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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

     Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αυτοεκτίμηση και Ικανοποίηση Ζωής 

σε Κωφούς και Βαρήκοους ενήλικες» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Μακεδονίας με κατεύθυνση την «Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση». 

     Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για να ολοκληρωθεί αυτή η 

εργασία με οποιοδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία 

Πλατσίδου Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιβλέπουσα της 

εργασίας, που παρά τις όποιες δυσκολίες η κατανόηση και η συμβολή της στην 

εξέλιξη της εργασίας ήταν καθοριστική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία 

Οκαλίδου Αρετή, επίσης αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος και 

συνεπιβλέπουσα της εργασίας και τον κύριο Βαλκάνο Ευθύμιο, επίκουρο καθηγητή 

του τμήματος και συνεπιβλέποντα της εργασίας. 

     Επίσης, πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά των φροντιστηρίων νοηματικής 

γλώσσας “Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ)” και “Έκφραση” και 

όλων των Κωφών πραγματικών φίλων που γνώρισα τα τρία τελευταία χρόνια στη 

Θεσσαλονίκη. Χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό κομμάτι δε θα 

μπορούσε να ολοκληρωθεί. 

     Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για τη στήριξη που μου 

προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια, τον άντρα μου που είναι πάντα δίπλα μου και τις 

φίλες μου για τη σιωπηρή τους υποστήριξη. Δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ο 

πρόλογος χωρίς ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γεωργία για όλα όσα πρόσφερε υλικά και 

κυρίως ηθικά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

          Η αυτοεκτίμηση (self-esteem), η θετική ή η αρνητική στάση του ανθρώπου 

απέναντι στον εαυτό του (Rosenberg, 1965) και η ικανοποίηση από τη ζωή (life 

satisfaction), η θετική στάση του ατόμου απέναντι στη ζωή του συνολικά (Wikipedia) 

είναι δυο ψυχολογικές έννοιες που έχουν απασχολήσει εδώ και χρόνια την 

επιστημονική κοινότητα. 

     Ωστόσο, από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι 

συγκεκριμένες μεταβλητές έχουν μελετηθεί ελάχιστα σε πληθυσμούς με προβλήματα 

ακοής (κωφοί και βαρήκοοι). Ειδικότερα οι εμπειρικές μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα με συμμετέχοντες κωφούς ή βαρήκοους είτε έχουν 

ιατρικό περιεχόμενο και αναλύουν το θέμα από την ιατρική-παθολογική σκοπιά, είτε 

όταν εστιάζουν σε ψυχολογικές μεταβλητές επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους 

πληθυσμούς. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας οι δύο αυτές μεταβλητές, η 

αυτοεκτίμηση και η ικανοποίηση από τη ζωή, μελετήθηκαν σε ένα δείγμα ενηλίκων 

με προβλήματα ακοής.    

     Σε αυτό το πλαίσιο, στη παρούσα εμπειρική εργασία διερευνήθηκαν : α) το 

επίπεδο αυτοεκτίμησης και ικανοποίησης από τη ζωή ενηλίκων ατόμων με 

προβλήματα ακοής και β) η σχέση των δύο αυτών μεταβλητών με συγκεκριμένους 

δημογραφικούς παράγοντες όπως λόγου χάρη το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο κ.λ.π. και γ) η σχέση του επιπέδου αυτοεκτίμησης και του επιπέδου 

ικανοποίησης από τη ζωή ενήλικων ατόμων με προβλήματα ακοής. 

      Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια  

εννοιολογική  προσέγγιση τόσο του όρου κώφωση, όσο και των όρων ταυτότητα και 

κουλτούρα κωφών, όροι που διαδραματίζουν έναν ξεχωριστό ρόλο στην γενικότερη 
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κατανόηση της κοινότητας των κωφών, αλλά και ευρύτερα στην κατανόηση των 

αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας. Στην δεύτερη ενότητα 

επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της αυτοεκτίμησης και παρουσιάζονται 

κάποιες βασικές θεωρίες για την αυτοεκτίμηση, τους  παράγοντες που την 

επηρεάζουν και τα εργαλεία μέτρησή της. Τέλος, στη τρίτη ενότητα επιχειρείται  η 

εννοιολογική προσέγγιση του όρου της ικανοποίησης από τη ζωή, οι παράγοντες που 

την επηρεάζουν και τα εργαλεία μέτρησής της.  

     Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζονται, στα αντίστοιχα κεφάλαια, η ερευνητική 

μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της 

παρούσας εργασίας. Το ερευνητικό μέρος ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων, την παράθεση των: α) κυριότερων συμπερασμάτων  β) περιορισμών  

της παρούσας εμπειρικής έρευνας γ) προτάσεων για μελλοντικές έρευνες.  

     Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της  σχετικής βιβλιογραφίας και το 

παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

ΚΩΦΩΣΗ 

1.1 Η κοινότητα των κωφών και η κουλτούρα τους 

     Είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουμε τους ακούοντες, ακόμη και αυτούς που έχουν 

Κωφούς συγγενείς, να αντιμετωπίζουν τους κωφούς ως ιατρικά περιστατικά. Τι 

σημαίνει αυτό; Δεν τους βλέπουν ως ξεχωριστή πολιτισμική ομάδα και οντότητα. 

Αυτή είναι η ιατροπαθολογική άποψη και είχε καθιερωθεί για πολλά χρόνια στο 

παρελθόν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην βιβλιογραφία για την κώφωση. 

