκε το παιδί, η νοσηλεία του λόγω του προβλήματος όρασης, οι μαθησιακές 

ευκαιρίες  και  τα  μοτίβα  αλληλεπίδρασης  με  τους  γονείς,  τα  αδέρφια  και  τους 

συνομηλίκους. Βέβαια, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδέχονται αλλαγής ώστε με τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις να μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη ανάπτυξη για το παιδί. 

Οι ατομικοί παράγοντες που επιδρούν και δεν επιδέχονται παρέμβασης, είναι η 

σοβαρότητα απώλειας της όρασης, η παρουσία πρώιμης όρασης και η παρουσία επιπλέον 

αναπηριών. Σημαντική είναι, επίσης, η αιτιολογία του προβλήματος όρασης, καθώς για 

κάποιες  παθήσεις  έχει  αναφερθεί  ιδιαίτερο  προφίλ  ανάπτυξης.  Πρόκειται  για  την 

αμφιβληστροειδοπάθεια  της  προωρότητας  (ROP)  και  το  ρετινοβλάστωμα  (όγκος  στο 

μάτι που προκαλεί τύφλωση στο ένα ή και στα δύο μάτια). Η πρώτη είναι μια συχνή 
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αιτία προβλημάτων όρασης (προκαλείται στα πρόωρα βρέφη από το πλούσιο σε οξυγόνο 

περιβάλλον στη θερμοκοιτίδα) και οι έρευνες υποστηρίζουν ότι επιφέρει μια πιο ανώριμη 

ανάπτυξη  στον  κινητικό  και  αντιληπτικό  τομέα  απ’  ότι  άλλες  καταστάσεις  που 

προκαλούν  τύφλωση.  Στον  κοινωνικο-συναισθηματικό  τομέα,  ένα  σχετικά  συνεπές 

εύρημα  είναι  η  παρουσία  χαρακτηριστικών  αυτιστικού  τύπου  στα  παιδιά  με  ROP. 

Σχετικά με το ρετινοβλάστωμα, βρέθηκε ότι στον τομέα της νοημοσύνης παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία. Καθώς όλοι οι ανωτέρω παράγοντες (ατομικοί 

και  περιβαλλοντικοί)  βρίσκονται  σε  συνεχή  αλληλεπίδραση,  δεν  μπορούμε  να 

συμπεράνουμε για κάποια αιτιώδη σχέση από τις υπάρχουσες και μελλοντικές έρευνες 

(Warren, 1994).

Οι  έρευνες  που  ασχολήθηκαν  συνολικά  με  το  θέμα  της  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς  στα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  ήταν  λιγοστές.  Σε  μια  ανασκόπηση 

ερευνών του  Warren (1994)  προέκυψαν  τα  εξής  συμπεράσματα:  α)  η  εφαρμογή  της 

Vineland Social Maturity Scale (VSMS) σε παιδιά 5-20 χρονών με πρόβλημα όρασης 

έδειξε ότι τα μικρότερα παιδιά είχαν Κοινωνικό Πηλίκο1 που αντιστοιχούσε στην ηλικία 

τους, αλλά καθώς αυξανόταν η χρονολογική ηλικία μειωνόταν το κοινωνικό πηλίκο, β) η 

εξέταση παιδιών 9 μηνών έως 7  χρονών με  πρόβλημα όρασης με  τη  Maxfield-Fjeld 

Scale, που αποτελεί τροποποίηση της VSMS, έδειξε μεγάλο εύρος στο κοινωνικό πηλίκο 

εντός της ομάδας, με τη μεγαλύτερη δυσκολία στην αυτοβοήθεια (φαγητό, ντύσιμο) και 

στην  ενασχόληση (παιχνίδι,  χρήση  ψαλιδιού  κ.α)  και  γ)  η  εφαρμογή της  Reynell & 

Zinkin Mental Development Scale (Reynell, 1978), που εξετάζει τη νοημοσύνη και την 

κοινωνική  προσαρμογή,  σε  παιδιά  0-5  χρονών  δεν  έδειξε  διαφορές  στην  κοινωνική 

προσαρμογή μεταξύ τυφλών και μερικώς βλεπόντων, αλλά σε σύγκριση με τα βλέποντα 

παιδιά  υπήρχε  μια  καθυστέρηση  στις  ηλικίες  1,5  με  2,5  χρονών  που  κυριαρχούν  οι 

δεξιότητες  αυτοβοήθειας.  Συνολικά,  σ’  αυτές  τις  έρευνες  τονίστηκε  η  σημασία  του 

περιβάλλοντος με τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση που παρέχει.

Τέλος, η Parsons (1987) μέτρησε την προσαρμοστική συμπεριφορά και το κέντρο 

ελέγχου για τη σχολική επιτυχία σε μια ομάδα παιδιών με εκ γενετής πρόβλημα όρασης. 

Το κέντρο ελέγχου αναφέρεται στην αίσθηση προσωπικού ελέγχου για τα θετικά και 

1 Κοινωνικό πηλίκο (Social Quotient): Υπολογίζεται με βάση τον τύπο Κοινωνική Ηλικία/Χρονολογική 
Ηλικία x 100, όπου η Κοινωνική Ηλικία είναι η βαθμολογία στους 8 τομείς της κλίμακας (Sparrow, Balla 
& Cicchetti, 1984).
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αρνητικά γεγονότα. Το δείγμα αποτελούνταν από 5 παιδιά με ολική τύφλωση και 12 με 

μερική όραση, 6 έως 19 χρονών. Όλα τα παιδιά διέμεναν σε οικοτροφείο και δεν είχαν 

επιπρόσθετες αναπηρίες.  Τα εργαλεία που δόθηκαν ήταν το  Intellectual Achievement 

Responsibility Questionnaire (IAR; Crandall et al., 1965), που μετρά με κλειστού τύπου 

ερωτήσεις την αίσθηση εσωτερικού ελέγχου για την ακαδημαϊκή επιτυχία και η Vineland 

Adaptive Behavior Scales, Survey Form, η οποία δόθηκε σε δασκάλους ή φροντιστές που 

γνώριζαν καλά το παιδί. Για την ανάλυση της συγκεκριμένης κλίμακας έγινε χρήση των 

προσαρμοστικών  επιπέδων,  των  ισοδύναμων  ηλικίας  και  του  συνόλου  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Βρέθηκε ότι με την αύξηση της ηλικίας αυξανόταν η 

αίσθηση εσωτερικού  ελέγχου  για  την  ακαδημαϊκή  επιτυχία,  όπως  συμβαίνει  και  στα 

βλέποντα  παιδιά,  και  μάλιστα  αυτή  σχετιζόταν  σημαντικά  με  αυξημένα  επίπεδα 

ανεξαρτησίας στις καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 

(<13  χρονών)  απέδιδαν  λιγότερες  φορές  σε  εσωτερικά  αίτια  τη  σχολική  επιτυχία. 

Παράλληλα,  είχαν  και  χαμηλότερη βαθμολογία  (ισοδύναμα  ηλικίας)  στον  τομέα  της 

κοινωνικοποίησης,  των  καθημερινών  δεξιοτήτων  και  της  συνολικής  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Η συγγραφέας απέδωσε το παραπάνω αποτέλεσμα στο γεγονός ότι  οι 

δεξιότητες αυτές αυξάνουν συναρτήσει  της ηλικίας και των χρόνων εκπαίδευσης στο 

οικοτροφείο,  όπου  η  καλλιέργεια  της  ανεξαρτησίας  είναι  σημαντικό  μέρος  του 

προγράμματος. Ωστόσο, ανέφερε ότι το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και ανομοιογενές 

με περιορισμένη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων σε παιδιά εκτός  οικοτροφείου. 

Τόνισε,  τέλος,  τη σημασία της καλλιέργειας δεξιοτήτων αυτονομίας και  καθημερινής 

διαβίωσης, για να ενισχυθεί η υπευθυνότητα για την ακαδημαϊκή επίδοση. 
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3. ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

3.1 Επικοινωνία

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας είναι συνεχής, καθώς ξεκινάει από τους πρώτους 

μήνες της ζωής και παίρνει διάφορες μορφές (προφορική, στάση σώματος, εκφράσεις 

του προσώπου και  των χεριών κ.α).  Συνεπώς,  είναι  σημαντικές τόσο οι  αντιληπτικές 

ικανότητες  του  παιδιού  για  την  κατανόηση  της  γλώσσας  και  των  εκφράσεων  του 

προσώπου και του σώματος, όσο και του γονέα για την ανταπόκριση στο χαμόγελο και 

τη βλεμματική επαφή του παιδιού, ώστε να υπάρχει επικοινωνία και σωστή ερμηνεία των 

συμπεριφορών του παιδιού (Warren, 1994). 

Με  βάση  την  ανασκόπηση  ερευνών  που  κάνει  Warren (1994),  τα  παιδιά  με 

πρόβλημα όρασης μπορεί να εκφράζουν κάποιες συμπεριφορές περισσότερο με τα χέρια 

(προσοχή, ανυπομονησία, ανία) ή ως απάντηση σε ένα ισχυρό απτικό ή κιναισθητικό 

ερέθισμα  (χαμόγελο).  Μάλιστα,  οι  χειρονομίες  αποτελούν  πολύ  πιο  σημαντικό  μέσο 

επικοινωνίας  στα  τυφλά  παιδιά,  καθώς  εμφανίζονται  από  το  2ο  μήνα  και  μετέπειτα 

εξελίσσονται.  Επιπλέον,  η απουσία οπτικής  επαφής στα παιδιά με  πρόβλημα όρασης 

μπορεί να προκαλέσει στους γονείς αισθήματα απόρριψης. Συνεπώς, οι γονείς πρέπει να 

κατανοήσουν τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών τους και να μάθουν να ερμηνεύουν 

τις ανωτέρω συμπεριφορές σωστά. 

Η γλώσσα αποτελεί ένα ακόμη κανάλι επικοινωνίας. Η Sermijn (2003) συνοψίζει 

τις έρευνες για την προγλωσσική εκφορά ήχων, σύμφωνα με τις οποίες παρατηρήθηκε 

μια  μειωμένη  εκφορά  ήχων  από  τα  τυφλά  παιδιά,  ως  απάντηση  στα  επικοινωνιακά 

σήματα της μητέρας, ενώ η εκφορά ήχων από τις μητέρες δεν ακολουθούσε συνήθως το 

μοτίβο  των  ήχων  του  παιδιού.  Σε  άλλες  έρευνες,  ωστόσο,  τονίστηκε  ότι  οι  μητέρες 

προσάρμοζαν  κατάλληλα  τις  αντιδράσεις  τους  στην  αισθητηριακή  απώλεια  και  το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού,  άρα οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις δεν διέφεραν 

ποιοτικά από αυτές στα βλέποντα παιδιά. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται, βάσει 

της συγγραφέως, στα μικρά και ετερογενή δείγματα των ερευνών.

Όσον  αφορά  στο  λεξιλόγιο  των  τυφλών  παιδιών,  οι  Webster &  Roe (1998) 

τονίζουν  κυρίως  τις  ποιοτικές  διαφορές  στο  περιεχόμενό  του.  Πιο  αναλυτικά,  αυτό 
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αποτελείται από λέξεις που περιγράφουν τις πράξεις του παιδιού ή χρησιμοποιούνται σε 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και λιγότερο από λέξεις για τις ιδιότητες ή τη λειτουργία 

των αντικειμένων. Επίσης, σε σύγκριση με τα βλέποντα παιδιά το λεξιλόγιο των μικρών 

παιδιών με τύφλωση περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα ή λέξεις που έχουν εξειδικευτεί 

αρκετά  σε  ένα  άτομο  ή  αντικείμενο  (υποέκταση),  ενώ  συμβαίνει  λιγότερο  συχνά  η 

υπερέκταση  λέξεων,  δηλαδή  η  χρήση  λέξεων  που  περιέχουν  αντικείμενα  με  κοινά 

στοιχεία  (Mills,  1988,  αναφορά  από  Hodapp,  1998).  Άλλες  δυσκολίες  που 

παρουσιάζονται αφορούν στις προσωπικές αντωνυμίες, στους όρους των δύο φύλων και 

στους όρους που δηλώνουν χώρο και σχετίζονται άμεσα με την οπτική εμπειρία (Mills, 

1993, αναφορά από Webster & Roe, 1998). 

Μια  ακόμη  σημαντική  πτυχή  της  γλώσσας  είναι  η  λειτουργία  που  επιτελεί. 

Ειδικότερα, ο περιορισμός των οπτικών πληροφοριών οδηγεί τα παιδιά με πρόβλημα 

όρασης  στο  να  κάνουν  περισσότερες  ερωτήσεις  για  να  συλλέξουν  πληροφορίες,  να 

προσελκύσουν την προσοχή, να ζητήσουν αντικείμενα, να εμπλέξουν τους άλλους σ’ 

αυτό  που  κάνουν,  να  δείξουν  τη  δυσαρέσκειά  τους  ή  απλώς  να  διατηρήσουν  την 

κοινωνική  επαφή  (Dunlea,  1989,  αναφορά  από  Webster &  Roe,  1998).  Επιπλέον,  ο 

Mulford (1988, αναφορά από Hodapp, 1998) προσθέτει τα προβλήματα στην έναρξη και 

τη  διατήρηση  μιας  συζήτησης.  Δηλαδή  τα  παιδιά  αυτά  μπορεί  να  διακόπτουν  μια 

συζήτηση ή να αγγίζουν το συνομιλητή, να μιλάν περισσότερο για τις δικές τους πράξεις 

παρά για αυτές των άλλων, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να μη χρησιμοποιούν 

σωστά τις λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες που κατέχουν. Τέλος, σύμφωνα με τους 

Chernus-Mansfield,  Hayashi,  Horn &  Kekelis (1985,  αναφορά  από  Kekelis,  1992a) 

μπορεί να μιλάν περισσότερο για παρελθούσες εμπειρίες ή να κάνουν ερωτήσεις που 

είναι  άσχετες  με  τις  δραστηριότητες  εκείνη τη στιγμή.  Όλα τα  παραπάνω μπορεί  να 

δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία.

Σημαντική  παράμετρος  που  μπορεί  να  εξηγεί  και  κάποιες  από  τις  ανωτέρω 

διαφορές στη γλώσσα, είναι το γλωσσικό περιβάλλον των παιδιών με πρόβλημα όρασης. 

Συγκεκριμένα, υπήρχαν διαφορές με τα βλέποντα παιδιά α) στη μεγαλύτερη συχνότητα 

της προστακτικής, β) στη μεγαλύτερη χρήση ονομάτων αντικειμένων και γ) στην πιο 

συχνή έναρξη συζητήσεων από τη μητέρα για θέματα που αφορούσαν περισσότερο το 
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παιδί παρά το περιβάλλον. Μάλιστα, αυτό δε μειωνόταν με την ηλικία όπως συμβαίνει 

στα βλέποντα παιδιά (Kekelis & Andersen, 1984, αναφορά από Warren, 1994).

Εξετάζοντας  τις  πιο  πρόσφατες  έρευνες  για  την  επικοινωνία,  η  Tinti (2003) 

συνέκρινε  τις  εκφράσεις  του  προσώπου  10  εκ  γενετής  τυφλών  παιδιών  χωρίς 

επιπρόσθετες  αναπηρίες  και  10  βλεπόντων,  ηλικίας  8-11  χρονών.  Για  κάθε  παιδί 

πραγματοποιήθηκε  παρατήρηση  στις  τάξεις  με  την  παρουσία  του  δασκάλου.  Έπειτα, 

μαγνητοσκοπήθηκαν  οι  πρώτες  εκφράσεις  των  παιδιών  σε  καταστάσεις  που 

προκαλούσαν συναισθήματα θυμού, φόβου, χαράς, έκπληξης, αηδίας και ενδιαφέροντος 

και  ταξινομήθηκαν  με  το  Facial Action Coding System (FACS;  Ekman &  Friesen, 

1978b). Συνολικά, οι εκφράσεις του προσώπου των δύο ομάδων ήταν παρόμοιες στις 

διάφορες καταστάσεις. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες διαφορές. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, 

μεγαλύτερος αριθμός εκφράσεων των τυφλών παιδιών (κλείσιμο των ματιών, άνοιγμα 

του στόματος και κινήσεις  του κεφαλιού) και μεγαλύτερη ομοιότητα των εκφράσεων 

χαράς και έκπληξης στα παιδιά αυτά. Επιπλέον, τα βλέποντα παιδιά χαμογελούσαν πιο 

συχνά στο πλαίσιο αρνητικών καταστάσεων, που μπορεί να υποδηλώνει την εκμάθηση 

κάποιων  στρατηγικών  απόκρυψης  των  συναισθημάτων  τους  στις  κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις.  Αντιθέτως, οι  εκφράσεις των τυφλών παιδιών ήταν πιο αυθόρμητες 

που σημαίνει ενδεχομένως ότι ασκούν λιγότερο έλεγχο σ’ αυτές.  Τέλος, και στις δύο 

ομάδες  τα  κορίτσια  χαμογελούσαν  περισσότερο,  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη 

προβλήματος  όρασης.  Έτσι,  συνιστώνται  από  τη  συγγραφέα  εξατομικευμένα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα,  για  να  αποκτήσουν  τα  τυφλά  παιδιά  συνείδηση  των 

εκφράσεών τους και της επίδρασής τους στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ίσως, όμως, αξίζει 

σε μελλοντικές έρευνες να διερευνηθούν και οι πιο σύνθετες εκφράσεις προσώπου.

Στην  έρευνα  της  Frame (2000),  μελετήθηκαν  οι  χειρονομίες  15  μαθητών  με 

πρόβλημα όρασης σε σύγκριση με 15 βλέποντες, μέσης ηλικίας 16 χρονών και 7 μηνών. 

Η διαδικασία περιλάμβανε βιντεοσκόπηση των χειρονομιών των μαθητών στις φάσεις 

διαλόγου, μονολόγου και συνέντευξης. Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση δύο τύπους 

χειρονομιών (κινήσεις  χωρίς  καμιά επικοινωνιακή λειτουργία και  κινήσεις  που έχουν 

κάποια επικοινωνιακή λειτουργία) και υπολογίζονταν η συχνότητα και η διάρκειά τους. 

Βρέθηκε  ότι  οι  μαθητές  με  πρόβλημα  όρασης  έκαναν  χειρονομίες  χωρίς  κάποια 

επικοινωνιακή  λειτουργία  για  περισσότερο  χρόνο.  Αντιθέτως,  οι  βλέποντες  μαθητές 
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χρησιμοποιούσαν  4,5  φορές  περισσότερο  χειρονομίες  με  κάποια  επικοινωνιακή 

λειτουργία και, πιο ειδικά, 3 φορές περισσότερο χειρονομίες που απεικόνιζαν κάποια 

όψη  του  υπό  συζήτηση  θέματος.  Για  τους  μαθητές  με  πρόβλημα  όρασης  αυτές  οι 

χειρονομίες σχετιζόταν αρνητικά με τη σφοδρότητα του προβλήματος όρασης. Επίσης, 

όσο αυξανόταν η βαθμίδα εκπαίδευσης τόσο μειωνόταν οι κινήσεις χωρίς επικοινωνιακή 

λειτουργία σε όλους τους μαθητές. Η συγγραφέας εξηγεί το αποτέλεσμα αυτό λόγω της 

αυξημένης ωριμότητας και ικανότητας αυτοελέγχου των μεγαλύτερων παιδιών. Όλες οι 

παραπάνω διαφορές μπορούν να αποδοθούν βάσει και των λεγομένων των μαθητών με 

πρόβλημα όρασης, στη μικρότερη σημασία που αποδίδουν στην οπτική λειτουργία των 

χειρονομιών ή στην ανάγκη μεγαλύτερης εξάσκησης και συνειδητού ελέγχου για την 

τακτική τους χρήση. Βέβαια, σύμφωνα με τη συγγραφέα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα 

με μεγαλύτερα δείγματα, για να αποκαλύψει και άλλους παράγοντες σε πιο δομημένα 

περιβάλλοντα και με διαφορετικά άτομα.

Οι Kekelis & Prinz (1996) παρατήρησαν σε 2 τυφλά και 2 βλέποντα παιδιά, 2 έως 

3 χρονών, την επικοινωνία με τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  Τα 

παιδιά δεν είχαν συνοδά προβλήματα και είχαν συγκρίσιμο γλωσσικό επίπεδο. Βρέθηκε 

ότι  οι  εκφορές  των  τυφλών  παιδιών  ήταν  λιγότερες  από  αυτές  των  μητέρων  τους. 

Επιπλέον, ενώ τα βλέποντα παιδιά ερωτώνταν περισσότερο για τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις τους, τα τυφλά εξετάζονταν περισσότερο για τη γνώση ονομάτων και ιδιοτήτων 

των αντικειμένων. Αυτές οι δύο διαφορές οδηγούν, κατά τους συγγραφείς, σε λιγότερες 

ευκαιρίες  εξάσκησης  των  γλωσσικών  δεξιοτήτων  και  παρεμποδίζουν  τη  συζήτηση. 

Τέλος, τα τυφλά παιδιά δεν απαντούσαν συνήθως με συνέπεια στις ερωτήσεις και στις 

οδηγίες των μητέρων τους, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να επιδρά μελλοντικά 

στις  σχέσεις  με  τους  συνομηλίκους.  Τονίστηκε,  λοιπόν,  ότι  απαιτούνται  σ’  αυτό  τον 

τομέα διαχρονικές έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα, που θα εστιάζουν στην επικοινωνία 

και σε δομημένες δραστηριότητες.

Στην έρευνά τους οι James & Stojanovik (2007), διερεύνησαν τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες σε 8 εκ γενετής τυφλά παιδιά, 12 έως 17 χρονών, που φοιτούσαν σε ειδικά 

σχολεία. Οι γονείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για το πρόβλημα όρασης και το 

λόγο του παιδιού (πάθηση, εκπαίδευση, τυχόν λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις, μητρική 

γλώσσα  κ.α)  και  το  Children’s Communication Checklist-2  (Bishop,  2003),  που 
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αξιολογεί τη συχνότητα διαφόρων επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αν και η βαθμολογία 

της  γενικής  επικοινωνίας  ήταν  σε  φυσιολογικά  πλαίσια,  η  ανάλυση  των  επιμέρους 

τομέων  έδειξε  χαμηλή  βαθμολογία  σε  διάφορες  υποκλίμακες.  Ακόμη,  σημειώθηκε 

επίδοση  κάτω  του  μέσου  όρου  στη  δομή  της  γλώσσας,  την  πραγματολογία  και  τις 

αυτιστικού  τύπου  συμπεριφορές.  Μαζί  οι  δύο  τελευταίες  δυσκολίες  μπορούν  να 

αποδοθούν  στο  πρόβλημα  όρασης  παρά  σε  ένα  έλλειμμα  στην  κοινωνική  γνώση. 

Συνεπώς,  οι  συγγραφείς  συμπέραναν  ότι  αρκετά  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  έχουν 

δυσκολίες και χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης στον τομέα της επικοινωνίας. Θεωρούν, 

όμως,  σημαντικό  να  ακολουθήσουν  και  άλλες  έρευνες  για  την  επαλήθευση  των 

αποτελεσμάτων, που θα συνοδεύονται και από παρατηρήσεις του παιδιού.

Η  Perfect (2001),  μελέτησε  την  ηχολαλία στην  επικοινωνία  ενός  τρίχρονου 

τυφλού αγοριού με φυσιολογική νοημοσύνη. Η αξιολόγηση έγινε μέσω βιντεοσκόπησης 

στην τάξη και με τη χρήση ενός ερωτηματολόγιου που δόθηκε στους δασκάλους και τους 

γονείς  και  αφορούσε  στη  γλωσσική,  κοινωνική  και  γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. 

Ακόμη, δόθηκαν τα Preschool Language Scale-3 (PLS-3; Zimmerman, Steiner & Pond, 

1992), υποτμήμα του Brigance Diagnostic Inventory of Early Development (IED; Moore 

1998) και η ενότητα για τη γλώσσα του Oregon Project. Η ανάλυση κατέδειξε διαφορές 

στη  γλωσσική  παραγωγή  στα  διάφορα  μαθήματα,  καθώς  τα  λάθη  στη  χρήση  των 

αντωνυμιών  ήταν  περισσότερα  στο  μάθημα  της  γυμναστικής  και  λιγότερα  κατά  τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Επιπλέον, η ηχολαλία του παιδιού διέφερε ανάλογα με τον τύπο 

ερώτησης,  ενώ  ήταν  μεγαλύτερη  όταν  οι  οδηγίες  είχαν  τη  μορφή  ερώτησης  παρά 

προσταγής. Σε σχέση με την επικοινωνία με τους συνομηλίκους αυτή παρεμποδίζονταν, 

καθώς  ο  αυθόρμητος  λόγος  του  παιδιού  ήταν  σε  πολλές  περιπτώσεις  μια  μορφή 

καθυστερημένης ηχολαλίας, ενώ δεν γινόταν αντιληπτή και η μη λεκτική συμπεριφορά 

των συμμαθητών. Συνεπώς, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες αυτές μπορεί να 

οφείλονται στην περιορισμένη γνώση του παιδιού για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

και  όχι  σε  μια  γλωσσική  διαταραχή.  Θεωρεί,  λοιπόν,  σημαντικό  να  καθοριστεί  ο 

επικοινωνιακός σκοπός της ηχολαλίας, ώστε να μπορεί να παρέμβει ο δάσκαλος με τον 

κατάλληλο τρόπο κάθε φορά.

Μια  σειρά  ερευνών  ασχολήθηκε  με  την  επίδοση  στην  ανάγνωση  και  την 

ορθογραφία που αποτελούν επίσης μορφές επικοινωνίας. Αρχικά, οι Douglas, Hill, Long, 
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Tobin  & Douglas  (2001b)  εφάρμοσαν  το  Neale  Analysis  of  Reading  Ability-Second 

Edition  (NARA  ΙΙ;  Neale,  1997)  σε  260  παιδιά  με  μειωμένη  όραση.  Η  ηλικία  των 

παιδιών ήταν 5 έως 17 χρονών και τα περισσότερα φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία. Γενικά, 

εντός  της  ομάδας  των  παιδιών  με  μειωμένη  όραση  παρατηρήθηκε  μια  αύξηση  στην 

αναγνωστική  ικανότητα  με  την  ηλικία.  Ωστόσο,  σε  σύγκριση  με  τις  νόρμες  των 

βλεπόντων, τα παιδιά με μειωμένη όραση είχαν μια καθυστέρηση και στους τρεις τομείς 

της  ανάγνωσης (ακρίβεια,  ταχύτητα,  κατανόηση),  η  οποία  αυξανόταν  με  την  ηλικία. 

Σύμφωνα  με  τους  συγγραφείς,  οι  δυσκολίες  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  στην 

πρόσβαση σε έντυπα υλικά μειώνουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την εξάσκηση 

στην ανάγνωση, που επηρεάζει και την επίδοση σ’ αυτή. Για αυτό και η καθυστέρηση 

αφορά σε όλους τους τομείς και αυξάνει με την ηλικία, καθώς απαιτείται πιο ανεξάρτητη 

ανάγνωση με την ηλικία. Έτσι, οι συγγραφείς συνιστούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

όλες τις ηλικίες για την ανάπτυξη της ανάγνωσης. 

Σε μια δεύτερη έρευνα με το ίδιο εργαλείο (NARA ΙΙ), επελέγησαν 270 μαθητές 

όπου οι περισσότεροι φοιτούσαν σε γενικά σχολεία. Βρέθηκε και πάλι ότι τα παιδιά με 

μειωμένη όραση είχαν μια καθυστέρηση στην ανάγνωση και στους τρεις τομείς, η οποία 

αυξανόταν με την ηλικία. Μάλιστα, στην ηλικία των 9 χρονών περίπου παρατηρήθηκε 

μια καμπή που μπορεί να οφείλεται, κατά τους ερευνητές, στη μείωση του μεγέθους των 

γραμμάτων στα κείμενα και στο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας τους (Douglas, Grimley, 

Hill, Long & Tobin, 2002). 

 Οι van Bon, Adriaansen, Gompel & Kouwenberg (2000) εξέτασαν 147 παιδιά με 

μειωμένη όραση, 6 έως 13 χρονών. Τα 36 από αυτά φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, τα 102 

σε  γενικά  και  9  παρακολουθούσαν  σχολεία  για  παιδιά  με  προβλήματα  λόγου  ή 

μαθησιακές δυσκολίες. Η αξιολόγηση έγινε με το Three Minutes Test (TMT; Verhoeven, 

1995),  που  αξιολογεί  την  ακρίβεια  και  ταχύτητα  ανάγνωσης  των  λέξεων  και  με  το 

Spelling Test (Booij,  1995), που αξιολογεί την ορθογραφία λέξεων καθ’ υπαγόρευση. 

Διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην ανάγνωση σε σύγκριση με τις νόρμες για τους βλέποντες 

μαθητές. Μάλιστα, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων αυξανόταν με την ηλικία. Ωστόσο, 

υπήρχαν και μαθητές με πρόβλημα όρασης που ήταν καλοί αναγνώστες. Σε σχέση με την 

ορθογραφία, οι δυσκολίες ήταν παροδικές βάσει της επαναξιολόγησης που έγινε. Άρα, οι 

διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν αφορούσαν στην ορθογραφική γνώση αλλά στη μικρή 
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ταχύτητα ανάγνωσης. Τέλος, αν και δε βρέθηκε κάποια επίδραση της αιτιολογίας του 

προβλήματος  όρασης,  οι  δυσκολίες  ήταν  μεγαλύτερες  στις  περιπτώσεις  που  υπήρχε 

περιορισμός στο οπτικό πεδίο (απώλεια κεντρικής όρασης).

Οι  Gompel,  van Bon,  Schreuder &  Adriaansen (2002)  μελέτησαν  την 

αναγνωστική κατανόηση, την αποκωδικοποίηση και τα ορθογραφικά λάθη σε 404 παιδιά 

με μειωμένη όραση, ηλικίας 6 έως 13 χρονών. Τα παιδιά φοιτούσαν σε γενικά και ειδικά 

σχολεία και κάποια από αυτά είχαν επιπρόσθετες αναπηρίας. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 

τεστ: Three Minutes Test (Verhoeven, 1995), Reading with Comprehension (Verhoeven, 

1997), Tests for Reading Comprehension (Staphorsius & Krom, 1995) και Scale Progress 

in Spelling Competence (van den Bosch et al.,  1993). Η σύγκριση με τις νόρμες των 

βλεπόντων συνομηλίκων έδειξε ότι τα παιδιά με μειωμένη όραση χωρίς άλλες αναπηρίες 

υστερούσαν μόνο ως προς την αποκωδικοποίηση, ενώ τα παιδιά με μειωμένη όραση και 

άλλες αναπηρίες υστερούσαν σε όλα τα τεστ. Βέβαια, υπήρχαν και μαθητές που ήταν 

αρκετά  καλοί  στην  αποκωδικοποίηση,  κυρίως  στα  γενικά  σχολεία.  Αυτό  το  εύρημα 

αποδόθηκε  στις  καλύτερες  μαθησιακές  ικανότητες  και  στο  μικρότερο  ποσοστό 

επιπρόσθετων  αναπηριών  στα  παιδιά  των  γενικών  σχολείων.  Επιπλέον,  σημαντική 

επίδραση ασκούσε η απώλεια του οπτικού πεδίου (τόσο της περιφερικής όσο και της 

κεντρικής  όρασης).  Σε  σχέση  με  την  κατανόηση  και  την  ορθογραφία,  προβλήματα 

υπήρχαν και πάλι μόνο στα παιδιά των ειδικών σχολείων. Αντιθέτως, για τα παιδιά των 

γενικών σχολείων η κατανόηση ήταν κανονική ή άνω του μέσου όρου, ακόμη κι αν η 

αποκωδικοποίηση ήταν χαμηλή.

Σε σχέση με την αναγνωστική επίδοση των παιδιών με τύφλωση,  οι  Dodd & 

Conn (2000) εξέτασαν 15 παιδιά με τύφλωση, ηλικίας 7 έως 12 χρονών. Τα παιδιά δεν 

είχαν συνοδές αναπηρίες και εξισώθηκαν ως προς το φύλο και τη χρονολογική ηλικία με 

βλέποντα παιδιά. Τα εργαλεία που δόθηκαν ήταν το Neale Analysis of Reading Ability 

(Neale,  1966),  που αξιολογεί  την ακρίβεια και  την κατανόηση και  μεταγράφηκε στη 

μπράιγ πρώτης βαθμίδας για τις ανάγκες της έρευνας, μια τροποποιημένη έκδοση του 

Schonell Graded Spelling Test (Oerlemans &  Dodd,  1993)  για  την  ορθογραφία  και 

κάποια υποτέστ του Queensland University Inventory of Literacy (QUIL;  Dodd,  Holm, 

Oerlemans &  McCormick,  1996)  για  τις  δεξιότητες  φωνολογικής  ενημερότητας.  Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  τυφλά  παιδιά  είχαν  10  μήνες  καθυστέρηση  στην 
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αναγνωστική ακρίβεια και 9 μήνες καθυστέρηση στην κατανόηση, με βάση τις από τα 

σταθμισμένα εργαλεία για την ανάγνωση και την ορθογραφία. Ωστόσο, οι συγγραφείς 

θεωρούν  αυτές  τις  καθυστερήσεις  μικρές,  δεδομένων  των  εγγενών  δυσκολιών  στην 

εκμάθηση  της  μπράιγ  (καθυστερημένη  έναρξη  διδασκαλίας,  περιορισμένος  αριθμός 

κειμένων,  χαμηλή  αναγνωστική  ταχύτητα  και  φύση  της  ορθογραφίας  της  μπράιγ). 

Σχετικά με την ορθογραφία, όλα τα τυφλά παιδιά είχαν κανονική επίδοση εκτός από δύο. 

Τέλος, η επίδοση των τυφλών παιδιών στην ανάγνωση και την ορθογραφία ψευδολέξεων 

ήταν χαμηλότερη απ’ τους βλέποντες συνομηλίκους. Οι δοκιμασίες αυτές απαιτούν να 

γίνεται  νοερά  ο  διαχωρισμός  και  ο  χειρισμός  των  φωνημάτων.  Έτσι,  η  χαμηλότερη 

επίδοση  μπορεί  να  αντανακλά,  βάσει  των  συγγραφέων,  τη  χαμηλότερη  φωνημική 

επίγνωση για τις ομιλούμενες λέξεις.

Στην έρευνα των Papadopoulos,  Arvaniti,  Gkoutsioudi,  Dimitriadi & Zantali (in 

press), εξετάστηκε η ορθογραφική γνώση σε 40 ενήλικες με πρόβλημα όρασης, 19 έως 

48 χρονών. Το εργαλείο μέτρησης ήταν 30 λέξεις, 2 έως 8 συλλαβών, από κείμενα της 

ελληνικής γλώσσας διαφόρων επιπέδων. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να συλλαβίσουν 

τις  λέξεις  που  άκουγαν  προφορικά.  Η  ίδια  δοκιμασία  δόθηκε  και  σε  20  βλέποντες 

ενηλίκους, εξισωμένους ως προς το φύλο. Οι αναλύσεις κατέδειξαν ότι ο αριθμός των 

λαθών  μειωνόταν  με  την  αύξηση  της  βαθμίδας  εκπαίδευσης  σε  όλα  τα  άτομα  της 

έρευνας. Ακόμη, η σοβαρότητα του προβλήματος όρασης ασκούσε αρνητική επίδραση 

στην επίδοση στην ορθογραφία. Σε σχέση με το μέσο ανάγνωσης, τα άτομα με τύφλωση 

ή  σοβαρό πρόβλημα όρασης που χρησιμοποιούσαν τη  μπράιγ  συχνά είχαν καλύτερη 

επίδοση  στην  ορθογραφία,  ενώ τα  άτομα με  μειωμένη  όραση  που  χρησιμοποιούσαν 

μεγεθυντικούς  φακούς  συχνά,  έκαναν  περισσότερα  λάθη  απ’  αυτούς  που 

χρησιμοποιούσαν  άλλα  μέσα  (μπράιγ,  μεγεθυσμένες  εκτυπώσεις,  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης). 

Τέλος, η Fellenius (1999) μελέτησε την επίδοση στην ανάγνωση 82 εννιάχρονων 

παιδιών με πρόβλημα όρασης σε γενικά σχολεία στη Σουηδία. Από αυτά, 11 παιδιά ήταν 

τυφλά  και  τα  υπόλοιπα  είχαν  μειωμένη  όραση.  Επίσης,  ένα  ποσοστό  26%  είχε  και 

συνοδά  προβλήματα  (κινητικά  κυρίως)  και  κάποιο  ποσοστό  ήταν  δίγλωσσα  παιδιά 

(περίπου 16%). Δόθηκε ένα τεστ ανάγνωσης που περιλάμβανε αναγνώριση λέξεων και 6 

είδη κειμένων με ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης, έγιναν συνεντεύξεις με τους μαθητές 
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για τις αναγνωστικές τους συνήθειες και δόθηκαν ερωτηματολόγια στους δασκάλους για 

τις ευκαιρίες για ανάγνωση. Η σύγκριση έγινε με τα αποτελέσματα από μια προηγούμενη 

έρευνα σε 6.305 βλέποντα παιδιά 9 χρονών, στην ίδια χώρα και με τα ίδια εργαλεία 

μέτρησης. Σε σχέση με το αναγνωστικό περιβάλλον στο σχολείο, οι δάσκαλοι ανέφεραν 

ότι  παρείχαν  ίσες  ευκαιρίες  για  την  ανάπτυξη  της  ανάγνωσης.  Ωστόσο,  οι  μαθητές 

θεωρούσαν ότι δεν είχαν αρκετές εργασίες για το σπίτι που απαιτούσαν ανάγνωση σε 

σχέση  με  τους  βλέποντες  συμμαθητές.  Αναφορικά  με  τους  γονείς,  διαπιστώθηκε  ότι 

συζητούσαν σπάνια αυτά που είχαν διαβάσει με τα παιδιά τους. Επιπλέον, τα παιδιά δεν 

γνώριζαν πόσα βιβλία ή εφημερίδες υπήρχαν στο σπίτι τους, ωστόσο, ανέφεραν ότι είχαν 

επαφή με τα γράμματα ή τις λέξεις πριν το σχολείο. Τέλος, και στις δύο ομάδες παιδιών 

οι γονείς διάβαζαν φωναχτά πριν την έναρξη του σχολείου, αλλά είναι άγνωστο σε ποιο 

βαθμό υπήρχε αλληλεπίδραση και συζήτηση. Συνοπτικά, η συγγραφέας διαπιστώνει ότι 

οι μαθητές με πρόβλημα όρασης εκτίθενται λιγότερο στην ευκαιριακή ανάγνωση, ειδικά 

στο σπίτι.  Ως μειονέκτημα της έρευνας αναφέρει  τη συνέντευξη με τους ίδιους τους 

μαθητές, οι οποίοι μπορεί να προσάρμοζαν τις απαντήσεις για να φανούν αρεστοί στο 

συνεντευκτή. Βέβαια, οι πληροφορίες που προκύπτουν από το πλαίσιο της συνέντευξης 

είναι περισσότερες, ώστε να μπορούν να ερμηνευτούν τα δεδομένα καλύτερα. 

Συνοπτικά, οι περισσότερες έρευνες που αναφέρονται στη γλωσσική ανάπτυξη 

έχουν  περιορισμένο  δείγμα.  Επιπλέον,  η  γλωσσική  συμπεριφορά  αποτελείται  από 

πολλούς τομείς που απαιτούν λεπτομερή ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα 

έχουν  περιορισμένη  γενικευσιμότητα  σε  μεγαλύτερο  πληθυσμό.  Ακόμη,  πρέπει  να 

επισημανθεί  ότι  αρκετές  από  τις  διαφορές  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης  στη 

γλωσσική  ανάπτυξη  και  την  επικοινωνία,  εντοπίζονται  γενικά  στο  διαφορετικό 

κοινωνικο-γλωσσικό  περιβάλλον,  όπου  αυτό  μελετήθηκε,  άρα  δεν  εξαρτώνται 

πρωταρχικά από την αναπηρία του παιδιού (Warren, 1994). 

 

3.2 Κοινωνικοποίηση

Η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου και ο χρόνος αντίδρασης στις 

ερωτήσεις  και  οδηγίες  των  άλλων  είναι  σημαντικές  όψεις  στις  κοινωνικές  μας 

αλληλεπιδράσεις,  που  όλες  τους  καθορίζονται  από  την  όραση  και  επηρεάζουν  τις 
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απόψεις  των  άλλων  ατόμων  για  μας.  Τα βλέποντα  παιδιά  αναπτύσσονται  κοινωνικά 

παρατηρώντας  τις  αλληλεπιδράσεις  σε  διάφορα  κοινωνικά  πλαίσια.  Ωστόσο,  για  τα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης η τυχαία μάθηση είναι περιορισμένη άρα παρεμποδίζεται 

και  η  ευκαιρία  να  διδαχθούν  κοινωνικές  δεξιότητες  άμεσα.  Έτσι,  η  διδασκαλία  των 

κοινωνικών  δεξιοτήτων  είναι  ένας  στόχος  που  δεν  πρέπει  να  παραγκωνίζεται  στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, αντίθετα θα πρέπει να επιδιώκεται παράλληλα με την ακαδημαϊκή 

πρόοδο του παιδιού (Sacks, 1992).

Ξεκινώντας  με  την  κοινωνικο-συναισθηματική  ανάπτυξη  στη  νηπιακή  ηλικία, 

κρίσιμος  παράγοντας  αυτής  θεωρήθηκε  η  προσκόλληση,  δηλαδή  η  επιλεκτική 

κοινωνικο-συναισθηματική  ανταπόκριση  από  τον  6ο  μήνα  σε  συγκεκριμένα  άτομα 

(συνήθως  τους  γονείς).  Η  προσκόλληση  εκδηλώνεται  με  την  έκφραση  θετικών 

αντιδράσεων  για  επιλεγμένα  άτομα  (προσέγγιση,  χαμόγελο,  εκφορά  ήχων)  και 

αρνητικών για τα υπόλοιπα (το φαινόμενο του ‘φόβου για τον ξένο’). Η εξέλιξη αυτή 

φανερώνει την ικανότητα του νηπίου να διακρίνει μεταξύ των ατόμων και αποτελεί την 

αρχή της συναισθηματικής ανταπόκρισης για τους μετέπειτα συναισθηματικούς δεσμούς. 

Σημαντικοί  παράγοντες,  συνεπώς,  είναι  η  αντιληπτική  ικανότητα  του  γονέα  και  η 

ανταπόκριση μέσω διαφόρων αισθήσεων, αλλά και η αντιληπτική ικανότητα του παιδιού, 

που πρέπει να ενσωματώσει τις πληροφορίες από τις διάφορες αισθήσεις.  Σ’ αυτό το 

σημείο,  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  μπορεί  να  συναντούν  δυσκολίες.  Επιπλέον 

παράμετροι που μπορεί να παρεμποδίζουν αυτή την διαδικασία, είναι η συναισθηματική 

αντίδραση  του  γονέα  στο  πρόβλημα  του  παιδιού,  η  εκτεταμένη  νοσηλεία  ειδικά  σε 

περιπτώσεις προωρότητας και  οι  οικονομικές απαιτήσεις.  Συνολικά, αν και η ύπαρξη 

προβλήματος  όρασης  αποτελεί  παράγοντα  κινδύνου  για  ανεπαρκή  προσκόλληση,  οι 

έρευνες για τη διάκριση προσώπων, την αντίδραση στους ξένους και την αλληλεπίδραση 

γονέα-παιδιού, έδειξαν ότι δεν επηρεάζει απαραίτητα την ανάπτυξή της. Κρίσιμη έχει 

αποδειχθεί  προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  η  εμπλοκή  του  παιδιού  σε  πολλές 

αλληλεπιδράσεις με το γονέα, όπου ο γονέας ανταποκρίνεται στα επικοινωνιακά σήματα 

του παιδιού και ενισχύει τη συνέχιση της αλληλεπίδρασης (Warren, 1994).

Η  Kekelis (1992a)  εξηγεί  ότι  οι  αλληλεπιδράσεις  με  τους  συνομηλίκους 

αποτελούν  ένα  μέσο  ανάπτυξης  και  βελτίωσης  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  και  της 

κοινωνικής αποδοχής, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν πώς να επιλύουν μια σύγκρουση, να 
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συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι, να συζητάνε και να δημιουργούν φιλίες. Καθώς οι οπτικές 

πληροφορίες  είναι  πολύ σημαντικές,  τα  παιδιά με  πρόβλημα όρασης κινδυνεύουν να 

απορριφθούν και να αναπτύξουν μετέπειτα ψυχολογικά προβλήματα. Αν λάβουμε υπόψη 

και τις δυσκολίες ανάπτυξης της προσκόλλησης και της επικοινωνίας με το γονέα, ως 

αποτέλεσμα  προκύπτει  μια  μειωμένη  ικανότητα  στις  κοινωνικές  δεξιότητες,  που 

μεταφέρεται και στις σχέσεις του παιδιού εκτός της οικογένειας. Επίσης, τα παιδιά με 

πρόβλημα όρασης δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τα βλέποντα, ίσως 

επειδή αυτές οι  επαφές προκαλούν άγχος στους γονείς  ή  επειδή οι  γονείς  θέλουν να 

αποφύγουν  τα  σχόλια  και  τα  βλέμματα των  άλλων  (Chernus-Mansfield et al.,  1985, 

αναφορά  από  Kekelis,  1992a).  Τέλος,  τα  περισσότερα  προγράμματα  πρώιμης 

παρέμβασης  στα  οποία  μπορεί  να  συμμετέχουν  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης, 

πραγματοποιούνται στο οικιακό περιβάλλον και δεν επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό 

στον κοινωνικό τομέα.