Σήμερα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 

     Οι ίδιοι οι  Κωφοί έχουν αναπτύξει μια σειρά από κοινές αξίες για τους εαυτούς 

τους και για την κοινωνία γενικότερα. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι οι κοινές 

εμπειρίες, η κοινή γλώσσα και οι κοινοί τρόποι ζωής και όχι μόνο η ακουστική τους 

απώλεια. Σύμφωνα με τον ορισμό του Woodward (1972) ξεχωρίζουμε από όλους 

τους ακουομετρικά  κωφούς αυτούς τους Κωφούς που ταυτίζονται με την κώφωσή 

τους και ανήκουν στην κοινότητα των Κωφών. Εδώ αντιλαμβανόμαστε και την 

διαφορά των κωφών και των Κωφών. Αυτοί που γράφονται με κεφαλαίο κάπα 

(Κωφοί) αντιπροσωπεύουν την ταύτιση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των 

κωφών. 

     Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των Κωφών είναι οι πολιτισμικές 

αξίες που καθορίζουν και τον τρόπο συμπεριφοράς τους και τη νοοτροπία τους. Οι 

πολιτισμικές αξίες της κοινότητας των Κωφών επικεντρώνονται κυρίως στη γλώσσα 

τους, τη στάση τους απέναντι στη ομιλούμενη γλώσσα και τις κοινωνικές τους 

σχέσεις. 
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1.2 Βαρήκοοι, κωφοί: ορισμός 

          Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, στα 1000 νεογέννητα παιδιά, το ένα 

γεννιέται κωφό. Δηλαδή, στην Ελλάδα, σε σύνολο 120.000 γεννήσεων το χρόνο, 

σύμφωνα με εκθέσεις του Ιατρικού Συλλόγου, γεννιούνται γύρω στα 120 κωφά 

παιδιά. Επίσης ένα μικρό ποσοστό από τα παιδιά που γεννιούνται ακούοντα, χάνουν 

την ακοή τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, πριν αποκτήσουν ομιλία. 

      Οι όροι, «βαρήκοος» και «κωφός» χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν 

την απώλεια ακοής σε ανθρώπους. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο όρων δεν 

γίνεται με τα ίδια κριτήρια από όλους τους χώρους. Η ποικιλομορφία στην χρήση των 

όρων αυτών σχετίζεται πολλές φορές με την ιδεολογική τοποθέτηση του 

ενδιαφερόμενου σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης των 

ατόμων με προβλήματα ακοής.      

     Ένας ορισμός ο οποίος είναι ο πλέον αποδεκτός, κυρίως στον χώρο της 

εκπαίδευσης, είναι αυτός που υιοθετήθηκε στη συνάντηση διευθυντών των σχολείων 

κωφών Αμερικής (Conference of Educational Administrators Serving the Deaf 

CEASD) το 1974 στη Frisina (στο Λαμπροπούλου, 1999β). Ειδικότερα, βαρήκοο 

είναι το άτομο το οποίο εξαιτίας της απώλειας της ακοής του (ο μέσος όρος 

ακουστικής απώλειας (PTA) κυμαίνεται συνήθως από 25- 69 dB σε όλες τις 

συχνότητες) δυσκολεύεται αλλά δεν παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας 

μέσω του ακουστικού καναλιού χρησιμοποιώντας ή μη ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα 

τεχνικά βοηθήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών της ομιλίας το 

αντιλαμβάνεται από την ακοή του. 

     Από την άλλη, κωφό είναι το άτομο που εξαιτίας της απώλειας της ακοής του (ο 

μέσος όρος ακουστικής απώλειας (PTA) είναι συνήθως μεγαλύτερος από 70dB στις 

βασικές και στις υψηλές συχνότητες) παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας 
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μέσω του ακουστικού καναλιού χρησιμοποιώντας ή μη ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα 

τεχνικά βοηθήματα. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους 

συνομιλητές του (χειλεανάγνωση, νοηματική γλώσσα, γραπτή γλώσσα).  

      Σε αυτό το σημείο θα ήταν ωφέλιμο για την καλύτερη κατανόηση των 

αποτελεσμάτων να θέσουμε και άλλους δύο ορισμούς σε σχέση με τον χρόνο έναρξης 

του προβλήματος. Χωρίζουμε τη βαρηκοΐα/κώφωση σε εκ γενετής και σε επίκτητη. 

Δύο μεταβλητές που μελετώνται και στο δείγμα μας. Εκ γενετής βαρηκοΐα/κώφωση 

προκαλείται από βλάβες των οργάνων ακοής κατά την ενδομήτρια ζωή του νεογνού 

(προγεννητική αιτία) ή κατά τον τοκετό (περιγεννητική αιτία). Η επίκτητη 

βαρηκοΐα/κώφωση δεν οφείλεται συνήθως σε γενετικούς (κληρονομικότητα) αλλά σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και εμφανίστηκε κατά την ενδομήτριο ζωή του 

νεογνού ή κατά τον τοκετό ή σε οποιοδήποτε διάστημα μετά τη γέννηση του παιδιού. 

     Ο διαχωρισμός στις κατηγορίες αυτές είναι πολλές φορές αδύνατος, μια και είναι 

δύσκολο να διαπιστωθούν τα αίτια που μπορεί να προκάλεσαν την απώλεια ακοής 

στην προγεννητική και περιγεννητική περίοδο ή ο χρόνος κατά τον οποίον 

δημιουργήθηκε η απώλεια ακοής. 