Η ίδια ερευνήτρια (Kekelis, 1992b), παρατήρησε με την εθνογραφική μέθοδο ένα 

τυφλό κορίτσι 3 χρονών στα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης που παρακολουθούσε. 

Διαπίστωσε ότι το παιδί εμπλέκονταν λίγες μόνο φορές σε συζητήσεις και στο παιχνίδι 

με τα άλλα παιδιά, ενώ προτιμούσε τις επαφές με τους ενηλίκους (δασκάλους). Εμφάνιζε 

φανταστικό παιχνίδι αλλά δεν εξέφραζε την προτίμησή με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο 

για  κάποιο  συμμαθητή.  Ακόμη,  όταν  της  μιλούσαν  οι  συμμαθητές  για  παρελθόντα 

γεγονότα δεν χρησιμοποιούσαν απτικά και ακουστικά ερεθίσματα, κάτι που δυσκόλευε 

την κατανόησή της. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι συμμαθητές αντιλαμβανόταν την αναπηρία 

του παιδιού με το χρόνο.  Συνοψίζοντας,  οι   παράγοντες που συνέβαλαν στις  θετικές 

αλληλεπιδράσεις  με  τους  συνομηλίκους  ήταν  η  συστηματική  επιδίωξη  των  επαφών 

αυτών, η εκπαίδευση των δασκάλων, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η επικοινωνία των 

μελών του προσωπικού μεταξύ τους, η ανάμειξη των ενηλίκων μόνο για τη ρύθμιση των 

σχέσεων των παιδιών, η δημιουργία ασφαλούς και προβλέψιμου περιβάλλοντος εντός 

της τάξης και η παροχή ενίσχυσης. 

Σε μια ακόμη εθνογραφική έρευνα των Kekelis & Sacks (1992), μελετήθηκαν οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 6 παιδιών με πρόβλημα όρασης. Πλεονέκτημα της έρευνας 

αυτής είναι η παρατήρηση των παιδιών για ένα ολόκληρο χρόνο και, πιο ειδικά, αμέσως 

μετά  την  έναρξη  του  νηπιαγωγείου  και  της  πρώτης  τάξης.  Ακόμη,  παρατηρήθηκαν 
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δραστηριότητες  τόσο στην τάξη όσο και  στο διάλειμμα.  Από την αξιολόγηση με  τη 

χρήση κοινωνιομετρικών εργαλείων, βρέθηκε ότι μόνο δύο από τα παιδιά ήταν αποδεκτά 

από τους συμμαθητές τους και μόνο ένα συμμετείχε σε αλληλεπιδράσεις στον ίδιο βαθμό 

και με την ίδια πολυπλοκότητα με τα βλέποντα παιδιά. Τα υπόλοιπα, είχαν λιγότερες 

ευκαιρίες επαφών για την εκμάθηση σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, τα 

παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  είχαν  ιδιαίτερη  δυσκολία  να  αντιληφθούν  τις 

δραστηριότητες των συμμαθητών, όταν απουσίαζαν οι ακουστικές ενδείξεις. Συνολικά, 

οι συγγραφείς αναφέρουν ότι σημαντικός παράγοντας για την αποδοχή των παιδιών με 

πρόβλημα  όρασης  στη  γενική  τάξη  ήταν  οι  γλωσσικές  και  επικοινωνιακές  τους 

δεξιότητες.  Επιπλέον,  ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να προωθεί  ο  δάσκαλος  της  γενικής 

τάξης την ισότιμη ανάπτυξη κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, να συνεργάζεται 

με  το  δάσκαλο  του  τμήματος  ένταξης,  να  παρεμβαίνει  σε  μικρότερο  βαθμό  στις 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών, να επιλέγει λίγα άτομα για μια ομάδα παιχνιδιού και να 

επιλέγει  προσεκτικά  τις  δραστηριότητες.  Σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις,  η  εμπειρία  της 

ένταξης ήταν θετική, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποδοτικότερη και οι 

ικανότητες του παιδιού με πρόβλημα όρασης πιο αυξημένες. 

Σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση κάθε παιδιού κατέχουν οι δεξιότητες στο 

παιχνίδι από την πρώιμη ηλικία. Σύμφωνα με τους  Webster & Roe (1998), το παιχνίδι 

αποτελεί μέσο καλλιέργειας της γλώσσας, των εννοιών, της κοινωνικής ικανότητας και 

της προσαρμογής στο φυσικό κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξερεύνησης των 

ιδιοτήτων του χώρου και των αντικειμένων. Έτσι, η όραση είναι σημαντική στο παιχνίδι 

για την εξοικείωση με το φυσικό πλαίσιο, τη μίμηση άλλων σε παιχνίδια ρόλων και το 

φανταστικό παιχνίδι.

Συνοψίζοντας τις έρευνες σ’ αυτό το θέμα, οι Webster & Roe (1998) αναφέρουν 

ότι  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  παρουσίαζαν  το  ίδιο  εύρος  συμπεριφορών  στο 

παιχνίδι με τους βλέποντες, αλλά το φανταστικό παιχνίδι ήταν πιο συχνό για τα παιδιά με 

καλή λεκτική κατανόηση. Επιπλέον, οι συνομήλικοι και τα αδέρφια προωθούσαν πολύ 

πιο  αποτελεσματικά  το  παιχνίδι  απ’  ότι  οι  ενήλικες.  Αντιθέτως,  σε  άλλες  έρευνες 

βρέθηκε ότι  τα παιδιά με  πρόβλημα όρασης ήταν πιο εσωστρεφή και  απομονωμένα, 

καθώς  προτιμούσαν  να  μένουν  μόνα  τους  ή  με  τους  ενήλικες.  Ακόμη,   εμφάνιζαν 

περισσότερο  στερεοτυπικό  παρά  συμβολικό  παιχνίδι,  καθώς  επικεντρώνονταν 
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περισσότερο στο σώμα τους και όχι στους ανθρώπους ή τα αντικείμενα. Μια επιπλέον 

δυσκολία  ανιχνεύτηκε  στις  μη  δομημένες  δραστηριότητες,  επειδή  δεν  μπορούσαν  να 

εντοπίσουν τα παιχνίδια. 

Οι Webster & Roe (1998), κάνουν αναφορά σε μια πιο εκτενή έρευνα, στην οποία 

το μέγεθος του δείγματος και το εύρος των ηλικιών ήταν μεγαλύτερα, ενώ υπήρχε και 

ένας μικρός αριθμός παιδιών με συνοδά προβλήματα. Η αξιολόγηση μέσω παρατήρησης 

και ερωτηματολογίων, έδειξε μεγάλη ποικιλομορφία στον τρόπο παιχνιδιού (ενεργητικό, 

παθητικό, μοναχικό), που επηρεαζόταν από τις προσδοκίες των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, 

οι προσδοκίες  για τις δυνατότητες του παιδιού σχετίζονταν με τις ευκαιρίες για εμπλοκή 

σε συγκεκριμένο τύπο παιχνιδιού. Αναλύοντας τα ευρήματα, τα μικρότερα παιδιά με πιο 

σοβαρό πρόβλημα όρασης, ασχολούνταν περισσότερο με το εξερευνητικό παρά με το 

κοινωνικό παιχνίδι. Αυτό εξαρτώταν και από τον απαιτούμενο χρόνο για εξοικείωση με 

το περιβάλλον και τα άλλα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά αυτά περνούσαν περισσότερο χρόνο 

με τους ενηλίκους, ανεξάρτητα αν υπήρχαν ή όχι βλέποντα παιδιά κοντά. Μάλιστα, οι 

ενήλικες από την πλευρά τους, ανταποκρινόταν προσεγγίζοντας τα παιδιά και ασκώντας 

περισσότερο έλεγχο. Αντιθέτως, στα μεγαλύτερα παιδιά με λιγότερο σοβαρό πρόβλημα 

όρασης, οι ενήλικες ασκούσαν λιγότερο έλεγχο. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με 

πρόβλημα όρασης απευθύνονταν στους ενηλίκους ή τους συνομηλίκους για να ζητήσουν 

πληροφορίες, ενώ οι ενήλικες και οι συνομήλικοι απευθυνόταν στο παιδί με πρόβλημα 

όρασης  μόνο  σε  λίγες  περιπτώσεις.  Συνεπώς,  οι  συγγραφείς  τονίζουν  ότι  το  μη 

φανταστικό και το μοναχικό παιχνίδι δεν είναι αναπόφευκτη συνέπεια του προβλήματος 

όρασης, αλλά αντανακλά την επίδραση του περιβάλλοντος. 

Η  Celeste (2006) περιγράφει τις συμπεριφορές στο παιχνίδι και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις  ενός τυφλού κοριτσιού 4 χρονών, χωρίς  επιπρόσθετες αναπηρίες.  Η 

αξιολόγηση  της  ανάπτυξης  περιλάμβανε  το  Oregon Project,  τη  Vineland Adaptive 

Behavior Scales (VABS)  και  το  Battelle Developmental Inventory (BDI;  Newborg, 

Stock, Wnek, Guidibaldi & Svinicki, 1988). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

και  παρατήρηση  σε  διάφορα  περιβάλλοντα,  ενώ  στους  συνομηλίκους  δόθηκε  μια 

κοινωνιομετρική κλίμακα σχετικά με τους συμμαθητές που προτιμούσαν για να παίξουν. 

Γενικά, η ανάπτυξη του παιδιού στους περισσότερους τομείς ήταν του επιπέδου του ή 

άνω του επιπέδου του. Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση στη λεπτή κινητικότητα (στην 
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αντιγραφή  σχημάτων,  τη  χρήση  ψαλιδιού  και  το  δίπλωμα  χαρτιού),  η  οποία  όμως 

αναφέρεται ως τυπική για τα παιδιά αυτά. Ωστόσο, στη VABS η επίδοση ήταν κάτω του 

μέσου  όρου  στον  τομέα  της   κοινωνικοποίησης,  καθώς  το  παιδί  είχε  περιορισμένες 

συμπεριφορές  στο  παιχνίδι  και  δυσκολίες  στις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις.  Πιο 

αναλυτικά,  αφιέρωνε  το  50%  του  χρόνου  του  στο  μοναχικό  παιχνίδι  και  τις 

εξερευνητικές  δραστηριότητες  και  το  20%  στο  κοινωνικό  παιχνίδι.  Ακόμη,  έδειχνε 

μεγαλύτερη προτίμηση για αλληλεπίδραση με τους ενηλίκους και δεν ανταποκρινόταν 

στην  έναρξη  της  επικοινωνίας  από  τους  συνομηλίκους.  Ωστόσο,  πολλές  φορές 

παρατηρήθηκε και η συμμετοχή στο φανταστικό παιχνίδι, σε αντίθεση με άλλες έρευνες. 

Τέλος,  η  κοινωνιομετρική  αξιολόγηση  έδειξε  ότι  13  από  τους  17  συνομηλίκους 

προτιμούσαν να παίξουν με το παιδί με πρόβλημα όρασης για τον περισσότερο χρόνο. 

Συνεπώς, προτείνεται η άμεση διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων που ελλείπουν 

και  μάλιστα  σε  πρώιμη  ηλικία,  για  την  αποφυγή  της  ανάπτυξης  προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Αν και η έρευνα αυτή έχει περιορισμένη γενικευσιμότητα, όπως και κάθε 

μελέτη περίπτωσης, η συλλογή των δεδομένων από πολλές πηγές και με διαφορετικές 

μεθόδους παρέχει μια συνολική εικόνα της κοινωνικής ικανότητας του παιδιού.

Οι McGaha & Farran (2001), εξέτασαν την επίδραση της κατάστασης της όρασης 

(παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  ή  βλέποντα)  και  του  περιβάλλοντος  (εσωτερικός  ή 

εξωτερικό χώρος) στις κοινωνικές συμπεριφορές 9 παιδιών με πρόβλημα όρασης. Τα 

παιδιά ήταν ηλικίας 3 έως 6 ετών, φοιτούσαν σε γενικό σχολείο και 4 από αυτά είχαν 

επιπρόσθετες  αναπηρίες.  Η  σύγκριση  έγινε  με  11  βλέποντες  συμμαθητές  τους.  Η 

παρατήρηση κατέδειξε ότι όλα τα παιδιά με πρόβλημα όρασης περνούσαν περισσότερο 

χρόνο με τους βλέποντες συμμαθητές, καθώς οι βλέποντες συμμαθητές ξεκινούσαν μια 

αλληλεπίδραση  περισσότερες  φορές  απ’  ότι  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης.  Άρα, 

ενισχύεται η άποψη ότι η απλή τοποθέτηση των παιδιών με πρόβλημα όρασης με τα 

παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  δεν  οδηγεί  απαραίτητα  σε  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  τους. 

Επίσης,  διαπιστώθηκε  προσκόλληση  στους  δασκάλους  και  μικρότερα  ποσοστά 

συμμετοχής  στο  αλληλεπιδραστικό  παιχνίδι.  Ωστόσο,  επειδή  η  διακύμανση  των 

αποτελεσμάτων  ήταν  μεγάλη,  οι  συγγραφείς  προτείνουν  το  συγκεκριμένο  πεδίο  να 

αποτελέσει  στόχο  μιας  μελλοντικής  έρευνας.  Σε  σχέση  με  τα  δύο  περιβάλλοντα,  τα 

παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  δεν  εμφάνιζαν  διαφορετική  συμπεριφορά  σ’  αυτά 
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(περισσότερες  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  σε  εξωτερικούς  χώρους  και  περισσότερες 

ακαδημαϊκές  δραστηριότητες  στην  τάξη).  Βέβαια,  στους  εξωτερικούς  χώρους 

ασχολούνταν περισσότερο με το παράλληλο παιχνίδι, το οποίο όμως δεν εξέλισσαν σε 

παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι η μειωμένη κινητικότητα 

στους  χώρους  αυτούς  ή  η  δυσκολία  έναρξης  και  διατήρησης  των  αλληλεπιδράσεων. 

Θετικό στοιχείο της έρευνας, είναι η ανάλυση των προβλημάτων από την ένταξη των 

παιδιών αυτών στις γενικές τάξεις. Υπογραμμίζεται, βέβαια, και η ανάγκη υποστήριξης 

και επίβλεψης από τους δασκάλους, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. 

Τέλος, οι Pring, Dewart & Brockbank (1998) θεώρησαν σημαντικό να μελετηθεί 

η κοινωνική γνώση, καθώς μπορεί να εξηγεί τις δυσκολίες των παιδιών με πρόβλημα 

όρασης στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Έτσι,  έδωσαν μια σειρά από ιστορίες σε 16 

παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης,  χωρίς  άλλες  αναπηρίες,  με  στόχο  την  κατανόηση  της 

πρόθεσης  των  χαρακτήρων.  Η ηλικία  των  παιδιών  ήταν  9  έως  12  χρονών και  έγινε 

σύγκριση με 16 βλέποντες συνομηλίκους. Βρέθηκε ότι τα παιδιά με πρόβλημα όρασης 

έδωσαν λιγότερες σωστές αιτιολογήσεις  για τη νοητική κατάσταση των χαρακτήρων, 

ενώ τα πιο ικανά νοητικά παιδιά εμφάνιζαν τις λιγότερες δυσκολίες. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, οι δυσκολίες στην κοινωνική γνώση δεν αποδίδονται στο πρόβλημα όρασης 

καθεαυτό, αλλά στη σημασία της όρασης για κάποια επιτεύγματα στον κοινωνικό τομέα 

που  σχετίζονται  με  την  κοινωνική  γνώση.  Πρόκειται  για  την  εστίαση  σε  ένα  κοινό 

σημείο αναφοράς και την κατεύθυνση του βλέμματος στο σημείο εστίασης ενός άλλου 

ατόμου,  για  τα  οποία  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  λαμβάνουν  περιορισμένες  ή 

καθόλου πληροφορίες. Βέβαια, υποστηρίζεται ότι η μεγάλη ετερογένεια του πληθυσμού 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους  εφήβους,  ο  Rosenblum (1998)  διεξήγαγε  μια περιγραφική 

έρευνα  για  τις  φιλίες  40  εφήβων  με  πρόβλημα  όρασης.  Οι  έφηβοι  δεν  είχαν  άλλες 

αναπηρίες  και  φοιτούσαν  σε  γενικά  σχολεία  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  ημέρας. 

Χρησιμοποιήθηκε το Intimate Friendship Scale (IFS; Sharabany, 1974), το οποίο δόθηκε 

στους 40 εφήβους με πρόβλημα όρασης και στους 23 φίλους τους και μετρά το επίπεδο 

οικειότητας σε μια σχέση. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι με πρόβλημα 

όρασης είχαν φιλικές σχέσεις και επωφελούνταν απ’ αυτές. Όπως και στους βλέποντες, 

οι έφηβοι με πρόβλημα όρασης επέλεγαν φίλους που ανηκαν στο ίδιο φύλο και είχαν την 
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ίδια ηλικία,  την ίδια εθνικότητα και παρόμοιες εμπειρίες ζωής.  Ακόμη, οι  έφηβοι με 

πρόβλημα όρασης ανέφεραν περισσότερο από τους φίλους τους ότι ήταν είτε δημοφιλείς 

είτε περιθωριοποιημένοι. Αυτή η πεποίθηση μπορεί να οφείλεται, βάσει του συγγραφέα, 

στη διαφορετική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες. Είναι ενδιαφέρον ότι το 30% 

των  καλών  φίλων  τους  ήταν  επίσης  άτομα  με  αναπηρίες.  Η  εξήγηση  που  δίνει  ο 

συγγραφέας είναι η δυσκολία στις κοινωνικές δεξιότητες ή η επαφή μόνο με άτομα με 

αναπηρίες  στα  τμήματα  ένταξης.  Επίσης,  οι  έφηβοι  με  πρόβλημα  όρασης  ανέφεραν 

μικρότερο αριθμό καλών φίλων απ’ ότι οι βλέποντες φίλοι τους, ενώ τα αγόρια ανέφεραν 

λιγότερους καλούς φίλους από τα κορίτσια. Επιπλέον, σε μια σχέση αξιολογούσαν πιο 

υψηλά την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό, το συναισθηματικό μοίρασμα, το δέσιμο 

και την εμπιστοσύνη. Ως προς το χρόνο που περνούσαν με τους φίλους τους, 50% ήταν 

στο σπίτι και 25% στο σχολείο. Επίσης, στο 50% του χρόνου που περνούσαν με τους 

φίλους τους ασχολούνταν με τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Άρα, ο συγγραφέας θεωρεί 

ιδιαίτερα σημαντικό να εκτίθενται τα παιδιά με πρόβλημα όρασης από νωρίς σε διάφορες 

δραστηριότητες,  ώστε  να  αποκτήσουν  σταθερές  προτιμήσεις  που  θα  μοιράζονται 

αργότερα με τους φίλους τους. Σχετικά με την επίδραση του προβλήματος όρασης, αυτή 

ήταν πιο εμφανής σε κάποιες δραστηριότητες (αθλήματα και κινηματογράφος), για αυτό 

σε αρκετές περιπτώσεις γινόταν αντικατάσταση των δραστηριοτήτων αυτών από άλλες. 

Μειονέκτημα της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που δόθηκε, καθώς οι 

αντιλήψεις  των  εφήβων  μπορεί  να  μην  αντανακλούσαν  την  πραγματικότητα. 

Μελλοντικά,  προτείνεται  να  μελετηθούν  μεγαλύτερα  δείγματα,  να  ερευνηθούν  οι 

κοινωνικές εμπειρίες όσων δεν αναφέρουν στενές φιλικές σχέσεις αλλά και η επίδραση 

ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Πιο πρόσφατα, οι Lifshitz, Hen & Weisse (2007) διερεύνησαν την ποιότητα των 

φιλικών σχέσεων 40 εφήβων, 13 έως 21 χρονών, χωρίς επιπρόσθετες αναπηρίες.  Απ’ 

αυτούς,  20  φοιτούσαν σε  γενικά σχολεία  και  20 σε  ειδικά.  Η σύγκριση έγινε  με  41 

βλέποντες συνομηλίκους με βάση το Quality of Friendship Scale (Parker & Asher, 1993; 

Εβραϊκή  έκδοση  από  τη  Margalit,  1995).  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  διαφορές  στον 

ελεύθερο χρόνο με τους φίλους τους, που ήταν μεγαλύτερος για τους βλέποντες. Ακόμη, 

οι βλέποντες έφηβοι είχαν περισσότερες αντιπαραθέσεις με τους φίλους τους. Αντιθέτως, 

οι λιγότερες αντιπαραθέσεις στους εφήβους με πρόβλημα όρασης, μπορεί να δηλώνουν 
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το φόβο ότι  θα  χάσουν τους  φίλους  τους  και  ένα  μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης απ’ 

αυτούς. Επιπρόσθετα, οι έφηβοι με πρόβλημα όρασης είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην 

αυτοαντίληψη.  Απαιτούνται,  συνεπώς,  κοινωνιομετρικές  έρευνες  με  μεγαλύτερα 

δείγματα,  για  να  διαπιστωθεί  αν  οι  αντιλήψεις  αυτές  είναι  ρεαλιστικές.  Τέλος, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της φιλίας στους εφήβους με πρόβλημα όρασης, 

προτείνεται να διδάσκονται δεξιότητες αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων.

Όπως προαναφέρθηκε,  οι  δραστηριότητες  ελεύθερου χρόνου  είναι  σημαντικές 

στην πορεία της κοινωνικοποίησης. Οι Kroksmark & Nordell (2001), τις μελέτησαν σε 4 

εφήβους με μερική όραση και 2 βλέποντες, 15 έως 16 χρονών, που φοιτούσαν σε γενικό 

σχολείο.  Τα  δεδομένα  προέκυψαν  από  τα  ημερολόγια  που  κρατούσαν  για  τις 

δραστηριότητές τους στη διάρκεια της μέρας. Παρατηρήθηκε ότι οι έφηβοι με μερική 

όραση συμμετείχαν σε λιγότερες δραστηριότητες και περνούσαν περισσότερο χρόνο σε 

παθητικές και προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αντιθέτως, οι βλέποντες επεδίωκαν 

να αλλάζουν δραστηριότητες συχνά, τις οποίες επέλεγαν οι ίδιοι αυθόρμητα. Ακόμη, οι 

βλέποντες έφηβοι μιλούσαν περισσότερο στο τηλέφωνο και με περισσότερους φίλους, σε 

αντίθεση  με  τους  μερικώς  βλέποντες.  Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  οι  μερικώς  βλέποντες 

συμμετείχαν στην καθημερινότητά τους σε λιγότερες δραστηριότητες που απαιτούσαν 

χρήση των χεριών (μαγειρική,  οικιακές  δουλειές,  χειρωνακτικές  εργασίες).  Τέλος,  το 

γεγονός ότι δεν περνούσαν πολύ χρόνο με τους φίλους τους και εξαρτώνταν από τους 

γονείς  τους  για  τις  μετακινήσεις  τους,  σήμαινε  περιορισμένες  ευκαιρίες  για 

ανεξαρτητοποίηση.

3.2.1 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί μια σειρά παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν 

στον κοινωνικό τομέα. Αρχικά, η Celeste (2007) μελέτησε την αποτελεσματικότητα μιας 

παρέμβασης κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα τυφλό κορίτσι 4 χρονών, χωρίς επιπρόσθετες 

αναπηρίες. Η παρέμβαση στηρίχθηκε στην ιεραρχία των  Brown et al. (2001, αναφορά 

από Celeste, 2007), σύμφωνα με την οποία γίνεται αρχικά παρέμβαση στο επίπεδο της 

τάξης  (αλλαγή  στάσεων  των  παιδιών),  έπειτα  νατουραλιστικές  παρεμβάσεις  (επ’ 

ευκαιρία  διδασκαλία  της  κοινωνικής  συμπεριφοράς),  ακολουθούν  δραστηριότητες 
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κοινωνικής ενσωμάτωσης και τέλος εξατομικευμένη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 

(διδασκαλία  μέσω  συνομηλίκων,  μίμησης  προτύπου  κ.α).  Μετά  την  παρέμβαση, 

διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα και εύρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και του 

παιχνιδιού (περισσότερο ομαδικό παρά μοναχικό παιχνίδι). Βέβαια, το παιδί συνέχιζε να 

χάνει  ευκαιρίες  αλληλεπίδρασης,  ενώ  με  το  χρόνο  οι  συνομήλικοι  απαιτούσαν  πιο 

περίπλοκες κοινωνικές δεξιότητες. Θετικά σημεία του προγράμματος, ήταν η συνεργασία 

μεταξύ των ειδικών και της οικογένειας του παιδιού και η χρήση διαφόρων τεχνικών σε 

διάφορα περιβάλλοντα.  Μειονέκτημα αποτελεί  η  βραχεία  διάρκειά  του  (μια  σχολική 

χρονιά μόνο) που δεν μπορεί να επιφέρει μόνιμα αποτελέσματα. 

Σε μια άλλη έρευνα, η D’ Allura (2002) εξέτασε την επίδραση της αντίστροφης 

ενσωμάτωσης2 και  της  στρατηγικής  της  συνεργατικής  μάθησης  στις  κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις 13 παιδιών (3 έως 4 χρονών). Από αυτά, 4 παιδιά με πρόβλημα όρασης 

χωρίς  άλλες  αναπηρίες  και  4  βλέποντα  συμμετείχαν  σε  τάξη  ένταξης.  Την  ομάδα 

σύγκρισης αποτελούσαν 5 παιδιά με πρόβλημα όρασης που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. 

Η βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων ελεύθερου παιχνιδιού στην τάξη, έδειξε ότι τα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης της τάξης ένταξης αύξησαν το χρόνο αλληλεπίδρασης με 

τους  συνομηλίκους,  ενώ  για  τα  παιδιά  του  ειδικού  σχολείου  παρέμεινε  σταθερός. 

Επιπλέον,  όλοι  οι  μαθητές  της  τάξης  ένταξης  είχαν  πιο  πολλές  πιθανότητες  να 

ξεκινήσουν  μια  αλληλεπίδραση  με  συνομηλίκους  παρά  με  ενήλικες,  και  αφιέρωναν 

λιγότερο  χρόνο  στο  μοναχικό  παιχνίδι.  Ακόμη,  όλοι  είχαν  την  ίδια  πιθανότητα  να 

επιλεγούν ως συνεργάτες σε μια αλληλεπίδραση είτε από τους βλέποντες είτε από τα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν μπορούν να αποδοθούν 

ξεκάθαρα  στη  χρήση  της  συγκεκριμένης  στρατηγικής  μάθησης  ή  στην  αντίστροφη 

ενσωμάτωση.  Είναι,  όμως,  πιθανό  ότι  το  μοντέλο  αντίστροφης  ενσωμάτωσης  και  η 

στρατηγική της συνεργατικής μάθησης επηρέασαν τις απόψεις και τις προσδοκίες του 

δασκάλου της τάξης ένταξης. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αν δοθεί η 

ευκαιρία  στα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  σε  πρώιμη  ηλικία,  μπορούν  να 

αλληλεπιδράσουν σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα βλέποντα παιδιά. Αν και το δείγμα της 

έρευνας ήταν μικρό, ο όγκος των δεδομένων που συλλέγησαν ήταν σημαντικός. 

2 Αντίστροφη ενσωμάτωση (reverse mainstreaming): Η τοποθέτηση δύο ή περισσότερων παιδιών του 
γενικού σχολείου μέσα στο ειδικό για ένα συγκεκριμένο μάθημα , μία ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα 
(Πολυχρονοπούλου, 2003).
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Οι  Sacks &  Gaylord-Ross (1992)  μελέτησαν  την  αποτελεσματικότητα  της 

διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των συνομηλίκων ή από τον δάσκαλο. Το 

δείγμα  ήταν  15  εκ  γενετής  τυφλά  παιδιά,  7  έως  12  χρονών,  χωρίς  επιπρόσθετες 

αναπηρίες.  Η  σύγκριση  με  την  ομάδα  ελέγχου  έγινε  μέσω  παρατήρησης  και 

ερωτηματολογίων και έδειξε βελτίωση και με τις δύο μεθόδους. Η βελτίωση αφορούσε 

τόσο στην κοινωνική συμπεριφορά όσο και στην αυτοαντίληψη των μαθητών. Ωστόσο, 

οι αλλαγές ήταν μεγαλύτερες κατόπιν της εκπαίδευσης μέσω των συνομηλίκων, καθώς η 

επανεξέταση μετά από ένα μήνα κατέδειξε ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές γενικεύτηκαν 

και διατηρήθηκαν σε φυσικά περιβάλλοντα. Θα είχε, ωστόσο, ενδιαφέρον να εξεταστεί η 

γενίκευση και η διατήρηση με μία επανεξέταση σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 

 Σύμφωνα  με  τους  Pogrund &  Strauss (1992),  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική  η 

εκπαίδευση  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης  στη  διεκδικητικότητα.  Αυτό  γιατί  οι 

χαμηλές προσδοκίες από το περιβάλλον στην πρώιμη ηλικία, δημιουργούν αισθήματα 

αβοηθησίας και έλλειψης ελέγχου και δεν αναπτύσσονται οι δεξιότητες αντιμετώπισης 

και  διαχείρισης  του  άγχους.  Η  Young-il (2003)  εξέτασε  την  επίδραση  που  είχε  η 

εκπαίδευση  διεκδικητικότητας  στις  κοινωνικές  δεξιότητες  26  εφήβων  με  πρόβλημα 

όρασης, 13 έως 19 χρονών. Οι έφηβοι φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο και χωρίστηκαν σε 2 

ομάδες,  την  ομάδα  παρέμβασης  και  την  ομάδα  ελέγχου.  Η  παρέμβαση  έγινε  με  το 

γνωστικο-συμπεριφορικό πρόγραμμα Assertiveness Training Curriculum for Adolescents 

with Visual Impairments (ATCAVI) και διήρκησε 12 εβδομάδες. Μετά την παρέμβαση η 

διεκδικητική συμπεριφορά παρουσίασε μικρή αύξηση, με βάση τη βαθμολόγηση των 

ίδιων των μαθητών, των γονέων τους, των δασκάλων και των παρατηρητών. Ωστόσο, οι 

γονείς θεωρούσαν υψηλότερες τις κοινωνικές δεξιότητες των εφήβων, σε σχέση με τους 

δασκάλους και τους ίδιους τους εφήβους. Τα μειονεκτήματα της έρευνας που μπορεί να 

εξηγούν  και  τα  αποτελέσματα  ήταν  το  μικρό  δείγμα,  η  εθελοντική  συμμετοχή  των 

μαθητών που δεν εξασφάλιζε την ολοκλήρωση των εργασιών και η μικρή συχνότητα των 

συναντήσεων. 

Αναφορικά με την κοινωνική αποδοχή των εφήβων σε γενικά σχολεία, η  Left 

(2002) εξέτασε την επίδραση της έκθεσης σε ιδέες για την διαφορετικότητα. Συμμετείχαν 

5  ομάδες  εφήβων,  με  έναν  έφηβο  με  πρόβλημα  όρασης  σε  κάθε  μια  ομάδα.  Οι 

συναντήσεις περιλάμβαναν δραστηριότητες που ευνοούσαν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης 
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και συζητήσεις που απαιτούσαν κριτική σκέψη ή αφορούσαν το πρόβλημα όρασης του 

μαθητή.  Μετά  την  παρέμβαση,  βελτιώθηκε  η  κοινωνική  αποδοχή  για  4  από  τους  5 

μαθητές,  με  βάση  την  επαναξιολόγηση  που  έγινε.  Ακόμη,  διαπιστώθηκε  υψηλότερη 

βαθμολογία  στο  εργαλείο  αξιολόγησης  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  που 

χρησιμοποιήθηκε (Social Skills Assessment Tool for Children with Visual Impairments, 

Sacks & Wolffe, 1994). Οι συγγραφείς, αποδίδουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα στην 

ανοιχτή επικοινωνία που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθητών και η οποία καθοδηγούνταν 

περισσότερο από αυτούς τους ίδιους. Τέλος, θεωρούν αυτή τη μέθοδο κατάλληλη για να 

αποφευχθεί η κοινωνική απομόνωση των εφήβων με πρόβλημα όρασης.

Σε  μια  σειρά  ερευνών,  εξετάστηκε  η  επίδραση της  αυτοαξιολόγησης  και  της 

ανατροφοδότησης στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με πρόβλημα όρασης, χωρίς 

άλλες αναπηρίες. Αρχικά, οι  Jindal-Snape,  Kato & Maekawa (1998) μελέτησαν ένα εκ 

γενετής τυφλό παιδί, ηλικίας 8 χρονών, που φοιτούσε σε γενικό σχολείο. Η κοινωνική 

του ηλικία στη Vineland Social Maturity Scale (προσαρμογή για την Ινδία των Malin & 

Bharatraj,  1992)  ήταν  3  έτη.  Βρέθηκε  ότι  με  την  αυτοαξιολόγηση  και  τη  λεκτική 

ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές, η κατάλληλη συμπεριφορά (προσανατολισμός 

του βλέμματος και ενασχόληση με την εργασία) επαυξήθηκε και μάλιστα γενικεύθηκε σε 

διάφορα  περιβάλλοντα  και  με  διαφορετικά  άτομα.  Ταυτόχρονα  παρατηρήθηκε  και 

σημαντική μείωση των στερεοτυπικών συμπεριφορών. Σε μια δεύτερη έρευνα (Jindal-

Snape, 2004), δύο παιδιά με πρόβλημα όρασης, 9-11 χρονών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 

με δύο βλέποντες συνομηλίκους σε κάθε ομάδα. Η κοινωνική ηλικία με τη  Vineland 

Social Maturity Scale ήταν 5 έτη για το πρώτο παιδί και 4,8 έτη για το δεύτερο. Από τις 

συνεντεύξεις  και  τις  παρατηρήσεις,  προέκυψε  ότι  η  αυτοαξιολόγηση  βελτίωσε  την 

κατεύθυνση  του  βλέμματος  και  τις  δεξιότητες  στη  συζήτηση.  Ωστόσο,  η  λεκτική 

ανατροφοδότηση ήταν  απαραίτητη  μόνο  για  την  κατεύθυνση του  βλέμματος,  που οι 

συνέπειές  της  δεν  είναι  σαφείς  χωρίς  οπτικές  ενδείξεις.  Παράλληλα,  αυξήθηκε  η 

συμπεριφορά  ενασχόλησης  με  την  εργασία  και  μειώθηκαν  οι  στερεοτυπικές 

συμπεριφορές. Σ’ αυτή την έρευνα, φάνηκε ότι οι συνομήλικοι ήταν οι πλέον κατάλληλοι 

για  να  παρέχουν  ανατροφοδότηση,  όπως  γίνεται  και  στα  πλαίσια  των  φυσικών 

αλληλεπιδράσεων.
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Στις  επόμενες  έρευνές  της  Jindal-Snape (2005a;  2005b),  μελετήθηκαν  δύο εκ 

γενετής τυφλά αγόρια 9 χρονών, ενώ συμμετείχαν και βλέποντες συμμαθητές τους. Η 

κοινωνική ηλικία των αγοριών και στις δύο έρευνες ήταν 5 έτη. Στην πρώτη περίπτωση, 

εκπαιδεύθηκε  ένας  βλέπων  συνομήλικος  στην  παροχή  ανατροφοδότησης  ενώ  στη 

δεύτερη,  το  τυφλό  παιδί  εκπαιδεύθηκε  στην  απόκτηση  ανατροφοδότησης  από  τους 

βλέποντες συνομηλίκους. Και στις δύο έρευνες η ανατροφοδότηση ενίσχυσε περαιτέρω 

τις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  του  παιδιού,  που  διατηρήθηκαν  και  γενικευθήκαν. 

Επίσης,  στη δεύτερη έρευνα οι  συνομήλικοι  επέκτειναν  την ανατροφοδότηση και  σε 

άλλους τομείς,  καθώς και σε άλλα παιδιά με αναπηρίες.  Έτσι,  διαφάνηκε η αξία της 

απόκτησης ανατροφοδότησης από το ίδιο το άτομο που τη χρειάζεται, όπως συμβαίνει 

και στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Συνοπτικά, από όλες αυτές τις έρευνες τονίζεται 

η αξία της ανατροφοδότησης, η οποία μπορεί να δίνεται καθημερινά από το δάσκαλο για 

να υιοθετείται και από τους μαθητές. Τέλος, είναι σημαντικό να εξεταστεί η γενίκευση 

αυτής της συμπεριφοράς και στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.

3.3 Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

Όπως  τονίζεται  από  τους  Webster &  Roe (1998),  η  έννοια  της  αυτόνομης 

διαβίωσης πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κι αυτό γιατί έχει συνδεθεί με την επιτυχή κοινωνική 

και εργασιακή τους ενσωμάτωση στην κοινότητα. Επιπλέον, η εκπαίδευση σ’ αυτές τις 

δεξιότητες μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, την προσωπική ανεξαρτησία και την 

αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. 

Σύμφωνα  με  τη  Bishop (2004),  πολλές  δραστηριότητες  της  καθημερινότητας 

μαθαίνονται αυθόρμητα από τα βλέποντα παιδιά μέσω της μίμησης (ντύσιμο, πλύσιμο, 

φαγητό). Τα παιδιά, όμως, για να εκτελέσουν αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να 

κατέχουν και τις  αντίστοιχες κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται.  Έτσι,  πιθανόν τα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης να εμφανίζουν κάποια καθυστέρηση. 

Σε  μια  πρώτη  έρευνα  των  Jan et al.  (1977,  αναφορά  από  Warren,  1994), 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με πρόβλημα όρασης αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο ντύσιμο, 

το  περπάτημα,  το  πλύσιμο  και  το  φαγητό.  Τα  παιδιά  με  μερική  όραση 
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ανεξαρτητοποιούνταν σ’ αυτούς τους τομείς νωρίτερα. Ακόμη, μισά από τα τυφλά παιδιά 

του δείγματός τους είχαν προβλήματα με το μάσημα, σε σύγκριση με το 1/5 των μερικώς 

βλεπόντων. Τονίζεται, ωστόσο, ότι τα ερεθίσματα που παρέχονται από το περιβάλλον 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης. 

Πιο πρόσφατα, η Franks (2000) διεξήγαγε μια έρευνα για την παροχή υπηρεσιών 

αποκατάστασης  στην  καθημερινή  διαβίωση  στα  άτομα  με  πρόβλημα  όρασης  στη 

Μεγάλη Βρετανία. Ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας αφορούσε στην εκπαίδευση των 

ενηλίκων και ένα μικρό μέρος αφορούσε στα παιδιά. Αναφέρθηκε, λοιπόν, ότι μόνο τα 

μισά  μέλη  του  προσωπικού  των  υπηρεσιών  αποκατάστασης  δίδασκαν  δεξιότητες 

αυτόνομης  διαβίωσης  και  λιγότεροι  από  1/4  τις  δίδασκαν  μερικές  φορές  ή  τακτικά. 

Ακόμη,  περισσότεροι  από  τους  μισούς  ειδικούς  θεωρούσαν  σημαντικό  να 

πραγματοποιούνται προγράμματα κινητικότητας και  δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης 

στα σχολεία.

Σε μια αναλυτική έρευνα των  Lewis &  Iselin (2002), οι γονείς 10 παιδιών με 

πρόβλημα όρασης και 10 βλεπόντων, 6 έως 9 χρονών, ερωτήθηκαν για την επιδεξιότητα 

των παιδιών τους σε 101 δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Τα παιδιά με πρόβλημα 

όρασης  χωρίστηκαν  σε  δύο  ομάδες  των  5  ατόμων.  Τα  παιδιά  της  πρώτης  ομάδας 

φοιτούσαν σε γενικά σχολεία ενώ της δεύτερης σε ειδικά και είχαν συνοδές αναπηρίες. 

Τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  στο  σύνολό  τους  επιτελούσαν  μόνο  το  44%  των 

δραστηριοτήτων  ανεξάρτητα,  σε  σύγκριση  με  το  84%  των  βλεπόντων.  Επιπλέον, 

υπήρχαν διαφορές  και  στο επίπεδο επιδεξιότητας.  Είναι  ενδιαφέρον ότι  δεν υπήρχαν 

διαφορές  μεταξύ  των  δύο  ομάδων  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης,  παρότι  η  δεύτερη 

περιλάμβανε παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Κατά την άποψη των συγγραφέων, αυτό 

μπορεί να εξηγείται από την ειδική εκπαίδευση που παρεχόταν από την πρώιμη ηλικία 

στα παιδιά αυτά και στους γονείς τους. Ακόμη, τα βλέποντα παιδιά δεν μπορούσαν να 

κάνουν με βοήθεια το 14,5% των δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με το 41% των παιδιών 

με πρόβλημα όρασης. Συμπεραίνεται, ότι τόσο οι περιβαλλοντικοί όσο και οι ατομικοί 

παράγοντες, που σχετίζονται με το πρόβλημα όρασης, επηρεάζουν την απόκτηση αυτών 

των δεξιοτήτων. Περιορισμούς της έρευνας συνιστούν το μικρό δείγμα και η συλλογή 

δεδομένων μόνο από τους γονείς. Ακόμη, αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες για 
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το βαθμό και την ποιότητα της παρέμβασης, αλλά και τις προσαρμογές που γίνονταν για 

αυτές τις δεξιότητες μέσα στην οικογένεια. Επομένως, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν πέρα από τα 20 παιδιά του 

δείγματος.  Επιπλέον,  προτείνεται  η  διεξαγωγή  περαιτέρω  ερευνών  σε  μεγαλύτερα 

δείγματα και σε πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς.

Τέλος,  οι  Pavey et al.  (2003)  προτείνουν  ένα  πρόγραμμα  σπουδών  για  τις 

δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  που  διακρίνεται  σε  βασικές  και  εξελιγμένες 

δεξιότητες. Ο πρώτες περιλαμβάνουν την επίγνωση του σώματος και του χώρου και την 

κοινωνικο-συναισθηματική  ανάπτυξη,  ενώ  οι  δεύτερες  αναφέρονται  στις  δεξιότητες 

κίνησης  και  τις  δεξιότητες  αυτόνομης  διαβίωσης.  Η  διάκριση  αυτή  βασίζεται  στην 

άποψη  ότι  οι  δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  και  η  κινητικότητα  είναι  έννοιες 

αλληλοεπικαλυπτόμενες, με κοινό υπόβαθρο. Έτσι, οι δεξιότητες αυτές αποτελούν ένα 

συνεχές και μπορούν να διδάσκονται παράλληλα, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του 

κάθε παιδιού (Aplin 2001, αναφορά από Pavey et al., 2003). Δίνεται ακόμη έμφαση στην 

τροποποίηση του περιβάλλοντος (του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας) και στην 

εκπαίδευση  και  υποστήριξη  των  γονέων  και  των  συνομηλίκων.  Μάλιστα,  οι  γονείς 

κατέχουν  κεντρικό  ρόλο  στην  καθημερινή  προαγωγή  των  δεξιοτήτων  αυτών,  με  τις 

θετικές  στάσεις  και  τις  ευκαιρίες  για  εξάσκηση  που  παρέχουν  (Douglas,  Pavey, 

McLinden & McCall, 2003).

3.4 Κινητικές δεξιότητες

Η  όραση  καθοδηγεί  και  ελέγχει  την  απόκτηση,  διαφοροποίηση  και 

αυτοματοποίηση των λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων. Η έλλειψή της δεν μπορεί 

να αναπληρωθεί ολοκληρωτικά μέσω άλλων αισθήσεων, καθώς η όραση παρέχει κίνητρα 

για εξερεύνηση του περιβάλλοντος (Brambring, 2001a).