     Οι κωφοί μπορεί να είναι προγλωσσικοί ή μεταγλωσσικοί. Όταν αναφερόμαστε σε 

προγλωσσικά κωφούς, εννοούμε αυτούς που έχασαν την ακοή τους σε μικρή ηλικία 

(πριν την ηλικία των 3 ετών) πριν την απόκτηση της γλώσσας. Ένα μικρό ποσοστό 

από τα παιδιά που γεννιούνται ακούοντα, χάνουν την ακοή τους στα πρώτα χρόνια 

της ζωής τους, πριν αποκτήσουν ομιλία. Οι μεταγλωσσικοί έχασαν την αίσθηση της 

ακοής αφού ήδη είχαν ακούσει και αναπτύξει τον προφορικό λόγο. Αποτελούν μια 

μεγάλη μερίδα πληθυσμού που για διάφορους λόγους έχουν χάσει την ακοή τους. Σε 

μια έρευνα του πανεπιστημίου Gallaudet, το μοναδικό πανεπιστήμιο του οποίου τα 

μαθήματα απευθύνονται σε Κωφούς φοιτητές, εξήχθη το συμπέρασμα ότι από τα 
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εκτιμώμενα είκοσι εκατομμύρια κωφών/βαρήκοων της Αμερικής, μόνο το 5% 

αναφέρει προγλωσσική κώφωση (λιγότερο από 1 στους 5 άρχισε να χάνει την ακοή 

του πριν τα δεκαεννέα έτη), ενώ περίπου οι τρεις στους τέσσερις άρχισαν να χάνουν 

την ακοή τους μετά τα δεκαοχτώ. 

     Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 άρχισε να διαφαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια  

αλλαγή στη στάση των ανθρώπων απέναντι στη κοινότητα των κωφών. Αυτό ήταν 

αρχικά αποτέλεσμα μια προσπάθειας που έγινε από διάφορους ερευνητές (Stokoe, 

Casterline & Croneberg, 1965. Lawson, 1981) ως προς την προσέγγιση της 

νοηματικής γλώσσας. Έγιναν πολύ σημαντικές γλωσσολογικές έρευνες
 

σε διάφορες 

νοηματικές γλώσσες στις οποίες φάνηκε ότι κάθε νοηματική γλώσσα έχει δομή και 

ανταποκρίνεται στα παγκόσμια κριτήρια των ανθρωπίνων γλωσσών.  

     Οι μεγάλες αλλαγές στη νοοτροπία για τους κωφούς –παγκόσμια- επηρέασαν και 

τη χώρα μας. Η αναγνώριση της  χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) 

στα σχολεία κωφών το 2000, η παρουσία διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας (ΕΝΓ) στην τηλεόραση, η συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας 

Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) στο Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΠΚ) καθώς 

και το ενδιαφέρον του κόσμου για την εκμάθηση της ΕΝΓ είναι δείγματα αλλαγής 

στη νοοτροπία και φυσικά αποτελεί αναγνώριση της ύπαρξης της Ελληνικής 

κοινότητας των Κωφών. 

1.3 Η ταυτότητα των κωφών 

    Μία άλλη διάκριση να προσεγγίσουμε τη κώφωση, στην οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα από τους ερευνητές, είναι η διάκριση της ταυτότητας. Οι θεωρητικοί που 

μελετούν την κώφωση έχουν κάνει ποικίλες διακρίσεις σε σχέση με την ταυτότητα. Η 

διάκριση που απαντάται πιο συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία και υιοθετείται στα 

πλαίσια της παρούσας εμπειρικής εργασίας είναι: α) ταυτότητα Κωφών, β) 
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διαπολιτισμική ταυτότητα και γ) ταυτότητα ακουόντων ( Leigh, Markus, Dobosh & 

Allen, 1998. Jambor & Elliott, 2005. Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006). 

1) Ταυτότητα Κωφών (Deaf Identity): Τα άτομα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται σε 

συνεχή επαφή με τον κόσμο των Κωφών και συνήθως έχουν παρακολουθήσει 

σχολείο για Κωφούς, χρησιμοποιώντας μεταξύ τους κυρίως τη νοηματική γλώσσα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εντάσσονται στη κουλτούρα των Κωφών από πολύ 

μικρή ηλικία. 

2) Διαπολιτισμική Ταυτότητα (Bicultural Identity): Η πλειοψηφία των κωφών 

δημιουργεί μια διαπολιτισμική ταυτότητα αποκτώντας στοιχεία τόσο από τη 

κουλτούρα των Κωφών όσο και από των ακουόντων. Συνήθως έχουν αποφοιτήσει 

από σχολεία γενικής εκπαίδευσης και χειρίζονται με δεξιοτεχνία τόσο την νοηματική 

γλώσσα όσο και την ομιλούμενη γλώσσα. 

3) Ταυτότητα ακουόντων (Hearing Identity): Τα κωφά άτομα με ταυτότητα 

ακουόντων δημιουργούν τη δυνατότητα για ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

ωστόσο εντάσσουν τον εαυτό τους στον κόσμο των ακουόντων και προσπαθούν να 

λειτουργούν ως ακούοντες, γεγονός όμως που δεν στέφεται πάντα με επιτυχία καθώς 

εξαρτάται από την συμπεριφορά και την ενσωμάτωση στον κόσμο των ακουόντων. 

     Η επιλογή της ταυτότητας από το ίδιο το άτομο, εξαρτάται από τις εμπειρίες που 

θα αποκτήσει μεγαλώνοντας, τις αντιλήψεις που θα διαμορφώσει, το ποιά γλώσσα 

επικοινωνίας θα επιλέξει και τελικά ποιά θα είναι η στάση του απέναντι στην 

κώφωση. 