Όπως υποστηρίζουν οι  Harley,  Truan &  Sanford (1997), η κινητικότητα για τα 

τυφλά  παιδιά  αποτελεί  μέσο  απόκτησης  εμπειριών  για  το  χτίσιμο  εννοιών  και  την 

ανάπτυξη  της  γλώσσας.  Δίνοντας  έμφαση  στην  ανάγνωση,  θεωρούν  σημαντική  την 

άμεση καθοδήγηση για την ανάπτυξη της αδρής και  λεπτής κινητικότητας,  που είναι 

απαραίτητες για κάθε μέθοδο ανάγνωσης. 
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Μελετώντας την κινητική ανάπτυξη, οι Levtzion-Korach, Tennenbaum, Schnitzer 

&  Ornoy (2000) αξιολόγησαν 40 παιδιά έως 5 χρονών, που είχαν ολική τύφλωση εκ 

γενετής  ή  κατά  τους  πρώτους  6  μήνες  της  ζωής  τους.  Ως  εργαλεία  αξιολόγησης, 

χρησιμοποιήθηκαν  το  Bayley Developmental Scale (Bayley,  1969)  και  το  Revised 

Denver Developmental Screening Test (DDST, Frankenburg et al., 1981), ενώ ζητήθηκαν 

και επιπλέον πληροφορίες από τους γονείς.  Η σύγκριση έγινε με 24 βλέποντα νήπια 

ηλικίας  έως 18 μηνών,  με  φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη.  Διαπιστώθηκε ότι  η 

κινητική  ανάπτυξη  των  τυφλών  παιδιών  ήταν  σημαντικά  καθυστερημένη  στις 

δραστηριότητες που απαιτούσαν ωρίμανση της σπονδυλικής στήλης και του νευρικού 

συστήματος. Αυτό γιατί απαιτείται να αναπτυχθεί πρώτα μια καλή εικόνα του σώματος 

και  να  αντιληφθεί  το  παιδί  τις  δυνατότητές  του.  Ακόμη,  βρέθηκαν  υψηλά  ποσοστά 

υποτονικότητας που μπορεί να οφείλονται σε ανωμαλίες στη στάση του σώματος και το 

βάδισμα. Επιπλέον, σημειώθηκε μια καθυστέρηση σε δραστηριότητες που απαιτούσαν 

καλή ισορροπία, όπως η στάση στο ένα πόδι, λόγω της καθυστέρησης στην εμφάνιση 

κάποιων  αντανακλαστικών  της  κεφαλής  και  του  κορμού.  Περιορισμούς  της  έρευνας 

συνιστούν το μικρό δείγμα και  η σύγκριση με παιδιά νηπιακής ηλικίας.  Προτείνεται, 

τέλος,  από  τους  συγγραφείς  η  παροχή  επαρκών  ερεθισμάτων  στο  περιβάλλον  του 

παιδιού, για τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση στον τομέα αυτό. 

Σε μια παρόμοια έρευνα οι  Fazzi,  Lanners,  Danova,  Ferrarri-Ginevra,  Claudia, 

Luparia,  Sabrina &  Lanzi (2002),  αξιολόγησαν  την  νευροκινητική  ανάπτυξη  σε  20 

παιδιά,  4  έως  30  μηνών,  με  εκ  γενετής  πρόβλημα  όρασης.  Τα  9  παιδιά  είχαν  μόνο 

πρόβλημα όρασης και τα 11 είχαν επιπρόσθετες νευροκινητικές ή γνωστικές αναπηρίες. 

Η  αξιολόγηση  περιλάμβανε  τη  λήψη  ιστορικού,  νευρολογική  αξιολόγηση, 

βιντεοσκόπηση της αυθόρμητης δραστηριότητας των παιδιών (αδρή κινητικότητα και 

προσέγγιση  αντικειμένου βασισμένη  στον  ήχο)  και  εφαρμογή της  κλίμακας  Reynell-

Zinkin.  Σχετικά με  τα παιδιά με  τύφλωση,  βρέθηκε  ότι  είχαν  όλα καθυστέρηση στα 

στοιχεία που αφορούσαν στη στάση του σώματος. Ωστόσο, όλα περπατούσαν μόνα τους 

σε μια μέση ηλικία 19,8 μηνών, ενώ τα μισά περίπου απ’ αυτά δεν μπουσούλησαν πριν 

περπατήσουν.  Σχετικά  με  την  ικανότητα  προσανατολισμού  και  προσέγγισης  ενός 

αντικειμένου από ακουστικές ενδείξεις μόνο, αυτή είχε κατακτηθεί από τα τυφλά παιδιά 

μέχρι την ηλικία των 14,2 μηνών, περίπου δηλαδή στην τυπική ηλικία (8 με 10 μήνες). Η 
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ικανότητα αυτή θεωρείται ουσιώδης για τη μετέπειτα κινητική και νοητική ανάπτυξη του 

τυφλού  παιδιού.  Μάλιστα,  τα  τυφλά  παιδιά  του  δείγματος  έμαθαν  να  περπατούν 

ανεξάρτητα,  μόνο αφού απέκτησαν την  παραπάνω ικανότητα.  Τα παιδιά  με  συνοδές 

αναπηρίες,  έδειξαν  πιο  σημαντικές  καθυστερήσεις  στους  παραπάνω  τομείς. 

Συμπερασματικά, για τα τυφλά παιδιά συνιστάται μια προληπτική πρώιμη παρέμβαση με 

έμφαση  στα  εξής:  την  ψυχολογική  υποστήριξη  στους  γονείς,  την  ανάπτυξη  σωστής 

στάσης του σώματος μέσω απτικής και ακουστικής διέγερσης και τη συναισθηματική 

σταθερότητα στο περιβάλλον των παιδιών. Σημαντικό είναι να μελετηθεί και η ποιότητα 

και διακύμανση των κινήσεων στα τυφλά παιδιά.

Οι  Bouchard &  Tiltreault (2000)  μελέτησαν  τις  κινητικές  δεξιότητες  30 

βλεπόντων και 30 παιδιών με χαμηλή όραση, 8 έως 13 χρονών, χωρίς άλλες αναπηρίες. 

Δόθηκε το  Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP;  Bruininks 1978) 

και ένα ερωτηματολόγιο με πληροφορίες ιστορικού για τους γονείς. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση είχαν πιο φτωχές κινητικές δεξιότητες, οι οποίες 

ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν πιο αργά απ’ ότι  στα βλέποντα παιδιά. Οι πιο σημαντικές 

διαφορές  εντοπίζονταν  στη  διατήρηση  της  στάσης  του  καθίσματος  και  της  όρθιας 

στάσης.  Εν  γένει,  πέρασαν  από  τα  ίδια  στάδια  με  τα  βλέποντα  παιδιά  αλλά  με 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην κατάκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Μάλιστα, 

παρουσίαζαν  μεγαλύτερες  δυσκολίες  στην  αδρή  κινητικότητα  (ισορροπία)  παρά  στη 

λεπτή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εξηγούνται από τη λιγότερη πρακτική εξάσκηση 

των δεξιοτήτων ισορροπίας στο σχολείο σε σύγκριση με τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, 

το μειωμένο ενδιαφέρον των μεγαλύτερων παιδιών για την αδρή κινητικότητα, το φόβο 

για την κίνηση στο χώρο και τέλος τις δυσκολίες στο οπτικό πεδίο. Περιορισμούς της 

έρευνας συνιστούν η συλλογή πληροφοριών μόνο από τους γονείς και το μικρό δείγμα. 

Ωστόσο,  η  έρευνα  αυτή  διευρύνει  σημαντικά  τη  γνώση  στο  συγκεκριμένο  τομέα. 

Συνεπώς,  προτείνεται  από τους συγγραφείς  η παροχή πρώιμης παρέμβασης,  πριν την 

ηλικία των 6 μηνών, σε όλους τους παραπάνω τομείς που υπάρχουν δυσκολίες.

Σε  μια  διαφορετική  έρευνα,  ο  Brambring (2001a)  μέτρησε  την  κινητική 

δραστηριότητα των χεριών και ποδιών σε 38 παιδιά με πρόβλημα όρασης, που δεν είχαν 

επιπρόσθετες αναπηρίες (20 τυφλά και  15 μερικώς βλέποντα).  Την ομάδα σύγκρισης 

αποτελούσαν  35  βλέποντα  παιδιά,  ενώ όλοι  οι  συμμετέχοντες   φοιτούσαν  σε  γενικό 
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νηπιαγωγείο.  Η  μέτρηση  έγινε  με  τη  βοήθεια  του  ακτόμετρου,  ενός  οργάνου  που 

φοριέται στον καρπό και ανιχνεύει μέσω ταλαντώσεων τη διάρκεια των αδρών κυρίως 

κινήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απώλεια της όρασης επιφέρει περιορισμούς 

στην  κινητική  δραστηριότητα.  Πιο  ειδικά,  στα  τυφλά  παιδιά  παρατηρήθηκαν  πολύ 

σημαντικοί περιορισμοί στις κινήσεις των ποδιών σε σύγκριση με τα βλέποντα. Σχετικά 

με τα μερικώς βλέποντα παιδιά, οι περιορισμοί ήταν πιο αξιοσημείωτοι στις κινήσεις των 

ποδιών παρά των χεριών, χωρίς όμως να εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Έτσι, τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να καταταχθούν στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των 

τυφλών και των βλεπόντων παιδιών. Τέλος, σημαντικότερες επιπτώσεις στην κινητική 

δραστηριότητα  είχαν  τα  παιδιά  που ήταν  γεννημένα πρόωρα.  Τα μειονεκτήματα της 

έρευνας αφορούν στο εργαλείο μέτρησης, που δεν είναι ευαίσθητο στις λεπτές κινήσεις. 

Ακόμη, δεν γνωρίζουμε την επίδραση διαφορετικών δραστηριοτήτων και περιβαλλόντων 

στα  επίπεδα  της  κινητικής  δραστηριότητας.  Γι’  αυτό,  συστήνεται  να  προστεθούν  σε 

μελλοντικές έρευνες και συμπεριφορικές παρατηρήσεις. Ωστόσο, κατά την άποψη του 

συγγραφέα  πρόκειται  για  μια  πρώτη  προσπάθεια  ποσοτικής  μέτρησης  της  κινητικής 

δραστηριότητας, με ένα εργαλείο που μπορεί να ανιχνεύσει και την αναπτυξιακή πρόοδο 

σε παιδιά με πρόβλημα όρασης.

Ακόμη,  οι  Wyver &  Livesey (2003)  εξέτασαν  τη  σχέση  κιναισθητικής 

ευαισθησίας και κινητικής ανάπτυξης σε 15 παιδιά με εκ γενετής πρόβλημα όρασης και 

15 βλέποντα. Η ηλικία των παιδιών ήταν 6 έως 12 χρονών και φοιτούσαν σε γενικά 

σχολεία.  Η αξιολόγηση έγινε με ένα υποτέστ του Kinaesthetic Sensitivity Test (KST; 

Laszlo & Bairstow, 1985) και με το Movement Assessment Battery for Children (M-

ABC; Henderson & Sugden, 1992).  Όλα τα παιδιά με σοβαρό πρόβλημα όρασης είχαν 

χαμηλότερη  κιναισθητική  ευαισθησία  και  επίδοση  σε  έργα  αδρής  και  λεπτής 

κινητικότητας, σε σχέση με τα βλέποντα παιδιά. Για τα παιδιά με μερική όραση, δεν 

βρέθηκε μειωμένη κιναισθητική ευαισθησία αλλά χαμηλότερη επίδοση σε έργα λεπτής 

κινητικότητας.  Συνεπώς,  σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  είναι  διαφορετικές  και  οι 

στρατηγικές παρέμβασης. Αν και το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό, παρέχει σημαντικά 

στοιχεία  για  την  παρέμβαση  στις  κινητικές  δεξιότητες  μετά  από  αξιολόγηση  της 

κιναισθητικής ευαισθησίας. Τέλος, οι συγγραφείς συνοψίζουν κάποια από τα αρνητικά 

σημεία των ερευνών για την κινητική ανάπτυξη ως εξής: α) επικεντρώνονται σε νήπια 
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και  η  καθυστέρηση  που  ανιχνεύεται  μπορεί  να  μην  είναι  ενδεικτική  της  μετέπειτα 

πορείας, β) δεν αναφέρουν όλες οι έρευνες τα κριτήρια επιλογής του δείγματος και τα 

χαρακτηριστικά  του  και  γ)  δε  χρησιμοποιούν  την  κατάλληλη  ομάδας  σύγκρισης. 

Παράλληλα,  υπογραμμίζουν  ότι  ένα  πρόβλημα  όρασης  δεν  συνοδεύεται  πάντα  από 

χαμηλές κινητικές δεξιότητες.

Οι  Pavey,  Douglas,  McLinden & McCall (2003), επικεντρώθηκαν στην παροχή 

υπηρεσιών κινητικότητας  και  ανεξαρτησίας στους μαθητές  με  πρόβλημα όρασης στη 

Μεγάλη Βρετανία. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, τις ομάδες συζήτησης και την 

ανάλυση των επίσημων εγγράφων, οι δεξιότητες κίνησης θεωρούνταν κεντρικές στην 

παροχή  υπηρεσιών  από  τους  διάφορους  ειδικούς.  Με  βάση  αυτές,  διδάσκονταν  σε 

μεγαλύτερο  ποσοστό  η  επίγνωση  του  σώματος  και  του  χώρου,  έπειτα  η  κοινωνικο-

συναισθηματική  ανάπτυξη  και  σε  λίγες  περιπτώσεις  αναφέρθηκαν  οι  δεξιότητες 

αυτόνομης  διαβίωσης.  Ακόμη,  ήταν  λίγες  οι  περιπτώσεις  που  γινόταν  σε  βάθος 

εκπαίδευση στις  παραπάνω έννοιες,  με στόχο τη γενίκευση.  Σε σχέση με το πλαίσιο 

εκπαίδευσης,  διαπιστώθηκε  ότι  τα  ειδικά  σχολεία  παρείχαν  πιο  εξειδικευμένες 

υπηρεσίες,  επειδή  συστεγάζονταν  συνήθως  με  οικοτροφεία  που  επικεντρώνονται 

ιδιαίτερα σ’ αυτές. Εν γένει, προτείνεται να οργανωθεί ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών 

για αυτές τις δεξιότητες σε όλα τα σχολεία, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

ειδικών και φορέων και να γίνεται αξιολόγηση για κάθε παιδί με πρόβλημα όρασης, ώστε 

να διαπιστωθεί η κατάλληλη ηλικία έναρξης μιας τέτοιας εκπαίδευσης (Douglas et al., 

2003).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια παρόμοια έρευνα των Wolffe, Sacks, Corn, Erin, 

Huebner &  Lewis (2002),  για  την  διάθεση  του  χρόνου  στην  τάξη,  στην  οποία 

συμμετείχαν 18 δάσκαλοι παιδιών με πρόβλημα όρασης, σε γενικά σχολεία. Αν και το 

δείγμα ήταν μικρό και η περίοδος παρατήρησης σύντομη (6 μήνες),  προέκυψε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου αφιερωνόταν στη διδασκαλία ακαδημαϊκών 

γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι αφιερωνόταν χρόνος 

στη διδασκαλία χρήσης της τεχνολογίας ή στην ανάγνωση και γραφή στη μπράιγ, που 

όμως  δεν  ήταν  τόσο  εντατική  όσο  θα  αναμενόταν.  Σχετικά  με  τις  δεξιότητες 

κινητικότητας και προσανατολισμού και την κινητική ανάπτυξη, οι δάσκαλοι επέλεγαν 

κατάλληλες  δεξιότητες  και  παρείχαν  ευκαιρίες  για  την  εξάσκησή  τους.  Ωστόσο,  οι 
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κοινωνικές και προσαρμοστικές δεξιότητες και, πιο ειδικά, η επαγγελματική εκπαίδευση 

θεωρούνταν δευτερεύουσες και ενσωματώνονταν στο πρόγραμμα μόνο όταν το επέτρεπε 

ο χρόνος.

Συνολικά, η επίδοση και  οι  δυσκολίες των παιδιών και  εφήβων με πρόβλημα 

όρασης σε όλους τους παραπάνω τομείς, κάνουν φανερή τη σημασία της διδασκαλίας 

των αντίστοιχων δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο. Ο Wagner (2004), λοιπόν, ανέπτυξε 

ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας των μαθητών με 

πρόβλημα  όρασης.  Βασικές  ενότητές  του  αποτελούν  η  εκπαίδευση  καριέρας 

(πληροφορίες για τον εργασιακό τομέα και πρακτική εξάσκηση σε δομημένο και φυσικό 

περιβάλλον),  η  κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  οι  δραστηριότητες  ελεύθερου  χρόνου 

(διδασκαλία  στρατηγικών  αλληλεπίδρασης  και  πληροφόρηση  για  τις  διαθέσιμες 

ευκαιρίες  ψυχαγωγίας),  η  αυτοφροντίδα  και  διαχείριση  του  εαυτού  (περιγραφή  των 

προβλημάτων  όρασης,  των  περιορισμών  τους  και  πληροφόρηση  για  τους  κανόνες 

κοινωνικής συμπεριφοράς) και οι δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης σε συνδυασμό 

με τον προσανατολισμό και την κινητικότητα (παροχή άμεσων εμπειριών αρνητικών και 

θετικών). Κάποιες από τις τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι 

η μεσολάβηση των ενηλίκων, η συζήτηση των συναισθημάτων για το πρόβλημα όρασης, 

η  παρουσίαση  πληροφοριών,  τα  παιχνίδια  ρόλων,  η  διδασκαλία  στρατηγικών  και 

επίλυσης  προβλημάτων  και  η  παροχή  απτικών  εμπειριών.  Συστήνονται,  γενικά, 

μακροπρόθεσμα  προγράμματα  που  θα  παρέχουν  ολιστική  και  εξατομικευμένη 

προσέγγιση για κάθε μαθητή.
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4. ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι  στερεοτυπικές  συμπεριφορές  ή  μαννερισμοί  αναφέρονται  σε  μια  μεγάλη 

ποικιλία δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν κινήσεις μερών του σώματος (πίεση των 

ματιών, περιστροφή του κεφαλιού και κινήσεις των χεριών) ή κινήσεις ολόκληρου του 

σώματος (ταλάντωση μπρος πίσω).  Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να συμβαίνουν σε 

συνδυασμό,  ενώ  κοινό  τους  χαρακτηριστικό  είναι  η  επαναληπτικότητα.  Η  σημασία 

μείωσης των στερεοτυπικών συμπεριφορών σε πρώιμη ηλικία, έγκειται στους πιθανούς 

κινδύνους  τραυματισμού  και  στην  παρεμπόδιση  των  αλληλεπιδράσεων  στα  διάφορα 

εκπαιδευτικά  και  κοινωνικά  περιβάλλοντα.  Ωστόσο,  εξυπηρετούν  και  μια  θετική 

λειτουργία,  που  είναι  η  αποφυγή  της  υπερφόρτωσης  από  πολύπλοκα  ερεθίσματα. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια λειτουργία αυτορύθμισης (Warren, 1994). Τέλος, πρέπει να 

τονιστεί  η  δυσκολία  στην  αξιολόγηση  της  προβληματικής  συμπεριφοράς,  λόγω  της 

έλλειψης έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης για τα τυφλά παιδιά (Hodapp, 1998).

Πιο ειδικά,  ο  Warren (1994) συνοψίζει  κάποιες έρευνες για τις  στερεοτυπικές 

συμπεριφορές. Σύμφωνα μ’ αυτές, η πίεση των ματιών εμφανιζόταν σχεδόν σε όλα τα 

παιδιά με αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας και οπτική ατροφία, που συνήθως 

προκαλούν ολική τύφλωση. Αντιθέτως, στα παιδιά με μερική όραση η συχνότητα ήταν 

μικρότερη.  Ακόμη,  τα  παιδιά  με  μερική  όραση  εμφάνιζαν  λιγότερες  στερεοτυπικές 

συμπεριφορές με το πέρασμα της ηλικίας, κάτι που δεν συνέβαινε με τα τυφλά. Βέβαια, 

η μείωση αυτή συνέβαινε για τις λιγότερο κυρίαρχες στερεοτυπικές συμπεριφορές, ενώ η 

πίεση των ματιών και η ταλάντωση του σώματος παρέμεναν πιο σταθερές μέχρι την 

ηλικία των 6 ετών.

Στην  έρευνα  των  Fazzi,  Lanners,  Danova,  Ferrarri-Ginevra,  Gheza,  Luparia, 

Balottin & Lanzi (1999), μελετήθηκε η συχνότητα των στερεοτυπικών συμπεριφορών σε 

26 εκ γενετής τυφλά παιδιά, 4 έως 60 μηνών. Το 38,5% των παιδιών ήταν τυφλά και το 

61,5% είχαν  και  άλλες  αναπηρίες.  Η  αξιολόγηση  έγινε  μέσω συνεντεύξεων  με  τους 

γονείς,  νευρολογικού  και  νευροφυσιολογικού  ελέγχου,  βιντεοσκοπήσεων  της 

αυθόρμητης  συμπεριφοράς  του  παιδιού,  καθώς  και  μέσω  ψυχοκινητικού  ελέγχου 

(Reynell-Zinkin Scale και  Oregon Project). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 73% των 
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παιδιών εμφάνιζαν στερεοτυπίες. Οι πιο συχνές συμπεριφορές ήταν η ταλάντωση του 

σώματος, ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός των αντικειμένων, οι κινήσεις των χεριών και 

των δακτύλων και η πίεση των ματιών. Λιγότερο συχνές ήταν η έκταση του κεφαλιού 

προς  τα  κάτω  και  το  χοροπήδημα.  Αυτές  οι  συμπεριφορές  εμφανιζόταν  με  μεγάλη 

συχνότητα  στο  σύνολο  του  δείγματος  (κάθε  ώρα  ή  αρκετές  φορές  την  ημέρα),  που 

δείχνει ότι αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής των παιδιών. Επίσης, τα παιδιά με 

σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες παρουσίαζαν πιο απλές στερεοτυπίες. Αντιθέτως, η πίεση 

των ματιών ήταν πιο συχνή στα παιδιά με προβλήματα περιφερικής όρασης, που είχαν 

υψηλότερη κινητική και γνωστική ανάπτυξη. Τέλος, κάποιες από τις συμπεριφορές αυτές 

παρουσιαζόταν σε περιπτώσεις που έπρεπε το παιδί να καθησυχάσει τον εαυτό του ή να 

διατηρήσει  ένα  ιδανικό  επίπεδο  διέγερσης.  Οι  συγγραφείς  συμπεραίνουν,  ότι  είναι 

σημαντική η πρώιμη παρέμβαση για να μην εγκαθιδρυθούν αυτές οι συμπεριφορές, ενώ 

πρέπει και να αποφεύγονται καταστάσεις που προκαλούν υπερδιέγερση και άγχος.

Οι Sharma, Sigafoos & Carroll (2002) επικεντρώθηκαν στον τύπο και το βαθμό 

της  προκλητικής  συμπεριφοράς  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης.  Το  δείγμα 

αποτελούνταν από 336 παιδιά, 6 έως 16 χρονών, που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία. Το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το  Aberrant Behavior Checklist (Aman &  Singh, 

1986), που μετρά τη συχνότητα και σοβαρότητα των συμπεριφορών. Συνολικά, το 24% 

των  παιδιών  εμφάνιζαν  προκλητικές  συμπεριφορές.  Πιο  συχνές  απ’  αυτές  ήταν  η 

απόσυρση, η υπερκινητικότητα, οι μαννερισμοί, η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα και ο 

ακατάλληλος τρόπος ομιλίας.  Οι αυτοτραυματισμοί ήταν σπάνιοι.  Συνεπώς, τα παιδιά 

παρουσίαζαν  μια  ποικιλία  προκλητικών  συμπεριφορών.  Επίσης,  υψηλότερα  ποσοστά 

εμφάνιζαν τα παιδιά 10 έως 12 χρονών,  αν και  το μεγαλύτερο τμήμα του δείγματος 

συγκεντρωνόταν σ’ αυτές τις ηλικίες. Τέλος, σε σχέση με την κατάσταση της όρασης τα 

παιδιά  με  σοβαρότερο  πρόβλημα  όρασης  εμφάνιζαν  περισσότερες  προκλητικές 

συμπεριφορές. 

Οι δύο επόμενες έρευνες μελέτησαν, πιο ειδικά, τη στερεοτυπική συμπεριφορά 

ταλάντωσης του κορμού στα παιδιά με πρόβλημα όρασης. Πρώτα, οι  McHugh & Pyfer 

(1999), περιέλαβαν στο δείγμα τους 4 εκ γενετής τυφλά παιδιά, 10 έως 13 χρονών. Έγινε 

χρήση συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και ψυχοκινητικών αξιολογήσεων (Test of Gross 

Motor Development;  Ulrich,  1985,  κάποια  στοιχεία  του  Bruininks-Oseretsky Test of 
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Motor Proficiency, το  Physical Best fitness test;  American Alliance, 1988 και κάποια 

στοιχεία  του  Sensory Input Systems Screening Test;  Auxter et al.,  1993).  Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν ομοιότητες μεταξύ των 4 παιδιών που ήταν οι εξής: η κοινή 

πάθησή  τους  (αμφιβληστροειδοπάθεια  της  προωρότητας),  οι  καθυστερήσεις  στην 

κινητική τους ανάπτυξη, οι περιορισμοί στις έντονες κινήσεις και στις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους και η κακή φυσική τους κατάσταση. Ακόμη και όταν δινόταν στα παιδιά 

αυτά  η  ευκαιρία  για  δραστηριότητες,  οι  ανωτέρω  παράγοντες  παρεμπόδιζαν  τη 

συμμετοχή  τους.  Βέβαια,  η  συχνότητα  και  ένταση της  συμπεριφοράς μειωνόταν  στα 

μεγαλύτερα παιδιά, δείχνοντας την επίδραση της ηλικίας ή της ωρίμανσης. Το ένα από 

τα 4 παιδιά που έλεγχε περισσότερο τη συμπεριφορά ταλάντωσης, είχε τις πιο πολλές 

ευκαιρίες  για  έντονη  σωματική  δραστηριότητα  και  συμμετείχε  σε  ένα  πρόγραμμα 

προσαρμοσμένης  φυσικής  αγωγής.  Συνολικά,  οι  ερευνητές  τονίζουν  τη  σημαντική 

επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στην πρόκληση ή παρεμπόδιση της 

συμπεριφοράς ταλάντωσης. Αν και το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό, συγκεντρώθηκαν 

δεδομένα από πολλές πηγές.

Σε  μια πιο πρόσφατη έρευνα η  Lieberman (2003),  εξέτασε την παρουσία της 

συμπεριφοράς ταλάντωσης σε 52 παιδιά με πρόβλημα όρασης. Η ηλικία των παιδιών 

ήταν 9 έως 19 χρονών και συμμετείχαν όλα σε μια ειδική αθλητική κατασκήνωση. Η 

ανάλυση των συνεντεύξεων, των ερωτηματολογίων και των παρατηρήσεων, έδειξε ότι 15 

από  τα  παιδιά  παρουσίαζαν  τη  συμπεριφορά  ταλάντωσης  εκείνη  την  περίοδο  ή  στο 

παρελθόν. Το κοινό στοιχείο των παιδιών ήταν η αιτιολογία του προβλήματος όρασης 

(αμφιβληστροειδοπάθεια  της  προωρότητας)  και  τα  ιατρικά  προβλήματα  με  τα  οποία 

συνδέεται (εκ γενετής πρόβλημα όρασης, επεμβάσεις, χαμηλό βάρος και παρατεταμένη 

νοσηλεία).  Η  μελλοντική  έρευνα  μπορεί  να  κατευθυνθεί  στην  εξέταση  πιθανών 

νευρολογικών ανωμαλιών, ώστε να υπάρξει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Θετικά σημεία 

αυτής  της  έρευνας  είναι  το  μεγάλο  δείγμα  της  και  η  έμφαση  στους  αναπτυξιακούς 

παράγοντες.

Στη  συνέχεια,  κάποιες  έρευνες  επικεντρώθηκαν  στην  παρουσία  αυτιστικών 

στοιχείων  στα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης.  Έτσι,  οι  Mukaddes,  Kilincaslan, 

Kucukyazici,  Sevketoglu,  &  Tuncer (2007)  εξέτασαν  τα  ποσοστά  της  διάγνωσης 

αυτισμού  σε  257  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης,  7  έως  18  χρονών.  Το  δείγμα  ήταν 
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ετερογενές, περιλαμβάνοντας και άτομα με επιπρόσθετες αναπηρίες. Η αξιολόγηση έγινε 

βάσει της παρατήρησης στην τάξη και εφαρμογής των Autism Behavior Checklist (ABC; 

Krug,  Arick &  Almond, 1980) και  Childhood Autism Rating Scale (CARS;  Schopler, 

Reichler & Renner, 1986), ενώ διενεργήθηκε και μια ψυχιατρική εκτίμηση με το DSM-

IV. Από το σύνολο των παιδιών με πρόβλημα όρασης, τα 30 πληρούσαν τα κριτήρια για 

την  αυτιστική  διαταραχή.  Οι  παράγοντες  που  διαφοροποιούσαν  τα  τυφλά  παιδιά  με 

αυτισμό και αυτά χωρίς αυτισμό ήταν α) η σοβαρότητα του προβλήματος όρασης, καθώς 

ακόμη  και  ένα  μικρό  ποσοστό  όρασης  φαίνεται  ότι  δρούσε  προστατευτικά,  β)  η 

παρουσία  εγκεφαλικής  βλάβης  και  γ)  η  νοητική  καθυστέρηση.  Δεν  βρέθηκε  κάποια 

ιδιαίτερη επίδραση της αιτιολογίας του προβλήματος όρασης με την παρουσία αυτισμού. 

Σε  μια  προγενέστερη  έρευνα  των  Brown,  Hobson,  Lee &  Stevenson (1997), 

εξετάστηκαν 24 παιδιά, 3 έως 9 χρονών, με εκ γενετής τύφλωση. Τα παιδιά φοιτούσαν σε 

ειδικά σχολεία και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (15 με Δείκτη Νοημοσύνης>70 και 9 με 

Δείκτη  Νοημοσύνης<70).  Για  την  αξιολόγηση  της  παρουσίας  χαρακτηριστικών 

αυτιστικού τύπου, δόθηκαν το CARS, το Behavior Checklist for Disordered Preschoolers 

(BCDP; Sherman, Shapiro & Glassman, 1983) και το DSM-III-R. Τα πιο ικανά νοητικά 

παιδιά  συγκρίθηκαν  με  βλέποντες  συνομηλίκους.  Βρέθηκε  ότι  διέφεραν  στις 

στερεοτυπίες, το συντονισμό, την επικοινωνία με τους άλλους, το παιχνίδι και την άμεση 

ηχολαλία.  Η  δεύτερη  ομάδα  (ΔΝ<70)  συγκρίθηκε  με  αυτιστικά  παιδιά,  όπου  οι 

ομοιότητες ήταν τόσες πολλές, ώστε να μη μπορούν να διακριθούν εύκολα αυτές οι δύο 

ομάδες. Ωστόσο, η σοβαρότητα των αυτιστικών χαρακτηριστικών είχε μεγάλο εύρος στο 

σύνολο των τυφλών παιδιών.

Στην  έρευνα  των  Stores &  Ramchandani (1999),  έγινε  ανασκόπηση  των 

διαταραχών ύπνου στα παιδιά με πρόβλημα όρασης. Προέκυψε ότι οι διαταραχές αυτές 

συναντώνται με υψηλή συχνότητα, ειδικά στα παιδιά που δεν έχουν κάποια αντίληψη του 

φωτός. Οι μηχανισμοί που μπορεί να ευθύνονται είναι τόσο νευροβιολογικοί όσο και 

περιβαλλοντικοί.  Στους  περιβαλλοντικούς  παράγοντες,  ανήκουν  οι  πρακτικές  των 

γονέων  σε  σχέση  με  τις  ρουτίνες  ύπνου  και  τα  συνοδά  προβλήματα  του  παιδιού 

(σωματικά, μαθησιακά και ψυχιατρικά). Σε σχέση με τη θεραπεία, πρωταρχικός στόχος 

είναι  μια  ολοκληρωμένη  αξιολόγηση  για  την  αναγνώριση  των  παραγόντων  που 

προκαλούν  τα  προβλήματα  ύπνου  και  της  διάρκειάς  τους.  Έπειτα,  απαιτείται  η 
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διεπιστημονική αντιμετώπισή τους με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, συμπεριφορικής 

θεραπείας κ.α. Περαιτέρω έρευνες, αξίζει να μελετήσουν το ρόλο της σοβαρότητας του 

προβλήματος όρασης και της ηλικίας απώλειάς της, λόγω της μεγάλης ετερογένειας στον 

πληθυσμό αυτό.
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

Ακολουθούν κάποιες έρευνες που επικεντρώθηκαν γενικά στον τρόπο ζωής των 

εφήβων και  νέων με πρόβλημα όρασης.  Σημαντικές είναι  οι  δύο μελέτες των  Sacks, 

Wolffe & Tierney (1998) με δείγμα άτομα με πρόβλημα όρασης, ηλικίας 15-21 χρονών, 

χωρίς άλλες αναπηρίες. Η πρώτη έρευνα ήταν ποσοτική και η δεύτερη ποιοτική. Στην 

πρώτη,  συμμετείχαν  16  άτομα  σε  κάθε  μια  από  τις  τρεις  ομάδες  (τυφλοί,  μερικώς 

βλέποντες και βλέποντες). Δόθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς και τους μαθητές και 

αναλύθηκαν  τα  ημερολόγιά  τους  για  την  αξιοποίηση  του  χρόνου  στη  διάρκεια  μιας 

τυπικής μέρας. Η δεύτερη έρευνα, στόχευε να εξετάσει την εγκυρότητα της πρώτης μέσα 

από μια εθνογραφική μελέτη 3 ατόμων με πρόβλημα όρασης που διήρκησε 4 μήνες. 

Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με πρόβλημα όρασης και, πιο ειδικά, με μερική 

όραση  είχαν  ανάγκη  από  εκτεταμένη  ακαδημαϊκή  υποστήριξη  για  να  πετύχουν  στο 

γενικό σχολείο. Η υποστήριξη αυτή περιλάμβανε τον ειδικό εξοπλισμό και τη μείωση 

του όγκου και της δυσκολίας των εργασιών τους. Επιπλέον, οι μαθητές με πρόβλημα 

όρασης  περνούσαν  περισσότερο  χρόνο  μόνοι  τους,  κάνοντας  περισσότερο  παθητικές 

δραστηριότητες  (μιλούσαν  στο  τηλέφωνο,  κοιμόντουσαν  κ.α).  Έτσι,  οι  ευκαιρίες  για 

κοινωνική  ενσωμάτωση  και  αποδοχή  από  τους  βλέποντες  συνομηλίκους  ήταν 

περιορισμένες. Μάλιστα, όσοι είχαν βλέποντες φίλους δυσκολευόταν να διατηρήσουν τη 

σχέση  τους  μ’  αυτούς.  Η  κύρια  αιτία  για  τα  παραπάνω  ήταν  η  δυσκολία  που 

αντιμετώπιζαν οι μαθητές με πρόβλημα όρασης στο να κινηθούν μόνοι τους. Μόνο ένας 

συμμετέχων στη δεύτερη έρευνα κινούνταν ανεξάρτητα, το οποίο οφειλόταν στην πιο 

τακτική συγκοινωνία που υπήρχε στον τόπο διαμονής του και  στην ενθάρρυνση που 

λάμβανε  από  την  οικογένεια.  Σε  σχέση  με  τις  επιλογές  εργασίας,  αυτές  ήταν 

περιορισμένες  για  τους  μαθητές  με  πρόβλημα  όρασης  και  απαιτούνταν  μεγαλύτερη 

υποστήριξη από τους ειδικούς. Αντιθέτως, οι βλέποντες έφηβοι περνούσαν περισσότερο 

χρόνο με τους φίλους τους και έκαναν γενικά περισσότερες επιλογές (για την ψυχαγωγία, 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την εργασία). 

Στην  έρευνα  των  Gold,  Shaw &  Wolffe (2005),  συμμετείχαν  330  νέοι  με 

πρόβλημα όρασης, 15-30 χρονών. Στόχος ήταν η μελέτη του τρόπου ζωής, της ποιότητας 
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ζωής  και  της  εργασιακής  απασχόλησης.  Με  βάση  τις  αναφορές  τους,  το  29%  του 

δείγματος εργαζόταν τη στιγμή της έρευνας, ενώ τα άτομα με μερική όραση ήταν πιο 

πιθανό να έχουν δουλέψει έναντι αμοιβής. Το 37% όσων δεν εργαζόταν έψαχναν για 

δουλειά, αλλά συνήθως λιγότερο από μια ώρα την ημέρα. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει 

είτε  ότι  δεν  γνώριζαν  τις  διαδικασίες  εύρεσης  εργασίας  ή  ότι  δεν  ήταν  επαρκώς 

προετοιμασμένοι για διάφορα επαγγέλματα. Σε σχέση με την κοινωνική στήριξη και τα 

κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχαν γενικά διαφορές αλλά σε επιμέρους τομείς, όπως στην 

πιθανότητα να βγαίνουν ραντεβού, υπερτερούσαν τα άτομα με μερική όραση. Αυτά τα 

άτομα,  όμως,   ανέφεραν  και  περισσότερες  φορές  ότι  συναντούσαν  δυσκολίες  στην 

κοινωνική τους ζωή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις προσδοκίες των άλλων να έχουν 

επιδόσεις  συγκρίσιμες με των βλεπόντων. Στην καθημερινότητα, οι  νέοι με τύφλωση 

συμμετείχαν σε λιγότερες δραστηριότητες από τους μερικώς βλέποντες. Ωστόσο, ήταν 

μεγάλη η διακύμανση στο είδος και τον αριθμό αυτών των δραστηριοτήτων, που ίσως 

αντανακλά,  βάσει  των  συγγραφέων,  τις  στρατηγικές  που  υιοθετούν  για  να 

αντισταθμίσουν την απώλεια της όρασης.  Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι  ότι  όσο 

μεγαλύτερες  ήταν  οι  προσδοκίες  των  γονέων  για  συμμετοχή  των  παιδιών  στις 

καθημερινές δραστηριότητες σε νεαρή ηλικία, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η συμμετοχή 

τους σ’ αυτές καθώς μεγάλωναν, αλλά και η πιθανότητα να εργάζονται. 

Τέλος, η  Kef (2005) πραγματοποίησε μια διαχρονική έρευνα για τα κοινωνικά 

δίκτυα και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Σε πρώτη 

φάση αξιολογήθηκε ένα δείγμα 316 εφήβων, 14 έως 24 χρονών, χωρίς άλλες αναπηρίες. 

Μετά από 8 χρόνια, αξιολογήθηκαν ξανά οι 206 από αυτούς και  ένα δεύτερο δείγμα 

εφήβων μια φορά μόνο (155 άτομα). Οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια έδειξαν μια 

βελτίωση στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Πιο 

ειδικά, οι ενήλικες ανέφεραν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και αποδοχή της αναπηρίας τους. 

Από τις  υποομάδες,  χαμηλότερη αυτοεκτίμηση είχαν οι  γυναίκες,  οι  τυφλοί  και όσοι 

διέμεναν με τους γονείς τους. Και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης, το συνολικό μέγεθος 

των δικτύων ήταν το ίδιο  (13 με 14 άτομα),  το οποίο καθοριζόταν κυρίως από τους 

φίλους (5 άτομα κατά μέσο όρο). Αντιθέτως, τα δίκτυα των βλεπόντων ατόμων είναι 

περίπου 20 άτομα. Ακόμη, οι τυφλοί νέοι ανέφεραν περισσότερα άτομα στα δίκτυά τους 

από  τους  μερικώς  βλέποντες,  όπως  και  οι  ενήλικες  που  ζούσαν  ανεξάρτητα.  Η 
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ικανοποίηση για το βαθμό και την ποιότητα της πρακτικής και κοινωνικής στήριξης ήταν 

υψηλή  και  στις  δύο  χρονικές  στιγμές.  Μεταξύ  των  δύο  φύλων,  τα  αγόρια  είχαν 

μικρότερα δίκτυα αλλά ήταν και πιο ικανοποιημένα για τη συναισθηματική στήριξη που 

λάμβαναν.  Τέλος,  για  το  δεύτερο  δείγμα  εφήβων  προέκυψαν  οι  εξής  διαφορές:  α) 

αναφέρθηκε σημαντικά υψηλότερη κοινωνική στήριξη και β) όσοι φοιτούσαν στη γενική 

εκπαίδευση ανέφεραν μεγαλύτερα δίκτυα και αποδοχή του προβλήματος όρασης,  απ’ 

αυτούς που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. 
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6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

Διάφορες  έρευνες  επικεντρώθηκαν  στην  επιλογή  του  κατάλληλου  σχολικού 

πλαισίου  για  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης,  εξετάζοντας  τα  πιθανά  οφέλη  και  τις 

δυσκολίες σε καθένα από αυτά. Σε μια έρευνα του  McGuinness (1970, αναφορά από 

Warren,  1994),  βρέθηκε  ότι  η  βαθμολογία  στη  Vineland Social Maturity Scale ήταν 

υψηλότερη στα γενικά σχολεία (με περιοδεύοντα δάσκαλο ή σε τμήμα ένταξης) απ’ ότι 

στα  ειδικά.  Αυτό  ερμηνεύθηκε  από  τη  μεγαλύτερη  ανάγκη  των  παιδιών  να 

ανεξαρτητοποιηθούν και να επιλύουν μόνοι τα προβλήματά τους, λόγω της μικρότερης 

βοήθειας  που  λαμβάνουν  στο  γενικό  σχολείο.  Αντιθέτως,  η  σημαντικά  χαμηλότερη 

επίδοση  των  παιδιών  στα  ειδικά  σχολεία  πιθανόν  αντανακλούσε  τις  χαμηλότερες 

προσδοκίες για αυτά. Βέβαια, αυτό δεν ίσχυε απόλυτα καθώς υπήρχαν και μαθητές στα 

ειδικά σχολεία με υψηλή βαθμολογία. 

Ο  Agbeke (2005),  μελέτησε  την  επίδραση  της  ειδικής  και  γενικής  βασικής 

εκπαίδευσης σε παιδιά με μειωμένη όραση στη Γκάνα. Συνολικά συμμετείχαν 20 παιδιά 

(10 σε κάθε πρόγραμμα), οι δάσκαλοι και οι γονείς τους. Τα δεδομένα συλλέγησαν μέσω 

ημιδομημένων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Σε σχέση με την κινητικότητα, οι 

μαθητές και στα δύο εκπαιδευτικά πλαίσια είχαν αρχικά δυσκολίες, τις οποίες ξεπέρασαν 

τον  επόμενο  χρόνο.  Στον  κοινωνικό  τομέα,  τα  παιδιά  και  των  δύο  προγραμμάτων 

συμμετείχαν ενεργά και ισότιμα στις δραστηριότητες της κοινότητας και της οικογένειας. 

Ωστόσο,  τα  παιδιά  του  γενικού  προγράμματος  συμμετείχαν  αποτελεσματικότερα  σ’ 

αυτές, δηλαδή μετακινούνταν πιο ανεξάρτητα και αλληλεπιδρούσαν περισσότερο με τους 

συνομηλίκους στη διάρκεια των διακοπών. Στον ακαδημαϊκό τομέα δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές, καθώς η επίδοση των μαθητών θεωρούνταν στο μέσο όρο. Σχετικά 

με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν εξαρχής 

να καθαρίζουν, να πλένουν και να σιδερώνουν τα ρούχα τους, αλλά έμαθαν πώς να το 

κάνουν  από  τους  γονείς  και  τα  αδέρφια  τους.  Αντιθέτως,  στα  παιδιά  της  ειδικής 

εκπαίδευσης δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουν ενεργά στις οικιακές δουλειές. Συνοπτικά, 

δεν μπορούμε να μιλήσουμε υπέρ κάποιου προγράμματος με σαφήνεια.  Ωστόσο, στο 

πολυπολιτισμικό  πλαίσιο  της  Γκάνα  η  ενταξιακή  εκπαίδευση  φαίνεται  να  ευνοείται, 

καθώς εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών. Βέβαια, σύμφωνα με το συγγραφέα και η ειδική 
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εκπαίδευση θα συνεχίσει να υπάρχει καθώς δεν μπορούν όλα τα παιδιά με αναπηρίες να 

ενταχθούν στο γενικό σχολείο. 

Τέλος,  ο  Brambring (2001b),  εξέτασε  την  ένταξη  40  παιδιών  με  πρόβλημα 

όρασης,  3  έως 6 χρονών. Τα 12 από αυτά είχαν και  άλλες ήπιες  δυσκολίες και  όλα 

παρακολουθούσαν γενικά σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης στη Γερμανία. Με βάση τις 

αναφορές 72 δασκάλων τους, δεν υπήρχαν γενικά σημαντικά προβλήματα, με εξαίρεση 

τις μεγαλύτερες συναισθηματικές δυσκολίες που εμφάνιζαν τα μερικώς βλέποντα παιδιά 

(φόβοι, αβεβαιότητα και χαμηλή αυτοπεποίθηση). Ανέφεραν, ακόμη, ότι η ενσωμάτωση 

των τυφλών παιδιών ήταν πιο περίπλοκη διαδικασία απ’ αυτή των μερικώς βλεπόντων, 

καθώς  το  1/5  των  τυφλών  παιδιών  είχε  σημαντικές  δυσκολίες  σε  αρκετές 

δραστηριότητες.  Πρόκειται  για  δραστηριότητες  που  περιλάμβαναν  γνωστικές  και 

κοινωνικές δεξιότητες, συντονισμό των χεριών και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, 

που όλες τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Αντίθετα, οι δυσκολίες στις 

δομημένες δραστηριότητες ήταν μικρότερες. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το βαθμό του 

προβλήματος  όρασης  οι  δάσκαλοι  αντιμετώπισαν  τις  εξής  δυσκολίες:  το  φόβο 

τραυματισμού  του  παιδιού,  τα  προβλήματα  κινητικότητας,  τη  μη  αποδοχή  από  τους 

συμμαθητές, τη δυσκολία αποχωρισμού από τους γονείς, την προσκόλληση του παιδιού 

με πρόβλημα όρασης στο δάσκαλο, τον αυξημένο όγκο εργασίας (πιο συχνές συζητήσεις 

με  τους  γονείς,  αυξημένη ευθύνη και  επίβλεψη) και  τη δυσκολία συγκέντρωσης του 

παιδιού με πρόβλημα όρασης. Θετικά σημεία της έρευνας βάσει του συγγραφέως, είναι η 

επικέντρωση στις δυσκολίες ένταξης των παιδιών με πρόβλημα όρασης και ο εντοπισμός 

των δραστηριοτήτων που δημιουργούν τα σοβαρότερα προβλήματα, ώστε να βελτιωθούν 

οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Βέβαια,  ο  συγγραφέας  υποστηρίζει  πως  τα  παρόντα 

αποτελέσματα  δεν  μπορούν  να  γενικευτούν  στο  σύνολο  των  παιδιών  με  πρόβλημα 

όρασης.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η  παρούσα  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  στόχευε  να  εξετάσει  το  θέμα  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα παιδιά με πρόβλημα όρασης. Στο εισαγωγικό μέρος, 

αναφέρθηκαν  οι  ορισμοί  των  προβλημάτων  όρασης  και  της  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και οι επιμέρους διαστάσεις της. Καθώς η προσαρμοστική συμπεριφορά 

συνιστά  περίπλοκη  και  πολυδιάστατη  έννοια,  η  αξιολόγησή  της  είναι  δύσκολη  και 

απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία για τον πληθυσμό αυτό. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά 

των πιο κατάλληλων κλιμάκων μέτρησης και των περιορισμών τους, καταλήγοντας στη 

χρήση μιας συστοιχίας τυποποιημένων εργαλείων μαζί με ανεπίσημες αξιολογήσεις. 