1.4 Αυτοεκτίμηση και Κώφωση 

     Συχνά έχει θεωρηθεί ότι τα μέλη των ομάδων μειονοτήτων έχουν σχετικά χαμηλή 

αυτοεκτίμηση λόγω της χαμηλότερης θέσης τους στη κοινωνία. Εντούτοις, η υπόθεση 

αυτή έχει συστηματικά διαψευστεί ( Crocker et al., 1994, Phinney, 1991). Σε αυτό το 
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πλαίσιο αντικρουόμενα είναι και τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν τα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης των κωφών. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες οι κωφοί πρέπει να 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεδομένου ότι ανήκουν σε μια υποτιμημένη μειονοτική 

ομάδα (Lane, 1992).  Από την άλλη, κάποιες άλλες εμπειρικές μελέτες, σχετικά με 

την αυτοεκτίμηση των κωφών δεν συμβαδίζουν με αυτή την άποψη (Bat-Chava, 

1993, 1994). Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι οι κωφοί δεν έχουν απαραίτητα χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, καθώς επίσης και ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για το 

συσχετισμό αυτών των δύο παραγόντων, αυτοεκτίμησης και κώφωσης (Emerton, 

1996, Munoz-Baell & Ruiz, 2000).  

    Όπως φαίνεται, το να είναι κάποιος μέλος μιας μειονοτικής ομάδας έχει και θετική 

επίδραση στην αυτοεκτίμηση. Πέρα από αυτό, ειδικότερα για την ομάδα των κωφών, 

ένας σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα αυτοεκτίμησης 

είναι η αντιληπτή ταυτότητα του κωφού. 

    Ευνόητα το επίπεδο αυτοεκτίμησης των κωφών επηρεάζεται και από το σύνολο 

των παραγόντων που επιδρούν στην αυτοεκτίμηση των μη κωφών ατόμων. Σε αυτό 

το πλαίσιο είναι χρήσιμο να δούμε κάποιες θεωρίες και παράγοντες που αφορούν 

γενικότερα στο πώς διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση του ατόμου ανεξάρτητα αν έχει ή 

όχι κάποια αναπηρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

     Η αυτοεκτίμηση μαζί με την αυτοαντίληψη αποτελεί την βασική συνιστώσα της 

έννοιας του εαυτού. Η αυτοεκτίμηση, ως ψυχολογική εννοιολογική κατασκευή, 

συγκέντρωνε και συνεχίζει να συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς 

αποτελεί καθοριστική έννοια για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της 

προσωπικότητας του ατόμου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να απαντήσει στο καθολικό και 

πρωταρχικό ερώτημα του «ποιος είμαι»,  γεγονός που δείχνει την προσπάθειά του για 

πλήρη γνώση του εαυτού του. Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να καταλάβει ποιος 

είναι, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σχετίζεται με τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις 

αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

     Ωστόσο περικλείει δυο μεγάλες ερευνητικές αντιφάσεις: αν και έχει μελετηθεί 

περισσότερο από κάθε άλλη, συνεχίζει α) να παραμένει αρκετά δημοφιλής (Παπάνης, 

2004) και β) συνεχίζει να παραμένει μια έννοια  πολύ δύσκολα προσδιορίσιμη και 

πολύσημη. Σε ότι αφορά την εννοιολογική  σύγχυση γύρω από τον όρο 

αυτοεκτίμηση, αυτή φαίνεται να ενισχύεται από την τάση που έχουν διάφοροι 

ερευνητές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και κατά τυχαίο τρόπο τους διάφορους 

όρους που έχουν ως πρόθεμα τη λέξη «εαυτός», όπως αυτό-εικόνα (self-image), 

αυτό-αξία (self-worth), αυτό-αντίληψη (self-perception), αυτό-εκτίμηση (self-

esteem), αυτό-αποτελεσματικότητα (self-efficacy), αυτό-αξιολόγηση (self-evaluation) 

κ.ά. Η ασάφεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τα ευρήματα των μελετών στον τομέα της 

έννοιας του εαυτού να είναι συχνά αντιφατικά μεταξύ τους. 
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2.2 Ορισμοί και Θεωρίες Αυτοεκτίμησης 

      Τι ορίζουμε τελικά ως αυτοεκτίμηση; Σύμφωνα με τους θεωρητικούς, η 

αυτοεκτίμηση είναι η συναισθηματική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αναφέρεται 

στη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως ατόμου. Σαφής 

διαχωρισμός γίνεται από την αυτοαντίληψη η οποία αποτελεί τη γνωστική πλευρά 

του εαυτού και αντιπροσωπεύει μια δήλωση, μια περιγραφή ή μια πεποίθηση του 

ατόμου για τον εαυτό του (Burns, 1982). Ένα σχετικά ολοκληρωμένο και σαφή 

ορισμό συναντάμε από το Γουβιά (2003)  που ορίζει ως αυτοεκτίμηση ένα 

συνδυασμό μιας γενικής αίσθησης αυταρέσκειας και ικανοποίησης με τον τρόπο ζωής 

μας (μια γενική αυτοεκτίμηση- global self- esteem) και αποτίμησης που κάνουμε 

γύρω από τις ικανότητές μας σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές 

σε κάποιο στάδιο της ζωής μας. 

     Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους ορισμούς για την αυτοεκτίμηση είναι 

αυτός που έχει δώσει ο Coopersmith (1984)  σύμφωνα με τον οποίο η  αυτοεκτίμηση 

αναφέρεται στη προσωπική κρίση της αξίας ενός ατόμου, η οποία εκφράζεται με τις 

στάσεις που αναπτύσσει απέναντι στον εαυτό του. «Με την αυτοεκτίμηση 

αναφερόμαστε στην ενδοπροσωπική αξιολόγηση ενός ανθρώπου, η οποία διατηρείται 

συνήθως αναλλοίωτη και εκφράζει μια πεποίθηση αποδοχής ή αποδοκιμασίας. Είναι 

μια εσωτερικευμένη κριτική για το πόσο κάποιος θεωρείται ικανός, σημαντικός, 

επιτυχημένος και άξιος. Εν ολίγοις, η αυτοεκτίμηση είναι μια προσωπική 

πιστοποίηση της αξίας που εκφράζεται με τις στάσεις για τον εαυτό. Είναι μια 

υποκειμενική εμπειρία που το άτομο μεταβιβάζει σε άλλους λεκτικά και μέσω των 

συμπεριφορών και των επιλογών του» (Coopersmith, 1967, σ. 4-5). Το 1967 ο 

Coopersmith έκανε μια συμπεριφοριστική προσέγγιση στην θεωρία της 

αυτοεκτίμησης. Θεωρεί την αυτοεκτίμηση ως μια πολυδιάστατη έννοια η οποία 
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ποικίλλει στον καθένα καθώς αντανακλά τις διαφορετικές εμπειρίες, χαρακτηριστικά 

και ικανότητες του καθενός. Ταυτόχρονα μπορεί να ποικίλλει σε σχέση με το φύλο, 

την ηλικία και άλλους παράγοντες διαμόρφωσης του εαυτού. Σύμφωνα με τη θεωρία 

του, οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι γενικότερα χαρούμενοι, 

αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο στη κοινωνία και είναι πιο αποτελεσματικοί, ενώ οι 

άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση διακατέχονται από αισθήματα άγχους, 

αμφιβολίας, κατωτερότητας και δεν λειτουργούν αποτελεσματικά στο κοινωνικό τους 

περίγυρο. 

     Πάνω στη θεωρία του Coopersmith βασίζεται και ο ορισμός που έχει δώσει ο 

Baumeister (1998), σύμφωνα με τον οποίο η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση που 

κάνει κάποιος στον εαυτό του και αντιστοιχεί στην γενική εικόνα για τον εαυτό του 

ότι αξίζει ή δεν αξίζει. Για τον Ziller (1973) η αυτοεκτίμηση διαμορφώνεται με όρους 

του κοινωνικού εαυτού. Ο εαυτός ορίζεται σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους και 

η αυτοαξιολόγηση προκύπτει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο 

αναφοράς. Τέλος, ο William James (1890), ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής της 

ψυχολογίας της αυτοεκτίμησης, περιγράφει την αυτοεκτίμηση ως τη σφαιρική άποψη 

των ατόμων για τον εαυτό τους, που επηρεάζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες και 

τις υποκειμενικές αξιολογήσεις. 

          Σύμφωνα με τον William James (1890) η αίσθηση της αξίας μας στο κόσμο 

είναι η αναλογία ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε και σε αυτά που 

πράττουμε. Είναι ο λόγος της πραγματικότητας προς τις δυνατότητές μας (βλ. Σχήμα 

2.1). 

Σχήμα 2.1 ( από Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 21) 

Αυτοεκτίμηση  =   Επιτυχίες 

                          Επιδιώξεις                      
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     Κοντά στα λεγόμενα του James βρίσκεται και η θεωρία του White (1963), ο 

οποίος υποστηρίζει πως η αυτοεκτίμηση έχει τις ρίζες της στην εμπειρία της 

επιτυχίας. Δεν εξαρτάται από τις δράσεις των άλλων ή από τις προσφορές του 

περιβάλλοντος, αλλά από το πώς κάποιος τις εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό, 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο για να πετύχει το στόχο του  

     Ο White θεωρεί πως η αυτοεκτίμηση είναι κάτι που κατακτιέται σταδιακά. 

Ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία τα μωρά αντιδρούν προσπαθώντας να δράσουν 

στο περιβάλλον. Οτιδήποτε κάνουν (κλάμα, χαμόγελο κ.λ.π.) έχει ένα αποτέλεσμα το 

οποίο άλλοτε είναι το επιθυμητό για αυτά, δηλαδή επιτυγχάνουν τον στόχο τους και 

άλλοτε αποτυγχάνουν και δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αυτές οι επιτυχίες ή αποτυχίες είναι σημαντικές καθώς με τη πάροδο του χρόνου 

γίνονται όλο και πιο σκόπιμες και τελικά ενσωματώνονται στο γνωστικό σχήμα της 

αυτοεκτίμησης (Παπάνης, 2004).  

     Από την άλλη πλευρά, κάποιοι θεωρητικοί δίνουν έμφαση στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, και στο γεγονός πως η αυτοεκτίμηση εμφανίζεται όταν το άτομο 

έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με τις απόψεις της κοινωνίας. Ο Cooley (1902) και 

ο Mead (1934), κοινωνικοί ψυχολόγοι, είναι δύο βασικοί εκφραστές της θεωρίας 

αυτής. Σύμφωνα με τον Cooley η γενική εκτίμηση που έχουμε για την αξία μας ως 

άτομα αντιπροσωπεύει το σύνολο των στάσεων που πιστεύουμε ότι έχουν οι άλλοι 

απέναντι στον εαυτό μας (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Ο «καθρεπτιζόμενος εαυτός» 

(looking-glass self) είναι μια μεταφορική έκφραση που χρησιμοποιεί για να  

προσδιορίσει πως ο εαυτός αποτελεί αντανακλώμενη εκτίμηση των «σημαντικών 

άλλων» (significant others) οι οποίοι τελικά αποτελούν τον καθρέπτη μέσα από τον 

οποίο ζητάμε πληροφόρηση για τον εαυτό μας. Αργότερα ο Mead προσθέτει ακόμη 

μια έννοια στη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, τον «γενικευμένο άλλο» 
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(generalized other), ο οποίος αντιπροσωπεύει τις συλλογικές κρίσεις των 

«σημαντικών άλλων» σχετικά με τον εαυτό κάποιου (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).     

Τόσο ο Cooley (1902) όσο και ο Mead (1934) πιστεύουν ότι οι διαφορές σχετικά με 

την αυτοεκτίμηση που εμφανίζονται ανάμεσα στα άτομα οφείλονται στο γεγονός πως 

η έννοια του «γενικευμένου άλλου» αλλάζει ανάλογα με την ιεράρχηση στις αξίες 

που κάνει ο καθένας και στο βαθμό που η κοινωνία δίνει σημασία στις αξίες αυτές. 

     Ο Rosenberg (1965) όρισε την αυτοεκτίμηση ως την θετική ή αρνητική στάση 

απέναντι σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τον εαυτό. Κοντά στη θεωρία της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης του Coopersmith, όπως ονομάστηκε, βρίσκεται και η 

θεωρία αυτοεκτίμησης που έχει σχεδιάσει ο Rosenberg. Για τον Rosenberg η 

αυτοεκτίμηση είναι αξία και όχι ικανότητα και αναφέρεται και αυτός στη σημασία 

της εμπειρίας ή της συμπεριφοράς σε σχέση με την αυτοεκτίμηση. Έχει μια θεώρηση 

καθαρά κοινωνική καθώς τονίζει τον καταλυτικό ρόλο της κοινωνικοποίησης και της 

επιτυχούς έκβασής της στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Θεωρεί πως ο εαυτός είναι 

μια κοινωνική σύνθεση και οι προσωπικές αξίες που συνδέονται με την αυτοεκτίμηση 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των πολιτιστικών, κοινωνικών, οικογενειακών 

και άλλων διαπροσωπικών παραγόντων. Έτσι λοιπόν η αυτοεκτίμηση πηγάζει από 

μια διαδικασία σύγκρισης, η οποία περιλαμβάνει τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές 

και ασυμβατότητες. Όσο μικρότερο είναι το χάσμα ανάμεσα στον «ιδανικό εαυτό» 

και στον «πραγματικό εαυτό» τόσο υψηλότερη είναι και η αυτοεκτίμηση. 

Διευκρινιστικά ο «ιδανικός εαυτός» έχει να κάνει με τις επιθυμίες και τα όνειρα που 

έχουμε για μας, ενώ ο «πραγματικός εαυτός» έχει να κάνει με το ποιοί άνθρωποι 

πιστεύουμε πως είμαστε πραγματικά (Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989, σ. 

54). 
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     Ταυτόχρονα τονίζει ότι η αυτοεκτίμηση δεν αναφέρεται σε συναισθήματα 

ανωτερότητας- την πεποίθηση ενός ατόμου ότι υπερέχει έναντι των άλλων- ή 

τελειότητας- την πεποίθηση ενός ατόμου ότι είναι αλάθητο ή χωρίς ελαττώματα- 

αλλά αναφέρεται σε συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασμού. Το αίσθημα 

ότι είναι κάποιος αποτελεσματικός συμβάλλει θετικά στην αυτοεκτίμηση, αλλά οι 

δύο έννοιες είναι διαφορετικές (Rosenberg, 1986). Η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται 

σημαντικά από τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις, επειδή 

με βάση αυτές αποφασίζει το άτομο τι είναι αποτυχία και τι επιτυχία. Αυτό που είναι 

επιτυχία, ή αποκαλυπτική εμπειρία για κάποιον, μπορεί να σημαίνει αποτυχία ή 

ασήμαντο γεγονός για κάποιον άλλο (Λεονταρή, 1996). Ταυτόχρονα έχει σχεδιάσει 

ένα από τα πιο διάσημα και συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία μέτρησης της 

αυτοεκτίμησης, το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω και το έχουμε και εμείς 

χρησιμοποιήσει σαν ερευνητικό εργαλείο (Blascovich and Tomaka, 1991) 

     Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, τόσο οι θεωρίες που αφορούν την 

αυτοεκτίμηση όσο και οι ορισμοί ακολουθούν μια παρόμοια πορεία. Κάποιοι δίνουν 

έμφαση στην επίδραση που έχουν οι άλλοι, η κοινωνία, ο περίγυρος στη διαμόρφωση 

της αυτοεκτίμησης, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια αξιολογική 

κρίση του εαυτού μας, από εμάς τους ίδιους. 

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Αυτοεκτίμηση 

     Σύμφωνα και με τους ορισμούς που δώσαμε παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως η 

αυτοεκτίμηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων. 