Συνεχίζοντας  με  τις  έρευνες  που  μελέτησαν  γενικά  την  προσαρμοστική 

συμπεριφορά στα παιδιά με πρόβλημα όρασης, διαπιστώθηκε ο μικρός αριθμός τους και 

η  ανάγκη  εκσυγχρονισμού  των  δεδομένων,  καθώς  οι  περισσότερες  από  αυτές  έγινες 

αρκετές δεκαετίες πριν. Ωστόσο, όλες τόνισαν σε διαφορετικό βαθμό τη σημασία των 

περιβαλλοντικών  παραγόντων  (εκπαιδευτικό  και  οικογενειακό  περιβάλλον)  και  των 

ατομικών  μεταβλητών  (σοβαρότητα  και  αιτιολογία  του  προβλήματος  όρασης,  ηλικία 

κ.α), που διαμορφώνουν τις διαφορετικές επιδόσεις των παιδιών με πρόβλημα όρασης. 

Για τη μελέτη της αναπτυξιακής πορείας στα παιδιά με πρόβλημα όρασης, πρέπει 

να αναλογιστούμε τη σημασία της όρασης στην πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων 

στα διάφορα περιβάλλοντα. Διάφορες προσεγγίσεις υιοθετήθηκαν για να εξηγήσουν την 

επίδραση της απουσίας της όρασης. Ως πιο κατάλληλη, μπορεί να θεωρηθεί η άποψη του 

Warren (1994),  καθώς  τονίζει  τη  δυναμική  αλληλεπίδραση  περιβαλλοντικών  και 

ατομικών παραγόντων για την επίδοση του κάθε παιδιού. 

Εξετάζοντας, λοιπόν, τους επιμέρους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

διαπιστώθηκε πως η επίδραση της όρασης είναι καθοριστική από τους πρώτους μήνες 

της ζωής, για την αντίληψη και μίμηση διαφόρων συμπεριφορών. Εξίσου σημαντικές 

είναι,  όμως,  και  η  αντιληπτική  ικανότητα  των  γονέων  και  οι  αντιδράσεις  τους  στη 

συμπεριφορά του παιδιού. 

Στον  επικοινωνιακό  τομέα,  οι  έρευνες  εξέτασαν  διάφορες  συμπεριφορές 

υπογραμμίζοντας την επίδραση των χειρονομιών, του χαμόγελου και της οπτικής επαφής 

στις  επικοινωνιακές  σχέσεις  των παιδιών με  πρόβλημα όρασης με  τους  σημαντικούς 
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άλλους. Σε σχέση με τη γλωσσική ανάπτυξη, σημειώθηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες σχετίζονταν κυρίως με το μαθησιακό περιβάλλον που παρείχε η οικογένεια. Μια 

άλλη σημαντική δυσκολία εντοπίσθηκε στην έναρξη, τη διατήρηση και το περιεχόμενο 

της συζήτησης, λόγω της απουσίας οπτικών ενδείξεων. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, οι οποίες αυξάνουν με την 

ηλικία.  Βέβαια,  η  επικοινωνία  συνίσταται  από  πολλές  διαστάσεις.  Επομένως,  για  να 

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να ακολουθήσουν αρκετές έρευνες. 

Αναφορικά  με  την  κοινωνικοποίηση,  η  προσκόλληση  αποτελεί  σημαντικό 

αναπτυξιακό δείκτη για τις μετέπειτα σχέσεις, γι’ αυτό και μελετήθηκαν οι παράγοντες 

που μπορεί να την παρεμποδίσουν ή να την ευνοήσουν στα παιδιά με πρόβλημα όρασης. 

Κατά  την  αλληλεπίδραση  με  τους  συνομηλίκους,  φανερή  ήταν  η  τάση  των  παιδιών 

αυτών  να  εμπλέκονται  σε  μοναχικό  παιχνίδι  και  να  προσκολλώνται  στους  ενήλικες. 

Συμπεραίνουμε,  λοιπόν,  μια  σημαντική  δυσκολία  στις  κοινωνικές  τους  δεξιότητες. 

Αναφέρθηκαν,  ακόμη,  οι  παράγοντες  που  οδήγησαν  σε  θετικές  αλληλεπιδράσεις  στο 

γενικό σχολείο, οι οποίοι σχετίζονταν με τη συμπεριφορά του δασκάλου, του παιδιού με 

πρόβλημα όρασης και των συμμαθητών του, αλλά και με την κατάλληλη διαμόρφωση 

του σχολικού περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στους εφήβους, οι έρευνες για τις φιλικές τους σχέσεις κατέδειξαν 

ομοιότητες αλλά και διαφορές με αυτές των βλεπόντων. Ακόμη, επισημάνθηκε ότι οι 

φιλικές  σχέσεις  με  άλλα  άτομα  με  αναπηρίες,  σχετίζονταν  με  τη  δυσκολία  στις 

κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  με  τους  βλέποντες  συνομηλίκους.  Σε  σχέση  με  την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, συνεπές ήταν το εύρημα για περισσότερο παθητικές 

δραστηριότητες και μικρότερη ανεξαρτησία από τους βλέποντες συνομηλίκους. Τέλος, 

τα διάφορα προγράμματα παρέμβασης στον τομέα αυτό, επέφεραν σε γενικές γραμμές 

θετικά αποτελέσματα, τα οποία εξαρτώνταν από τη διάρκειά τους και τις στρατηγικές 

που χρησιμοποιούσαν. Στα περισσότερα από αυτά, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικός ο 

ρόλος των συνομηλίκων. 

Οι λίγες έρευνες που διενεργήθηκαν για τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, 

κατέληξαν ότι τα παιδιά με πρόβλημα όρασης είχαν σημαντικές δυσκολίες σε αρκετές 

από αυτές. Μάλιστα, υπήρχαν διαφορές με τους βλέποντες και ως προς την επιδεξιότητα 

εκτέλεσής τους. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι μερικώς βλέποντες είχαν καλύτερη επίδοση 
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από  τα  τυφλά  παιδιά.  Ωστόσο,  συζητήθηκε  και  η  μικρή  βαρύτητα  που  δίνεται  στη 

διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών στο σχολικό πλαίσιο.

Μελετώντας  τις  κινητικές  δεξιότητες,  οι  έρευνες  έδειξαν  διαφορές  με  τους 

βλέποντες στη στάση του σώματος, την ισορροπία και τη λεπτή κινητικότητα. Βέβαια, το 

θέμα αυτό προσεγγίστηκε με διαφορετικές μεθόδους και για διάφορες ηλικίες, γι’ αυτό 

και δεν υπήρχε πάντοτε συμφωνία στα αποτελέσματα. 

Ακολούθησαν κάποιες έρευνες για τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και, πιο 

ειδικά, τις στερεοτυπίες. Πρόκειται για μια ποικιλία συμπεριφορών που εμφανίζονται  με 

υψηλή συχνότητα στον πληθυσμό των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Κάποιοι από τους 

παράγοντες  που  σχετίστηκαν  μ’  αυτή  τη  συμπεριφορά,  είναι  η  σοβαρότητα  του 

προβλήματος όρασης, η παρουσία άλλων αναπηριών, η ηλικία του παιδιού και η πάθηση. 

Έτσι, χαρακτηρίζεται κρίσιμη η μείωση των συμπεριφορών αυτών μέσω της έγκαιρης 

παρέμβασης,  με  σκοπό  την  προαγωγή  της  κοινωνικής  αποδοχής  των  παιδιών  με 

πρόβλημα όρασης.

Η διερεύνηση του τρόπου ζωής και της κοινωνικής στήριξης των εφήβων και των 

ενηλίκων με πρόβλημα όρασης, κατέληξε ότι έχουν ανάγκη εκτεταμένης βοήθειας σε 

διάφορα  πεδία  της  ζωής  τους  (ακαδημαϊκό,  κοινωνικό,  εργασιακό).  Πιο  ειδικά,  οι 

μερικώς βλέποντες φαίνεται να αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, λόγω των αυξημένων 

προσδοκιών των άλλων σε διάφορα πλαίσια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μιας διαχρονικής 

μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα με πρόβλημα όρασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποδοχή 

του προβλήματός τους και υψηλότερη αυτοεκτίμηση με το πέρασμα της ηλικίας. Ένας 

σημαντικός παράγοντας που διαπιστώθηκε ότι συμβάλλει στην ανεξαρτησία των εφήβων 

και  νέων  με  πρόβλημα  όρασης  είναι  η  οικογένεια,  μέσω  της  ενθάρρυνσης  και  των 

ευκαιριών που παρέχει σε πρώιμη ηλικία.

Τέλος,  δεν  πρέπει  να  παραλείψουμε  και  το  κομμάτι  της  έρευνας  που 

επικεντρώθηκε στη φοίτηση των παιδιών με πρόβλημα όρασης στο γενικό σχολείο, με 

σκοπό να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές δυσκολιών. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι τα οφέλη 

της  γενικής  εκπαίδευσης ισχύουν υπό προϋποθέσεις,  καθώς  η απλή τοποθέτηση των 

παιδιών  αυτών  στο  ίδιο  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  με  τους  βλέποντες,  δεν  συνεπάγεται 

αυτόματα  και  θετικά  αποτελέσματα  (ακαδημαϊκά  και  κοινωνικά).  Κάποιοι  κρίσιμοι 

παράγοντες  για  την  επιτυχημένη  και  ισότιμη  εκπαίδευση  στο  γενικό  σχολείο,  όπως 
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προέκυψαν  από  τις  σχετικές  έρευνες,  ήταν  η  υποστήριξη  και  δομή  που  παρείχε  ο 

δάσκαλος,  η  υλική  υποστήριξη  και  η  συντονισμένη  προσπάθεια  και  συνεργασία 

οικογένειας και σχολείου. 

Συνοπτικά, οι έρευνες που παρουσιάστηκαν διέφεραν σε αρκετά σημεία. Αρχικά, 

διαφορές  υπήρχαν  ως  προς  το  δείγμα  που  περιλάμβαναν  (μέγεθος,  ηλικία,  σχολικό 

πλαίσιο,  πλαίσιο  διαβίωσης  κ.α).  Επιπλέον,  ο  ίδιος  ο  πληθυσμός  των  ατόμων  με 

πρόβλημα  όρασης  παρουσιάζει  μεγάλη  ετερογένεια  (ως  προς  την  αιτιολογία  του 

προβλήματος  όρασης,  τη  σοβαρότητα,  τη  συνύπαρξη  με  άλλες  αναπηρίες  κ.α).  Ένα 

ακόμη  σημείο  διαφοροποίησης  μεταξύ  των  ερευνών,  ήταν  η  μεθοδολογία  τους 

(επικέντρωση στον πληθυσμό των παιδιών με πρόβλημα όρασης, σύγκριση με τον τυπικό 

πληθυσμό,  μελέτες περίπτωσης κ.α)  και  τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούσαν 

(τυποποιημένα,  μη  τυποποιημένα  ή  συνδυασμός  αυτών).  Επιπρόσθετα,  οι  τομείς  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι σύνθετοι και οι διάφορες έρευνες επικεντρώνονταν 

σε διαφορετικές διαστάσεις τους. Τέλος, σε κάποιες από τις έρευνες δεν αναφέρονταν τα 

κριτήρια επιλογής  του δείγματος  και  τα  χαρακτηριστικά του.  Συνεπώς,  οι  παραπάνω 

παράγοντες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολες τις άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των ερευνών 

και επεξηγούν ορισμένες από τις διαφορές που προέκυψαν. 

Επομένως, όπως τονίστηκε και από τους ίδιους τους ερευνητές, οι περισσότερες 

μελέτες έχουν μειωμένη γενική ισχύ πέρα από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. 

Βέβαια,  υπήρχε  σύγκλιση  απόψεων  σε  αρκετά  σημεία,  όπως  και  στο  γεγονός  ότι  η 

επίδοση των παιδιών με πρόβλημα όρασης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. Ακόμη, οι 

περισσότερες  έρευνες  υπογράμμισαν  τη  σημασία  της  πρώιμης  παρέμβασης  σε  όλους 

τους τομείς και όσο το δυνατόν νωρίτερα, για την πρόληψη των μετέπειτα δυσκολιών. 

Επιπλέον,  προτάθηκε  ότι  οι  τομείς  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  μπορούν  να 

διδάσκονται  παράλληλα  σε  ένα  πρόγραμμα  παρέμβασης  και  πρέπει  να  γίνονται 

προσπάθειες για την ισομερή ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Σ’ αυτό το σημείο, 

επισημάνθηκε η ανάγκη μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, όπου θα γίνεται επανεξέταση 

της αποτελεσματικότητάς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε διάφορα πλαίσια.

Μελλοντικά, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαχρονικές μελέτες και μάλιστα με 

μεγαλύτερα  δείγματα,  για  να  επαληθεύσουν  τα  αποτελέσματα  των  προηγούμενων 

ερευνών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, λόγω της χαμηλής συχνότητας των 
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προβλημάτων όρασης στο γενικό πληθυσμό. Συνιστάται, ακόμη, η συλλογή δεδομένων 

από πολλές  πηγές,  για  μια  πιο ακριβή και  ολοκληρωμένη εικόνα της  επίδοσης στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, μια τέτοια προσέγγιση θα συμβάλει στην 

ανίχνευση  των  παραγόντων  που  προκαλούν  διακύμανση  εντός  του  πληθυσμού  των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης. Περαιτέρω έμφαση αξίζει να δοθεί και στις δυσκολίες των 

παιδιών με μερική όραση, καθώς φαίνεται ότι οι ανάγκες τους παραγκωνίζονται από τον 

περίγυρό  τους.  Μπορεί  να  υποστηριχθεί,  τέλος,  ότι  η  προσέγγιση  των  διαφορών  θα 

μπορούσε να επισημάνει  τους παράγοντες που εμπλέκονται  και  προκαλούν αυτές τις 

διαφοροποιήσεις, ώστε να υιοθετηθούν και οι αντίστοιχες στρατηγικές παρέμβασης. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα παιδιά με πρόβλημα 

όρασης  έχουν,  εν  γένει,  ελλείμματα  στις  επικοινωνιακές  και  κοινωνικές  δεξιότητες, 

δυσκολίες στην κινητική ανάπτυξη και προβλήματα σε κάποιους τομείς στην καθημερινή 

λειτουργικότητα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να μελετηθεί η προσαρμοστική συμπεριφορά 

των παιδιών αυτών, δεδομένου του ρόλου της όρασης στη διεκπεραίωση καθημερινών 

δραστηριοτήτων  και  στη  συμμετοχή  στις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  με  επάρκεια. 

Βέβαια,  καθώς  η  προσαρμοστική  συμπεριφορά  είναι  συνθέτη  και  εξελίσσεται  με  το 

χρόνο δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των ερευνών στο θέμα αυτό. Ωστόσο, έχει 

τονιστεί  από  τους  περισσότερους  ερευνητές  η  αλληλεπίδραση  ατομικών  και 

περιβαλλοντικών παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την πορεία ανάπτυξης 

του παιδιού. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  η  μελέτη  της 

προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  των  παιδιών  και  εφήβων  με  πρόβλημα  όρασης  στον 

ελληνικό  πληθυσμό,  με  τη  χρήση  της  Κλίμακας  Προσαρμοστικής  Συμπεριφοράς 

Vineland, Φόρμα Έρευνας (Vineland Adaptive Behavior Scales,  Survey Form;  VABS, 

Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984). Πιο ειδικά, θα γίνει α) σύγκριση της επίδοσής τους με 

αυτή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με πρόβλημα όρασης, με βάση τις 

αναπτυξιακές  νόρμες  που  παρέχει  το  εργαλείο  μέτρησης  και  β)  διερεύνηση  των 

διαφοροποιήσεων στη βαθμολογία εντός της ομάδας των παιδιών με πρόβλημα όρασης 

σε σχέση με τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

 Για τους σκοπούς της έρευνας, εκτός από τη χορήγηση της κλίμακας Vineland, 

ελήφθησαν και πληροφορίες σχετικά με τα εξής: α) το πρόβλημα όρασης του παιδιού 

και,  ειδικότερα,  την  πάθηση,  την ηλικία εμφάνισης,  την  πορεία  εξέλιξης,  την ηλικία 

σταθεροποίησης, το βαθμό αναπηρίας, την οπτική οξύτητα και το οπτικό πεδίο, β) τα 

ειδικά προγράμματα παρέμβασης που παρακολουθεί το παιδί, γ) τα μέσα ανάγνωσης που 

χρησιμοποιεί, δ) τον τρόπο κίνησης και τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης και τέλος, τον 

αριθμό των αδερφιών και την ύπαρξη προβλήματος όρασης στα αδέρφια.

58



2. ΜΕΘΟΔΟΣ

2.1 Δείγμα 

Όπως φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 1, το δείγμα αποτελούνταν από 49 παιδιά 

και εφήβους με πρόβλημα όρασης ηλικίας 5 έως 20 χρονών (Μ.Ο.:  12 χρόνια και 8 

μήνες,  Τ.Α.:  4  χρόνια). Κριτήριο  αποκλεισμού  από  το  δείγμα  ήταν  η  παρουσία 

επιπρόσθετων αναπηριών. Από το σύνολο των παιδιών, 26 ήταν αγόρια (53,1%) και 23 

κορίτσια (46,9%).  Σχετικά με την κατάσταση της όρασης, το δείγμα περιλάμβανε 30 

άτομα με τύφλωση/σοβαρά μειωμένη όραση (61,2%) και 19 μερικώς βλέποντα (38,8%), 

δηλαδή άτομα που χρησιμοποιούν βοηθήματα χαμηλής όρασης. Η κατάταξη αυτή έγινε 

λαμβάνοντας  υπόψη τα εκπαιδευτικά και  νομικά όρια των προβλημάτων όρασης και 

βάσει  των  απαντήσεων  των  ερωτηθέντων  στις  εξής  μεταβλητές:  βαθμός  αναπηρίας 

(ολική  τύφλωση,  μέτρια  οπτική  αναπηρία,  βαριά  οπτική  αναπηρία),  οπτική  οξύτητα 

(μικρότερη του 1/20,  μεγαλύτερη του  1/20  και  μικρότερη του  1/10,  μεγαλύτερη του 

1/10), οπτικό πεδίο (πλήρες, απώλεια περιφερικής όρασης, απώλεια κεντρικής όρασης) 

και  μέσα  ανάγνωσης  (μπράιγ,  λογισμικό  ανάγνωσης  οθόνης,  κασέτες,  μεγεθυσμένες 

εκτυπώσεις,  μεγεθυντικός  φακός,  λογισμικό  μεγέθυνσης  οθόνης,  κλειστό  κύκλωμα 

τηλεόρασης και βιβλία βλεπόντων). Ακόμη, συνελέγησαν πληροφορίες για το πλαίσιο 

διαβίωσης των συμμετεχόντων με την  πλειοψηφία των παιδιών να διαμένουν με  την 

οικογένειά τους (77,6%) και το υπόλοιπο 22,4% να μένει σε οικοτροφείο.

Αναφορικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης, 30 άτομα φοιτούσαν σε γενικό σχολείο 

(61,2%) ενώ τα υπόλοιπα 19 (38,8%) σε ειδικό. Αναλύοντας τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος φοιτούσε στη ΣΤ’ Δημοτικού (20,4%), έπειτα στη 

Ε’ Δημοτικού (12,2%), ακολουθούν η Α’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με 

ποσοστό  10,2%,  το  Νηπιαγωγείο  με  8,2%,  η  Α’  Γυμνασίου  με  6,1%,  η  Β’  και  Γ’ 

Δημοτικού, η Β’ Γυμνασίου και η Β’ και Γ’ Λυκείου με ένα ίσο ποσοστό 4,1% και τέλος, 

το Πανεπιστήμιο με ποσοστό 2% (Πίνακας 1α).

Όσον αφορά στον τρόπο κίνησης (με τη βοήθεια συνοδού, μόνος/-η, και με τους 

δύο  τρόπους),  η  πλειοψηφία  των  ατόμων  του  δείγματος  κινούνταν  και  με  τους  δύο 

τρόπους (85,7%), ενώ ένα μικρό ποσοστό κινούνταν αυτόνομα (14,3%). Ειδικότερα, από 

τα  άτομα  που  χρησιμοποιούσαν  και  τους  δύο  τρόπους,  περίπου  τα  μισά  (44,9%) 
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κινούνταν μόνα τους  μερικές  φορές,  28,6% τις  περισσότερες  φορές  και  12,2% λίγες 

φορές.  Είναι  αξιοσημείωτο  ότι  δεν  αναφέρθηκε  για  κάποιο  άτομο  του  δείγματος  να 

κινείται πάντοτε με συνοδό (Πίνακας 1β).

Τέλος,  εξετάστηκε  ο  αριθμός  και  το  είδος  των  ειδικών  προγραμμάτων 

παρέμβασης.  Διαπιστώθηκε  ότι  τα  μισά  περίπου  άτομα  δε  συμμετείχαν  σε  κάποιο 

πρόγραμμα παρέμβασης (46,9%), 30,6% παρακολουθούσαν ένα μόνο και 22,4% δύο. 

Από τα προγράμματα αυτά, η κινητικότητα και ο προσανατολισμός εμφανιζόταν με τη 

μεγαλύτερη  συχνότητα  (44,9%)  και  ακολουθούσε  η  εκπαίδευση  στην  τραπεζαρία 

(20,4%).

Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος

Ηλικία (Ν=49)
Ελάχιστη/ 
Μέγιστη:
5,33/20,67

Μέσος Όρος: 12,69 Τυπική 
Απόκλιση: 4,06

Μεταβλητές Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό %

Φύλο Αγόρι
Κορίτσι

26
23

53,1
46,9

Κατάσταση 
όρασης

Τύφλωση

Μειωμένη όραση

30

19

61,2

38,8

Τύπος σχολείου Ειδικό 
Γενικό 

19
30

38,8
61,2

Πλαίσιο διαβίωσης Οικοτροφείο 
Σπίτι 

11
38

22,4
77,6

Τρόπος κίνησης
Και με τους δύο 
τρόπους
Μόνος/-η

42

7

85,7

14,3

Αριθμός ειδικών 
προγραμμάτων

Κανένα 
Ένα 
Δύο 

23
15
11

46,9
30,6
22,4

Πρόγραμμα 
κινητικότητας

Ναι 
Όχι 

22
27

44,9
55,1

Πρόγραμμα 
τραπεζαρίας

Ναι 
Όχι 

10
39

20,4
79,6
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Πίνακας 1α. Αριθμός ατόμων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Βαθμίδα 
εκπαίδευσης 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Σύνολο

Συχνότητα 4 5 2 2 6 10 3 2 5 5 2 2 1 49
Ποσοστό % 8,2 10,2 4,1 4,1 12,2 20,4 6,1 4,1 10,2 10,2 4,1 4,1 2 100

Πίνακας 1β. Συχνότητα αυτόνομης κίνησης

Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Λίγες 
φορές

Μερικές 
φορές

Τις 
περισσότερες 

φορές

Πάντα Σύνολο

Συχνότητα 6 22 14 7 49
Ποσοστό % 12,2 44,9 28,6 14,3 100

2.2 Εργαλείο Μέτρησης 

Στην  παρούσα  έρευνα  χρησιμοποιήθηκε  η  Φόρμα  Έρευνας  της  Κλίμακας 

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς  Vineland (Sparrow,  Balla &  Cicchetti, 1984), η οποία 

αποτελεί  αναθεώρηση  της  Κλίμακας  Κοινωνικής  Ωριμότητας  Vineland (Doll,  1953; 

1965). Η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland στοχεύει στην αξιολόγηση 

της προσωπικής και κοινωνικής επάρκειας ατόμων από τη γέννησή τους μέχρι και την 

ενηλικίωση (18 χρονών και 11 μηνών). Καθώς αφορά και στον πληθυσμό των ατόμων με 

αναπηρίες,  επεκτείνεται  και  στην ενήλικη ζωή για  άτομα χαμηλής λειτουργικότητας. 

Όπως  η  πρωτότυπη  κλίμακα  Vineland,  έτσι  και  η  αναθεωρημένη  της  μορφή, 

συμπληρώνεται έμμεσα από κάποιο πρόσωπο που γνωρίζει καλά τη συμπεριφορά του 

ατόμου που εξετάζεται.

Συνολικά, υπάρχουν τρεις μορφές της αναθεωρημένης κλίμακας Vineland: οι δύο 

διεξάγονται μέσω συνέντευξης και είναι η Φόρμα Έρευνας και η Διευρυμένη Φόρμα και 

η  τρίτη  είναι  η  Έκδοση της  Τάξης.  Κάθε  μια  απ’  αυτές,  μετρά την  προσαρμοστική 

συμπεριφορά  σε  τέσσερις  τομείς  και  τους  υποτομείς  τους:  την  επικοινωνία 

(προσληπτική,  εκφραστική  και  γραπτή),  τις  δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης 

(προσωπικές, οικιακές και κοινότητας), την κοινωνικοποίηση (διαπροσωπικές σχέσεις, 

παιχνίδι  και  ελεύθερος  χρόνος  και  δεξιότητες  αντιμετώπισης)  και  τις  κινητικές 

δεξιότητες (αδρή και λεπτή κινητικότητα). Ακόμη, οι δυο πρώτες μορφές περιλαμβάνουν 

τον τομέα της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, που συμπληρώνεται προαιρετικά και 

61



δε  χωρίζεται  σε  υποτομείς.  Τέλος,  σε  κάθε  έκδοση  εξάγεται  και  μια  συνολική 

βαθμολογία  για  τους  τέσσερις  τομείς  προσαρμοστικότητας,  που  είναι  η  συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά (Adaptive Behavior Composite).

Στη συνέχεια,  θα αναλυθεί  η Φόρμα Έρευνας που χρησιμοποιήθηκε και στην 

παρούσα μελέτη. Αυτή η μορφή της κλίμακας, περιέχει 297 στοιχεία και αποτελεί μια 

γενική  αξιολόγηση  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  για  τον  καθορισμό  των 

δυνατοτήτων και  περιορισμών του ατόμου.  Συμπληρώνεται  στα πλαίσια συνέντευξης 

από  έναν  εκπαιδευμένο  συνεντευκτή  με  το  γονέα  ή  το  φροντιστή  του  ατόμου.  Η 

συνέντευξη πρέπει να είναι ημιδομημένη και να διαρκεί από 20-60 λεπτά. Η φόρμα αυτή 

περιλαμβάνει  το  φυλλάδιο  καταγραφής  και  ένα  εγχειρίδιο.  Το  πρώτο,  που 

συμπληρώνεται από το συνεντευκτή κατά τη διενέργεια της συνέντευξης, περιέχει  τα 

προσωπικά στοιχεία του ατόμου (όνομα, φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης κ.α) και 

ανεπίσημες  παρατηρήσεις.  Στο  τέλος,  υπάρχει  μια  σελίδα  για  την  καταγραφή  της 

βαθμολογίας και τη σκιαγράφηση του προφίλ περιληπτικά. Το εγχειρίδιο της φόρμας, 

περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, τη βαθμολόγηση και την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τεχνικές πληροφορίες για το σχεδιασμό και τη στάθμιση 

της κλίμακας και τους πίνακες με τις νόρμες. Ακόμη, μπορεί να συμπληρωθεί η έκθεση 

για τους γονείς και άλλους φροντιστές που στοχεύει να διευκολύνει την κατανόηση των 

αποτελεσμάτων. 

Σχετικά με την ανάπτυξη της κλίμακας, η επιλογή των κατάλληλων στοιχείων 

στηρίχθηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην ανάλυση της Κλίμακας Κοινωνικής 

Ωριμότητας  και  στην  κλινική  και  εκπαιδευτική  εμπειρία  των  συγγραφέων.  Από  τα 

αρχικά 3000 στοιχεία αυτά, που επελέγησαν τελικά ανταποκρινόταν στα εξής κριτήρια: 

να  είναι  αντιπροσωπευτικά  των  δραστηριοτήτων  που  απαιτούνται  για  την  κοινωνική 

επάρκεια,  να είναι  κατανοητά από τους  ερωτώμενους  ανεξάρτητα από το κοινωνικό, 

πολιτισμικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, να έχουν νόημα για τα περισσότερα άτομα 

ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, να μπορούν να βαθμολογηθούν αντικειμενικά και 

τέλος να μπορούν να μεταφραστούν σε στόχους για διάφορα προγράμματα παρέμβασης.

Μελετώντας τα δείγματα στάθμισης, το βασικό δείγμα για τη Φόρμα Έρευνας, 

όπως  και  τη  Διευρυμένη  Φόρμα,  ήταν  3000  άτομα.  Το  δείγμα  αυτό  επιλέχθηκε 

αντιπροσωπευτικά από τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την απογραφή 
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του 1980 και έγιναν κατηγοριοποιήσεις για το φύλο, την εθνική ομάδα, το μέγεθος της 

κοινότητας, την περιοχή της χώρας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων.

Αναλυτικά, το τυπικό δείγμα περιλάμβανε 1500 αγόρια και 1500 κορίτσια που 

προέρχονταν  από  τέσσερις  γεωγραφικές  περιοχές  (Δυτική,  Βόρεια  Κεντρική, 

Βορειοανατολική και Νότια περιοχή) και από τέσσερις εθνικές ομάδες (Λευκή, Μαύρη, 

Ισπανόφωνη  ομάδα  και  άλλες  ομάδες).  Ακόμη,  οι  τύποι  κοινότητας  από  τις  οποίες 

προέρχονταν  το  δείγμα  ήταν  τρεις  (κέντρο,  προάστια  ή  μικρή  πόλη  και  αγροτική 

περιοχή), ενώ η κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων καθοριζόταν από το υψηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο για τους γονείς. 

Σε  σχέση  με  το  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  των  παιδιών,  έγινε  προσπάθεια  να 

συμπεριληφθούν  όλοι  οι  τύποι  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  (παιδιά  που 

παρακολουθούσαν  όλη  την  ημέρα  τη  γενική  τάξη  και  παιδιά  που  βρισκόταν όλες  ή 

κάποιες  ώρες  της  ημέρας  σε  ειδικές  τάξεις  για  προβλήματα  λόγου,  μαθησιακών 

δυσκολιών,  νοητικής  καθυστέρησης,  συναισθηματικών  διαταραχών,  προβλημάτων 

ακοής  ή  όρασης,  ορθοπεδικών  προβλημάτων,  πολλαπλών  αναπηριών  και  άλλων 

προβλημάτων υγείας ή ήταν χαρισματικά παιδιά). 

Αναφορικά  με  το  συμπληρωματικό  δείγμα,  αυτό  αποτελούνταν  από:  α)  1050 

περιπατητικούς και μη ενήλικες με νοητική καθυστέρηση, ηλικίας 18 χρονών και άνω, 

που διέμεναν σε οικοτροφεία, β) 800 περιπατητικούς ενήλικες με νοητική καθυστέρηση, 

ηλικίας 18 χρονών και άνω, που διέμεναν σε οικοτροφεία, γ) 250 μη  περιπατητικούς 

ενήλικες  με  νοητική  καθυστέρηση,  ηλικίας  18  χρονών  και  άνω,  που  διέμεναν  σε 

οικοτροφεία, δ) 100 ενήλικες με νοητική καθυστέρηση, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που 

διέμεναν  σε  άλλες  δομές  εκτός  από οικοτροφεία,  ε)  150 παιδιά  με  συναισθηματικές 

διαταραχές, ηλικίας 9 χρονών έως 15 χρονών και 6 μηνών, που διέμεναν σε οικοτροφεία, 

στ) 200 παιδιά με πρόβλημα όρασης, ηλικίας 6 χρονών έως 12 χρονών και 11 μηνών, που 

διέμεναν σε οικοτροφεία και ζ) 300 παιδιά με πρόβλημα ακοής, ηλικίας 6 χρονών έως 12 

χρονών και 11 μηνών, που διέμεναν σε οικοτροφεία. 

Η αξιοπιστία  της  κλίμακας,  δηλαδή ο  βαθμός  συνέπειας  των  μετρήσεών της, 

ελέγχθηκε  με  τρεις  μεθόδους:  την  εσωτερική  αξιοπιστία  (συνέπεια  επίδοσης  σε  δύο 

υποτμήματα των στοιχείων μιας κλίμακας), την αξιοπιστία δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας 

(σταθερότητα βαθμολογίας μεταξύ δύο χορηγήσεων της ίδιας κλίμακας μετά από ένα 
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δεδομένο  διάστημα)  και  την  αξιοπιστία  μεταξύ  των  βαθμολογητών  (σταθερότητα 

βαθμολογίας με τη χορήγηση και βαθμολόγηση από διαφορετικούς βαθμολογητές). Οι 

δύο  στατιστικοί  δείκτες  που  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν  ο  συντελεστής  αξιοπιστίας 

(επιτρέπει τη σύγκριση διαφόρων συνθηκών μέτρησης για να διαπιστωθεί η διακύμανση 

των τιμών) και το τυπικό σφάλμα μέτρησης (εκφράζει την διακύμανση των τιμών σε ένα 

τεστ μόνο). 

Διαπιστώθηκε ότι για τη Φόρμα Έρευνας οι συντελεστές εσωτερικής αξιοπιστίας 

στους  τομείς  ήταν  αρκετά  ικανοποιητικοί  για  την  ερμηνεία  της  ατομικής  επίδοσης 

(μεταξύ 0,83 και 0,90), ενώ στους υποτομείς ήταν επαρκείς λόγω της εξελικτικής φύσης 

των υποτομέων (μεταξύ 0,69 και 0,84). Για τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά ο 

συντελεστής  αξιοπιστίας  κυμαινόταν  μεταξύ  0,89  και  0,98,  ενώ  για  τον  τομέα 

δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς  μεταξύ  0,77  και  0,88.  Σχετικά  με  το 

συμπληρωματικό δείγμα, οι συντελεστές αξιοπιστίας ήταν αρκετά υψηλοί για τους τομείς 

(πάνω από 0,90) και για τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά (0,98 ή 0,99) και για 

τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά ήταν αρκετά καλοί. Στους υποτομείς η πλειοψηφία 

των τιμών ήταν μεταξύ 0,80 και 0,90. 

Αναφορικά με τη δεύτερη μέθοδο, η κλίμακα δόθηκε ξανά στους ίδιους γονείς 

και φροντιστές 484 ατόμων, 6 μηνών έως 18 χρονών και 11 μηνών, μετά από διάστημα 

δύο  έως  τεσσάρων  εβδομάδων.  Για  τους  τομείς  και  τη  συνολική  προσαρμοστική 

συμπεριφορά οι συντελεστές αξιοπιστίας ήταν αρκετά καλοί (μεταξύ 0,80 και 0,90), με 

τις  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  τεστ  να  είναι  αμελητέες  (μεταξύ  -0,9  και  2  τυπικές 

μονάδες).  Για  τον  τομέα  δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς  οι  συντελεστές  ήταν 

περίπου στο 0,80. 

Περνώντας στην τρίτη μέθοδο, οι γονείς και φροντιστές 160 ατόμων, 6 μηνών 

έως  18  χρονών  και  11  μηνών,  ερωτήθηκαν  δύο  φορές  από  δύο  διαφορετικούς 

συνεντευκτές σε διάστημα 1-14 ημερών. Βρέθηκε ότι οι συντελεστές ήταν αρκετά καλοί 

για τους τομείς (μεταξύ 0,62 για την κοινωνικοποίηση και 0,78) και ήταν 0,74 για τη 

συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά. Βέβαια, όπως αναμενόταν οι συντελεστές αυτοί 

ήταν χαμηλότεροι από την αξιοπιστία δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας. 

Ο υπολογισμός του τυπικού σφάλματος μέτρησης για τη Φόρμα Έρευνας έγινε 

και με τις τρεις μεθόδους και ήταν, πιο ειδικά, για τον τομέα της επικοινωνίας κατά μέσο 
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όρο  5,4,  τον  τομέα  των  καθημερινών  δεξιοτήτων  διαβίωσης  5,  τον  τομέα  της 

κοινωνικοποίησης 5,6 και τον τομέα των κινητικών δεξιοτήτων 6,1. Για τη συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά ήταν 3,6. 

Ακόμη,  μελετήθηκαν  κάποιες  συσχετίσεις  μεταξύ  των  τομέων  της  κλίμακας. 

Έτσι,  για  το  τυπικό  δείγμα  οι  μέσες  συσχετίσεις  μεταξύ  ζευγαριών  των  τομέων 

κυμαίνονταν  από  0,39-0,55,  δηλώνοντας  μέτρια  επικάλυψη  ως  προς  την  μέτρηση 

διαφορετικών πραγμάτων.  Για το συμπληρωματικό δείγμα οι  συσχετίσεις  αυτές ήταν 

λίγο υψηλότερες. Για τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά διαπιστώθηκαν και στα δύο 

δείγματα  αρνητικές  συσχετίσεις  με  τους  υπόλοιπους  τομείς,  λόγω  της  αντίστροφης 

σχέσης της με την προσαρμοστική συμπεριφορά. 

Η εγκυρότητα είναι  ο  βαθμός  που ένα εργαλείο μέτρησης μετρά αυτό για το 

οποίο προορίστηκε. Διακρίνεται σε εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (οι μετρήσεις 

υποστηρίζουν  την  ύπαρξη  της  υποτιθέμενης  έννοιας),  σε  εγκυρότητα  περιεχομένου 

(καλύπτει  με  επάρκεια  όλες  τις  συμπεριφορές  των  εννοιών  που  μετρώνται)  και  σε 

εγκυρότητα σε  σχέση με  ένα κριτήριο (συγκρίνονται  τα  αποτελέσματα της  κλίμακας 

Vineland με άλλες κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς και νοημοσύνης). 

Δεδομένα που στηρίζουν την  πρώτη μορφή,  είναι  η  προοδευτική αύξηση της 

βαθμολογίας  στην  κλίμακα  με  την  ηλικία  (με  εξαίρεση  τον  τομέα  της 

δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς  που  δεν  έχει  εξελικτική  φύση),  η  παραγοντική 

ανάλυση  των  τομέων  και  υποτομέων  (όπου  επιβεβαιώνεται  η  ύπαρξη  ενός  γενικού 

παράγοντα και η οργάνωση των υποτομέων στους αντίστοιχους τομείς) και τα προφίλ 

της  βαθμολογίας  των  επτά  κατηγοριών  του  συμπληρωματικού  δείγματος  (βρέθηκαν 

διαφορές μεταξύ των επτά κατηγοριών του συμπληρωματικού δείγματος και του τυπικού 

δείγματος σε όλους τους τομείς). Επιπλέον στοιχεία, είναι ότι οι συσχετίσεις με άλλες 

κλίμακες  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  είναι  μέτριες,  δηλώνοντας  ότι  η  παρούσα 

κλίμακα δεν αποτελεί επαλήθευση μιας ήδη υπάρχουσας και μάλιστα, οι  συσχετίσεις 

αυτές είναι υψηλότερες απ’ ότι με τις κλίμακες νοημοσύνης. 

Δεδομένα  σχετικά  με  τη  δεύτερη  μορφή  εγκυρότητας,  προκύπτουν  από  τη 

διαδικασία επιλογής των στοιχείων, βάσει των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, και από 

τη δοκιμή τους σε μέρος του δείγματος. Τέλος, κατά τη σύγκριση της κλίμακας Vineland 

με την Κλίμακα Κοινωνικής Ωριμότητας διαπιστώθηκε μέτρια συσχέτιση (0,55),  που 
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είναι θεμιτή λόγω των διαφορών των δύο κλιμάκων στη στάθμιση και το περιεχόμενο. Η 

συσχέτιση  με  τη  συστοιχία  νοημοσύνης  και  επίδοσης  του  Kaufman (Kaufman 

Assessment Battery for Children;  Kaufman & Kaufman, 1983) ήταν χαμηλή, καθώς οι 

δύο κλίμακες μετρούν διαφορετικές περιοχές λειτουργικότητας. Μάλιστα, τονίζεται στο 

εγχειρίδιο της κλίμακας ότι η ομάδα των παιδιών με πρόβλημα όρασης είχε υψηλότερες 

συσχετίσεις  από  τις  άλλες  ομάδες  του  συμπληρωματικού  δείγματος  μεταξύ  των  δύο 

δοκιμασιών. 

Ως προς τη χορήγηση της Φόρμας Έρευνας, αυτή έχει τη μορφή ημιδομημένης 

συνέντευξης  και  πρέπει  να  διεξάγεται  από  κάποιον  επαγγελματία  με  γνώσεις  στην 

αξιολόγηση και την ερμηνεία δοκιμασιών. Οι συγγραφείς αναφέρουν ως πλεονεκτήματα 

αυτής  της  μεθόδου  αξιολόγησης  τα  εξής:  ευνοείται  η  δημιουργία  σχέσης  με  τον 

ερωτώμενο,  μπορούν  να  συγκεντρωθούν  περισσότερες  πληροφορίες  απ’  ότι  με  τις 

ερωτήσεις  κλειστού  τύπου,  η  συνέντευξη  ακολουθεί  φυσική  ροή  και  δημιουργείται 

θετική ατμόσφαιρα, καθώς τονίζεται αυτό που κάνει το παιδί. Ακόμη, η διεξαγωγή της 

συνέντευξης έμμεσα με τον ενήλικα που γνωρίζει καλύτερα το άτομο και όχι με το ίδιο 

το άτομο, θεωρείται έγκυρη μέτρηση των καθημερινών δραστηριοτήτων, που θα ήταν 

αδύνατο να γίνει άμεσα στις περιπτώσεις μικρών παιδιών, ατόμων με σοβαρή ή βαριά 

νοητική  καθυστέρηση  και  στα  άτομα  με  σοβαρές  συναισθηματικές  διαταραχές  και 

σωματικές αναπηρίες.

Η βαθμολόγηση κάθε στοιχείου της κλίμακας μπορεί να πάρει τις τιμές 0 (όχι, 

ποτέ), 1 (μερικές φορές ή εν μέρει), 2 (ναι, συνήθως), Ν (δεν υπήρξε ευκαιρία δοκιμής 

της  συμπεριφοράς)  και  DΚ  (δεν  γνωρίζει  ο  ερωτώμενος  αν  το  άτομο  εμφανίζει  τη 

συμπεριφορά). Για κάθε φόρμα της VABS ορίσθηκε το σημείο έναρξης των ερωτήσεων, 

μια βάση και ένα ανώτατο όριο, ώστε να απαντώνται κάθε φορά μόνο οι ερωτήσεις που 

είναι  κατάλληλες  για  τη  λειτουργικότητα  του  ατόμου  που  αξιολογείται  αλλά και  να 

μειώνεται ο αριθμός των στοιχείων που χορηγούνται. Για τη Φόρμα Έρευνας ορίσθηκε 

ως σημείο έναρξης σε κάθε τομέα η πρώτη ερώτηση της ηλικιακής ομάδας που βρίσκεται 

το άτομο, για την οποία υπολογίστηκε ότι το 70% των ατόμων του τυπικού δείγματος 

απαντούσε με τη μέγιστη βαθμολογία. Ωστόσο, μπορεί το σημείο έναρξης της κλίμακας 

να είναι χαμηλότερο (βάσει της κοινωνικής ή νοητικής ηλικίας του ατόμου ή άλλων 

μετρήσεων),  όταν  υπάρχει  υποψία  για  κάποιο  έλλειμμα  στην  προσαρμοστική 
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συμπεριφορά. Η βάση για τη Φόρμα Έρευνας προκύπτει από επτά συνεχόμενα στοιχεία 

με τη μέγιστη βαθμολογία (2), ενώ το ανώτατο όριο από επτά συνεχόμενα στοιχεία με 

βαθμολογία 0. Έτσι, τα στοιχεία πριν τη βάση πιστώνονται με τη μέγιστη βαθμολογία 

(2), ενώ τα στοιχεία μετά το ανώτατο όριο με την ελάχιστη (0).

Μετά  τη  χορήγηση  της  κλίμακας  γίνεται  μετατροπή  των  αρχικών  τιμών  σε 

επεξεργασμένη βαθμολογία, που έχει για όλες τις ηλικίες ενιαία σημασία στους τομείς 

και υποτομείς. Έτσι, με την παρούσα κλίμακα μπορούμε να εξάγουμε για τους τέσσερις 

τομείς  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς και  τη  συνολική προσαρμοστική  συμπεριφορά 

τυπικούς  βαθμούς  (με  μέσο  όρο  100  και  τυπική  απόκλιση  15),  εκατοστιαίες  θέσεις, 

στανίνες, επίπεδα προσαρμογής και ισοδύναμα ηλικίας, ενώ για τους υποτομείς δίνονται 

επίπεδα προσαρμογής και ισοδύναμα ηλικίας. Για το συμπληρωματικό δείγμα δίνονται 

εκατοστιαίες  θέσεις  και  επίπεδα  προσαρμογής  για  τους  τομείς  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, ενώ για τους υποτομείς 

δίνονται μόνο επίπεδα προσαρμογής. 

Για  τον τομέα  δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς  (Μέρος  1),  δίνονται  τρία 

επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας που προκύπτουν από τις νόρμες του τυπικού δείγματος. 

Για το Μέρος 1 και τα Μέρη 1 και 2 μαζί, τα επίπεδα είναι επίσης τρία και προκύπτουν 

από το συμπληρωματικό δείγμα. Δηλαδή, στο τυπικό δείγμα της κλίμακας δόθηκε μόνο 

το  Μέρος  1,  ενώ  στο  συμπληρωματικό  δείγμα  δόθηκε  και  το  Μέρος  2,  που  μετρά 

περισσότερο σημαντικές δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές και την έντασή τους. Πρέπει 

να επισημανθεί ότι ο τομέας αυτός αφορά στις ηλικίες 5 χρονών έως 18 χρονών και 11 

μηνών.

Ο τομέας κινητικών δεξιοτήτων είναι προαιρετικός για άτομα ηλικίας άνω των 6 

χρονών, καθώς διαπιστώθηκε ότι η κινητική ανάπτυξη φθάνει στο υψηλότερο σημείο της 

μέχρι την ηλικία αυτή και δεν υπήρχε διακύμανση στη βαθμολογία για τις μεγαλύτερες 

ηλικίες στο τυπικό δείγμα. Επειδή, ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια μέτρηση 

των κινητικών δεξιοτήτων, ειδικά όταν υπάρχει υποψία για κάποιο κινητικό έλλειμμα, 

δίνεται  η  εκτίμηση  για  τους  τυπικούς  βαθμούς,  τα  επίπεδα  προσαρμογής  και  τις 

εκατοστιαίες θέσεις.

Αναλύοντας τα είδη επεξεργασμένης βαθμολογίας, οι τυπικές τιμές εκφράζουν το 

βαθμό στον οποίο η επίδοση του ατόμου υπερβαίνει ή είναι κάτω από τη μέση τιμή των 
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ατόμων  της  ίδιας  ηλικίας  στο  δείγμα  στάθμισης.  Το  πλεονέκτημά  τους  είναι  ότι 

χωρίζονται σε ίσες μονάδες στο εύρος των τιμών για αυτό και προτιμώνται περισσότερο 

από  αλλά  είδη  βαθμολογίας.  Βέβαια  υπάρχει  η  περίπτωση  κάποιος  τομέας  να  μην 

εξετάζεται γι’ αυτό αναπτύχθηκαν αναλογικοί τυπικοί βαθμοί.

Οι εκατοστιαίες  θέσεις δίνουν νόημα στις τυπικές τιμές που δεν είναι  εύκολα 

κατανοητές. Δείχνουν το ποσοστό των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας από το οποίο 

τα  πήγε  καλύτερα  το  υπό  εξέταση  άτομο.  Το  μειονέκτημά  τους  είναι  ότι  δεν 

αποτελούνται από ίσες μονάδες, συνεπώς δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Τα διαστήματα εμπιστοσύνης για τους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 

συμπεριφορά δείχνουν τη διακύμανση των τιμών γύρω απ’  την πραγματική τιμή και 

λαμβάνουν υπόψη την επίδραση του λάθους στην ερμηνεία. Ειδικά στις ψυχομετρικές 

κλίμακες που μετράν περίπλοκες έννοιες, η πραγματική βαθμολογία του ατόμου στην 

ίδια  δοκιμασία  εμπίπτει  πάντοτε  σε  ένα  διάστημα  τιμών.  Έτσι,  τα  διαστήματα 

εμπιστοσύνης  κάνουν  πιο  αξιόπιστη  την  ερμηνεία  όταν  υπάρχει  μικρή  διαφορά  στις 

τυπικές τιμές. Για την παρούσα κλίμακα προτείνεται το διάστημα εμπιστοσύνης 90%. 

Οι στανίνες (1 έως 9) χωρίζουν σε ίσα διαστήματα τις τυπικές τιμές εκτός από τις 

δύο ακραίες στανίνες.  Συνεισφέρουν στην καλύτερη ερμηνεία μικρών διαφορών στις 

τυπικές τιμές και τις εκατοστιαίες θέσεις. 

Τα ισοδύναμα ηλικίας για τις δοκιμασίες που μετρούν εξελικτικά χαρακτηριστικά 

αντιπροσωπεύουν την αρχική βαθμολογία που είναι η μέση επίδοση των ατόμων μιας 

συγκεκριμένης ηλικίας. Αν και η έννοιά τους είναι καταληπτή, δεν αντιπροσωπεύουν ίσα 

διαστήματα στις διάφορες ηλικίες.

Τα επίπεδα προσαρμογής για τους τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς, τους 

υποτομείς  τους  και  τη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  (πέντε  για  το  τυπικό 

δείγμα και τρία για το συμπληρωματικό),  αποτελούν περιγραφικές κατηγορίες για τη 

διακύμανση των τυπικών τιμών  κάτω ή  πάνω από το  μέσο όρο,  βάσει  των τυπικών 

αποκλίσεων. Χρησιμεύουν για την περιγραφή στους γονείς και τους δασκάλους και για 

τη σύγκριση μεταξύ των τομέων. Τονίζεται ότι πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά οι 

τιμές που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ δύο επιπέδων.

Τέλος, τα επίπεδα δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς εκφράζουν τη συχνότητα 

λιγότερο ή περισσότερο σημαντικών δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, σε σύγκριση 
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με άτομα της ίδιας ηλικίας του βασικού ή του συμπληρωματικού δείγματος και είναι τα 

ίδια και για τα δύο δείγματα.

Όπως προτείνεται από τους συγγραφείς, η  ερμηνεία της βαθμολογίας μπορεί να 

γίνει εντοπίζοντας τις διαφορές μεταξύ των ατόμων με τη χρήση των τυπικών τιμών, των 

επιπέδων  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  και  των  εκατοστιαίων  θέσεων.  Επίσης, 

μπορούν να ερμηνευθούν οι διαφορές εντός του ίδιου του ατόμου μεταξύ των τομέων με 

τρεις μεθόδους: α) συγκρίνοντας την τυπική βαθμολογία κάθε τομέα με τη μέση τυπική 

βαθμολογία,  β)  συγκρίνοντας  ζευγαρωτά τις  τυπικές  βαθμολογίες  των τομέων και  γ) 

υπολογίζοντας  τη  διαφορά  της  υψηλότερης  από  τη  χαμηλότερη  βαθμολογία  στους 

τομείς. Για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

οι οποίες δείχνουν αν οι διαφορές οφείλονται σε τυχαίες διακυμάνσεις, και ασυνήθιστες 

διαφορές που δείχνουν αν εντοπίζονται σπάνιες διαφορές σε σχέση με άλλα άτομα της 

ίδιας ηλικίας ή με την ίδια αναπηρία. Είναι σημαντικό να ελέγχονται και οι δύο τύποι 

διαφορών  γιατί  κάποιες  διαφορές  μπορεί  να  είναι  σημαντικές  στατιστικά  όταν 

συγκρίνονται με μια ομάδα αναφοράς αλλά όχι ασυνήθιστες, ενώ άλλες διαφορές είναι 

ασυνήθιστες αλλά όχι στατιστικά σημαντικές. 

Σημαντικά  σημεία  που  πρέπει  να  προσεχθούν  κατά  την  ερμηνεία  αφορούν, 

αρχικά,  στη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά.  Η συνολική  προσαρμοστική 

συμπεριφορά αποτελεί μια συνολική εκτίμηση για την επίδοση στους διάφορους τομείς 

και υποτομείς, που μπορεί να είναι ανομοιογενής. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι πρέπει να 

εξετάζεται  κάθε  βαθμολογία  αναλυτικά  για  να  εντοπιστούν  τα  δυνατά  και  αδύνατα 

σημεία του ατόμου.

Στον τομέα κινητικών δεξιοτήτων, η εκτίμηση των βαθμολογιών που δίνεται για 

άτομα  ηλικίας  άνω των  6  χρονών,  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  με  προσοχή  γιατί  δεν 

προκύπτει από την πραγματική επίδοση του ατόμου. Στην περίπτωση που οι εκτιμημένες 

τυπικές  τιμές  δείξουν  κάποιο  έλλειμμα,  πρέπει  να  ακολουθήσει  αξιολόγηση  με 

εξειδικευμένα εργαλεία για τις κινητικές δεξιότητες.

Επίσης, για την αξιολόγηση της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς δεν δίνονται 

νόρμες,  αλλά  τα  αποτελέσματα για  την  ένταση της κάθε  συμπεριφοράς  μπορούν  να 

υποδείξουν την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης στον τομέα αυτό. Τέλος, τονίζεται ότι η 
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αξιολόγηση  με  τις  νόρμες  του  συμπληρωματικού  δείγματος  πρέπει  να  είναι 

δευτερεύουσα και να δίνεται έμφαση στη σύγκριση με το τυπικό δείγμα. 

Συνολικά,  οι  χρήσεις  της  παρούσας  κλίμακας  είναι  η  αξιολόγηση  για 

διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους. Σχετικά με την πρώτη χρήση 

της,  γνωρίζουμε  ότι  η  εκτίμηση  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς,  πέρα  από  τη 

νοημοσύνη,  είναι  αναγκαία  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  υπάρχει  νοητική 

καθυστέρηση. Βέβαια, η εκτίμηση της επίδρασης μιας αναπηρίας στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά είναι απαραίτητη σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη 

συνολική εικόνα των δυνατοτήτων του ατόμου. Ακόμη, με την παρούσα κλίμακα είναι 

εφικτή  η  αξιολόγηση  του  ατόμου  σε  διάφορα  περιβάλλοντα,  αφού  χορηγηθούν  οι 

αντίστοιχες μορφές της στον εκπαιδευτικό και στο γονέα.

Σε  ένα  εκπαιδευτικό  πλαίσιο,  οι  τρεις  μορφές  της  κλίμακας  μπορούν  να 

οδηγήσουν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς υποδεικνύουν τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία του ατόμου στους τομείς και υποτομείς για την επιλογή κατάλληλων 

δραστηριοτήτων. Ακόμη, η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μπορεί να 

συνεκτιμηθεί  για την απόφαση εκπαιδευτικής τοποθέτησης ενός ατόμου αλλά και  να 

ελέγξει την  επιτυχία  ενός  προγράμματος  παρέμβασης.  Τέλος,  σε  πολλές  περιπτώσεις 

μπορεί  να  καθορίσει  την  ανάγκη  περαιτέρω  αξιολόγησης  με  πιο  εξειδικευμένα 

διαγνωστικά εργαλεία.

Σε  σχέση  με  το  ερευνητικό  πλαίσιο,  η  κλίμακα  μπορεί  να  χρησιμεύσει  σε 

διαχρονικές μελέτες της προσαρμοστικής συμπεριφοράς για παιδιά με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες, σε μελέτες συσχέτισης με άλλους γνωστικούς και ακαδημαϊκούς παράγοντες 

και  στην  εξακρίβωση  της  επίδρασης  διαφόρων  μορφών  παρέμβασης  στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά.

Τέλος, οι συγγραφείς τονίζουν ως σημαντικά χαρακτηριστικά της κλίμακας τα 

εξής: την τροποποίηση των στοιχείων σε σύγκριση με την πρωτότυπη κλίμακα του Doll 

και  την  προσθήκη  νέων,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις  κοινωνικές  απαιτήσεις  της 

εποχής, τη διάταξη των στοιχείων σε κάθε τομέα με εξελικτική σειρά, τη βαθμολόγηση 

των στοιχείων με βάση την επίδοση του ατόμου στην πραγματικότητα και όχι με βάση 

την  ικανότητα  να  πραγματοποιήσει  τη  συμπεριφορά  που  περιγράφει  το  στοιχείο,  τις 

διαβαθμίσεις της βαθμολόγησης, το ηλικιακό εύρος που εξετάζεται, τη συμπλήρωση στα 
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πλαίσια ημιδομημένης συνέντευξης, τη στάθμιση με αντιπροσωπευτικά δείγματα ατόμων 

με και χωρίς ειδικές ανάγκες και τη δυνατότητα καλύτερης στατιστικής επεξεργασίας της 

βαθμολογίας.

2.3 Χρήση της Κλίμακας Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland σε άλλους 
πληθυσμούς

Κάνοντας  μια  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας,  διαπιστώθηκε  ότι  η Κλίμακα 

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland (VABS) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο σε 

παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  όσο  και  σε  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες  και  μάλιστα,  με 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις.  Θεωρείται  ένα ισχυρό εργαλείο με καλές  ψυχομετρικές 

ιδιότητες  (Matson,  Carlisle &  Bamburg,  1998;  Matson,  Terlonge,  Gonzalez &  Rivet, 

2006). 

Πιο ειδικά, έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στο πεδίο της νοητικής καθυστέρησης για 

τη γενική εκτίμηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, κάποιοι τομείς, όπως οι 

κοινωνικές  δεξιότητες,  διερευνώνται  με  λίγα  στοιχεία  που  αφορούν  στις  κοινωνικές 

ικανότητες και όχι στα κοινωνικά ελλείμματα ή τις ακατάλληλες συμπεριφορές (Matson, 

Carlisle &  Bamburg,  1998).  Έτσι,  υποστηρίχθηκε  ότι  τα  στοιχεία  της  VABS 

αναφέρονται σε άτομα με υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς από αυτά 

των ατόμων με σοβαρή ή βαριά νοητική καθυστέρηση, ενώ πιο εξειδικευμένη σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις είναι η  Matson Evaluation of Social Skills for the Severely Retarded 

(MESSIER; Matson, 1995). Η κλίμακα αυτή μπορεί να ανιχνεύσει πιο λεπτές διαφορές 

στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διάγνωση 

των προσαρμοστικών δεξιοτήτων των ατόμων αυτών. Ακόμη, σε σύγκριση με τη VABS 

μπορεί  να δοθεί  και  να  βαθμολογηθεί  σε  πιο  σύντομο χρόνο και  μάλιστα,  είναι  πιο 

εύκολο να μεταφραστεί σε προγράμματα παρέμβασης μετέπειτα (Matson et al., 2006). 

Το ίδιο αναφέρει και ο Browder (2001), ότι, δηλαδή, οι δεξιότητες διαβίωσης στις οποίες 

επικεντρώνεται  η  VABS,  δεν  μπορούν  να  αποτελέσουν  στόχους  ενός  αναλυτικού 

προγράμματος και να ανιχνεύσουν τη λεπτή πρόοδο των μαθητών με σοβαρές αναπηρίες. 

Τέλος, προτείνεται ο συνδυασμός της VABS με άλλα εργαλεία, για πιο ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση  και  παρέμβαση  στην  περίπτωση  της  νοητικής  καθυστέρησης.  Τέτοια 

εργαλεία μπορεί να είναι η  MESSIER για τις κοινωνικές δεξιότητες και η  Aberrant 
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Behavior Checklist (ABC;  Aman,  Singh,  Stewart &  Field,  1985),  που είναι ένα ευρύ 

εργαλείο για την προβληματική συμπεριφορά (Matson, Mayville & Laud, 2003). 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, οι Oakland & Houchins (1985) αναφέρουν ότι η Φόρμα 

Έρευνας  της  VABS προορίζεται  για  την  ανίχνευση  και  την  αξιολόγηση,  ενώ  η 

Διευρυμένη  Φόρμα  για  το  σχεδιασμό  προγραμμάτων  παρέμβασης.  Υπάρχει,  όμως, 

περιορισμός  για  τα  άτομα  άνω  των  19  χρονών,  καθώς  δεν  αξιολογούνται  οι 

συμπεριφορές  που  αναμένονται  σ’  αυτές  τις  ηλικίες.  Συνεπώς,  δεν  μπορούν  να 

σχεδιαστούν προγράμματα ενηλίκων και δεξιότητες μετάβασης. 

Αναφορικά με την αυτιστική διαταραχή, οι  Sparrow et al. (1984, αναφορά από 

Carter,  Volkmar,  Sparrow,  Wang,  Lord,  Dawson,  Fombonne,  Loveland,  Mesibov & 

Schopler,  1998)  υποστηρίζουν  ότι  η  κλίμακα  είναι  ευαίσθητη  για  να  ανιχνεύσει  τις 

δυσκολίες  των  αυτιστικών  ατόμων  και  μπορεί  να  ποσοτικοποιήσει  τα  κοινωνικά 

ελλείμματα που παρατηρούνται. Στην έρευνα των  Carter et al. (1998), βρέθηκε ότι οι 

τυπικές τιμές των νεότερων παιδιών με αυτισμό (<10 χρονών) ήταν υψηλότερες από 

αυτές των μεγαλύτερων. Αυτό μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στην αναπτυξιακή φύση 

της  διαταραχής,  που  δυσχεραίνει  την  απόκτηση  κατάλληλων  προσαρμοστικών 

δεξιοτήτων με την ηλικία και οδηγεί σε μεγαλύτερο έλλειμμα. Τέλος, οι  Liss,  Harel, 

Fein,  Allen,  Dunn,  Feinstein,  Morris,  Waterhouse &  Rapin (2001)  αναφέρουν  ότι  η 

βαθμολογία  του  συνόλου  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  μπορεί  να  μην  έχει 

χρησιμότητα  για  τα  παιδιά  αυτά,  τα  οποία  έχουν  ανομοιογενές  προφίλ  μεταξύ  των 

τομέων και υποτομέων.

Η κλίμακα  Vineland έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, όπως για να 

εξεταστεί η συγκλίνουσα εγκυρότητα των υποκλιμάκων της MESSIER (Matson, Carlisle 

& Bamburg, 1998). Ακόμη, οι Tombokan-Runtukahu & Nitko (1992) προσάρμοσαν την 

κλίμακα Vineland στην Ινδονησία (Indonesian Adaptation VABS; ΙVABS), κρίνοντας τη 

μαζί  με  τη  Scales of Independent Behavior (SIB)  ως  τα πιο ικανοποιητικά εργαλεία 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς από τα 200 που υπάρχουν, με βάση τις ψυχομετρικές 

ιδιότητες και το περιεχόμενό τους. 

Εξετάζοντας  τις  απόψεις  για  τη  χορήγηση  της  κλίμακας,  έχει  αναφερθεί  ότι 

απαιτείται αρκετός χρόνος άλλα πρόκειται για ένα γενικό εργαλείο που περιλαμβάνει 

πολλούς τομείς (Ottenbacher, Msall, Lyon, Duffy, Granger & Braun, 1999). Ακόμη, στην 
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ανασκόπηση της Φόρμας Έρευνας από τους Oakland & Houchins (1985) αναφέρεται ότι 

προκύπτουν δυσκολίες για κάποιον άπειρο βαθμολογητή, ως προς την διεξαγωγή των 

ερωτήσεων και την πρόκληση των κατάλληλων απαντήσεων. Έτσι, η αξιοπιστία μεταξύ 

των βαθμολογητών μπορεί να είναι χαμηλή. Αλλά ακόμη και οι έμπειροι συνεντευκτές 

μπορεί  να  δυσκολευθούν  με  την  επεξήγηση  κάποιων  στοιχείων  που  απαιτούν 

εξειδικευμένες  γνώσεις.  Επιπρόσθετα,  η  κλίμακα  δεν  παρέχει  κάποια  μέτρηση  της 

ακρίβειας  των  απαντήσεων,  έτσι  δεν  μπορεί  να  διαπιστωθεί  αν  οι  απαντήσεις  είναι 

ειλικρινείς ή το άτομο δε γνωρίζει την απάντηση και υπερβάλλει στις πληροφορίες που 

δίνει. Βέβαια, η μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης με τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

σκοπεύει  να  μειώσει  την  υπερβολή  ή  υπερεκτίμηση  του  ερωτώμενου  (Holman & 

Bruininks, 1985, αναφορά από Harrison, 1989). Μάλιστα, για αυτό το λόγο προτιμήθηκε 

για τη VABS η μορφή της συνέντευξης έναντι της λίστας ελέγχου, καθώς σ’ αυτή την 

περίπτωση  η  έλλειψη  γνώσεων  για  τα  κριτήρια  βαθμολόγησης  και  η  δυσκολία 

κατανόησης  του  περιεχομένου  των  στοιχείων,  μπορεί  να  οδηγεί  σε  μεροληπτικές 

απαντήσεις  (Pearson Education,  2006).  Επίσης,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  υπάρχουν 

γενικές ερωτήσεις στην κλίμακα που συμπληρώνει ο συνεντευκτής, βάσει της εκτίμησής 

του για  την ειλικρίνεια των απαντήσεων,  αλλά και  η δυνατότητα βαθμολόγησης των 

στοιχείων  με  DK (δεν  ξέρω)  και  N (καμία  ευκαιρία  δοκιμής)  για  να  επιτευχθεί 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Όπως ειπώθηκε και στην περιγραφή της κλίμακας  Vineland, τις πληροφορίες 

δίνει έμμεσα κάποιος που γνωρίζει καλά το υπό εξέταση άτομο. Τα θετικά σημεία της 

αξιολόγησης από κάποιο τρίτο άτομο είναι η οικολογική εγκυρότητα της μεθόδου, καθώς 

δεν αξιολογείται η ικανότητα για μια δραστηριότητα αλλά η επίδοση του ατόμου στην 

πραγματικότητα.  Συνεπώς,  δε  θα  είχε  νόημα  μια  δομημένη  και  άμεση  εξέταση  του 

ατόμου  σε  τεχνητά  περιβάλλοντα.  Μάλιστα,  ειδικά  τα  παιδιά  με  αναπηρίες, 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε δομημένες καταστάσεις (Browder, 2001).

Πιο αναλυτικά για τα άτομα που απάντησαν στην κλίμακα στις διάφορες έρευνες, 

στη  μελέτη  της  Parsons (1987)  για  την  προσαρμοστική  συμπεριφορά  και  το  κέντρο 

ελέγχου, δόθηκε η Φόρμα Έρευνας  σε δασκάλους ή φροντιστές που γνώριζαν καλά το 

παιδί. Επίσης, οι Arick, Young, Falco, Loos, Krug, Gense & Johnson (2003) χορήγησαν 

την  ίδια  έκδοση  στο  δάσκαλο  της  τάξης  ή  άλλο  ειδικό  για  την  αξιολόγηση  της 
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εκπαιδευτικής προόδου 67 παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Εξάλλου, στις περιπτώσεις 

που  οι  δάσκαλοι  γνωρίζουν  πολύ  καλά  τη  συμπεριφορά  του  παιδιού,  όπως  σε  ένα 

οικοτροφείο, μπορούν να απαντήσουν στην Φόρμα Έρευνας (Pearson Education, 2006). 

Σε  σχέση με  τη  χορήγηση  στους  γονείς,  οι  Baker-Ericzen,  Stahmer &  Burns 

(2007) παρατήρησαν στην έρευνά τους ότι οι αναφορές των γονέων στη VABS μπορεί 

να ήταν μεροληπτικές για τη λειτουργικότητα των παιδιών με αυτισμό. Πιο ειδικά για 

αυτό το θέμα, οι Wall & Paradise (1981) συνέκριναν τις αναφορές γονέων και δασκάλων 

για την προσαρμοστική συμπεριφορά 24 παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε υποκλίμακες του 

System of Multicultural and Pluralistic Assessment (SOMPA;  Mercer &  Lewis, 1978). 

Υπήρχε μικρή συμφωνία, με τις μητέρες να αξιολογούν υψηλότερα τα παιδιά, ακόμη και 

σε στοιχεία που η εμπλοκή του δασκάλου είναι μεγαλύτερη. Σε μια σύνοψη των ερευνών 

από τους ίδιους συγγραφείς (Wall & Paradise, 1981), βρέθηκαν παρόμοιες διαφορές στη 

Vineland Social Maturity Scale για την αξιολόγηση παιδιών προσχολικής  ηλικίας  με 

νοητική  καθυστέρηση.  Πιο  αναλυτικά,  ο  δείκτης  νοημοσύνης  ήταν  συνεπής  με  το 

κοινωνικό  πηλίκο  βάσει  των  αναφορών  των  δασκάλων,  αλλά  χαμηλότερος  από  το 

κοινωνικό πηλίκο βάσει των αναφορών των γονέων. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα 

και για τις κλίμακες Cain-Levine Social Competency Scale και Adaptive Behavior Scale. 

Οι διαφορές μπορεί να εξηγούνται, βάσει των συγγραφέων, από τις υψηλές προσδοκίες 

των  μητέρων  για  την  προσαρμοστική  συμπεριφορά  ή  τις  χαμηλές  προσδοκίες  των 

δασκάλων ή επειδή πράγματι υπήρχε διαφορά στην επίδοση του παιδιού στα διάφορα 

περιβάλλοντα.  Συνεπώς,  απαιτείται  πιο αντικειμενική εξέταση του θέματος  και  μέσω 

παρατήρησης,  εφόσον  με  βάση  τα  αποτελέσματα  στα  διάφορα  εργαλεία  γίνεται  η 

διάγνωση ή λαμβάνονται εκπαιδευτικές αποφάσεις.

Σύμφωνη  είναι  και  η  άποψη  των  Holman &  Bruininks (1985,  αναφορά  από 

Harrison, 1989), οι οποίοι βρήκαν χαμηλή έως μέτρια συσχέτιση της βαθμολόγησης από 

τους γονείς και τους δασκάλους στη VABS και την Adaptive Behavior Scale. Εξήγησαν, 

δηλαδή,  ότι  αυτή  η  διαφορά  μπορεί  να  οφείλεται  στον  ίδιο  τον  ορισμό  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ώστε να είναι αδύνατο να συσχετίζονται υψηλά οι δύο 

αυτές αξιολογήσεις. Δηλαδή, εφόσον η προσαρμοστική συμπεριφορά επηρεάζεται από 

κάθε  περιβάλλον  και  τις  προσδοκίες  σ’  αυτό,  αναμένεται  να  είναι  και  διαφορετική. 
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Σημαντικό είναι, ωστόσο, να αξιολογείται η προσαρμοστική συμπεριφορά τόσο από τους 

γονείς όσο και από τους δασκάλους για μια ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού. 

Ακόμη, οι  Tombokan-Runtukahu &  Nitko (1992) έδωσαν την προσαρμοσμένη 

μορφή  της  κλίμακας  Vineland (IVABS)  σε  γονείς  και  δασκάλους  για  43  παιδιά  με 

νοητική καθυστέρηση και 43 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η βαθμολόγηση των παιδιών 

από το γονέα και το δάσκαλο είχε υψηλή συσχέτιση, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν οι 

δύο  βαθμολογήσεις  εναλλάξιμες,  βάσει  των  συγγραφέων.  Η  κοινωνικοποίηση  και  η 

δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά ήταν οι τομείς με τη μικρότερη συνέπεια. Επίσης, η 

βαθμολόγηση ήταν πιο συνεπής για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση, παρά τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, και στις δύο ομάδες η αξιολόγηση από τους γονείς και τους 

δασκάλους σχετίζονταν το ίδιο περίπου με τη γνωστική αξιολόγηση με τη χρήση του 

Coloured Progressive Matrices (Raven,  1962).  Αυτή  η  διαπίστωση  σημαίνει  ότι  τα 

χαρακτηριστικά  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  είχαν  την  ίδια  λειτουργία 

ανεξάρτητα από το άτομο που ερωτώνταν.

Τέλος, όσον αφορά στη βαθμολόγηση της κλίμακας, αυτή απαιτεί επιπλέον 15 με 

20  λεπτά  μετά  τη  χορήγησή  της.  Υποστηρίζεται  ότι  μπορεί  να  είναι  δύσκολη  η 

βαθμολόγηση με 1 ή 2, καθώς πρέπει να στηριχθεί σε εξηγήσεις και παραδείγματα για τα 

στοιχεία (Oakland & Houchins, 1985). Σύμφωνα με την άποψη των Koenig & Holbrook 

(2000)  για την  αξιολόγηση παιδιών με πρόβλημα όρασης,  η  VABS περιέχει  αρκετές 

ερωτήσεις που εμπλέκουν την όραση και δεν ορίζει λεπτομερώς τα κριτήρια επιλογής 

των ατόμων αυτών στο συμπληρωματικό δείγμα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ευελιξία στη 

βαθμολόγηση των στοιχείων (Meacham et al., 1987). Πιο αναλυτικά, οι  Sparrow, Balla 

& Cicchetti (1984) υπογραμμίζουν ότι επιτρέπεται η επιτέλεση μιας δραστηριότητας με 

διαφορετικό τρόπο στην περίπτωση μιας αναπηρίας (όπως είναι η χρήση νοηματικής για 

τα παιδιά με πρόβλημα ακοής ή γραφής μπράιγ για τα παιδιά με πρόβλημα όρασης). 

Επιπλέον, ορισμένα στοιχεία που εμπλέκουν, για παράδειγμα, την ακοή και την όραση 

και  οδηγούν  σε  χαμηλότερη  βαθμολογία,  δεν  πρέπει  να  τροποποιηθούν  καθώς 

αντανακλούν την αναπηρία του παιδιού και πρέπει να ερμηνευθούν σε σχέση μ’ αυτή 

(Pearson Education, 2006). 

 

75



2.4 Διαδικασία

Για  το  δείγμα  της  έρευνάς  μας  δόθηκε  η  Φόρμα  Έρευνας  της  Κλίμακας 

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς  Vineland. Αρχικά, μεταφράστηκε από τα Αγγλικά στα 

Ελληνικά και ελέγχθηκε από δύο ειδικούς στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής. Αφού έγιναν οι 

απαραίτητες διορθώσεις, ακολούθησε  αντίστροφη μετάφραση από γηγενή ομιλητή της 

Αγγλικής  γλώσσας  για  να  ελεγχθεί  η  πολιτισμική  ισοδυναμία  του  εργαλείου.  Στη 

συνέχεια, συγκρίθηκαν τα στοιχεία της πρωτότυπης κλίμακας  Vineland με τα στοιχεία 

της μεταφρασμένης κλίμακας από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα. Στόχος ήταν να 

μεταδίδουν  τα  στοιχεία  το  ίδιο  νόημα  στις  δύο  γλώσσες,  βάσει  των  κριτηρίων 

βαθμολόγησης  που  περιέχονται  στο  εγχειρίδιο  της  κλίμακας.  Κατόπιν,  έγιναν  οι 

απαιτούμενες αλλαγές και προέκυψε η τελική μορφή της κλίμακας,  η οποία ήταν σε 

μεγάλο βαθμό αξιόπιστη.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με τους γονείς ή άλλα μέλη του προσωπικού του 

σχολείου που γνώριζαν καλά τα παιδιά και τους εφήβους με πρόβλημα όρασης. Αρχικά, 

συμπληρωνόταν οι ερωτήσεις για τους ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν  και  έπειτα  διεξάγονταν  η  συνέντευξη.  Οι  συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν είτε στο σχολείο του παιδιού είτε στο σπίτι και διαρκούσαν κατά 

μέσο όρο 35 λεπτά. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι μητέρες (26,5%) 

και οι δάσκαλοι (24,5%), ακολουθούν οι ψυχολόγοι (12,2%), οι πατέρες των παιδιών και 

οι φιλόλογοι για τα παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου (10,2%), οι κοινωνικοί λειτουργοί (8,2%) 

και, τέλος, οι  νηπιαγωγοί και οι  νοσηλευτές (4,1%) (Πίνακας 2).  Για δύο παιδιά του 

δείγματος υπήρχε και δεύτερο άτομο που απάντησε στην κλίμακα και ήταν στην πρώτη 

περίπτωση, εκτός από τον πατέρα, η δασκάλα για τον τομέα της επικοινωνίας και στη 

δεύτερη περίπτωση, εκτός από το δάσκαλο, η κοινωνική λειτουργός για τον τομέα των 

καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της κλίμακας, μπορεί 

να  δώσει  πληροφορίες  για  ένα  παιδί  και  δεύτερο  άτομο  σε  έναν  μόνο  τομέα  της 

κλίμακας,  εφόσον  το  πρώτο  άτομο  δεν  έχει  άμεση  γνώση  για  τη  συμπεριφορά  του 

παιδιού σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Η έλλειψη γνώσης για έναν τομέα προκύπτει από 

τον αριθμό των απαντήσεων ‘Δεν Ξέρω’ που δεν πρέπει να είναι πάνω από τέσσερις σε 
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κάθε τομέα (π.χ. ο γονέας μπορεί να μη γνωρίζει για την επίδοση του παιδιού στο γραπτό 

λόγο στον τομέα της επικοινωνίας) (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984). 

Επίσης,  σύμφωνα με τις υποδείξεις των Sparrow,  Balla &  Cicchetti (1984), το 

σημείο έναρξης για τη διεξαγωγή της συνέντευξης θεωρήθηκε η χρονολογική ηλικία του 

παιδιού,  καθώς  δεν  υπήρχαν  πληροφορίες  από  άλλα  τεστ  (νοημοσύνης,  επίδοσης  ή 

προσαρμοστικής  συμπεριφοράς).  Ως  προς  τη  βαθμολόγηση  των  στοιχείων, 

ακολουθήθηκε η βασική οδηγία του εγχειριδίου ότι ‘η μέγιστη βαθμολογία (2) μπορεί να 

σημαίνει ότι το άτομο κάνει κάτι αλλά με διαφορετικό τρόπο λόγω κάποιας αναπηρίας 

(π.χ.  τα  παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  χρησιμοποιούν  τη  μπράιγ)’  (Sparrow,  Balla & 

Cicchetti,  1984,  σελ.  77).  Ωστόσο,  όπως  προαναφέρθηκε,  κάποια  στοιχεία  που 

περιλαμβάνουν για παράδειγμα την όραση δεν πρέπει να τροποποιηθούν και η συνολική 

βαθμολογία πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης αναπηρίας (Pearson 

Education,  2006).  Ένα παράδειγμα τέτοιων στοιχείων που αναφέρεται  στο εγχειρίδιο 

είναι η δυσκολία  ενασχόλησης με τα αθλήματα  λόγω μιας σωματικής αναπηρίας του 

ατόμου (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984).

Πίνακας 2. Στοιχεία ερωτηθέντων

Ερωτηθέντες Συχνότητα Ποσοστό %
Πατέρας 5 10,2
Μητέρα 13 26,5
Δάσκαλος 12 24,5
Ψυχολόγος 6 12,2
Κοινωνικός Λειτουργός 4 8,2
Νοσηλευτής 2 4,1
Νηπιαγωγός 2 4,1
Φιλόλογος 5 10,2
Σύνολο 49 100
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα  SPSS 15.0. 

Αρχικά,  αναλύθηκαν  οι  μέσοι  όροι  για  τα  επίπεδα  προσαρμογής  και 

δυσπροσαρμοστικότητας και η συχνότητα για κάθε διαβάθμισή τους. Τα επίπεδα αυτά 

προέκυψαν συγκρίνοντας την επίδοση του συνόλου του δείγματός μας με τις νόρμες του 

τυπικού  δείγματος  (Ν=49)  και  με  τις  νόρμες  του  συμπληρωματικού  δείγματος  των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης για τα παιδιά από 6 χρονών έως 12 χρονών και 11 μηνών 

(Ν=25).  Υπάρχουν  πέντε  διαβαθμίσεις  για  τους  τομείς,  υποτομείς  και  τη  συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά για το τυπικό δείγμα: υψηλό επίπεδο (3), μέτρια υψηλό 

επίπεδο (2,5), επαρκές επίπεδο (2), μέτρια χαμηλό επίπεδο (1,5) και χαμηλό επίπεδο (1). 

Για το συμπληρωματικό δείγμα οι διαβαθμίσεις είναι τρεις: επίπεδο άνω του μέσου όρου 

(3),  επίπεδο  στο  μέσο  όρο  (2)  και  επίπεδο  κάτω  του  μέσου  όρου  (1).  Ακόμη, 

υπολογίστηκε για όλο το δείγμα η καθυστέρηση σε χρόνια για κάθε τομέα της κλίμακας, 

βάσει των ισοδύναμων ηλικίας,  τα οποία δίνονται για το τυπικό δείγμα μόνο. Για τη 

δυσπροσαρμοστική  συμπεριφορά  υπάρχουν  τρία  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας: 

ασήμαντο επίπεδο (0), μέτρια σημαντικό επίπεδο (1) και σημαντικό επίπεδο (2). Για το 

Μέρος 1 του τομέα αυτού δίνονται επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας για το τυπικό και το 

συμπληρωματικό δείγμα, ενώ για το άθροισμα των Μερών 1 και 2 δίνονται επίπεδα μόνο 

για το συμπληρωματικό δείγμα.

                           Κατά πρώτον, στον τομέα της επικοινωνίας και με βάση τις νόρμες για το 

τυπικό δείγμα, ο μέσος όρος του επιπέδου προσαρμογής ήταν ελάχιστα κάτω από το 

μέτρια  χαμηλό επίπεδο,  με  το  μισό περίπου δείγμα (44,9%) να έχει  χαμηλό επίπεδο 

προσαρμογής. Το υπόλοιπο δείγμα κατανέμονταν με ίδιο ποσοστό περίπου στο μέτρια 

χαμηλό και στο επαρκές επίπεδο. Σε σύγκριση με το συμπληρωματικό δείγμα, η μέση 

βαθμολογία  προσέγγιζε  την  επίδοση άνω του μέσου όρου,  καθώς η  πλειοψηφία  των 

παιδιών (84%) είχε την ανώτερη δυνατή επίδοση. Η καθυστέρηση στον τομέα αυτό, ήταν 

κατά  μέσο  όρο  4  χρόνια  και  3  μήνες.  Ωστόσο,  η  διακύμανση  ήταν  μεγάλη,  καθώς 

υπήρχαν παιδιά που βρισκόταν στο επίπεδο της ηλικίας τους και παιδιά που παρουσίαζαν 

11 χρόνια καθυστέρηση (Πίνακες 3 και 4). 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι τομέα επικοινωνίας

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Π Τ.Δ 1 49 1 2 1,40 0,41
Ε.Π Σ.Δ 2 25 2 3 2,84 0,37
Καθυστέρηση 49 0 11 4,24 3,13
1 Επίπεδα προσαρμογής τυπικού δείγματος
2 Επίπεδα προσαρμογής συμπληρωματικού δείγματος

Πίνακας 4. Συχνότητα επιπέδων προσαρμογής τομέα επικοινωνίας

Ε.Π Τ.Δ Συχνότητα Ποσοστό % Ε.Π Σ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %
1 22 44,9 1 0 0

1,5 14 28,6 2 4 16
2 13 26,5 3 21 84

Σύνολο 49 100 Σύνολο 25 100

Στον  τομέα  των  δεξιοτήτων  καθημερινής  διαβίωσης,  σε  σχέση  με  το  τυπικό 

δείγμα η μέση βαθμολογία ήταν μεταξύ χαμηλού και μέτρια χαμηλού επιπέδου, δηλαδή 

ελαφρώς  χαμηλότερη  από  τον  τομέα  της  επικοινωνίας.  Μεταξύ  των  επιπέδων, 

περισσότερα  από  τα  μισά  παιδιά  (59,2%)  είχαν  χαμηλό  επίπεδο  και  τα  υπόλοιπα 

διαμοιράζονταν  στο  μέτρια  χαμηλό  και  στο  επαρκές  επίπεδο.  Με  βάση  το 

συμπληρωματικό δείγμα, η μέση βαθμολογία προσέγγιζε την επίδοση άνω του μέσου 

όρου, την οποία είχε και η πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος (72%). Στον τομέα 

αυτό, η μέση καθυστέρηση ήταν παρόμοια με την καθυστέρηση στον τομέα επικοινωνίας 

(4 χρόνια και 3 μήνες), περιλαμβάνοντας άτομα που βρισκόταν χρονολογικά ένα χρόνο 

πάνω από την ηλικία τους έως και άτομα με επίδοση 10 χρόνια κάτω από την ηλικία τους 

(Πίνακες 5 και 6). 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Π Τ.Δ 49 1 2 1,3 0,4
Ε.Π Σ.Δ 25 2 3 2,72 0,45
Καθυστέρηση 49 -1,33 10,08 4,22 2,93
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Πίνακας 6. Συχνότητα επιπέδων προσαρμογής τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 
διαβίωσης

Ε.Π Τ.Δ Συχνότητα Ποσοστό % Ε.Π Σ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %
1 29 59,2 1 0 0

1,5 10 20,4 2 7 28
2 10 20,4 3 18 72

Σύνολο 49 100 Σύνολο 25 100

Ο  τομέας  της  κοινωνικοποίησης  παρουσίαζε  τις  καλύτερες  επιδόσεις,  μεταξύ 

μέτρια χαμηλού και επαρκούς επιπέδου. Πιο αναλυτικά, περισσότερα από τα μισά παιδιά 

(59,2%) είχαν  επαρκή επίδοση,  20,4% μέτρια χαμηλή,  16,3% χαμηλή και  ένα μικρό 

ποσοστό (4,1%) μέτρια υψηλή. Αυτή η υψηλότερη επίδοση αντανακλάται και στη μέση 

βαθμολογία για το συμπληρωματικό δείγμα, που ήταν πολύ κοντά στο επίπεδο άνω του 

μέσου όρου,  καθώς η συντριπτική πλειοψηφία  των παιδιών (96%) είχε  την  ανώτερη 

δυνατή επίδοση και το υπόλοιπο 4% ήταν στο μέσο όρο. Αλλά και η μέση καθυστέρηση 

στον τομέα αυτό ήταν μικρότερη (2 χρόνια και 3 μήνες), παρατηρώντας και πάλι μεγάλη 

διακύμανση (από 4 χρόνια ανώτερη επίδοση από την ηλικία του ατόμου έως και  10 

χρόνια καθυστέρηση) (Πίνακες 7 και 8).

Πίνακας 7. Μέσοι όροι τομέα κοινωνικοποίησης

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Π Τ.Δ 49 1 2,5 1,75 0,40
Ε.Π Σ.Δ 25 2 3 2,96 0,20
Καθυστέρηση 49 -4,33 10,16 2,22 3,16

Πίνακας 8. Συχνότητα επιπέδων προσαρμογής τομέα κοινωνικοποίησης

 Ε.Π Τ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %
1 8 16,3

Ε.Π 
Σ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %

1,5 10 20,4 1 0 0
2 29 59,2 2 1 4

2,5 2 4,1 3 24 96
Σύνολο 49 100 Σύνολο 25 100

   
Σε  όλα  τα  άτομα  του  δείγματός  μας  χορηγήθηκε  και  ο  τομέας  κινητικών 

δεξιοτήτων,  αν  και  είναι  προαιρετικός  για  τις  ηλικίες  άνω  των  6  χρονών,  όπως 

προαναφέρθηκε.  Η  επιλογή  αυτή  στηρίχθηκε  στην  πρόταση  των  Sparrow,  Balla & 
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Cicchetti (1984) ότι οι κινητικές δεξιότητες μπορούν να εξεταστούν στην περίπτωση που 

μια αναπηρία επηρεάζει την κινητική λειτουργία του ατόμου, πράγμα που συμβαίνει στα 

άτομα  με  πρόβλημα  όρασης.  Βέβαια,  σ’  αυτή  την  περίπτωση  η  επεξεργασμένη 

βαθμολογία  αποτελεί  εκτίμηση  της  πραγματικής  βαθμολογίας  του  ατόμου.  Έτσι,  ο 

τομέας  αυτός  δεν  περιλαμβάνεται  στη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  και 

ερμηνεύεται ξεχωριστά (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984). 

Στους Πίνακες 9 και 10 δίνονται οι μέσοι όροι και οι συχνότητες των επιπέδων 

προσαρμογής  για  το  τυπικό  και  συμπληρωματικό  δείγμα  στον  τομέα  κινητικών 

δεξιοτήτων. Δε θα αναφερθούν καθόλου οι καθυστερήσεις στον τομέα αυτό, καθώς το 

μέγιστο ισοδύναμο ηλικίας που μπορούσε να αποδοθεί στο άτομο ήταν τα 5 χρόνια και 

11 μήνες. Έτσι, θεωρήθηκε ότι ο υπολογισμός των καθυστερήσεων από τα ισοδύναμα 

ηλικίας στον τομέα αυτό δε θα οδηγούσε σε μεγάλη διακύμανση στα αποτελέσματα. Πιο 

αναλυτικά, βάσει του τυπικού δείγματος η μέση βαθμολογία ήταν στο μέτρια χαμηλό 

επίπεδο,  ενώ κανένα άτομο του δείγματος  δε βρισκόταν στο μέτρια υψηλό ή υψηλό 

επίπεδο. Βάσει του συμπληρωματικού δείγματος, η επίδοση ήταν μεταξύ μέσου όρου και 

άνω του μέσου όρου,  καθώς το δείγμα διαμοιραζόταν στα δύο αυτά  επίπεδα με  ίσο 

περίπου ποσοστό.

Πίνακας 9. Μέσοι όροι τομέα κινητικών δεξιοτήτων

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Π Τ.Δ 49 1 2 1,54 0,39
Ε.Π Σ.Δ 25 2 3 2,56 0,5

Πίνακας 10. Συχνότητα επιπέδων προσαρμογής τομέα κινητικών δεξιοτήτων

Ε.Π Τ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %
1 13 26,5 Ε.Π Σ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %

1,5 19 38,8 2 11 44
2 17 34,7 3 14 56

Σύνολο 49 100 Σύνολο 25 100

Στη  συνέχεια,  αναφέρεται  η  βαθμολογία  για  τη  συνολική  προσαρμοστική 

συμπεριφορά, η οποία προέκυψε από την βαθμολογία στους τρεις τομείς της κλίμακας 

(επικοινωνία,  δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  και  κοινωνικοποίηση).  Ο  τομέας 
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κινητικών δεξιοτήτων αποκλείσθηκε από αυτή τη συνολική μέτρηση για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν.  Τα  επίπεδα  προσαρμογής,  η  συχνότητά  τους  και  η  αντίστοιχη 

καθυστέρηση φαίνονται  στους Πίνακες 11 και 12.  Προκύπτει ότι  όταν τα άτομα του 

δείγματός  μας  συγκριθούν  με  το  τυπικό  δείγμα,  έχουν  κατά  μέσο  όρο  συνολική 

προσαρμοστική  συμπεριφορά  μεταξύ  χαμηλού  και  μέτρια  χαμηλού  επιπέδου. 

Μελετώντας, πιο ειδικά, τη συχνότητα των επιπέδων προσαρμογής παρατηρούμε ότι τα 

μισά  άτομα  του  δείγματος  είχαν  χαμηλή  επίδοση.  Αντιθέτως,  σε  σύγκριση  με  το 

συμπληρωματικό  δείγμα η  μέση επίδοση είναι  σχεδόν άνω του  μέσου  όρου,  με  την 

πλειοψηφία των ατόμων να συναντάται σ’ αυτό το επίπεδο. Σχετικά με την καθυστέρηση 

στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, αυτή είχε μεγάλο εύρος και ήταν κατά μέσο 

όρο 3 έτη και 8 μήνες.

Πίνακας 11. Μέσοι όροι τομέα συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Π Τ.Δ 49 1 2 1,33 0,38
Ε.Π Σ.Δ 25 2 3 2,76 0,44
Καθυστέρηση 49 -1,42 10,42 3,64 2,83

Πίνακας 12. Συχνότητα επιπέδων προσαρμογής τομέα συνολικής προσαρμοστικής 
συμπεριφοράς

Ε.Π Τ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %
1 25 52 Ε.Π Σ.Δ Συχνότητα Ποσοστό %

1,5 16 32,7 2 6 24
2 8 16,3 3 19 76

Σύνολο 49 100 Σύνολο 25 100

Συνολικά, βάσει του τυπικού δείγματος, η χαμηλότερη επίδοση συναντάται στον 

τομέα της καθημερινής διαβίωσης και της συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

ελαφρώς καλύτερη ήταν η επίδοση στην επικοινωνία και τις κινητικές δεξιότητες και η 

υψηλότερη βαθμολογία παρατηρήθηκε στην κοινωνικοποίηση. Κανένα από τα άτομα του 

δείγματος  δεν  κατατάχθηκε στο υψηλό επίπεδο σε  κάποιο  τομέα με  βάση το  τυπικό 

δείγμα ενώ με βάση το συμπληρωματικό κανένα δεν είχε επίδοση κάτω μέσου όρου. 

Αξιοσημείωτη  είναι  και  η  ετερογένεια  του  δείγματος  σε  σχέση  με  το  βαθμό 

καθυστέρησης και στους τρεις τομείς. 

82



Ακόμη,  παρατίθενται  οι  μέσοι  όροι  για  τον  τομέα  δυσπροσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, που χορηγείται προαιρετικά σε άτομα 5 χρονών και άνω. Φαίνεται ότι με 

βάση το τυπικό δείγμα (Ν=49) το επίπεδο δυσπροσαρμοστικότητας ήταν κατά μέσο όρο 

μεταξύ ασήμαντου και μέτρια σημαντικού επιπέδου, ενώ με βάση το συμπληρωματικό 

δείγμα (Ν=26) ήταν σχεδόν ασήμαντο, τόσο στο Μέρος 1 όσο και στα Μέρη 1 και 2 μαζί 

(Πίνακας 13). 

Πίνακας 13.  Μέσοι όροι τομέα δυσπροσαρμοστικότητας

Ν Min. Max. Mean S.D
Ε.Δ Τ.Δ (Μέρος 1) 1 49 0 2 0,61 0,64
Ε.Δ Σ.Δ (Μέρος 1) 2 26 0 1 0,19 0,4
Ε.Δ Σ.Δ 
(Μέρη 1 και 2)

26 0 1 0,19 0,4

1 Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος
2 Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος

Μελετήσαμε ακόμη την επίδοση σε κάθε τομέα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά και στον τομέα δυσπροσαρμοστικότητας σε 

σχέση με διάφορες μεταβλητές. Αρχικά, σε σχέση με το φύλο οι μέσοι όροι στον τομέα 

της  επικοινωνίας  ήταν  περίπου  ίδιοι  για  τα  αγόρια  και  τα  κορίτσια,  με  υψηλότερη 

επίδοση  και  για  τα  δυο  φύλα  βάσει  του  τυπικού  δείγματος  το  επαρκές  επίπεδο  και 

χαμηλότερη το χαμηλό επίπεδο. Στη σύγκριση με το συμπληρωματικό δείγμα, προέκυψε 

ότι τα κορίτσια είχαν ελαφρώς καλύτερη επίδοση, καθώς στο σύνολό τους είχαν επίπεδο 

προσαρμογής άνω του μέσου όρου (Πίνακας 14). 

Πίνακας 14. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με το φύλο

Ε.Π. Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π. Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 1 2 1,4 0,42 15 2 3 2,73 0,45
Κορίτσι 23 1 2 1,41 0,41 10 3 3 3 0

Στην  καθημερινή  διαβίωση τα  κορίτσια  είχαν  ελαφρώς  καλύτερη  επίδοση  σε 

σύγκριση και με τις δύο νόρμες, που ήταν βάσει του τυπικού δείγματος μεταξύ χαμηλού 

και μέτρια χαμηλού επιπέδου και βάσει του συμπληρωματικού δείγματος σχεδόν άνω 

του μέσου όρου (Πίνακας 15).
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Πίνακας 15. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με το φύλο

Ε.Π. Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π. Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 1 2 1,26 0,38 15 2 3 2,67 0,48
Κορίτσι 23 1 2 1,34 0,43 10 2 3 2,8 0,42

Στον τομέα της κοινωνικοποίησης, τα αγόρια υπερτερούσαν ελάχιστα έναντι των 

κοριτσιών, με μέση επίδοση λίγο πιο κάτω από το επαρκές επίπεδο. Ωστόσο, τα κορίτσια 

είχαν  μεγαλύτερο  εύρος  επίδοσης  από  το  χαμηλό  έως  το  μέτρια  υψηλό  επίπεδο. 

Παρόμοια και για το συμπληρωματικό δείγμα, οι επιδόσεις των αγοριών ήταν ελαφρώς 

καλύτερες, καθώς όλα τα αγόρια βρισκόταν πάνω από το μέσο όρο (Πίνακας 16).

Πίνακας 16. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με το φύλο

Ε.Π. Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 1 2 1,8 0,31 15 3 3 3 0
Κορίτσι 23 1 2,5 1,69 0,49 10 2 3 2,9 0,31

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στους τρεις προηγούμενους τομείς, τα κορίτσια 

είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή ήταν κατά μέσο 

όρο ένα χρόνο περίπου μεγαλύτερη από αυτή των αγοριών, εκτός από την καθημερινή 

διαβίωση που ήταν 3 μήνες μεγαλύτερη. Το εύρος καθυστέρησης ήταν εξίσου μεγάλο 

και στα δύο φύλα (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με το φύλο

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Επικοινωνία 26 0 8,91 3,74 2,72 23 0,16 11 4,81 3,52
Καθημερινή 
Διαβίωση

26 -0,66 10,08 4,08 2,59 23 -1,33 9,83 4,39 3,32

Κοινωνικοποίηση 26 -2,33 9,66 1,69 2,65 23 -4,33 10,16 2,82 3,62

84



Στις κινητικές δεξιότητες, με βάση το τυπικό δείγμα υπερτερούσαν ελαφρά τα 

κορίτσια, έχοντας επίδοση ελάχιστα πιο πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο. Αντιθέτως, 

με  βάση  το  συμπληρωματικό  δείγμα  υπερτερούσαν  ελαφρώς  τα  αγόρια  με  επίδοση 

μεταξύ μέσου όρου και άνω του μέσου όρου (Πίνακας 18).

Πίνακας 18. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με το φύλο

Ε.Π. Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π. Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 1 2 1,5 0,4 15 2 3 2,6 0,5
Κορίτσι 23 1 2 1,59 0,39 10 2 3 2,5 0,5

Η  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  παρουσίαζε  ελάχιστες  διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με το τυπικό δείγμα (ελαφρά υπεροχή των κοριτσιών) 

και  ήταν  κατά  μέσο  όρο  και  στα  δύο  φύλα  μεταξύ  χαμηλού  και  μέτρια  χαμηλού 

επιπέδου. Όσο για τη σύγκριση με το συμπληρωματικό δείγμα, τα κορίτσια και πάλι 

υπερτερούσαν ελαφρά με επίδοση σχεδόν άνω του μέσου όρου (Πίνακας 19).

Πίνακας 19. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με το φύλο

Ε.Π. Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π. Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 1 2 1,31 0,38 15 2 3 2,67 0,49
Κορίτσι 23 1 2 1,35 0,38 10 2 3 2,9 0,31

Αντίστοιχα, για τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά με βάση το τυπικό δείγμα, 

τα  κορίτσια  εμφάνιζαν  περισσότερες  δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές,  με  μέση 

επίδοση  κοντά  στο  σημαντικό  επίπεδο.  Το  ίδιο  ίσχυε  και  κατά  τη  σύγκριση  με  το 

συμπληρωματικό δείγμα, αν και οι διαφορές ήταν μικρότερες ανάμεσα στα δύο φύλα 

(επίδοση κοντά στο ασήμαντο επίπεδο) (Πίνακας 20).
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Πίνακας 20. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με το φύλο

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Φύλο Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Αγόρι 26 0 2 0,42 0,58 16 0 1 0,13 0,34
Κορίτσι 23 0 2 1,83 0,65 10 0 1 0,3 0,48

Συνεχίζοντας με το πλαίσιο διαβίωσης (σπίτι ή οικοτροφείο), η μέση επίδοση των 

παιδιών που διέμεναν στο σπίτι τους ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς συγκρίνοντας 

με το τυπικό δείγμα. Πιο ειδικά, προσέγγιζε το μέτρια χαμηλό επίπεδο στην επικοινωνία, 

την καθημερινή διαβίωση και τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, ήταν λίγο πιο 

πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο στις κινητικές δεξιότητες και προσέγγιζε το επαρκές 

επίπεδο στην κοινωνικοποίηση. Αντίστοιχα, τα επίπεδα για τα άτομα στο οικοτροφείο 

ήταν  το  χαμηλό  για  την  επικοινωνία,  την  καθημερινή  διαβίωση  και  τη  συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά και το μέτρια χαμηλό για τις κινητικές δεξιότητες και την 

κοινωνικοποίηση. Γενικά, τα επίπεδα προσαρμογής κυμαίνονταν από το χαμηλό έως το 

επαρκές για όλα τα παιδιά ενώ κάποια παιδιά που διέμεναν στο σπίτι είχαν μέτρια υψηλό 

επίπεδο στην κοινωνικοποίηση. Συγκρίνοντας με το συμπληρωματικό δείγμα, τα παιδιά 

που έμεναν με την οικογένειά τους υπερτερούσαν σε όλους τους τομείς εκτός από την 

κοινωνικοποίηση,  όπου  είχαν  ελαφρώς  υψηλότερη  βαθμολογία  τα  παιδιά  του 

οικοτροφείου (είχαν όλα επίδοση άνω του μέσου όρου) (Πίνακας 21).

Πίνακας 21. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με το πλαίσιο διαβίωσης

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΠΙΤΙ
Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ. Επικοινωνία 11 1 2 1,18 0,33 38 1 2 1,47 0,41
Σ.Δ. Επικοινωνία 5 2 3 2,4 0,54 20 2 3 2,95 0,22
Τ.Δ. Καθημερινή 
διαβίωση

11 1 2 1,18 0,33 38 1 2 1,34 0,42

Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση

5 2 3 2,8 0,44 20 2 3 2,95 0,22

Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση

11 1 2 1,54 0,47 38 1 2,5 1,81 0,37

Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση

5 3 3 3 0 20 2 3 2,95 0,22
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Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες

11 1 2 1,41 0,38 38 1 2 1,58 0,39

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες

5 2 3 2,2 0,45 20 2 3 2,65 0,49

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

11 1 1,5 1,18 0,25 38 1 2 1,37 0,4

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

5 2 3 2,6 0,55 20 2 3 2,8 0,41

Μελετώντας τις καθυστερήσεις που προέκυψαν με βάση το πλαίσιο διαβίωσης, 

τα άτομα στο οικοτροφείο είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη καθυστέρηση και στους 

τρεις τομείς (επικοινωνία, καθημερινή διαβίωση και κοινωνικοποίηση). Η καθυστέρηση 

αυτή ήταν από 7 μήνες έως 2 χρόνια μεγαλύτερη από τα άτομα που έμεναν στο σπίτι. Το 

εύρος καθυστέρησης ήταν και πάλι μεγάλο, ενώ κάποια από τα άτομα που έμεναν στο 

σπίτι εμφάνιζαν στην καθημερινή διαβίωση και την κοινωνικοποίηση επίδοση ανώτερη 

της ηλικίας τους (Πίνακας 22).

Πίνακας 22. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με το πλαίσιο διαβίωσης

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΠΙΤΙ
Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Επικοινωνία 11 1 11 5,88 3,11 38 0 10 3,77 3,01
Καθημερινή 
Διαβίωση 11 1 9,83 5,43 2,75 38 -1,33 10,08 3,87 2,92

Κοινωνικοποίηση 11 0,167 10,16 4,24 3,03 38 -4,33 9,66 1,64 2,99

Σε σχέση με τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, βάσει του τυπικού δείγματος 

φαίνεται  ότι  τα  άτομα  που  διαμένουν  στο  σπίτι  τους  έχουν  περισσότερες 

δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές (κοντά στο μέτρια σημαντικό επίπεδο). Με βάση το 

συμπληρωματικό  δείγμα,  δεν  παρατηρούνται  διαφορές  στα  δύο  πλαίσια  διαβίωσης, 

καθώς το επίπεδο δυσπροσαρμοστικότητας είναι σχεδόν ασήμαντο για όλα τα άτομα 

(Πίνακας 23).
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Πίνακας 23. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με το πλαίσιο διαβίωσης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Πλαίσιο 
διαβίωσης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Οικοτροφείο 11 0 1 0,27 0,47 5 0 1 0,2 0,45
Σπίτι 38 0 2 0,71 0,65 21 0 1 0,19 0,4

Σε σχέση με τον τύπο σχολείου που παρακολουθούσαν τα άτομα του δείγματός 

μας (ειδικό ή γενικό), προέκυψε ότι οι μαθητές των ειδικών σχολείων είχαν κατά μέσο 

όρο ελαφρώς καλύτερη επίδοση στον τομέα της επικοινωνίας. Με βάση το τυπικό δείγμα 

η  επίδοσή  τους  κατατάσσονταν  στο  μέτρια  χαμηλό  επίπεδο,  ενώ  με  βάση  το 

συμπληρωματικό δείγμα ήταν άνω του μέσου όρου.  Στην καθημερινή διαβίωση,  την 

κοινωνικοποίηση, τις κινητικές δεξιότητες και τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά 

υπερτερούσαν ελαφρά οι μαθητές των γενικών σχολείων σε σύγκριση και με τις δύο 

νόρμες. Πιο ειδικά, για τους μαθητές των γενικών σχολείων η σύγκριση με το τυπικό 

δείγμα έδειξε επίδοση μεταξύ χαμηλού και μέτρια χαμηλού επιπέδου στην καθημερινή 

διαβίωση  και  τη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  και  η  σύγκριση  με  το 

συμπληρωματικό  δείγμα  έδειξε  επίδοση  σχεδόν  άνω  του  μέσου  όρου.  Για  την 

κοινωνικοποίηση η επίδοση βάσει του τυπικού δείγματος ήταν σχεδόν επαρκής και βάσει 

του συμπληρωματικού δείγματος  ήταν άνω του μέσου όρου.  Οι  κινητικές δεξιότητες 

βάσει του τυπικού δείγματος ήταν ελάχιστα πιο πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο και 

βάσει  του συμπληρωματικού δείγματος ήταν μεταξύ μέσου όρου και  άνω του μέσου 

όρου (Πίνακας 24).

Πίνακας 24. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με τον τύπο σχολείου

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ. Επικοινωνία 19 1 2 1,55 0,43 30 1 2 1,31 0,38
Σ.Δ. Επικοινωνία 14 2 3 2,86 0,36 11 2 3 2,82 0,40
Τ.Δ. Καθημερινή 
διαβίωση

19 1 2 1,26 0,38 30 1 2 1,33 0,42

Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση

14 2 3 2,71 0,46 11 2 3 2,73 0,46
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Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση

19 1 2 1,71 0,38 30 1 2,5 1,78 0,42

Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση

14 2 3 2,93 0,26 11 3 3 3 0

Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες

19 1 2 1,42 0,34 30 1 2 1,62 0,41

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες

14 2 3 2,5 0,52 11 2 3 2,64 0,51

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

19 1 2 1,29 0,35 30 1 2 1,35 0,4

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

14 2 3 2,7 0,47 11 2 3 2,8 0,4

Εξετάζοντας τις  καθυστερήσεις,  παρατηρούμε ότι  αυτές ήταν μεγαλύτερες για 

τους μαθητές των γενικών σχολείων στην επικοινωνία και την καθημερινή διαβίωση και 

ελαφρώς μεγαλύτερες για τους μαθητές των ειδικών σχολείων στην κοινωνικοποίηση. Το 

εύρος καθυστέρησης ήταν μεγάλο και στις δυο ομάδες, αν και ήταν λίγο μεγαλύτερο για 

τους μαθητές των γενικών σχολείων. Επίσης, και στους δύο τύπους σχολείου υπήρχαν 

κάποιοι μαθητές που εμφάνισαν επιδόσεις ανώτερες της ηλικίας τους (Πίνακας 25).

Πίνακας 25. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με τον τύπο σχολείου

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Επικοινωνία 19 0 7,8 2,65 2,36 30 0,16 11 5,25 3,17
Καθημερινή 
Διαβίωση

19 -0,66 8,08 3,54 2,36 30 -1,33 10,08 4,66 3,2

Κοινωνικοποίηση 19 -2,08 8,33 2,31 2,61 30 -4,33 10,16 2,16 3,51

Οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές των μαθητών στα ειδικά σχολεία βάσει του 

τυπικού δείγματος ήταν ελαφρώς περισσότερες και βρισκόταν μεταξύ ασήμαντου και 

μέτρια σημαντικού επιπέδου. Σε σχέση με το συμπληρωματικό δείγμα οι συμπεριφορές 

όλων των μαθητών ήταν σχεδόν ασήμαντες (Πίνακας 26).
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Πίνακας 26. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με τον τύπο σχολείου

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Τύπος 
σχολείου Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ειδικό 19 0 2 0,63 0,68 15 0 1 0,3 0,49
Γενικό 30 0 2 0,6 0,62 11 0 0 0 0

Ένας  ακόμη  παράγοντας  που  μελετήθηκε  ήταν  η  κατάσταση  της  όρασης 

(τύφλωση ή μειωμένη όραση). Γενικά, βρέθηκε ότι βάσει του τυπικού δείγματος στην 

επικοινωνία τα τυφλά παιδιά υπερτερούσαν ελαφρά, με επίδοση ελάχιστα κάτω από το 

μέτρια  χαμηλό  επίπεδο  για  όλα  τα  άτομα.  Βάσει  του  συμπληρωματικού  δείγματος, 

υπερτερούσαν ελαφρά τα παιδιά με μειωμένη όραση, με επίδοση σχεδόν πάνω από το 

μέσο  όρο  για  όλα  τα  παιδιά.  Αλλά  και  στην  καθημερινή  διαβίωση  είχαν  ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση τα παιδιά με μειωμένη όραση, που θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ 

χαμηλού και μέτρια χαμηλού επιπέδου βάσει του τυπικού δείγματος και σχεδόν άνω του 

μέσου όρου βάσει του συμπληρωματικού δείγματος. Το ίδιο και στην κοινωνικοποίηση, 

η ομάδα των παιδιών με μειωμένη όραση ήταν ελάχιστα καλύτερη βάσει του τυπικού 

δείγματος  (σχεδόν  επαρκές  επίπεδο),  αλλά  με  βάση  το  συμπληρωματικό  δείγμα 

υπερτερούσαν ελάχιστα τα τυφλά παιδιά που βρισκόταν όλα άνω του μέσου όρου. Σε 

σχέση  με  τις  κινητικές  δεξιότητες,  υπερτερούσαν  τα  παιδιά  με  μειωμένη  όραση,  με 

επίδοση μεταξύ μέτρια χαμηλού και επαρκούς επιπέδου βάσει του τυπικού δείγματος και 

επίδοση σχεδόν άνω του μέσου όρου βάσει του συμπληρωματικού δείγματος. Τέλος, η 

συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά παρουσίαζε ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων και ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ χαμηλού και μέτρια χαμηλού επιπέδου (βάσει 

του τυπικού δείγματος) και σχεδόν άνω του μέσου όρου (βάσει του συμπληρωματικού 

δείγματος) (Πίνακας 27).

Πίνακας 27. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με την κατάσταση της όρασης

ΤΥΦΛΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ Επικοινωνία 30 1 2 1,41 0,43 19 1 2 1,39 0,39
Σ.Δ Επικοινωνία 16 2 3 2,81 0,4 9 2 3 2,89 0,33
Τ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση 30 1 2 1,28 0,42 19 1 2 1,34 0,37
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Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση 16 2 3 2,63 0,5 9 2 3 2,89 0,33

Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 30 1 2,5 1,73 0,43 19 1 2,5 1,78 0,38

Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 16 3 3 3 0 9 2 3 2,89 0,33

Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 30 1 2 1,4 0,36 19 1 2 1,76 0,35

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 16 2 3 2,5 0,52 9 2 3 2,67 0,5

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

30 1 2 1,33 0,38 19 1 2 1,32 0,38

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

16 2 3 2,75 0,45 9 2 3 2,8 0,44

Οι καθυστερήσεις στους τρεις τομείς ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες για τα 

παιδιά με μειωμένη όραση, εκτός από την κοινωνικοποίηση, ενώ σε όλους τους τομείς η 

διακύμανση των τιμών ήταν λίγο μεγαλύτερη για τα τυφλά παιδιά. Ωστόσο, και στις δύο 

ομάδες  υπήρχαν  παιδιά  με  επιδόσεις  ανώτερες  της  ηλικίας  τους,  ειδικά  στην 

κοινωνικοποίηση (Πίνακας 28).

Πίνακας 28. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με την κατάσταση της όρασης

ΤΥΦΛΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Επικοινωνία 30 0 11 3,97 3,29 19 0,58 9 4,67 2,89
Καθημερινή 
Διαβίωση 30 -1,16 10,08 4,14 3,10 19 -1,33 8,08 4,35 2,7

Κοινωνικοποίηση 30 -3,91 10,16 2,29 3,35 19 -4,33 8,33 2,12 2,93

Οι  δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές  ήταν  ελάχιστα  λιγότερες  για  τα  τυφλά 

παιδιά.  Πιο  ειδικά,  όλα  τα  παιδιά  κατατασσόταν  μεταξύ  ασήμαντου  και  μέτρια 

σημαντικού  επιπέδου  (βάσει  του  τυπικού  δείγματος)  και  είχαν  σχεδόν  ασήμαντες 

δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές βάσει του συμπληρωματικού δείγματος (Πίνακας 29).
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Πίνακας 29. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με την κατάσταση της όρασης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Κατάσταση 
όρασης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Τύφλωση 30 0 2 0,6 0,56 16 0 1 0,19 0,4
Μειωμένη 
όραση 19 0 2 0,63 0,76 10 0 1 0,2 0,42

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή για τη βαθμίδα εκπαίδευσης με 

τέσσερις  διαβαθμίσεις  (νηπιαγωγείο,  δημοτικό,  γυμνάσιο  και  λύκειο).  Έτσι,  στην 

επικοινωνία τα παιδιά του δημοτικού είχαν την καλύτερη επίδοση (ελάχιστα πάνω από το 

μέτρια  χαμηλό  επίπεδο)  και  τα  παιδιά  του  λυκείου  τη  χαμηλότερη  (σχεδόν  χαμηλό 

επίπεδο).  Αλλά  και  στην  καθημερινή  διαβίωση  τα  παιδιά  του  δημοτικού  είχαν  την 

καλύτερη  επίδοση  που  προσέγγιζε  το  μέτρια  χαμηλό  επίπεδο.  Τα  παιδιά  του 

νηπιαγωγείου ήταν όλα στο χαμηλό επίπεδο, ενώ τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου ήταν 

στο  ενδιάμεσο  των  επιπέδων  αυτών.  Επίσης,  στην  κοινωνικοποίηση  βρισκόταν 

υψηλότερα τα παιδιά του δημοτικού με επίδοση σχεδόν επαρκή, λίγο χαμηλότερη ήταν 

αυτή των παιδιών νηπιαγωγείου και γυμνασίου και τη χαμηλότερη είχαν τα παιδιά του 

λυκείου  (σχεδόν  στο  μέτρια  χαμηλό  επίπεδο).  Αυτή  η  υπεροχή  των  μαθητών  του 

δημοτικού ίσχυε και για τις νόρμες του συμπληρωματικού δείγματος, με επίδοση σχεδόν 

άνω του μέσου όρου σ’ αυτούς τους τρεις τομείς. Εξαίρεση αποτελούσε ο τομέας της 

κοινωνικοποίησης, όπου τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του γυμνασίου ήταν όλα άνω 

του μέσου όρου, ελαφρώς υψηλότερα απ’ ότι τα παιδιά του δημοτικού. Στις κινητικές 

δεξιότητες  υπερτερούσαν  κατά  μέσο  όρο  τα  παιδιά  του  λυκείου  με  βάση το  τυπικό 

δείγμα. Παρατηρήθηκε, ακόμη, μια σταδιακή αύξηση της βαθμολογίας στον τομέα αυτό 

με την αύξηση της βαθμίδας εκπαίδευσης, η οποία ίσχυε κατά τη σύγκριση και με τα δύο 

δείγματα.  Τέλος,  η  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  ήταν  υψηλότερη  για  τα 

παιδιά  του  δημοτικού  βάσει  του  τυπικού  δείγματος  (προσέγγιζε  το  μέτρια  χαμηλό 

επίπεδο) και ήταν σχεδόν άνω του μέσου όρου, βάσει του συμπληρωματικού δείγματος. 

Βέβαια,  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  σύγκριση  με  τις  συμπληρωματικές  νόρμες 

αφορούσε στα παιδιά έως 12 χρονών και  11  μηνών,  συνεπώς δεν  περιλάμβανε  τους 

μαθητές του λυκείου (Πίνακες 30-34).
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Πίνακας 30. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1 1,5 1,25 0,28 3 2 3 2,33 0,57
Δημοτικό 25 1 2 1,66 0,4 20 2 3 2,95 0,22
Γυμνάσιο 10 1 1,5 1,15 0,24 2 2 3 2,5 0,7
Λύκειο 9 1 1,5 1,11 0,22 - - - - -

Πίνακας 31. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1 1 1 0 3 2 3 2,33 0,57
Δημοτικό 25 1 2 1,4 0,43 20 2 3 2,8 0,41
Γυμνάσιο 10 1 2 1,25 0,42 2 2 3 2,5 0,7
Λύκειο 9 1 2 1,22 0,36 - - - - -

Πίνακας 32. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1,5 2 1,75 0,28 3 3 3 3 0
Δημοτικό 25 1 2,5 1,84 0,4 20 2 3 2,95 0,22
Γυμνάσιο 10 1 2 1,7 0,42 2 3 3 3 0
Λύκειο 9 1 2 1,61 0,48 - - - - -

Πίνακας 33. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1 1,5 1,13 0,25 3 2 3 2,33 0,57
Δημοτικό 25 1 2 1,48 0,37 20 2 3 2,55 0,51
Γυμνάσιο 10 1 2 1,6 0,39 2 3 3 3 0
Λύκειο 9 1 2 1,78 0,36 - - - - -

Πίνακας 34. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
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Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1 1 1,25 0,25 3 2 3 2,33 0,57
Δημοτικό 25 1 2 1,48 0,39 20 2 3 2,85 0,37
Γυμνάσιο 10 1 2 1,2 0,35 2 3 3 2,5 0,7
Λύκειο 9 1 1,5 1,17 0,25 - - - - -

Γενικά, οι καθυστερήσεις και στους τρεις τομείς ήταν μικρότερες κατά μέσο όρο 

στα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού (από 10 μήνες έως 2 χρόνια και 10 

μήνες) και αυξανόταν με την ηλικία (από 3 χρόνια και 4 μήνες έως 7 χρόνια και 9 μήνες 

περίπου).  Πιο  αναλυτικά,  τα  παιδιά  του  δημοτικού  είχαν  ελαφρώς  μικρότερη 

καθυστέρηση  από  αυτά  του  νηπιαγωγείου  στην  επικοινωνία  και  στην  καθημερινή 

διαβίωση, ενώ τα παιδιά του νηπιαγωγείου υπερτερούσαν στην κοινωνικοποίηση κατά 

μισό χρόνο περίπου. Ακόμη, τα παιδιά του γυμνασίου είχαν μικρότερη καθυστέρηση και 

στους τρεις τομείς από αυτά του λυκείου (Πίνακες 35-37). 

Πίνακας 35. Καθυστέρηση στην επικοινωνία σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1,58 3,16 2,6 0,72
Δημοτικό 25 0 7,8 2,27 2,19
Γυμνάσιο 10 2,9 11 6,23 2,37
Λύκειο 9 5,08 10 7,74 1,74

Πίνακας 36. Καθυστέρηση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 1,91 4,25 2,89 1,04
Δημοτικό 25 -1,33 8,08 2,86 2,56
Γυμνάσιο 10 1,66 9,83 5,76 2,58
Λύκειο 9 1,58 10,08 6,69 2,66

Πίνακας 37. Καθυστέρηση στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 0,83 2 0,85 0,90
Δημοτικό 25 -4,33 8,33 1,26 3,04
Γυμνάσιο 10 -2,33 10,16 3,33 3,39
Λύκειο 9 0,41 9,66 4,03 3,05

Τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας  σε  σύγκριση  με  το  τυπικό  δείγμα  ήταν 

υψηλότερα για τα παιδιά του γυμνασίου (σχεδόν μέτρια σημαντικό επίπεδο), έπειτα του 

δημοτικού και του λυκείου (μεταξύ ασήμαντου και μέτρια σημαντικού επιπέδου) και 

τέλος του νηπιαγωγείου (σχεδόν ασήμαντο επίπεδο). Η σύγκριση με το συμπληρωματικό 

δείγμα έδειξε ότι όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του γυμνασίου είχαν ασήμαντο 

επίπεδο, ενώ τα παιδιά του δημοτικού είχαν σχεδόν ασήμαντο επίπεδο (Πίνακας 38).

Πίνακας 38. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Βαθμίδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Νηπιαγωγείο 4 0 1 0,25 0,5 3 0 0 0 0
Δημοτικό 25 0 2 0,64 0,64 21 0 1 0,24 0,44
Γυμνάσιο 10 0 2 0,8 0,79 2 0 0 0 0
Λύκειο 9 0 1 0,44 0,53 - - - - -

Ακόμη  μία  ομαδοποίηση  έγινε  για  την  ηλικία  εμφάνισης  του  προβλήματος 

όρασης,  όπου  στη  πρώτη  ομάδα  κατατάχθηκαν  τα  παιδιά  με  εκ  γενετής  πρόβλημα 

όρασης, στη δεύτερη τα παιδιά που το εμφάνισαν μετά τη γέννηση και μέχρι τα τρία τους 

χρόνια και  στην τρίτη τα παιδιά που το εμφάνισαν σε ηλικία μεγαλύτερη των τριών 

χρονών. Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε βάσει του μεγαλύτερου αριθμού ερωτήσεων της 

κλίμακας μέχρι την ηλικία των 3 χρονών, που δηλώνει γρηγορότερη ανάπτυξη σ’ αυτό το 

διάστημα. Βρέθηκε,  λοιπόν, ότι  τα παιδιά με πρόβλημα όρασης μετά τη γέννηση και 

μέχρι τα 3 χρόνια είχαν καλύτερη επίδοση στην επικοινωνία, με μέση βαθμολογία λίγο 

πιο πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο βάσει του τυπικού δείγματος και άνω του μέσου 

όρου βάσει του συμπληρωματικού δείγματος. Στην καθημερινή διαβίωση, τα παιδιά αυτά 

μαζί με τα παιδιά με πρόβλημα όρασης μετά τα 3 χρόνια είχαν κατά μέσο όρο ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση, που ήταν ελάχιστα κάτω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο. Με βάση το 

συμπληρωματικό δείγμα, όμως, υπερτερούσαν ελαφρά τα παιδιά με ηλικία εμφάνισης 

μετά τη γέννηση έως τα 3 χρόνια. Στην κοινωνικοποίηση δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ 
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των τριών ομάδων, καθώς ήταν όλες κατά μέσο όρο στο ίδιο επίπεδο (μεταξύ μέτρια 

χαμηλού και επαρκούς επιπέδου). Αναφορικά με τις συμπληρωματικές νόρμες, οι ομάδες 

διέφεραν ελάχιστα με τη δεύτερη και τρίτη ομάδα να έχουν επίδοση άνω του μέσου 

όρου. Στις κινητικές δεξιότητες, βάσει του τυπικού δείγματος είχε καλύτερη επίδοση η 

τρίτη ομάδα (σχεδόν επαρκή), ενώ με βάση το συμπληρωματικό δείγμα η ίδια ομάδα είχε 

επίδοση άνω του μέσου όρου. Τέλος, στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά βάσει 

του τυπικού δείγματος υπερείχε η ομάδα με ηλικία εμφάνισης μέχρι τα 3 χρόνια (μέτρια 

χαμηλή  επίδοση)  και  βάσει  συμπληρωματικού  δείγματος  υπερτερούσαν  με  μικρή 

διαφορά τα παιδιά με εκ γενετής πρόβλημα όρασης (επίδοση σχεδόν άνω του μέσου 

όρου) (Πίνακες 39-43).

Πίνακας 39. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με την ηλικία εμφάνισης 
του προβλήματος όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 1 2 1,4 0,4 17 2 3 2,88 0,33
(0,3] 6 1 2 1,66 0,4 5 3 3 3 0
(3,14] 6 1 2 1,16 0,4 3 2 3 2,33 0,57

Πίνακας 40. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την ηλικία 
εμφάνισης του προβλήματος όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ηλικία 
εμφάνισης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 1 2 1,27 0,38 17 2 3 2,71 0,47
(0,3] 6 1 2 1,41 0,49 5 2 3 2,8 0,44
(3,14] 6 1 2 1,41 0,49 3 2 3 2,67 0,57
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Πίνακας 41. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με την ηλικία 
εμφάνισης του προβλήματος όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 1 2,5 1,75 0,4 17 2 3 2,94 0,24
(0,3] 6 1 2 1,75 0,41 5 3 3 3 0
(3,14] 6 1 2,5 1,75 0,52 3 3 3 3 0

Πίνακας 42. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με την ηλικία 
εμφάνισης του προβλήματος όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 1 2 1,5 0,42 17 2 3 2,41 0,51
(0,3] 6 1,5 2 1,58 0,2 5 2 3 2,8 0,45
(3,14] 6 1,5 2 1,75 0,27 3 3 3 3 0

Πίνακας 43. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με την ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 1 2 1,31 0,36 17 2 3 2,82 0,39
(0,3] 6 1 2 1,5 0,45 5 2 3 2,8 0,45
(3,14] 6 1 2 1,25 0,42 3 2 3 2,33 0,58

Την  μικρότερη καθυστέρηση κατά  μέσο όρο και  στους  τρεις  τομείς  είχαν  τα 

παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  μετά  τη  γέννηση  έως  τα  3  χρόνια.  Τη  μεγαλύτερη 

καθυστέρηση στην καθημερινή διαβίωση και την κοινωνικοποίηση είχαν τα εκ γενετής 

τυφλά παιδιά και στην επικοινωνία τα παιδιά με πρόβλημα όρασης μετά τα 3 χρόνια. 

Ακόμη,  μεγαλύτερη ήταν η διακύμανση των επιδόσεων για τα  παιδιά με  εκ  γενετής 

πρόβλημα όρασης. Τέλος, για κάποια παιδιά και στις τρεις ομάδες σημειώθηκαν υψηλές 

επιδόσεις (ανώτερες από την ηλικία τους) στους τομείς της καθημερινής διαβίωσης και 

της κοινωνικοποίησης (Πίνακες 44-46). 
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Πίνακας 44. Καθυστέρηση στην επικοινωνία σε σχέση με την ηλικία εμφάνισης του 
προβλήματος όρασης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean. S.D

Εκ γενετής 37 0,16 11 4,4 3,2
(0,3] 6 0 6,08 2,15 2,19
(3,14] 6 0,75 7,83 5,33 2,93

Πίνακας 45. Καθυστέρηση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την ηλικία 
εμφάνισης του προβλήματος όρασης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 -1,33 10,08 4,46 2,91
(0,3] 6 -0,66 6,75 3,12 2,76
(3,14] 6 -1,16 8,08 3,88 3,4

Πίνακας 46. Καθυστέρηση στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με την ηλικία εμφάνισης 
του προβλήματος όρασης

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 37 -4,33 10,16 2,27 3,11
(0,3] 6 -1,83 6,83 1,94 3,15
(3,14] 6 -3,91 8,33 2,18 4,05

Τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας  βάσει  του  τυπικού  δείγματος  ήταν 

υψηλότερα για τα παιδιά με εκ γενετής πρόβλημα όρασης (σχεδόν μέτρια σημαντικό 

επίπεδο). Βάσει του συμπληρωματικού δείγματος, βρισκόταν υψηλότερα τα παιδιά με 

πρόβλημα όρασης μέχρι τα 3 έτη, με επίδοση μεταξύ ασήμαντου και μέτρια σημαντικού 

επιπέδου, τόσο στο Μέρος 1 όσο και στα Μέρη 1 και 2 (Πίνακες 47 και 48).
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Πίνακας 47. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος σε σχέση με την 
ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης

Ε.Δ Τ.Δ (Μέρος 1)
Ηλικία εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D
Εκ γενετής 37 0 2 0,68 0,67
(0,3] 6 0 1 0,5 0,55
(3,14] 6 0 1 0,33 0,52

Πίνακας 48. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος σε σχέση 
με την ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης

 Ε.Δ Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ Σ.Δ (Μέρη 1,2)
Ηλικία 
εμφάνισης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Εκ γενετής 18 0 1 0,11 0,32 18 0 1 0,17 0,38
(0,3] 5 0 1 0,6 0,55 5 0 1 0,4 0,55
(3,14] 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Ακόμη,  με  βάση  το  ηλικιακό  εύρος  του  δείγματος  έγινε  ομαδοποίηση  κατά 

ηλικιακές  ομάδες  με  τρεις  διαβαθμίσεις:  η  πρώτη  ηλικιακή  ομάδα  περιλάμβανε  τις 

ηλικίες 5 έως 8 χρονών, η δεύτερη τις ηλικίες 9 έως 12 χρονών και η τρίτη τις ηλικίες 13 

έως 20 χρόνων. Έτσι, για τις δύο πρώτες ομάδες δίνονται τυπικές και συμπληρωματικές 

νόρμες, ενώ για την τρίτη ομάδα μόνο τυπικές νόρμες. Παρατηρείται ότι με βάση το 

τυπικό δείγμα η πρώτη ηλικιακή ομάδα είχε  καλύτερη επίδοση κατά μέσο όρο στον 

τομέα της επικοινωνίας (μεταξύ μέτρια χαμηλού και επαρκούς επιπέδου), υπερτερώντας 

ελαφρά της δεύτερης ηλικιακής ομάδας. Η τρίτη ηλικιακή ομάδα είχε τη χαμηλότερη 

επίδοση,  προσεγγίζοντας  το  χαμηλό  επίπεδο.  Με  βάση  το  συμπληρωματικό  δείγμα 

υπερτερούσε  ελαφρά η δεύτερη ομάδα έναντι της πρώτης (επίδοση σχεδόν άνω του 

μέσου όρου). 
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Πίνακας 49. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία κατά ηλικιακή ομάδα

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 1 2 1,71 0,4 11 2 3 2,82 0,41

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 1 2 1,64 0,36 14 2 3 2,86 0,36

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 1 1,5 1,11 0,21 - - - - -

Στις  δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης,  βάσει  του  τυπικού  δείγματος  την 

καλύτερη επίδοση είχαν τα παιδιά της δεύτερης ομάδας (σχεδόν μέτρια χαμηλό επίπεδο), 

ενώ οι  άλλες  ομάδες  είχαν  παρόμοια  επίδοση (μεταξύ  χαμηλού  και  μέτρια  χαμηλού 

επιπέδου). Με βάση το συμπληρωματικό δείγμα, η δεύτερη ομάδα είχε και πάλι ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση (σχεδόν άνω του μέσου όρου) (Πίνακας 50). 

Πίνακας 50. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση κατά ηλικιακή ομάδα

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 1 2 1,3 0,4 11 2 3 2,64 0,5

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 1 2 1,4 0,45 14 2 3 2,8 0,43

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 1 2 1,26 0,4 - - - - -

Στην  κοινωνικοποίηση,  υπερτερούσε  ελαφρώς  η  πρώτη  ομάδα  έναντι  της 

δεύτερης, με επίδοση σχεδόν επαρκή. Η τρίτη ομάδα, αντιθέτως, ήταν λίγο πιο πάνω από 

το  μέτρια  χαμηλό  επίπεδο.  Αλλά  και  βάσει  του  συμπληρωματικού  δείγματος 

υπερτερούσε ελαφρά η πρώτη ομάδα, με όλα τα παιδιά να έχουν επίδοση άνω του μέσου 

όρου (Πίνακας 51).
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Πίνακας 51. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση κατά ηλικιακή ομάδα

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 1,5 2 1,9 0,19 11 3 3 3 0

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 1 2,5 1,86 0,41 14 2 3 2,93 0,27

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 1 2 1,6 0,45 - - - - -

Στον  τομέα  κινητικών  δεξιοτήτων,  με  βάση  το  τυπικό  δείγμα  είχε  ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση η τρίτη ηλικιακή ομάδα έναντι της δεύτερης (λίγο πιο πάνω από το 

μέτρια χαμηλό επίπεδο), ενώ η πρώτη ομάδα ήταν σχεδόν στο χαμηλό επίπεδο. Με βάση 

το συμπληρωματικό δείγμα, υπερτερούσε η δεύτερη ηλικιακή ομάδα (επίπεδο σχεδόν 

άνω του μέσου όρου), έναντι της πρώτης ηλικιακής ομάδας (επίπεδο σχεδόν επαρκές) 

(Πίνακας 52).

Πίνακας 52. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες κατά ηλικιακή ομάδα

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 1 1,5 1,17 0,25 11 2 3 2,27 0,47

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 1 2 1,64 0,36 14 2 3 2,79 0,47

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 1 2 1,67 0,36 - - - - -

Στη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  βάσει  του  τυπικού  δείγματος,  η 

δεύτερη  ηλικιακή  ομάδα  είχε  την  υψηλότερη  βαθμολογία  (μέτρια  χαμηλό  επίπεδο), 
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ακολουθούσε η πρώτη ηλικιακή ομάδα (μεταξύ χαμηλού και μέτρια χαμηλού επιπέδου) 

και,  τέλος,  η  τρίτη  ηλικιακή  ομάδα  (σχεδόν  χαμηλό  επίπεδο).  Βάσει  του 

συμπληρωματικού δείγματος, υπερτερούσε ελαφρά η πρώτη ηλικιακή ομάδα έναντι της 

δεύτερης (επίδοση σχεδόν άνω του μέσου όρου) (Πίνακας 53).

Πίνακας 53. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά κατά 
ηλικιακή ομάδα

Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 1 2 1,38 0,31 11 2 3 2,82 0,4

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 1 2 1,5 0,44 14 2 3 2,71 0,47

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 1 2 1,2 0,33 - - - - -

Σε  σχέση  με  τις  καθυστερήσεις  στους  τομείς  κατά  ηλικιακή  ομάδα, 

παρατηρήθηκε  ότι  αυτές  αυξανόταν  με  την  ηλικία.  Συγκεκριμένα,  η  πρώτη  ομάδα 

υπερτερούσε  της  δεύτερης  στην  επικοινωνία  και  στην  καθημερινή  διαβίωση  (με 

καθυστέρηση  κατά  μέσο  όρο  από  9  μήνες  έως  2  χρόνια  και  9  μήνες),  ενώ  στην 

κοινωνικοποίηση ο μέσος όρος καθυστέρησης ήταν ο ίδιος. Αντιθέτως, η τρίτη ομάδα 

είχε κατά μέσο όρο πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις και στους τρεις τομείς (από 4 έως 

7 χρόνια περίπου) (Πίνακες 54-56).

Πίνακας 54. Καθυστερήσεις στην επικοινωνία κατά ηλικιακή ομάδα

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean. S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 0 3,17 1,21 1,14

Ηλικιακή 14 0,67 7,5 2,45 1,9
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ομάδα 2: 
[9,13)
Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 3,33 11 6,92 2,03

Πίνακας 55. Καθυστερήσεις στην καθημερινή διαβίωση κατά ηλικιακή ομάδα

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean. S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

12 -0,67 4,25 2,1 1,29

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 -1,33 5,42 2,77 2,16

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 0,17 10,1 6,22 2,68

Πίνακας 56. Καθυστερήσεις στην κοινωνικοποίηση κατά ηλικιακή ομάδα

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean. S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: [5,9) 12 -0,5 2,75 0,74 1,03

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 -4,33 4,83 0,74 3,04

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

23 -2,33 10,17 3,9 3,21

Τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας  βάσει  του  τυπικού  δείγματος,  ήταν 

χαμηλότερα για τα παιδιά της δεύτερης ηλικιακής ομάδας (μεταξύ ασήμαντου και μέτρια 

σημαντικού  επιπέδου).  Σε  σχέση  με  το  συμπληρωματικό  δείγμα,  στο  Μέρος  1  είχε 

ελαφρά  χαμηλότερη  βαθμολογία  η  πρώτη  ηλικιακή  ομάδα,  ενώ  στο  άθροισμα  των 

Μερών  1  και  2  είχε  ελαφρά  χαμηλότερη  βαθμολογία  η  δεύτερη  ηλικιακή  ομάδα. 
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Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις η επίδοση ήταν κοντά στο ασήμαντο επίπεδο (Πίνακες 

57 και 58).

Πίνακας 57. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος κατά ηλικιακή ομάδα

Ε.Δ Τ.Δ (Μέρος 1)
Ηλικιακή ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D
Ηλικιακή ομάδα 1: [5,9) 12 0 1 0,58 0,52
Ηλικιακή ομάδα 2: 
[9,13) 14 0 2 0,5 0,76

Ηλικιακή ομάδα 3: 
[13,20] 23 0 2 0,7 0,63

Πίνακας 58. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος κατά 
ηλικιακή ομάδα

 Ε.Δ Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ Σ.Δ (Μέρη 1,2)
Ηλικιακή 
ομάδα Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ηλικιακή 
ομάδα 1: 
[5,9) 

11 0 1 0,18 0,4 0 1 3 0,27 0,47

Ηλικιακή 
ομάδα 2: 
[9,13)

14 0 1 0,21 0,43 14 0 1 0,14 0,36

Ηλικιακή 
ομάδα 3: 
[13,20]

- - - - - - - - - -

Κάποιες άλλες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν σχετιζόταν με την εκπαίδευση 

στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό και την εκπαίδευση στην τραπεζαρία, καθώς 

ήταν τα προγράμματα που εμφανιζόταν με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο δείγμα μας. 

Έτσι,  τα  παιδιά  που  παρακολουθούσαν  πρόγραμμα  κινητικότητας  είχαν  ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση μόνο με βάση τις νόρμες για το συμπληρωματικό δείγμα και στους 

τομείς  της  καθημερινής  διαβίωσης  (επίδοση  σχεδόν  άνω  του  μέσου  όρου)  και  της 

κοινωνικοποίησης  (επίδοση  άνω  του  μέσου  όρου).  Στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις 

υπερτερούσαν ελαφρά τα άτομα που δεν παρακολουθούσαν το πρόγραμμα αυτό. Το ίδιο 

συνέβαινε και για τα παιδιά που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα τραπεζαρίας,  όπου 

είχαν ελαφρώς καλύτερη επίδοση στην κοινωνικοποίηση (επίδοση άνω του μέσου όρου 
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για  όλα  τα  παιδιά)  και  μόνο  με  βάση  τις  νόρμες  του  συμπληρωματικού  δείγματος 

(Πίνακες 58 και 59).

Πίνακας 58. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με την εκπαίδευση στην κινητικότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΝΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΙ)

Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ. Επικοινωνία 22 1 2 1,34 0,44 27 1 2 1,46 0,39
Σ.Δ. Επικοινωνία 11 2 3 2,82 0,4 14 2 3 2,86 0,36
Τ.Δ. Καθημερινή 
διαβίωση 22 1 2 1,29 0,42 27 1 2 1,31 0,39

Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση 11 2 3 2,73 0,46 14 2 3 2,71 0,46

Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 22 1 2 1,68 0,42 27 1 2,5 1,81 0,39

Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 11 3 3 3 0 14 2 3 2,93 0,26

Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 22 1 2 1,45 0,38 27 1 2 1,61 0,4

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 11 2 3 2,45 0,52 14 2 3 2,64 0,5

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

22 1 2 1,27 0,33 27 1 2 1,37 0,41

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

11 2 3 2,73 0,47 14 2 3 2,78 0,43

Πίνακας 59. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με την εκπαίδευση στην τραπεζαρία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (ΝΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (ΟΧΙ)

Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ. Επικοινωνία 10 1 2 1,2 0,34 39 1 2 1,46 0,41
Σ.Δ. Επικοινωνία 5 2 3 2,6 0,54 20 2 3 2,9 0,3
Τ.Δ. Καθημερινή 
διαβίωση 10 1 2 1,2 0,34 39 1 2 1,33 0,41

Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση 5 2 3 2,6 0,54 20 2 3 2,75 0,44

Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 10 1 2 1,55 0,43 39 1 2,5 1,8 0,39
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Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 5 3 3 3 0 20 2 3 2,95 0,22

Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 10 1 2 1,45 0,44 39 1 2 1,56 0,38

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 5 2 3 2,4 0,54 20 2 3 2,6 0,5

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

10 1 1,5 1,1 0,21 39 1 2 1,38 0,38

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

5 2 3 2,4 0,55 20 2 3 2,85 0,37

Συγκρίνοντας τις καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με την εκπαίδευση στα 

παραπάνω προγράμματα, δεν διαπιστώθηκε μικρότερη καθυστέρηση σε κάποιο τομέα 

της κλίμακας για όσα άτομα τα παρακολουθούσαν. Αντιθέτως, οι καθυστερήσεις ήταν 

μεγαλύτερες από 1 έως 2 χρόνια κατά μέσο όρο για τα παιδιά που παρακολουθούσαν το 

πρώτο πρόγραμμα και από 2 έως 3 χρόνια για το δεύτερο πρόγραμμα (Πίνακες 60 και 

61). 

Πίνακας 60. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με την εκπαίδευση στην 
κινητικότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΝΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΙ)

Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Επικοινωνία 22 0,167 11 4,73 3,31 27 0 9,66 3,84 2,99
Καθημερινή 
Διαβίωση 22 1 10,08 4,8 2,92 27 -1,33 8,33 3,75 2,9

Κοινωνικοποίηση 22 -2,08 10,16 3,06 3,25 27 -4,33 8,33 1,54 2,97

Πίνακας 61. Καθυστερήσεις στους τομείς σε σχέση με την εκπαίδευση στην τραπεζαρία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (ΝΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ 
(ΟΧΙ)

Καθυστέρηση Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Επικοινωνία 10 1 11 5,7 3,13 39 0 10 3,87 3,06
Καθημερινή 
Διαβίωση 10 1 10,08 5,74 2,83 39 -1,33 8,91 3,83 2,86

Κοινωνικοποίηση 10 1,25 10,16 4,56 3,22 39 -4,33 8,33 1,62 2,89
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Εξετάζοντας τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, αυτή ήταν ελαφρώς καλύτερη 

για τα παιδιά που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, βάσει 

του τυπικού  δείγματος  ήταν  μεταξύ  ασήμαντου  και  μέτρια  σημαντικού  επιπέδου  και 

βάσει  του  συμπληρωματικού  δείγματος  ήταν  σχεδόν  ασήμαντη.  Σε  σχέση  με  το 

πρόγραμμα τραπεζαρίας, όσοι το παρακολουθούσαν είχαν βάσει του τυπικού δείγματος 

σχεδόν  ασήμαντες  δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές,  ενώ  όσοι  δεν  το 

παρακολουθούσαν  εμφάνιζαν  τέτοιες  συμπεριφορές  σχεδόν  σε  μέτρια  σημαντικό 

επίπεδο. Η σύγκριση με το συμπληρωματικό δείγμα έδειξε ελαφρά υπεροχή στον τομέα 

αυτό για τα παιδιά που δεν παρακολουθούσαν το πρόγραμμα τραπεζαρίας (στο Μέρος 1 

και στα Μέρη 1 και 2) (Πίνακες 62-64).

Πίνακας 62. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με το πρόγραμμα 
κινητικότητας

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Πρόγραμμα 
κινητικότητας Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ναι 22 0 2 0,59 0,59 11 0 1 0,18 0,4
Όχι 27 0 2 0,63 0,69 15 0 1 0,2 0,41

Πίνακας 63. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος σε σχέση με το 
πρόγραμμα τραπεζαρίας

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1)
Πρόγραμμα 
τραπεζαρίας Ν Min. Max. Mean S.D

Ναι 10 0 1 0,2 0,42
Όχι 39 0 2 0,72 0,65

Πίνακας 64. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος σε σχέση 
με το πρόγραμμα τραπεζαρίας

Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Πρόγραμμα 
τραπεζαρίας Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Ναι 5 0 1 0,4 0,55 5 0 1 0,2 0,45
Όχι 21 0 1 0,14 0,36 21 0 1 0,19 0,4

Σε σχέση με τον τρόπο κίνησης, δεν αναφέρθηκε για κάποιο άτομο του δείγματος 

ότι κινείται πάντοτε με συνοδό. Από τον Πίνακα 65 προκύπτει ότι βάσει του τυπικού 
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δείγματος, τα άτομα που χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους κίνησης (μόνα τους ή με 

συνοδό)  έχουν  κατά  μέσο  όρο  ελαφρώς  υψηλοτέρα  επίπεδα  προσαρμογής  στην 

επικοινωνία, στις καθημερινές δεξιότητες και τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά 

(επίδοση  κοντά  στο  μέτρια  χαμηλό  επίπεδο).  Στην  κοινωνικοποίηση  υπερτερούν 

ελαφρώς  τα  άτομα  που  κινούνται  μόνα  τους  πάντοτε  (μεταξύ  μέτρια  χαμηλού  και 

επαρκούς επιπέδου), ενώ στον κινητικό τομέα η επίδοση των ατόμων αυτών προσεγγίζει 

το  επαρκές  επίπεδο.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  δεν  υπήρχαν  άτομα ηλικίας  6  έως  12 

χρονών που κινούνται μόνα τους, για αυτό και δεν παρατίθενται τα αποτελέσματα με 

βάση το συμπληρωματικό δείγμα στους πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 65. Επίπεδα προσαρμογής στους τομείς και τη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά σε σχέση με τον τρόπο κίνησης

ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ Ή ΜΟΝΟΣ/-Η ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΣ/-Η

Ε.Π Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D
Τ.Δ. Επικοινωνία 42 1 2 1,44 0,43 7 1 1,5 1,21 0,27
Σ.Δ. Επικοινωνία 25 2 3 2,84 0,37 - - - - -
Τ.Δ. Καθημερινή 
διαβίωση 42 1 2 1,31 0,41 7 1 2 1,29 0,39

Σ.Δ Καθημερινή 
διαβίωση 25 2 3 2,72 0,46 - - - - -

Τ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 42 1 2,5 1,75 0,42 7 1 2 1,79 0,39

Σ.Δ 
Κοινωνικοποίηση 25 2 3 2,96 0,2 - - - - -

Τ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 42 1 2 1,48 0,38 7 1,5 2 1,93 0,19

Σ.Δ Κινητικές 
δεξιότητες 25 2 3 2,56 0,5 - - - - -

Τ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

42 1 2 1,33 0,39 7 1 1,5 1,29 0,27

Σ.Δ Συνολική 
προσαρμοστική 
συμπεριφορά

25 2 3 2,76 0,44 - - - - -
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Όσον αφορά στα επίπεδα δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, με βάση το τυπικό 

δείγμα  τα  άτομα  που  κινούνταν  μόνα  τους  πάντα  είχαν  ελαφρά  υψηλότερα  επίπεδα 

δυσπροσαρμοστικότητας, που ήταν κοντά στο μέτρια σημαντικό επίπεδο (Πίνακας 66). 

Πίνακας 66. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με τον τρόπο κίνησης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Τρόπος 
κίνησης Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Με συνοδό ή 
μόνος/-η 42 0 2 0,6 0,63 26 0 1 0,19 0,4

Μόνος/-η 7 0 2 0,71 0,76 - - - - -

Ειδικότερα,  μελετήθηκε  και  η  συχνότητα  με  την  οποία  κινείται  μόνο  του  το 

άτομο με πρόβλημα όρασης. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατηρείται ότι με βάση 

το τυπικό δείγμα τα άτομα που κινούνται μόνα τους τις περισσότερες φορές έχουν την 

υψηλότερη  βαθμολογία  στην  επικοινωνία,  την  καθημερινή  διαβίωση,  τη  συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά (μέτρια χαμηλό επίπεδο και στις τρεις περιπτώσεις) και 

την κοινωνικοποίηση (σχεδόν επαρκές επίπεδο).  Αντιθέτως, στις κινητικές δεξιότητες 

υπερτερούν τα άτομα που κινούνται πάντοτε μόνα τους (σχεδόν επαρκής επίδοση). Με 

βάση το συμπληρωματικό δείγμα, τα άτομα που κινούνται μόνα τους τις περισσότερες 

φορές  υπερτερούν  στις  κινητικές  δεξιότητες  και  στη  συνολική  προσαρμοστική 

συμπεριφορά, με επίδοση σχεδόν άνω του μέσου όρου. Στην καθημερινή διαβίωση και 

την κοινωνικοποίηση τα άτομα αυτά βρίσκονται άνω του μέσου όρου χωρίς να υπάρχουν 

μεγάλες διαφορές με τα υπόλοιπα άτομα  (Πίνακες 67-71).   
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Πίνακας 67. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με τη συχνότητα 
αυτόνομης κίνησης

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 1 2 1,25 0,42 3 2 3 2,67 0,58
Μερικές 
φορές 22 1 2 1,46 0,43 15 2 3 2,87 0,35

Τις 
περισσότερες 
φορές

14 1 2 1,5 0,44 7 2 3 2,86 0,38

Πάντα 7 1 1,5 1,21 0,27 - - - - -

Πίνακας 68. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με τη 
συχνότητα αυτόνομης κίνησης

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 1 1,5 1,1 0,2 3 3 3 3 0
Μερικές 
φορές 22 1 2 1,21 0,37 15 2 3 2,53 0,52

Τις 
περισσότερες 
φορές

14 1 2 1,57 0,43 7 3 3 3 0

Πάντα 7 1 2 1,29 0,39 - - - - -

Πίνακας 69. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με τη συχνότητα 
αυτόνομης κίνησης

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 1 2 1,42 0,49 3 2 3 2,67 0,58
Μερικές 
φορές 22 1 2 1,75 0,37 15 3 3 3 0

Τις 
περισσότερες 
φορές

14 1 2,5 1,89 0,4 7 3 3 3 0
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Πάντα 7 1 2 1,79 0,39 - - - - -

Πίνακας 70. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με τη συχνότητα 
αυτόνομης κίνησης

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 1 1,5 1,1 0,2 3 2 3 2,33 0,58
Μερικές 
φορές 22 1 2 1,41 0,33 15 2 3 2,47 0,52

Τις 
περισσότερες 
φορές

14 1 2 1,75 0,33 7 2 3 2,86 0,38

Πάντα 7 1,5 2 1,93 0,19 - - - - -

Πίνακας 71. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης

Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 1 1,5 1,17 0,26 3 2 3 2,67 0,58
Μερικές 
φορές 22 1 2 1,27 0,33 15 2 3 2,73 0,46

Τις 
περισσότερες 
φορές

14 1 2 1,5 0,48 7 2 3 2,86 0,38

Πάντα 7 1 1,5 1,29 0,27 - - - - -

Από τον Πίνακα 72 φαίνεται ότι τα άτομα που κινούνται μόνα τους πάντα έχουν 

τα υψηλότερα επίπεδα δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, που είναι κοντά στο μέτρια 

σημαντικό επίπεδο. Σε σχέση με το συμπληρωματικό δείγμα, οι μέσοι όροι ήταν όλοι 

κοντά στο ασήμαντο επίπεδο αν και ελαφρά υψηλότερα επίπεδα είχαν τα άτομα που 

κινούνταν μόνα τους λίγες φορές. 
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Πίνακας 72. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας σε σχέση με τη συχνότητα αυτόνομης 
κίνησης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Συχνότητα 
αυτόνομης 
κίνησης 

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Λίγες φορές 6 0 2 0,5 0,84 3 0 1 0,33 0,58
Μερικές φορές 22 0 2 0,68 0,57 16 0 1 0,19 0,4
Τις 
περισσότερες 
φορές

14 0 2 0,5 0,65 7 0 1 0,14 0,38

Πάντα 7 0 2 0,71 0,76 - - - - -

Μια επιπλέον μεταβλητή που δημιουργήθηκε ήταν ο αριθμός των αδερφιών των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης με τις εξής διαβαθμίσεις: α) κανένας αδερφός/-η, β) ένας 

αδερφός/-η, γ) δύο αδέρφια και δ) πάνω από δύο αδέρφια. Παρατηρείται ότι σε σύγκριση 

με  το  τυπικό  δείγμα  τα  άτομα  με  πρόβλημα  όρασης  που  έχουν  δύο  αδέρφια  έχουν 

υψηλότερη επίδοση στους περισσότερους τομείς,  ενώ αυτά που έχουν πάνω από δύο 

αδέρφια  έχουν  τις  χαμηλότερες  επιδόσεις.  Αναλυτικά,  στην  καθημερινή  διαβίωση  η 

επίδοση των ατόμων αυτών είναι ελάχιστα πιο κάτω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο, στην 

κοινωνικοποίηση  είναι  επαρκής  και  στις  κινητικές  δεξιότητες  και  τη  συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά είναι λίγο πιο πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο. Στην 

επικοινωνία η επίδοση των ατόμων με δύο αδέρφια είναι ίση με αυτή των ατόμων χωρίς 

αδέρφια (λίγο πιο πάνω από το μέτρια χαμηλό επίπεδο). Με βάση το συμπληρωματικό 

δείγμα, τα άτομα με δύο αδέρφια έχουν επίδοση άνω του μέσου όρου σε όλους τους 

τομείς, εκτός από τον κινητικό τομέα που η επίδοσή τους είναι σχεδόν άνω του μέσου 

όρου (Πίνακες 73-77).

Πίνακας 73. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με των αριθμό των 
αδερφιών

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 6 1 2 1,583 0,49 4 3 3 3 0
Ένα 30 1 2 1,4 0,4 14 2 3 2,86 0,36
Δύο 6 1 2 1,58 0,38 4 3 3 3 0
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Άνω των δύο 6 1 2 1,17 0,41 2 2 3 2,5 0,71

Πίνακας 74. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με των αριθμό 
των αδερφιών

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 6 1 2 1,33 0,52 4 2 3 2,75 0,5
Ένα 30 1 2 1,32 0,4 14 2 3 2,64 0,5
Δύο 6 1 2 1,42 0,49 4 3 3 3 0
Άνω των δύο 6 1 1,5 1,17 0,26 2 2 3 2,5 0,71

Πίνακας 75. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με των αριθμό των 
αδερφιών

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 6 1 2,5 1,67 0,61 4 2 3 2,75 0,5
Ένα 30 1 2 1,73 0,37 14 3 3 3 0
Δύο 6 2 2,5 2,1 0,2 4 3 3 3 0
Άνω των δύο 6 1 2 1,59 0,49 2 3 3 3 0

Πίνακας 76. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με των αριθμό 
των αδερφιών

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 6 1 2 1,58 0,38 4 2 3 2,75 0,5
Ένα 30 1 2 1,58 0,37 14 2 3 2,5 0,52
Δύο 6 1 2 1,67 0,41 4 2 3 2,75 0,5
Άνω των δύο 6 1 2 1,25 0,42 2 2 2 2 0
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Πίνακας 77. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με των αριθμό των αδερφιών

Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 6 1 2 1,42 0,49 4 2 3 2,75 0,5
Ένα 30 1 2 1,3 0,34 14 2 3 2,71 0,47
Δύο 6 1 2 1,67 0,41 4 3 3 3 0
Άνω των δύο 6 1 1 1 0 2 2 3 2,5 0,71

Σε  σχέση  με  τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας,  προέκυψε  ότι  υψηλότερα 

επίπεδα δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς εμφάνιζαν τα άτομα που δεν είχαν αδέρφια, 

ενώ  με  την  αύξηση  του  αριθμού  των  αδερφιών  μειωνόταν  και  τα  επίπεδα 

δυσπροσαρμοστικότητας. Σε σχέση με το τυπικό δείγμα τα επίπεδα αυτά έφταναν στο 

σημαντικό  επίπεδο,  ενώ  σε  σύγκριση  με  το  συμπληρωματικό  δείγμα  ήταν  σχεδόν 

ασήμαντα για το Μέρος 1 και μεταξύ ασήμαντου και μέτρια σημαντικού επιπέδου για τα 

Μέρη 1 και 2 (Πίνακες 78 και 79).

Πίνακας 78. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος σε σχέση με τον 
αριθμό αδερφιών

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1)
Αριθμός αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D
Κανένα 6 0 2 2 0,63
Ένα 30 0 2 0,77 0,63
Δύο 6 0 1 0,17 0,41
Άνω των δύο 6 0 0 0 0

Πίνακας 79. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος σε σχέση 
με τον αριθμό αδερφιών

Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Αριθμός 
αδερφιών Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 4 0 1 0,25 0,5 4 0 1 0,5 0,58
Ένα 15 0 1 0,27 0,46 15 0 1 0,2 0,41
Δύο 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Άνω των δύο 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
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Η τελευταία μεταβλητή που μελετήθηκε αφορά στον αριθμό των αδερφιών των 

ατόμων του δείγματος που δεν έχουν πρόβλημα όρασης. Οι διαβαθμίσεις της μεταβλητής 

ήταν οι εξής: α) κανένας αδερφός/-η με πρόβλημα όρασης, β) ένας αδερφός/-η χωρίς 

πρόβλημα όρασης, γ) δύο αδέρφια χωρίς πρόβλημα όρασης και δ) πάνω από δύο αδέρφια 

χωρίς πρόβλημα όρασης. Παρατηρείται ότι με βάση το τυπικό δείγμα τα άτομα με δύο 

αδέρφια χωρίς πρόβλημα όρασης έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις σχεδόν σε όλους τους 

τομείς,  ενώ  αυτά  με  πάνω  από  δύο  αδέρφια  χωρίς  πρόβλημα  όρασης  έχουν  τις 

χαμηλότερες επιδόσεις. Πιο ειδικά, τα άτομα με δύο αδέρφια χωρίς πρόβλημα όρασης 

είναι μέτρια χαμηλά στην επικοινωνία και την καθημερινή διαβίωση, ελαφρώς πιο πάνω 

από το μέτρια χαμηλό επίπεδο στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά και ελαφρώς 

πιο  πάνω  από  το  επαρκές  επίπεδο  στην  κοινωνικοποίηση.  Στις  κινητικές  δεξιότητες 

έχουν ίση επίδοση με τα παιδιά που δεν έχουν αδέρφια με πρόβλημα όρασης (μεταξύ 

μέτρια χαμηλού και επαρκούς επιπέδου). Με βάση το συμπληρωματικό δείγμα τα παιδιά 

με δύο αδέρφια χωρίς πρόβλημα όρασης έχουν επίδοση άνω του μέσο όρου στους τομείς, 

εκτός  από  τον  κινητικό  τομέα που  υπερτερούν  ελαφρά  τα  παιδιά  χωρίς  αδέρφια  με 

πρόβλημα όρασης (Πίνακες 80-84).

Πίνακας 80. Επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία σε σχέση με των αριθμό των 
αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π Σ.Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 1 2 1,45 0,44 5 3 3 3 0
Ένα 30 1 2 1,45 0,42 16 2 3 2,88 0,34
Δύο 4 1 2 1,5 0,41 2 3 3 3 0
Άνω των δύο 4 1 1 1 0 1 2 2 2 -
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Πίνακας 81. Επίπεδα προσαρμογής στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με των αριθμό 
των αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 1 2 1,45 0,44 5 2 3 2,8 0,45
Ένα 30 1 2 1,28 0,39 16 2 3 2,69 0,48
Δύο 4 1 2 1,5 0,58 2 3 3 3 0
Άνω των δύο 4 1 1 1 0 1 2 2 2 -

Πίνακας 82. Επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση σε σχέση με των αριθμό των 
αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π Σ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 1 2,5 1,7 0,48 5 2 3 2,8 0,45
Ένα 30 1 2 1,77 0,37 16 3 3 3 0
Δύο 6 2 2,5 2,1 0,2 4 3 3 3 0
Άνω των δύο 4 2 2,5 2,1 0,25 2 3 3 3 0

Πίνακας 83. Επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες σε σχέση με των αριθμό 
των αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π Σ.Δ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 1 2 1,75 0,35 5 3 3 3 0
Ένα 30 1 2 1,5 0,35 16 2 3 2,5 0,52
Δύο 4 1 2 1,75 0,5 2 2 3 2,5 0,7
Άνω των δύο 4 1 2 1,25 0,5 1 2 2 2 -
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Πίνακας 84. Επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά σε 
σχέση με των αριθμό των αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Π Τ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ε.Π Σ.Δ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 1 2 1,4 0,39 5 2 3 2,8 0,45
Ένα 30 1 2 1,3 0,36 16 2 3 2,75 0,45
Δύο 4 1 2 1,63 0,48 2 3 3 3 0
Άνω των δύο 4 1 1 1 0 1 2 2 2 -

Σε  σχέση  με  τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας,  προέκυψε  ότι  υψηλότερα 

επίπεδα δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς εμφάνιζαν τα άτομα που δεν είχαν αδέρφια 

με πρόβλημα όρασης,  ενώ με την αύξηση του αριθμού των αδερφιών που δεν είχαν 

πρόβλημα όρασης μειωνόταν και τα επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας. Σε σύγκριση με 

το  τυπικό  δείγμα  τα  επίπεδα  αυτά  έφταναν  στο  μέτρια  σημαντικό  επίπεδο,  ενώ  σε 

σύγκριση με το συμπληρωματικό δείγμα ήταν μεταξύ ασήμαντου και μέτρια σημαντικού 

επιπέδου (Πίνακες 85 και 86).

Πίνακας 85. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας τυπικού δείγματος σε σχέση με τον 
αριθμό αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Δ. Τ.Δ (Μέρος 1)
Αδέρφια χωρίς 
πρόβλημα όρασης Ν Min. Max. Mean S.D

Κανένα 10 0 2 1 0,67
Ένα 30 0 2 0,63 0,61
Δύο 4 0 1 0,25 0,5
Άνω των δύο 4 0 0 0 0
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Πίνακας 86. Επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας συμπληρωματικού δείγματος σε σχέση 
με τον αριθμό αδερφιών χωρίς πρόβλημα όρασης

Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1) Ε.Δ. Σ.Δ (Μέρος 1, Μέρη 1,2)
Αδέρφια 
χωρίς 
πρόβλημα 
όρασης

Ν Min. Max. Mean S.D N Min. Max. Mean S.D

Κανένα 5 0 1 0,4 0,55 5 0 1 0,6 0,58
Ένα 17 0 1 0,18 0,39 17 0 1 0,12 0,33
Δύο 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Άνω των δύο 1 0 0 0 - 1 0 0 0 -

Τέλος,  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  από  τους  ατομικούς  παράγοντες  που 

αναφέρθηκε ότι θα μελετηθούν στους στόχους της έρευνας, δεν έγινε ανάλυση για την 

ηλικία σταθεροποίησης του προβλήματος όρασης, για την πορεία εξέλιξής του (σταθερή 

ή εξελισσόμενη) και για την πάθηση, καθώς τα στοιχεία για το συγκεκριμένο δείγμα δεν 

είχαν μεγάλη διακύμανση στις παραπάνω μεταβλητές. 

Στη  συνέχεια,  διεξήχθησαν  T-tests για  να  εξεταστούν  οι  συσχετίσεις των 

επιπέδων  προσαρμογής  και  των  επιπέδων  δυσπροσαρμοστικότητας  με  τις  ποιοτικές 

μεταβλητές  (φύλο,  κατάσταση  όρασης,  τύπος  σχολείου,  πλαίσιο  διαβίωσης,  πορεία 

αναπηρίας, τρόπος κίνησης και προγράμματα κινητικότητας και τραπεζαρίας). Για τις 

ποσοτικές  μεταβλητές  (βαθμίδα  εκπαίδευσης,  ηλικία  εμφάνισης  του  προβλήματος 

όρασης,  αυτόνομη  κίνηση,  αριθμός  αδερφιών,  αριθμός  αδερφιών  χωρίς  πρόβλημα 

όρασης και ηλικία) ελέγχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης  Pearson. Στο Παράρτημα Α 

(Πίνακες Α1-Α6) παρατίθενται τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν 

με  τις  μεταβλητές  αυτές.  Βέβαια,  τα  αποτελέσματα  αυτά  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  τις 

αλληλοσυσχετίσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών,  που  ενδέχεται  να  υπάρχουν  για  το 

συγκεκριμένο δείγμα.

Για  αυτό  το  λόγο, πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  πολλαπλής  γραμμικής 

παλινδρόμησης (Multiple Linear Regression Analysis) με τη μέθοδο  Enter. Η ανάλυση 

αυτή μπορεί να καθορίσει το βαθμό στον οποίο εξηγείται η διακύμανση της βαθμολογίας 

από τις επιλεγμένες μεταβλητές. Από το σύνολο των μεταβλητών στην παρούσα έρευνα 

επελέγησαν τέσσερις μεταβλητές πρόβλεψης για το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, 

λόγω  του  μικρού  δείγματος  της  έρευνας.  Οι  μεταβλητές  αυτές  είναι  η  ηλικία,  η 
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κατάσταση της  όρασης,  το πλαίσιο διαβίωσης και  ο  τύπος σχολείου.  Η επιλογή των 

τεσσάρων μεταβλητών καθορίστηκε από τις συσχετίσεις που βρέθηκαν με τους τομείς 

της  κλίμακας  στη  διαδικασία  με  τα T-tests και  το  συντελεστή  συσχέτισης  Pearson. 

Μάλιστα, οι τέσσερις αυτές μεταβλητές αναφέρονται συχνότερα και στη βιβλιογραφία 

για  την  επίδραση  που  ασκούν  στις  επιμέρους  διαστάσεις  της  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Καθώς οι μετρήσεις για το συμπληρωματικό δείγμα ήταν λίγες για να 

αναλυθούν με ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, οι αναλύσεις έγιναν για το τυπικό 

δείγμα μόνο.

Πιο ειδικά, με εξαρτημένη μεταβλητή το επίπεδο προσαρμογής στην επικοινωνία 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (F=8.505, p<0.001), με τις τέσσερις μεταβλητές να 

προβλέπουν το 38,5% της διακύμανσης της βαθμολογίας (R2=0.385). Μεταξύ αυτών των 

μεταβλητών,  η  ηλικία  είχε  στατιστική  σημαντικότητα  ως  μεταβλητή  πρόβλεψης  (t=-

4.459, p<0.001). Για το επίπεδο προσαρμογής στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης το 

μοντέλο  πολλαπλής  παλινδρόμησης  δεν  έδειξε  κάποια  στατιστικά  σημαντική  σχέση. 

Όσον  αφορά  στο  επίπεδο  προσαρμογής  στην  κοινωνικοποίηση,  βρέθηκε  στατιστικά 

σημαντική σχέση (F=4.913, p<0.005), με τις τέσσερις μεταβλητές πρόβλεψης να εξηγούν 

το 24,6% της συνολικής διακύμανσης της βαθμολογίας στον τομέα αυτό (R2=0.246). Πιο 

αναλυτικά, από τις τέσσερις μεταβλητές πρόβλεψης αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική 

η ηλικία (t=-3.793, p<0.001), αλλά και ο τύπος σχολείου (t=2.330, p<0.05). Στον τομέα 

κινητικών δεξιοτήτων προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση (F=6.500, p<0.001), με τις 

μεταβλητές  να  προβλέπουν  το  31,4%  της  διακύμανσης  των  επιπέδων  προσαρμογής 

(R2=0.314).  Σ’  αυτόν  τον  τομέα σημαντικές  μεταβλητές  πρόβλεψης ήταν και  πάλι  η 

ηλικία (t=2.638,  p<0.05) και η κατάσταση όρασης (t=2.733,  p<0.05). Σε σχέση με τη 

συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, υπήρχε στατιστικά σημαντική σχέση (F=2.872, 

p<0.05) και το ποσοστό πρόβλεψης των τεσσάρων μεταβλητών συνολικά ήταν 13,5% 

(R2=0.135). Η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης και σ’ αυτό τον τομέα 

ήταν η ηλικία (t=-2.946,  p<0.005). Τέλος, για τα επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας με 

βάση το τυπικό δείγμα μόνο δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση, ωστόσο, 

το πλαίσιο διαβίωσης είχε στατιστική σημαντικότητα ως μεταβλητή πρόβλεψης για τη 

δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά (t=2.312, p<0.05). 
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Στους Πίνακες 87-91 παρατίθενται τα αποτελέσματα του μοντέλου πολλαπλής 

παλινδρόμησης  για  τα  επίπεδα  προσαρμογής  των  τομέων  και  της  συνολικής 

προσαρμοστικής  συμπεριφοράς  και  για  τα  επίπεδα  δυσπροσαρμοστικότητας.  Δεν 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τις καθυστερήσεις, καθώς τα ισοδύναμα ηλικίας, από 

τα οποία προέκυψαν  οι καθυστερήσεις για το παρόν δείγμα, δεν αντιπροσωπεύουν ίσα 

διαστήματα  στις  διάφορες  ηλικίες.  Όπως  εξηγούν  οι  συγγραφείς  της  κλίμακας,  η 

ανάπτυξη  ενός  χρόνου  έχει  πολύ  διαφορετική  σημασία  στις  διάφορες  αναπτυξιακές 

φάσεις  και  για  διαφορετικά  πεδία  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς.  Επιπλέον, 

αναφέρθηκε  ότι  για  την  μελέτη  των  διαφορών  μεταξύ  των  ατόμων  στην  κλίμακα 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  τυπικές  τιμές,  τα  επίπεδα  προσαρμογής  και  οι 

εκατοστιαίες θέσεις (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984).

Πίνακας 87. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το επίπεδο προσαρμογής στον τομέα επικοινωνίας 

Model summary

Model R R2 Adjusted R2 Std. error of 
the estimate

1 ,660 ,436 ,385 ,3269

ANOVA

Model Sum of 
squares d.f Mean 

square F Sig. 

1 Regression
Residual 
Total 

3,635
4,702
8,337

4
44
48

,909
,107

8,505 ,001

Coefficients 

Model 
Unstandardised 

coefficients
Standardised 
coefficients

Β Std. error Beta 
    t Sig.

1 Κατάσταση 
όρασης
Πλαίσιο 
διαβίωσης
Τύπος 
σχολείου
Ηλικία

,075

,160

-,012

-,063

,101

,119

,110

,014

,088

,162

-,014

-,612

,742

1,350

-,109

-4,459

,462

,184

,914

,001
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Πίνακας 88. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το επίπεδο προσαρμογής στον τομέα κοινωνικοποίησης

Model summary

Model R R2 Adjusted R2 Std. error of 
the estimate

1 ,556 ,309 ,246 ,3559

ANOVA

Model Sum of 
squares d.f Mean 

square F Sig. 

1 Regression
Residual 
Total

2,489
5,572
8,061

4
44
48

,622
,127

4,913 ,002

Coefficients

Model 
Unstandardised 

coefficients
Standardised 
coefficients

Β Std. error Beta 
t Sig.

1 Κατάσταση 
όρασης
Πλαίσιο 
διαβίωσης
Τύπος 
σχολείου
Ηλικία

,140

,113

,280

-,058

,109

,129

,120

,015

,168

,116

,337

-,576

1,281

,873

2,330

-3,793

,207

,387

,024

,001

Πίνακας 89. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το επίπεδο προσαρμογής στον τομέα κινητικών δεξιοτήτων

Model summary

Model R R2 Adjusted R2 Std. error of 
the estimate

1 ,609 ,371 ,314 ,32554
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ANOVA

Model Sum of 
squares d.f Mean 

square F Sig. 

1 Regression
Residual 
Total

2,755
4,663
7,418

4
44
48

,689
,106

6,500 ,001

Coefficients

Model 
Unstandardised 

coefficients
Standardised 
coefficients

Β Std. error Beta 
t Sig.

1 Κατάσταση 
όρασης
Πλαίσιο 
διαβίωσης
Τύπος 
σχολείου
Ηλικία

,274

,198

,035

,037

,100

,118

,110

,014

,343

,212

,044

,382

2,733

1,674

,320

2,638

,009

,101

,751

,011

Πίνακας 90. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το επίπεδο προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά

Model summary

Model R R2 Adjusted R2 Std. error of 
the estimate

1 ,455 ,207 ,135 ,34944

ANOVA

Model Sum of 
squares d.f Mean 

square F Sig. 

1 Regression
Residual 
Total

1,403
5,373
6,776

4
44
48

,351
,122

2,872 ,034
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Coefficients

Model 
Unstandardised 

coefficients
Standardised 
coefficients

Β Std. error Beta 
t Sig. 

1 Κατάσταση 
όρασης
Πλαίσιο 
διαβίωσης
Τύπος 
σχολείου
Ηλικία

,048

,075

,221

-,044

,107

,127

,118

,015

,062

,084

,290

-,479

,443

,588

1,874

-2,946

,660

,560

,068

,005

Πίνακας 91. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το επίπεδο δυσπροσαρμοστικότητας (Μέρος 1)

Model summary

Model R R2 Adjusted R2 Std. error of 
the estimate

1 ,338 ,114 ,034 ,62867

ANOVA

Model Sum of 
squares d.f Mean 

square F Sig. 

1 Regression
Residual 
Total

2,243
17,390
19,633

4
44
48

,561
,395

1,419 ,244

Coefficients

Model 
Unstandardised 

coefficients
Standardised 
coefficients

Β Std. error Beta 
t Sig.

1 Κατάσταση 
όρασης
Πλαίσιο 
διαβίωσης
Τύπος 
σχολείου
Ηλικία

-,079

,528

-,184

,032

,193

,228

,212

,027

-,060

,348

-,142

,205

-,406

2,312

-,867

1,195

,686

,025

,390

,239

Καθώς η στατιστική ανάλυση κατέδειξε την ηλικία ως σημαντικό παράγοντα που 

επιδρά  στους  περισσότερους  τομείς,  πραγματοποιήθηκε  περαιτέρω  μια  ανάλυση 
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διακύμανσης με έναν παράγοντα  (Oneway ANOVA) για την ηλικία, για να εξεταστεί 

λεπτομερώς  σε  ποιες  ηλικιακές  ομάδες  υπήρχε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά.  Η 

ανάλυση περιλάμβανε τα επίπεδα προσαρμογής για το τυπικό δείγμα μόνο, καθώς για το 

συμπληρωματικό δείγμα υπήρχαν λιγότερες  από δύο μετρήσεις  σε  κάποιες  ηλικιακές 

ομάδες και δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα Post Hoc Tests. 

Για  τα  επίπεδα  προσαρμογής  στην  επικοινωνία  η  ANOVA έδειξε  στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (F=20.364, p<0.001). Πιο ειδικά, τα 

αποτελέσματα των Post Hoc LSD Tests έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) 

μεταξύ των ομάδων 1 και 3 και 2 και 3. Δηλαδή, τα παιδιά 5-8 χρονών και τα παιδιά 9-12 

χρονών είχαν καλύτερη επίδοση κατά μέσο όρο από τα παιδιά 13-20 χρονών στον τομέα 

αυτό.  Για  τις  δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  δε  βρέθηκε  κάποια  στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Στην κοινωνικοποίηση η ANOVA δεν ήταν στατιστικά σημαντική, 

αλλά τα  Post Hoc LSD Tests μεταξύ των ομάδων απεκάλυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  (p<0.05)  και  πάλι  για  τις  ηλικιακές  ομάδες  1  και  3  και  2  και  3.  Αυτές  οι 

διαφορές,  υποδηλώνουν  ότι  τα  παιδιά  5-8  χρονών  και  τα  παιδιά  9-12  χρονών  είχαν 

καλύτερη επίδοση κατά μέσο όρο από τα παιδιά 13-20 χρονών στην κοινωνικοποίηση. 

Στον  τομέα  κινητικών  δεξιοτήτων  η  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  που  έδειξε  η 

ANOVA (F=9.905,  p<0.001), αφορούσε με βάση τα  Post Hoc LSD Tests τις ομάδες 1 

και 3 (p<0.05), που σημαίνει ότι τα παιδιά 13-20 χρονών βρισκόταν υψηλότερα από τα 

παιδιά  5-8  χρονών  στις  κινητικές  δεξιότητες.  Για  τη  συνολική  προσαρμοστική 

συμπεριφορά η  ANOVA έδειξε  στατιστικά σημαντική διαφορά (F=3.270,  p<0.05),  η 

οποία με βάση τα Post Hoc LSD Tests εντοπιζόταν μεταξύ των ομάδων 2 και 3 (p<0.05). 

Δηλαδή, τα παιδιά 9-12 χρονών βρισκόταν υψηλότερα από τα παιδιά 13-20 χρονών στη 

συνολική  εκτίμηση  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς.  Τέλος,  για  τη 

δυσπροσαρμοστική  συμπεριφορά  δεν  παρατηρήθηκε  κάποια  στατιστικά  σημαντική 

διαφορά (Πίνακες 92-95).
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Πίνακας 92. ANOVA για τα επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων

F Sig.
Ε.Π Τ.Δ Επικοινωνίας 20,364 ,001

Πίνακας 93. ANOVA για τα επίπεδα προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων

F Sig. 
Ε.Π Τ.Δ Κοινωνικοποίησης
 

3,080 ,056

Πίνακας 94. ANOVA για τα επίπεδα προσαρμογής στις κινητικές δεξιότητες μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων

F Sig. 
Ε.Π Τ.Δ Κινητικών δεξιοτήτων
 

9,905 ,001

Πίνακας 95. ANOVA για τα επίπεδα προσαρμογής στη συνολική προσαρμοστική 
συμπεριφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων

F Sig.
Ε.Π Τ.Δ Συνολικής προσαρμοστικής 
συμπεριφοράς
 

3,270 ,047

Τέλος,  εξετάστηκε  αν  η  επίδοση  σε  έναν  τομέα  της  κλίμακας  επηρεάζει  την 

επίδοση  στους  υπόλοιπους  τομείς.  Έτσι,  υπολογίστηκε  ο  συντελεστής  συσχέτισης 

Pearson μεταξύ των τομέων. Προέκυψε ότι τα επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία 

σχετίζονταν  σημαντικά  με  τα  επίπεδα  προσαρμογής  στην κοινωνικοποίηση (r=0.567, 

N=49, p<0.01) και με τα επίπεδα προσαρμογής στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

(r=0.385, Ν=49, p<0.01). Αυτή η θετική συσχέτιση δηλώνει ότι όσο αυξάνει η επίδοση 

στην επικοινωνία τόσο αυξάνει και η επίδοση στην κοινωνικοποίηση και την καθημερινή 

διαβίωση. Επιπλέον, η επίδοση στην καθημερινή διαβίωση είχε θετική συσχέτιση με την 

επίδοση  στον  τομέα  κοινωνικοποίησης  (r=0.460,  N=49,  p<0.01),  αλλά  και  με  την 

επίδοση στον κινητικό τομέα (r=0.312, N=49, p<0.05). Συνεπώς, υψηλή βαθμολογία στις 

δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  συνοδεύεται  και  από  υψηλή  βαθμολογία  στην 

κοινωνικοποίηση και στις κινητικές δεξιότητες. Δε βρέθηκε καμία συσχέτιση του τομέα 
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δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς  με  κάποιον  από  τους  τομείς  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς (Πίνακας 96).

Πίνακας 96. Συντελεστής συσχέτισης Pearson μεταξύ των τομέων της Κλίμακας 
Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland

Ε.Π Τ.Δ 

Επικοινωνίας

Ε.Π Τ.Δ

Καθημερινής

διαβίωσης

Ε.Π Τ.Δ 

Κοινωνικοποίησης

Ε.Π Τ.Δ 

Κινητικών 

δεξιοτήτων

Ε.Δ Τ.Δ 

(Μέρος 1)

Ε.Π Τ.Δ               

Επικοινωνίας   

r

Sig.

Ν

    ,385**

,006

49

   ,567**

,000

49

-,104

,478

49

,020

,892

49
Ε.Π Τ.Δ 

Καθημερινής 

διαβίωσης

r

Sig.

Ν

    ,385**

,006

49

   ,460**

,001

49

  ,312*

,029

49

-,015

,920

49
Ε.Π Τ.Δ 

Κοινωνικοποίησης

r

Sig.

Ν

    ,567**

,000

49

   ,460**

,001

49

,160

,271

49

-,211

,146

49
Ε.Π Τ.Δ 

Κινητικών 

δεξιοτήτων

r

Sig.

Ν

-,104

,478

49

  ,312*

,029

49

,160

,271

49

,147

,313

49
Ε.Δ Τ.Δ 

(Μέρος 1)

r

Sig.

Ν

,020

,892

49

-,015

,920

49

-,211

,146

49

,147

,313

49
**. Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.01 (δίπλευρος έλεγχος).

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (δίπλευρος έλεγχος).
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα μελέτησε την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών και 

εφήβων με πρόβλημα όρασης στον ελληνικό χώρο και οδήγησε σε κάποια σημαντικά 

συμπεράσματα. Αρχικά, από τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης προέκυψε 

ότι η ηλικία είναι η βασική μεταβλητή που επηρεάζει την επίδοση στους περισσότερους 

τομείς.  Πιο  αναλυτικά,  αποδείχθηκε  στατιστικά  σημαντική  για  την  επίδοση  στην 

επικοινωνία,  στην  κοινωνικοποίηση  και  στις  κινητικές  δεξιότητες.  Αν  και  για  την 

καθημερινή διαβίωση δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική σχέση, το μοντέλο πολλαπλής 

παλινδρόμησης έδειξε σημαντική σχέση με τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, η 

οποία περιλαμβάνει και την καθημερινή διαβίωση.

Περαιτέρω,  η  ανάλυση  διακύμανσης  που  πραγματοποιήθηκε,  διευκρίνησε  τις 

διαφορές  που  υπήρχαν  μεταξύ  των  επιμέρους  ηλικιακών  ομάδων  στους  τομείς  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Κατά πρώτον, επιβεβαίωσε τις στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις που κατέδειξε και η πολλαπλή παλινδρόμηση για τους τομείς. Διαπιστώθηκε, 

επιπλέον,  ότι  τα  παιδιά  μικρότερης  ηλικίας  (κάτω  των  13  χρονών)  είχαν  καλύτερη 

επίδοση  από  τα  παιδιά  μεγαλύτερης  ηλικίας  (13  έως  20  χρονών).  Πιο  ειδικά,  στην 

επικοινωνία  υπερείχαν  όλα τα  παιδιά  κάτω από 13  έτη  σε  σχέση με  τα  μεγαλύτερα 

παιδιά.  Στη  συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  υπερείχαν  τα  παιδιά  9  έως  12 

χρονών, έναντι των παιδιών 13 έως 20 χρονών. Στην κοινωνικοποίηση, αν και η ανάλυση 

διακύμανσης δεν ήταν στατιστικά σημαντική, προέκυψε μια τάση να υπερτερούν όλα τα 

παιδιά κάτω των 13 χρονών. Εξαίρεση αποτελούσε ο τομέας κινητικών δεξιοτήτων, όπου 

τα παιδιά 13 έως 20 χρονών βρισκόταν υψηλότερα από τα παιδιά 5 έως 8 χρονών. 

Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τα  συμπεράσματα  της 

έρευνας της  Parsons (1987),  στην  οποία τα παιδιά μικρότερης  ηλικίας  (<13 χρονών) 

είχαν  χαμηλότερη  βαθμολογία  από  τα  μεγαλύτερα  παιδιά  στον  τομέα  της 

κοινωνικοποίησης,  των  καθημερινών  δεξιοτήτων  και  της  συνολικής  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Βέβαια,  όπως αναφέρει και η συγγραφέας, το δείγμα της έρευνάς της 

ήταν μικρό και ανομοιογενές, με περιορισμένη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων σε 

παιδιά εκτός οικοτροφείου, στο οποίο καλλιεργούνται σε σημαντικό βαθμό κοινωνικές 

δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Αντιθέτως, το δείγμα της παρούσας 
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έρευνας  περιλάμβανε  σε  πολύ  μικρό  ποσοστό  παιδιά  που  διέμεναν  σε  οικοτροφείο 

(22,4%). Επιπλέον, ίσως τα αποτελέσματα στο δείγμα της Parsons να επηρεάζονται και 

από  το  μεγαλύτερο  αριθμό  των  παιδιών  με  μειωμένη  όραση,  ενώ  στο  δείγμα  της 

παρούσας έρευνας τα παιδιά με μειωμένη όραση αποτελούσαν μόνο το 38,8%.  

Ακόμη,  η  στατιστική  ανάλυση  έδειξε  ότι  ο  τύπος  σχολείου  που 

παρακολουθούσαν τα παιδιά του δείγματος, ασκούσε σημαντική επίδραση στα επίπεδα 

προσαρμογής στην κοινωνικοποίηση. Στο συγκεκριμένο δείγμα προέκυψε ότι οι μαθητές 

των  γενικών  σχολείων  είχαν  υψηλότερη  επίδοση  στην  κοινωνικοποίηση,  η  οποία 

θεωρείται σχεδόν επαρκής με βάση το τυπικό δείγμα. Προγενέστερες έρευνες τόνισαν ότι 

η συμμετοχή στη γενική εκπαίδευση οδηγούσε σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους βλέποντες συνομηλίκους (Agbeke, 2005). Σε σχέση με την κατάσταση της όρασης, 

αυτή  ασκούσε  σημαντική  επίδραση  στις  κινητικές  δεξιότητες  του  ατόμου.  Βρέθηκε, 

δηλαδή,  ότι  τα  άτομα  με  μειωμένη  όραση  είχαν  καλύτερες  κινητικές  δεξιότητες,  οι 

οποίες  κατατάσσονταν  βάσει  του  τυπικού  δείγματος  μεταξύ  μέτρια  χαμηλού  και 

επαρκούς επιπέδου. Αυτό το αποτέλεσμα, συμφωνεί με τις έρευνες που επικεντρώθηκαν 

στον κινητικό τομέα, στις οποίες αναφέρθηκαν περισσότερες αρνητικές επιδράσεις για τα 

τυφλά  παιδιά  στη  λεπτή  και  στην  αδρή  κινητικότητα  (Brambring,  2001a;  Wyver & 

Livesey,  2003).  Αναφορικά με  το  πλαίσιο  διαβίωσης,  δε  βρέθηκε κάποια  σημαντική 

επίδραση στη βαθμολογία για κάποιο τομέα της κλίμακας.

 Συνολικά,  βρέθηκε  ότι  οι  τέσσερις  μεταβλητές  που  χρησιμοποιήθηκαν  στο 

μοντέλο  της  πολλαπλής  παλινδρόμησης  στην  παρούσα  έρευνα  (ηλικία,  πλαίσιο 

διαβίωσης,  κατάσταση όρασης και  τύπος  σχολείου),  εξηγούν σε  ποσοστό 38,5% την 

επίδοση στην επικοινωνία, ενώ παρόμοιο είναι και το ποσοστό που ερμηνεύουν για τις 

κινητικές δεξιότητες (31,4%). Αυτά τα ποσοστά, δηλώνουν ότι οι τέσσερις μεταβλητές 

είναι  σημαντικές  ως  μεταβλητές  πρόβλεψης  για  ένα  μέρος  της  διακύμανσης  στη 

βαθμολογία των ατόμων του δείγματος. 

Εκτός από τις στατιστικά σημαντικές επιδράσεις, προέκυψαν από τα δεδομένα 

της περιγραφικής στατιστικής και κάποιες ενδείξεις για την επίδοση του δείγματος στους 

τομείς της κλίμακας. Ειδικότερα, η σύγκριση της επίδοσης των παιδιών με το τυπικό 

δείγμα έδειξε χαμηλές επιδόσεις,  που ήταν στις  περισσότερες περιπτώσεις  κοντά στο 

μέτρια χαμηλό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούσε η κοινωνικοποίηση, η οποία βρισκόταν 

128



στο ενδιάμεσο του μέτρια χαμηλού και του επαρκούς επιπέδου. Επιπλέον, η σύγκριση με 

το  τυπικό  δείγμα  για  τη  δυσπροσαρμοστική  συμπεριφορά  κατέληξε,  συνολικά,  σε 

επίπεδα μεταξύ ασήμαντων και μέτρια σημαντικών δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. 

Μεταξύ των φύλων, οι διαφορές σε όλους τους τομείς ήταν πολύ μικρές, χωρίς να 

υπερέχει με σαφήνεια κάποιο από τα δύο φύλα. Σχετικά με το πλαίσιο διαβίωσης, τα 

παιδιά που διέμεναν με την οικογένειά τους υπερτερούσαν σε όλους τους τομείς,  με 

υψηλότερες επιδόσεις στην κοινωνικοποίηση (επαρκές επίπεδο σε σχέση με τα παιδιά 

του τυπικού δείγματος). Βέβαια, προέκυψε ότι τα παιδιά αυτά εμφάνιζαν περισσότερες 

δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές,  που  θα  μπορούσαν  να  χαρακτηρισθούν  σχεδόν 

μέτρια σημαντικές. Για τον τύπο του σχολείου, τα περιγραφικά δεδομένα έδειξαν μια 

τάση υπεροχής των μαθητών των ειδικών σχολείων στην επικοινωνία μόνο, ενώ στους 

υπόλοιπους τομείς υπερείχαν ελαφρά οι μαθητές των γενικών σχολείων. Όσον αφορά 

στη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μαθητές στο δημοτικό υπερτερούσαν σε όλους τους τομείς 

εκτός από τον κινητικό τομέα, στον οποίο βρισκόταν υψηλότερα οι μαθητές του λυκείου. 

Επιπρόσθετα,  φάνηκε  ότι  η  μειωμένη  όραση  οδηγούσε  σε  καλύτερη  επίδοση  στους 

περισσότερους  τομείς  (καθημερινή  διαβίωση,  κινητικές  δεξιότητες  και 

κοινωνικοποίηση),  ωστόσο,  η  συνολική εκτίμηση της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς 

και η δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά είχαν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των τυφλών 

παιδιών και των παιδιών με μειωμένη όραση. Η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 

(κινητικότητας και τραπεζαρίας) δεν οδήγησε σε ιδιαίτερα οφέλη στους περισσότερους 

τομείς.  Πρέπει να σημειωθεί ότι στους περισσότερους τομείς, η βαθμολογία των παιδιών 

με πρόβλημα όρασης βάσει του τυπικού δείγματος, έφτανε τις περισσότερες φορές κατά 

μέσο όρο στο μέτρια χαμηλό επίπεδο, ενώ πιο σπάνια συναντώνταν επαρκής επίδοση.

Η  σύγκριση  της  επίδοσης  των  παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης  με  το 

συμπληρωματικό δείγμα, δηλαδή με τα παιδιά με πρόβλημα όρασης 6 έως 12 χρονών, 

κατέληξε σε υψηλές επιδόσεις, εν γένει, καθώς τα παιδιά του δείγματος της παρούσας 

έρευνας  βρισκόταν  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  άνω του  μέσου  όρου.  Εξαίρεση 

αποτελούσαν οι κινητικές δεξιότητες που ήταν μεταξύ μέσου όρου και άνω του μέσου 

όρου.  Ωστόσο,  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ότι  το  δείγμα  που  σχημάτισε  τις 

συμπληρωματικές νόρμες του εργαλείου μέτρησης διέμενε σε οικοτροφεία, γεγονός που 

επηρεάζει  ενδεχομένως  και  τις  συνιστώσες  της  προσαρμοστικής  συμπεριφοράς. 
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Αντιθέτως,  όπως  προαναφέρθηκε  για  το  παρόν  δείγμα,  ένα  μικρό  ποσοστό  μόνο 

προέρχονταν από οικοτροφεία.

 Τέλος, εξετάστηκαν και οι συσχετίσεις που υπήρχαν στη βαθμολογία μεταξύ των 

τομέων της κλίμακας. Ειδικότερα,  παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η επίδοση 

στην επικοινωνία, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η επίδοση στην κοινωνικοποίηση και στην 

καθημερινή διαβίωση.  Η πρώτη συσχέτιση έχει  υποστηριχθεί  κατά κάποιο τρόπο και 

στην έρευνα των Kekelis & Sacks (1992), στην οποία οι γλωσσικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες  των παιδιών με  πρόβλημα όρασης ήταν σημαντικές  για  την  αποδοχή στη 

γενική τάξη.  Επιπλέον,  στο δείγμα της  παρούσας έρευνας  η  υψηλή βαθμολογία στις 

δεξιότητες  καθημερινής  διαβίωσης  συνοδευόταν  και  από  υψηλή  βαθμολογία  στην 

κοινωνικοποίηση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχει επισημανθεί από τους Webster & 

Roe (1998) ότι η εκπαίδευση στις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης μπορεί να ενισχύσει 

την προσωπική ανεξαρτησία και την αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, βρέθηκε 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στις  δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και στις κινητικές 

δεξιότητες. Όπως έχει προταθεί από τη  Bishop (2004), προκειμένου να εκτελέσουν τα 

παιδιά  με  πρόβλημα  όρασης  διάφορες  δεξιότητες  της  καθημερινότητας,  πρέπει  να 

κατέχουν και τις αντίστοιχες κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται, όπως συμβαίνει και 

με τα βλέποντα παιδιά. Αλλά και σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θεωρείται σημαντικό 

να διδάσκονται οι  δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και η κινητικότητα παράλληλα, 

καθώς αποτελούν έννοιες με κοινό υπόβαθρο (Aplin, 2001, αναφορά από  Pavey et al., 

2003).

Η  συνεισφορά  της  παρούσας  έρευνας  έγκειται  στην  καταγραφή  της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με πρόβλημα όρασης στον ελληνικό χώρο, 

με τη χρήση ενός εργαλείου που εξετάζει αρκετούς τομείς και έχει διακριθεί για την πολύ 

καλή  αξιοπιστία  και  εγκυρότητά  του.  Η  έρευνα  περιλάμβανε  ικανοποιητικό  αριθμό 

παιδιών  με  πρόβλημα  όρασης,  δεδομένου  του  περιορισμένου  δείγματος  ατόμων  με 

αμιγώς πρόβλημα όρασης στην Ελλάδα και μάλιστα, στις ηλικίες 0 έως 18 χρονών. Έτσι, 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν για το συγκεκριμένο δείγμα μπορούν να γενικευθούν 

σε κάποιο βαθμό. Ακόμη, στην έρευνα αυτή, εκτός από τη σύγκριση με τις νόρμες του 

τυπικού  πληθυσμού,  επιχειρήθηκε  η  μελέτη  αρκετών  ατομικών  δημογραφικών 
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χαρακτηριστικών  που  επιδρούν  και  προκαλούν  διαφοροποίηση  στις  επιδόσεις  των 

παιδιών με πρόβλημα όρασης.

 Στους περιορισμούς της έρευνας, συγκαταλέγεται η λήψη των πληροφοριών για 

την προσαρμοστική συμπεριφορά μόνο μέσω συνέντευξης, ενώ θα ήταν επιθυμητό να 

συνδυαστεί  και  με  παρατήρηση  για  κάθε  παιδί.  Βέβαια,  από  τις  ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με την κλίμακα Vineland προέκυψε ένα πλήθος πληροφοριών για τα άτομα 

του  δείγματος.  Ακόμη,  θα  ήταν  χρήσιμη  η  επαναξιολόγηση  των  ατόμων  με  το  ίδιο 

εργαλείο από δεύτερο συνεντευκτή ή από τον ίδιο συνεντευκτή σε διαφορετική χρονική 

στιγμή, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της μεταφρασμένης κλίμακας. Τέλος, η 

σύγκριση  με  τις  νόρμες  των  βλεπόντων  και  μάλιστα  από  διαφορετικό  πολιτισμικό 

πλαίσιο,  δεν είναι απόλυτα σωστή διαδικασία και πρέπει  να λαμβάνεται υπόψη στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Harley, Truan & Sanford, 1997). Ωστόσο, στον ελληνικό 

χώρο απουσιάζουν σταθμισμένα εργαλεία για τους βλέποντες και για τον πληθυσμό των 

ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  που  αναφέρονται  στο  θέμα  της  προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. 

Οι  μελλοντικές έρευνες στον ελληνικό χώρο μπορούν να επικεντρωθούν στην 

εξέταση μεγαλύτερων δειγμάτων με τη χρήση του ίδιου εργαλείου, για να επαληθευθούν 

και τα δεδομένα της παρούσας μελέτης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να επεκταθούν και 

στην επίδοση ατόμων άνω των 18 χρονών, καθώς το εργαλείο μέτρησης επιτρέπει τη 

χορήγηση της κλίμακας σε ενήλικες χαμηλής λειτουργικότητας. Θα μπορούσε, ακόμη, να 

χορηγηθεί παράλληλα η φόρμα συνέντευξης στους γονείς και η φόρμα της τάξης στους 

δασκάλους για κάθε παιδί, για τη μελέτη της συμφωνίας των δύο βαθμολογιών. Καθώς η 

παρούσα  έρευνα  κατέδειξε  ότι  με  την  αύξηση  της  ηλικίας  η  προσαρμοστική 

συμπεριφορά μειώνεται, οι μελλοντικές μελέτες αξίζει να εξετάσουν την επίδραση τόσο 

ατομικών παραγόντων (π.χ.  πάθηση,  κατάσταση όρασης)  όσο και  των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στα σχολεία. Στόχος θα είναι να προκύψουν οι 

παράγοντες που παρεμποδίζουν τα άτομα με πρόβλημα όρασης να ανταπεξέλθουν στις 

πιο  σύνθετες  προσαρμοστικές  λειτουργίες  με  το  πέρασμα  της  ηλικίας,  αλλά  και  να 

εντοπιστούν οι παράμετροι που οδηγούν σε υψηλότερες επιδόσεις για κάποια παιδιά και, 

συνεπώς, σε μεγαλύτερη ανάπτυξη του δυναμικού τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αρχικά, το T-test για τη μεταβλητή φύλο έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση με 

τα επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας για το τυπικό δείγμα (Μέρος 1) (t=-2.297,  df=47, 

p<0.05), δηλαδή η εμφάνιση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών διέφερε στα δύο φύλα 

(τα κορίτσια παρουσίαζαν περισσότερες τέτοιες συμπεριφορές από τα αγόρια). Σε σχέση 

με  την  κατάσταση  της  όρασης,  υπήρχε  στατιστικά  σημαντική  σχέση  με  τα  επίπεδα 

προσαρμογής  στον  κινητικό  τομέα  (t=-3.501,  df=47,  p<0.005),  καθώς  τα  άτομα  με 

μειωμένη  όραση  είχαν  υψηλότερη  επίδοση  στις  κινητικές  δεξιότητες  από  τα  τυφλά 

άτομα. Το πλαίσιο διαβίωσης σχετίζονταν σημαντικά με το επίπεδο προσαρμογής στην 

επικοινωνία (t=-2.119,  df=47,  p<0.05), υπερείχαν, δηλαδή, τα άτομα που διέμεναν στο 

σπίτι  τους  και  όχι  σε  οικοτροφείο.  Σχετίζονταν,  όμως,  αρνητικά  με  το  επίπεδο 

δυσπροσαρμοστικότητας (t=-2.066, df=47, p<0.05), δηλαδή τα άτομα που διέμεναν στο 

σπίτι  είχαν  και  περισσότερες  δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές.  Όσον αφορά  στον 

τρόπο  κίνησης,  βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  σχέση  με  την  επίδοση  στον  τομέα 

κινητικών δεξιοτήτων (t=-3.053,  df=47,  p<0.005), καθώς προέκυψε ότι  τα άτομα που 

κινούνταν μόνα τους πάντοτε είχαν καλύτερες κινητικές δεξιότητες. Η παρακολούθηση 

προγράμματος τραπεζαρίας σχετίζονταν με την επίδοση στη συνολική προσαρμοστική 

συμπεριφορά (t=-2.223, df=47, p<0.05). Αυτό σημαίνει ότι ήταν υψηλότερη η επίδοση σ’ 

αυτό το μέτρο συνολικής εκτίμησης για τους τομείς (επικοινωνία, καθημερινή διαβίωση 

και κοινωνικοποίηση), με την παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράμματος. Ακόμη, το 

πρόγραμμα τραπεζαρίας  σχετίζονταν και  με  τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά (t=-

3.068, df=47, p<0.05). Τέλος, η πορεία αναπηρίας και το πρόγραμμα κινητικότητας δεν 

συσχετίζονταν με κάποια βαθμολογία. 
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Πίνακας Α1. T-test για το φύλο

F Sig. t Sig. (2-tailed)
Ε.Δ Τ.Δ Μέρος 1 ,038 ,846 -2,297 ,026

Πίνακας Α2. T-test για την κατάσταση όρασης

F Sig. t Sig. (2-tailed)
Ε.Π Τ.Δ Κινητικών 
δεξιοτήτων

,012 ,915 -3,501 ,001

Πίνακας Α3. T-test για το πλαίσιο διαβίωσης

F Sig. t Sig. (2-tailed)
Ε.Π Τ.Δ 
Επικοινωνίας

1,297 ,261 -2,119 ,039

Ε.Δ Τ.Δ Μέρος 1 2,510 ,120 -2,066 ,044

Πίνακας Α4. T-test για τον τρόπο κίνησης

F Sig. t Sig. (2-tailed)
Ε.Π Τ.Δ Κινητικών 
δεξιοτήτων

3,438 ,070 -3,053 ,004

Πίνακας Α5. T-test για το πρόγραμμα τραπεζαρίας

F Sig. t Sig. (2-tailed)
Ε.Π Τ.Δ Συνολικής 
προσαρμοστικής 
συμπεριφοράς

7,716 ,008 -2,223 ,031

Ε.Δ Τ.Δ
Μέρος 1

4,408 ,041 -2,395 ,021

Εξετάζοντας τις ποσοτικές μεταβλητές, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson έδειξε 

ότι  υπήρχε  σημαντική  αρνητική  συσχέτιση  της  βαθμίδας  εκπαίδευσης  με  το  επίπεδο 

προσαρμογής  στην επικοινωνία  (r=-507,  N=49,  p<0.05),  που σημαίνει  ότι  η  επίδοση 

στην επικοινωνία μειωνόταν, καθώς αυξανόταν η βαθμίδα εκπαίδευσης. Ακόμη, υπήρχε 

σημαντική  θετική  συσχέτιση  με  το  επίπεδο  προσαρμογής  στις  κινητικές  δεξιότητες 

(r=0.590,  N=49,  p<0.05), δηλαδή με την αύξηση της βαθμίδας εκπαίδευσης αυξανόταν 
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και  οι  κινητικές  δεξιότητες  του ατόμου.  Η συχνότητα κίνησης του ατόμου μόνο του 

σχετίζονταν σημαντικά με το επίπεδο προσαρμογής στον κινητικό τομέα (r=0.660, N=49, 

p<0.05), δηλαδή όσο περισσότερο κινούνταν τα άτομα μόνα τους τόσο υψηλότερες ήταν 

οι κινητικές τους δεξιότητες.  Σχετικά με τον αριθμό των αδερφιών, υπήρχε σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα δυσπροσαρμοστικότητας (r=-0.454,  N=48,  p<0.05). 

Όσο  αυξανόταν,  δηλαδή,  ο  αριθμός  των  αδερφιών  τόσο  μειωνόταν  η  εμφάνιση 

δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Επίσης, η ίδια αρνητική συσχέτιση βρέθηκε και για 

την  ύπαρξη αδερφιών χωρίς  πρόβλημα όρασης (r=-406,  N=48,  p<0.05),  δηλαδή όσο 

λιγότερα  ήταν  τα  αδέρφια  χωρίς  πρόβλημα  όρασης  τόσο  λιγότερες  ήταν  οι 

δυσπροσαρμοστικές  συμπεριφορές.  Η  ηλικία ήταν  η  μεταβλητή  που  σχετιζόταν 

σημαντικά με την επίδοση στους περισσότερους τομείς και, πιο ειδικά, υπήρχε αρνητική 

συσχέτιση με τα επίπεδα προσαρμογής στην επικοινωνία (r=-632,  N=49,  p<0.05), την 

κοινωνικοποίηση (r=-409, N=49, p<0.05) και τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά 

(r=-350,  N=49,  p<0.05)  και  θετική  συσχέτιση  με  την  επίδοση  στον  κινητικό  τομέα 

(r=0.435, N=49, p<0.05). Οι συσχετίσεις αυτές δηλώνουν ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία 

των ατόμων μειώνεται η επίδοσή τους στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση και τη 

συνολική  προσαρμοστική  συμπεριφορά  και,  αντιθέτως,  αυξάνουν  οι  κινητικές  τους 

δεξιότητες. Τέλος, δεν υπήρχε καμία σημαντική συσχέτιση με την ηλικία εμφάνισης του 

προβλήματος όρασης.
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Πίνακας Α6. Συντελεστής συσχέτισης Pearson μεταξύ επιπέδων προσαρμογής και 
δυσπροσαρμοστικότητας και ποσοτικών μεταβλητών

Ε.Π Τ.Δ 

Επικοινωνίας

Ε.Π Τ.Δ

Καθημ.

διαβίωσης

Ε.Π Τ.Δ

Κοινωνικοποίησης

Ε.Π Τ.Δ

Κινητικών 

δεξιοτήτων

Ε.Π Τ.Δ 

Συνολικής

προσαρμοστικής

συμπεριφοράς

Ε.Δ 

Τ.Δ 

(Μέρος 

1)
Βαθμίδα 

εκπαίδευσης

r

Sig.

Ν

-,507*

,000

49

-,030

,839

49

-,245

,089

49

,590*

,000

49

-,209

,150

49

,155

,433

49
Ηλικία 

εμφάνισης

r

Sig. 

Ν

-,106

,470

49

,072

,624

49

,047

,749

49

,228

,116

49

-,008

,957

49

-,155

,228

49
Αυτόνομη 

κίνηση

r

Sig. 

Ν

-,027

,854

49

,274

,056

49

,250

,083

49

,660*

,000

49

,175

,228

49

,019

,895

49
Αριθμός 

αδερφιών

r

Sig.

Ν

-,217

,139

48

-,095

,520

48

,070

,634

48

-,091

,537

48

-,188

,202

48

-,454*

,001

48
Αδέρφια 

χωρίς 

πρόβλημα 

όρασης

r

Sig. 

Ν

 -,226

,123

48

-,208

,156

48

-,027

,853

48

-,157

,286

48

-,167

,258

48

-,406*

,004

48

Ηλικία r

Sig. 

Ν

-,632*

,000

49

-,142

,329

49

-,409*

,004

49

,435*

,002

49

-,350*

,014

49

,058

,694

49
*. Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (δίπλευρος έλεγχος).

135



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Agbeke, W. K. (2005). Impact of segregation and inclusive education at the basic 

level on children with low vision in Ghana.  International Congress Series, 1282, 775-

779.

Arick, J. R., Young, H. E., Falco, R. A., Loos, L. M., Krug, D. A., Gense, M. H. 

& Johnson, S. B. (2003). Designing an outcome study to monitor the progress of students 

with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 

18(2), 74-86.

Baker-Ericzen, M. J., Stahmer, A. C. & Burns, A. (2007). Child demographics 

associated  with  outcomes  in  a  community-based  pivotal  response  training  program. 

Journal of Positive Behavior Interventions, 9(1), 52-60.  

Bishop, V. (2004).  Teaching visually impaired children. Springfield: Charles C. 

Thomas.

Bouchard, D. & Titreault, S. (2000). The motor development of sighted children 

and  children  with  moderate  low vision  aged  8-13.  Journal  of  Visual  Impairment  & 

Blindness, 94(9), 564-573.

Brambring,  M.  (2001a).  Motor  activity  in  children  who are  blind  or  partially 

sighted. Visual Impairment Research, 3(1), 41-51. 

Brambring, M. (2001b). Integration of children with visual impairment in regular 

preschools. Child: Care, Health & Development, 27(5), 425-438.

Browder, D. M. (2001).  Curriculum and assessment for students with moderate  

and severe disabilities. New York: The Guilford Press.

Brown, R., Hobson, R. P., Lee, A. & Stevenson, J. (1997). Are there ‘autistic-

like’ features in congenitally blind children? Journal of Child Psychology & Psychiatry, 

38(6), 693-703.

Carter, A. S., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Wang, J., Lord, C., Dawson, G., 

Fombonne, E., Loveland, K., Mesibov, G. & Schopler, E. (1998). The Vineland Adaptive 

Behavior Scales: Supplementary norms for individuals with autism.  Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 28(4), 287-302.

136



Celeste, M. (2006). Play behaviors and social interactions of a child who is blind: 

In theory and practice. Journal of Visual Impairment & Blindness, 100(2), 75-90.

Celeste, M. (2007). Social skills intervention for a child who is blind. Journal of 

Visual Impairment & Blindness, 101(9), 521-533.

D’ Allura, T. (2002). Enhancing the social interaction skills of preschoolers with 

visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96(8), 576-584.

de  Bildt,  A.,  Sytema,  S.,  Kraijer,  D.,  Sparrow,  S.  &  Minderaa,  R.  (2005). 

Adaptive functioning and behaviour problems in relation to level of education in children 

and adolescents with intellectual disability.  Journal of Intellectual Disability Research, 

49(9), 672-681.

Dodd, B. & Conn, L. (2000). The effect of braille orthography on blind children’s 

phonological awareness. Journal of Research in Reading, 23(1), 1-11.

Douglas, G., Hill, E., Long, R., Tobin, M. & Douglas G. (2001b). The generation 

of standardized print reading scores for children with low vision in Great Britain. British 

Journal of Visual Impairment, 19(1), 35-38. 

Douglas, G., Grimley, M., Hill, E., Long, R. & Tobin, M. (2002). The use of the 

NARA for assessing the reading ability of children with low vision.  British Journal of  

Visual Impairment, 20(2), 68-75. 

Douglas, G., Pavey, S., McLinden, M. & McCall, S. (2003). An investigation into 

the mobility and independence needs of children with visual impairment. Part 2: The 

delivery  of  the  mobility  and  independence  curriculum.  British  Journal  of  Visual  

Impairment, 21(1), 4-9. 

Fazzi, E., Lanners, J., Danova, S., Ferrarri-Ginevra, O., Gheza, C., Luparia, A., 

Balottin,  U.  &  Lanzi,  G.  (1999).  Stereotyped  behaviors  in  blind  children.  Brain  & 

Development, 21, 522-528.

Fazzi, E., Lanners, J., Danova, S., Ferrarri-Ginevra, O., Claudia, A., Luparia, A., 

Sabrina, S. & Lanzi, G. (2002). Gross motor development and reach on sound as critical 

tools for the development of the blind child. Brain & Development, 24, 269-275.

Fellenius,  K. (1999).  Reading environment  at  home and at  school  of  Swedish 

students with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(4), 211-

224.

137



Frame, M. J. (2000). The relationship between visual impairment and gestures. 

Journal of Visual Impairment & Blindness, 94(3), 155-171. 

Franks,  J.  (2000).  Blindfolds  off:  The  current  state  of  rehabilitation.  British 

Journal of Visual Impairment, 18(1), 19-25. 

Gold, D., Shaw, A. & Wolffe, K. (2005). The status of Canadian youth who are 

blind  or  visually  impaired:  A  study  of  lifestyles,  quality  of  life  and  employment. 

International Congress Series, 1282, 1148-1152.

Gompel, M., van Bon, W. H. J., Schreuder, R. & Adriaansen, J. J. M. (2002). 

Reading and spelling competence of Dutch children with low vision.  Journal of Visual  

Impairment & Blindness, 96(6), 435-447.

Harley, R. K., Truan, M. B. & Sanford, L. D. (1997).  Communication skills for 

visually impaired learners. Illinois: Charles C. Thomas.

Harrison,  P.  L.  (1989).  Adaptive  behavior:  Research  to  practice.  Journal  of  

School Psychology, 27, 301-317.

Hodapp, R. M. (1998).  Development and disabilities: Intellectual, sensory and 

motor impairments. Cambridge: Cambridge University Press.

James, D. M. & Stojanovik, V. (2007). Communication skills in blind children: a 

preliminary investigation. Child: Care, Health and Development, 33(1), 4-10.

Jindal-Snape,  D.,  Kato,  M.  &  Maekawa,  H.  (1998).  Using  self-evaluation 

procedures to maintain social skills in a child who is blind. Journal of Visual Impairment  

& Blindness, 92(5), 362-366.

Jindal-Snape,  D.  (2004).  Generalization  and  maintenance  of  social  skills  of 

children with visual impairments: Self-evaluation and the role of feedback.  Journal of 

Visual Impairment & Blindness, 98(8), 470-483.

Jindal-Snape, D. (2005a). Use of feedback from sighted peers in promoting social 

interaction skills. Journal of Visual Impairment & Blindness, 99(7), 403-412.

Jindal-Snape,  D.  (2005b).  Self-evaluation  and  recruitment  of  feedback  for 

enhanced  social  interaction  by  a  student  with  visual  impairment.  Journal  of  Visual  

Impairment & Blindness, 99(8), 486-498.

Kef, S. (2005). Social networks and psychosocial  development: A longitudinal 

Dutch study. International Congress Series, 1282, 174-178.

138



Kekelis,  L.  S.  (1992a).  Peer  interactions  in  childhood:  The  impact  of  visual 

impairment.  In  Sacks,  S.  Z.,  Kekelis,  L.  S.  &  Gaylord-Ross,  R.  J.  (Eds.),  The 

development of social skills by blind and visually impaired students: Exploratory studies  

and strategies. New York: American Foundation for the Blind.

Kekelis,  L.  S.  (1992b).  A field  study of  a  blind preschooler.  In  Sacks,  S.  Z., 

Kekelis, L. S. & Gaylord-Ross, R. J. (Eds.), The development of social skills by blind and  

visually  impaired  students:  Exploratory  studies  and strategies.  New York:  American 

Foundation for the Blind.

Kekelis,  L.  S.  &  Sacks,  S.  Z.  (1992).  The  effects  of  visual  impairment  on 

children’s social interactions in regular education programs. In Sacks, S. Z., Kekelis, L. 

S. & Gaylord-Ross, R. J. (Eds.),  The development of social skills by blind and visually  

impaired students: Exploratory studies and strategies. New York: American Foundation 

for the Blind.

Kekelis,  L.  S.  &  Prinz,  P.  M.  (1996).  Blind  and  sighted  children  with  their 

mothers: The development of discourse skills. Journal of Visual Impairment & Blindness, 

90, 423-436.

Koenig, A. J. & Holbrook, M. C. (Eds.) (2000).  Foundations of education (vol.  

2):  Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments. 

New York: American Foundation for the Blind.

 Kroksmark, U. & Nordell, K. (2001). Adolescence: The age of opportunities and 

obstacles  for  students  with  low vision  in  Sweden.  Journal  of  Visual  Impairment  & 

Blindness, 95(4), 213-225.

Left,  D.  (2002).  Social  acceptance  of  adolescent  mainstreamed  students  with 

visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96(11), 808-811.

Levtzion-Korach, O., Tennenbaum, A., Schnitzer, R. & Ornoy, A. (2000). Early 

motor development of blind children.  Journal of Pediatrics and Child Health, 36, 226-

229.

Lewis, S. & Iselin, S. A. (2002). A comparison of the independent living skills of 

primary students with visual impairments and their sighted peers: A pilot study. Journal  

of Visual Impairment & Blindness, 96(5), 335-344.

139



Lieberman,  L.  (2003).  The  impact  of  developmental  factors  on  stereotypic 

rocking of children with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 

97(8), 453-474.

Lifshitz, H., Hen, I. & Weisse, I. (2007). Self-concept, adjustment to blindness 

and quality of friendship among adolescents with visual impairments. Journal of Visual  

Impairment & Blindness, 101(2), 96-107. 

Liss,  M.,  Harel,  B.,  Fein,  D.,  Allen,  D.,  Dunn,  M.,  Feinstein,  C.,  Morris,  R., 

Waterhouse, L. & Rapin, I. (2001). Predictors and correlates of adaptive functioning in 

chidren with developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 

31(2), 219-230.

Matson, J. L., Carlisle, C. B. & Bamburg, J. W. (1998). The convergent validity 

of  the  Matson  Evaluation  of  Social  Skills  for  Individuals  with  Severe  Retardation 

(MESSIER). Research in Developmental Disabilities, 19(6), 493-500.

Matson, J. L., Mayville, S. B. & Laud, R. B. (2003). A system of assessment for 

adaptive  behaviour,  social  skills,  behavioural  function,  medication  side-effects  and 

psychiatric disorders. Research in Developmental Disabilities, 24, 75-81.

Matson, J. L., Terlonge, C., Gonzalez, M. L. & Rivet, T. (2006). An evaluation of 

social and adaptive skills in adults with bipolar disorder and severe/profound intellectual 

disability. Research in Developmental Disabilities, 27, 681-687. 

 McGaha, C. G. & Farran, D. C. (2001). Interactions in an inclusive classroom: 

The effects of visual status and setting. Journal of Visual Impairment & Blindness, 95(2), 

80-94.

McHugh, E. & Pyfer, J. (1999). The development of rocking among children who 

are blind. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(2), 82-95.

Meacham, F. R., Kline, M. M., Stovall, J. A. & Sands, D. I. (1987). Adaptive 

behaviour and low incidence handicaps: Hearing and visual impairments. The Journal of  

Special Education, 21(1), 183-196.

Mukaddes, N. M., Kilincaslan, A., Kucukyazici, G., Sevketoglu, T. & Tuncer, S. 

(2007). Autism in visually impaired individuals. Psychiatry and Child Neuroscience, 61, 

39-44.

140



Oakland, T. & Houchins, S. (1985). Testing the test: A review of the Vineland 

Adaptive Behavior Scales, Survey Form.  Journal of Counseling and Development, 63, 

585-586.

Ottenbacher, K. J., Msall, M. E., Lyon, N., Duffy, L. C., Granger, C. V. & Braun, 

S. (1999). Measuring developmental and functional status in children with disabilities. 

Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 186-194.

Papadopoulos, K., Arvaniti, E., Gkoutsioudi, V., Dimitriadi, D. & Zantali, Ch. (in 

press).  Spelling  knowledge  of  visually  impaired  adults. British  Journal  of  Visual  

Impairment.

Parsons, S. (1987). Locus of control and adaptive behavior in visually impaired 

children. Journal of Visual Impairment & Blindness, 81(9), 429-432.

Pavey, S., Douglas, G., McLinden, M. & McCall, S. (2003). An investigation into 

the mobility and independence needs of children with visual impairment. Part 1: The 

development of a mobility and independence curriculum framework.  British Journal of  

Visual Impairment, 21(1), 4-9.

Pearson  Education  (2006).  Vineland  FAQs. Ανάκτηση στις 30/11/07  από 

http://ags.pearsonassessments.com/assessments/vineland_faq.asp.

Perfect,  M.  (2001).  Examining communicative behaviours  in a  3-year-old boy 

who is blind. Journal of Visual Impairment & Blindness, 95(6), 353-365.

Pogrund,  R.  L.  &  Strauss,  F.  A.  (1992).  Approaches  to  increasing  assertive 

behaviour and communication skills in blind and visually impaired persons. In Sacks, S. 

Z., Kekelis, L. S. & Gaylord-Ross, R. J. (Eds.), The development of social skills by blind  

and visually impaired students: Exploratory studies and strategies. New York: American 

Foundation for the Blind.

Πολυχρονοπούλου,  Σ.  (2003).  Παιδιά  και  έφηβοι  με  ειδικές  ανάγκες  και  

δυνατότητες ( Τόμος Β΄). Αθήνα: Εκδ. Ατραπός.

Pring, L., Dewart, H. & Brockbank, M. (1998). Social cognition in children with 

visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 92(11), 754-768.

Riverside  Publishing  (2006).  Scales  of  Independent  Behavior-Revised  (SIB-R). 

Ανάκτηση στις 5/12/07 από: http  ://  www  .  riverpub  .  com  /  products  /  sibr  /  index  .  html  .

141

http://www.riverpub.com/products/sibr/index.html
http://ags.pearsonassessments.com/assessments/vineland_faq.asp


Rosemblum,  L.  P.  (1998).  Best  friendships  of  adolescents  with  visual 

impairments: A descriptive study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 92(9), 593-

608.

Sacks,  S.  Z.  (1992).  The social  development  of  visually  impaired children:  A 

theoretical perspective. In Sacks, S. Z., Kekelis, L. S. & Gaylord-Ross, R. J. (Eds.), The 

development of social skills by blind and visually impaired students: Exploratory studies  

and strategies. New York: American Foundation for the Blind.

 Sacks, S. Z. & Gaylord-Ross, R. J. (1992). Peer-mediated and teacher-directed 

social-skills training for blind and visually impaired students. In Sacks, S. Z., Kekelis, L. 

S. & Gaylord-Ross, R. J. (Eds.),  The development of social skills by blind and visually  

impaired students: Exploratory studies and strategies. New York: American Foundation 

for the Blind.

Sacks, S. Z., Wolffe, K. & Tierney, D. (1998). Lifestyles of students with visual 

impairments: Preliminary studies of social networks.  Exceptional Children, 64(4), 463-

478.

Sermijn, J. (2003). The interaction between mothers and their visually impaired 

infants: An intersubjective developmental perspective.  Journal of Visual Impairment & 

Blindness, 97 (7), 403-417.

Sharma, S.,  Sigafoos, J.,  Carroll,  A. (2000). Social  skills assessment of Indian 

children with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94(3), 172-

176.

Sharma, S., Sigafoos, J., Carroll, A. (2002). Challenging behaviour among Indian 

children with visual impairment. British Journal of Visual Impairment, 20(1), 4-6.

Sparrow,  S.  S.,  Balla,  D.  A.  &  Cicchetti,  D.  V.  (1984).  Vineland  Adaptive 

Behavior  Scales,  Interview  Edition,  Survey  Form. Circle  Pines:  American  Guidance 

Service.

Stores,  G.  &  Ramchandani,  P.  (1999).  Sleep  disorders  in  visually  impaired 

children. Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 348-352.

Tinti, C. (2003). Spontaneous facial expressions in congenitally blind and sighted 

children aged 8-11. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97(7), 418-428.

142



Tombokan-Runtukahu, J. & Nitko, A. J. (1992). Translation, cultural adjustment 

and  validation  of  a  measure  of  adaptive  behaviour.  Research  in  Developmental 

Disabilities, 13, 481-501.

van Bon, W., Adriaansen, L., Gompel, M. & Kouwenberg, I. (2000). The reading 

and spelling performance of visually impaired Dutch elementary schoolchildren.  Visual 

Impairment Research, 2(1), 17-31. 

Wagner, E. (2004). Development and implementation of a curriculum to develop 

social competence for students with visual impairments in Germany.  Journal of Visual  

Impairment & Blindness, 98(11), 703-710.

Wall, S. M. & Paradise, L. V. (1981). A comparison of parent and teacher reports 

of selected adaptive behaviours of children. Journal of School Psychology, 19(1), 73-77.

Warren, D. H. (1994). Blindness in children: An individual differences approach. 

New York: Cambridge University Press.

Webster,  A.  &  Roe,  J.  (1998).  Children  with  visual  impairments:  Social  

interaction, language and learning. London: Routledge.

Wolffe, K. E. & Sacks, S. Z. (2000). Focused on (vol. 2): Assessment Techniques. 

New York: American Foundation for the Blind.

Wolffe, K. E., Sacks, S. Z., Corn, A. L., Erin, J. N., Huebner, K. M. & Lewis, S. 

(2002). Teachers of students with visual impairments: What are they teaching? Journal  

of Visual Impairment & Blindness, 96(5), 293-304.

Wyver, S. R. & Livesey, D. J. (2003). Kinaesthetic sensitivity and motor skills of 

school-aged  children  with  a  congenital  visual  impairment.  British  Journal  of  Visual  

Impairment, 21(1), 25-31. 

Young-il, K. (2003). The effects of assertiveness training on enhancing the social 

skills of adolescents with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 

97(5), 285-297.

 

143