Ακολουθώντας το αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανάπτυξης, κάθε άτομο αντιδρά 

διαφορετικά στις εξωτερικές συνθήκες, με βάση τα ιδιοσυστατικά του 

χαρακτηριστικά, και ανάλογα με την αντίδρασή του, οι άλλοι διαμορφώνουν τη δική 
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τους στάση απέναντί του. Το άτομο επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει τις αντιδράσεις 

των άλλων. Ποιοι είναι αυτοί οι «άλλοι»; Είτε αναφέρονται στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, είτε, σε κάποιες θεωρίες, διαφοροποιούνται αναφορικά με τους βασικούς 

φορείς της κοινωνικοποίησης όπως η οικογένεια, το σχολείο κτλ. Έτσι η 

αυτοεκτίμηση ενός ατόμου εξαρτάται και από τη στήριξη που έχει από τα πρόσωπα 

του κοινωνικού του περιβάλλοντος (θετικότερη στήριξη, θετικότερη αυτοεκτίμηση) 

(Martinot, Monteil, 1995).  

     Από μια άλλη οπτική, αυτή της συμβολικής αλληλεπίδρασης, η αυτοεκτίμηση 

διαμορφώνεται μέσα από το συμβολικό σύστημα επικοινωνίας, δίνοντας έτσι έμφαση 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Όπως είπαμε και παραπάνω, ο Cooley (1902) μέσα 

από το «καθρεπτιζόμενο εαυτό» υποδηλώνει πως τα συναισθήματα που τρέφει το 

άτομο για τον εαυτό του αντανακλούν τα συναισθήματα και τις κρίσεις των άλλων. Ο 

Mead (1934) υποστηρίζει πως ο άνθρωπος πρώτα εσωτερικεύει ιδέες και στάσεις που 

εκφράζουν οι «σημαντικοί άλλοι» για τον ίδιο και μετά διαμορφώνει την εικόνα του 

εαυτού του. Ως «σημαντικοί άλλοι», κατά τον Rosenberg (1986), εκλαμβάνονται τα 

πρόσωπα όταν έχουν μια θετική γνώμη για το άτομο και όταν η γνώμη τους αυτή 

αξιολογείται για το άτομο ως έγκυρη. Η εγκυρότητα αυτή προέρχεται από το γεγονός 

της αποδοχής του ατόμου αυτού όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων, το γεγονός της 

ταύτισης της γνώμης αυτής με την γνώμη των άλλων και, τέλος, από τον κοινωνικό 

του ρόλο. Η σειρά σημαντικότητας των άλλων, σύμφωνα με τον Rosenberg, είναι: 

μητέρα, πατέρας, αδέρφια, δάσκαλοι, φίλοι. Επιπλέον, όμως, αυτή η σειρά εξαρτάται 

και από άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου όπως η ηλικία, το φύλο κ.ά. Όπως είναι 

φυσικό, με τη πάροδο του χρόνου οι «σημαντικοί άλλοι» διαφοροποιούνται και 

κάποιοι θεωρούνται λιγότερο σημαντικοί από άλλους. Επιπλέον  μεγάλες διαφορές 

αποδίδονται στο φύλο. Έτσι, παραδείγματος χάριν, τα κορίτσια αποδίδουν 
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μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην οικογένεια απ΄ ότι τα αγόρια (Rosenberg, 1986). 

Ένας άλλος σημαντικός θεωρητικός της αυτοεκτίμησης, ο Hattie (1992), υποστηρίζει 

πως «σημαντικοί άλλοι» είναι εκείνοι που ασκούν πράγματι επίδραση στον εαυτό 

κάποιου και όχι εκείνοι που έχουν συγκεκριμένους ρόλους και δύναμη. 

     Πολλοί είναι εκείνοι που τονίζουν το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση της 

αυτοεκτίμησης. Σημαντική επίδραση στην αυτοεκτίμηση των παιδιών, για 

παράδειγμα, παίζει ο βαθμός ελέγχου που ασκούν οι γονείς σε αυτά, οι απαιτήσεις 

ώριμης συμπεριφοράς, η επικοινωνία, η αγάπη, και η αναγνώριση των επιτυχιών των 

παιδιών τους κ.ά. Οι γονείς που στόχος τους είναι να αναπτύξει το παιδί μια θετική 

αυτοεκτίμηση δείχνουν κατανόηση, ενδιαφέρον, ζεστασιά και αποδοχή. Διατηρούν 

ένα σταθερό σύστημα αξιών, συζητούν τα προβλήματά τους και ενισχύουν την 

αυτοέκφρασή τους (Τανός, 1985). 

     Για τον Epstein η θετική αυτοεκτίμηση έχει δύο πηγές. Η προσωπική αντίληψη 

του παιδιού για την αντίληψη στα μάτια των γονιών του και η αίσθηση 

αποτελεσματικότητας που αποκτά μέσα από την ενθάρρυνση για πρωτοβουλία στην 

ηλικία των 2 με 5 ετών. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη της αυτοεκτίμησης στηρίζεται 

στα προσωπικά βιώματα και στις εμπειρίες, που έχουν σημαντική συναισθηματική 

φόρτιση για το κάθε άτομο.  

     Οι Rosenberg (1965) και Coopersmith (1967) προϋπόθεση για την θετική 

αυτοεκτίμηση θεωρούν την εφαρμογή προσδιορισμένων ορίων στην παιδική 

συμπεριφορά και την παροχή αυτονομίας μέσα σε αυτά τα όρια από τους γονείς. Ως 

προς τον τρόπο διαπαιδαγώγησης, η χαμηλή αυτοεκτίμηση οφείλεται στον αυστηρό 

έλεγχο ή την ανυπαρξία ελέγχου, αφού μπορούν να εξηγηθούν ως καταπιεστική 

πειθαρχία ή απόρριψη. 
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     Υπάρχουν και άλλες θεωρίες που βλέπουν την οικογένεια στο σύνολό της, όπως η 

συστημική θεώρηση, σύμφωνα με την οποία η οικογένεια λειτουργεί ως ένα σύστημα 

όπου όλα τα μέλη αλληλοεπηρεάζονται. Τέλος, η ύπαρξη ή μη άλλων παιδιών στην 

οικογένεια, η σειρά γέννησης, η θέση του παιδιού στην οικογένεια και οι δυναμικές 

που δημιουργούνται απ΄ αυτή καθώς και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

οικογένειας είναι παράμετροι που επιδρούν στην αυτοεκτίμηση αλλά δεν έχουν 

ερευνηθεί αρκετά (Leonard, Beauvais et al., 1999). 

     Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος αλλάζει συνεχώς και βιώνει μια σειρά από νέες 

διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές της οικογενειακής 

ζωής (Παπαστάμου et al., 2001). Κάποιες πτυχές του εαυτού είναι ανεξάρτητες από 

το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και κάποιες ειδικές πτυχές του 

εαυτού επηρεάζονται από αυτό. Αυτές οι ειδικές πτυχές του εαυτού είναι που 

επιδρούν στην αυτοεκτίμηση, ή ακόμη καλύτερα στους παράγοντες που τη 

διαμορφώνουν. Για παράδειγμα, ο δυτικός πολιτισμός προάγει μια εικόνα ενός 

εαυτού ανεξάρτητου με στόχο την ικανοποίηση αναγκών και την προσωπική εξέλιξη. 

Οι άλλοι έχουν σημασία για την επιβεβαίωση της εσωτερικής εικόνας του εαυτού. 

Αντιθέτως, στους  μη δυτικούς πολιτισμούς, όπως ασιατικές ή αφρικανικές χώρες, 

κυριαρχεί η εικόνα ενός εαυτού όπου το άτομο αποτελείται από την ίδια ουσία με την 

υπόλοιπη φύση και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους άλλους, που συμμετέχουν 

συνεχώς στον προσδιορισμό του (Mann et al., 1997).  

     Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτοεκτίμησης παίζει η προσωπική 

ιστορία του ατόμου, δηλαδή γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη 

συναισθηματική φόρτιση όπως ο θάνατος ενός προσώπου, μια μακροχρόνια ασθένεια 

κ. ά. Σύμφωνα με τον Epstein “…σημασία δεν έχουν τα γεγονότα καθ’  αυτά, αλλά ο 

τρόπος ερμηνείας τους από το άτομο…’’  
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      Καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης είναι το φύλο. 

Τα κυρίαρχα πρότυπα προστάζουν στους άνδρες να είναι αυτόνομα, ανεξάρτητα 

όντα, διεκδικητικά και επιβλητικά, και στις γυναίκες να είναι ντροπαλές, 

υποχωρητικές, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κοινωνικές απαιτήσεις και σε εξάρτηση 

από τους άλλους. 

          Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την αυτοεκτίμηση είναι η ηλικία 

(Σχήμα 2.2). Η αυτοεκτίμηση δεν είναι μια έμφυτη ψυχολογική κατασκευή. 

Αναπτύσσεται και διαμορφώνεται με το πέρασμα του χρόνου, καθώς μεγαλώνουμε 

και δραστηριοποιούμαστε στη κοινωνία, μέσα από τις εμπειρίες μας και την 

αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους και με το περιβάλλον, ψυχολογικό και κοινωνικό. 

Σύμφωνα τους Robins και Trzesniewski (2005), οι οποίοι έχουν κάνει μελέτη πάνω 

σε 86 δημοσιευμένα άρθρα, η αυτοεκτίμηση παραμένει σταθερή στην παιδική ηλικία, 

πέφτει κατά την διάρκεια της εφηβείας- κυρίως στα κορίτσια- αυξάνεται πάλι κατά 

την ενηλικίωση και πέφτει ραγδαία κατά τη περίοδο των γηρατειών. Στην κάθε 

περίοδο βέβαια παρουσιάζει κάποια σταθερότητα. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιος που 

παρουσιάζει σχετικά υψηλή αυτοεκτίμηση κάποια στιγμή στη ζωή του, τείνει για 

αρκετά χρόνια να τη διατηρεί στα ίδια υψηλά επίπεδα.  

     Τέλος, το ίδιο το άτομο, σύμφωνα με τον Rosenberg (1986), έχει ενεργητικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης, ωθούμενο από δύο κίνητρα. Το ένα είναι η 

διαμόρφωση και η διατήρηση μια θετικής αυτοεκτίμησης και το άλλο μια σταθερή 

εικόνα του εαυτού που συνεπάγεται σταθερή αυτοεκτίμηση. 
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Σχήμα 2.2 Ο μέσος όρος αυτοεκτίμησης σε άντρες και γυναίκες κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους (από ‘‘Global Self-Esteem Across the Lifespan,’’ των Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling, και  Potter, 2002) 

 

2.4 Εργαλεία μέτρησης της Αυτοεκτίμησης  

     Σε ότι αφορά τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το 

αν μια έννοια που έχει οριστεί ελλιπώς μπορεί να μετρηθεί σωστά και με ακρίβεια 

(Wylie, 1974. Briggs & Cheek, 1986. Blascovich & Tomaka, 1991). Παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις ως προς την δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της αυτοεκτίμησης έχουν 

κατασκευαστεί διάφορα σχετικά εργαλεία.  

     Ο Crandal (1973), ο οποίος μελέτησε λεπτομερώς 33 εργαλεία μέτρησης, διάλεξε 

4 ως τα πιο ολοκληρωμένα για την μέτρηση της αυτοεκτίμησης: η Κλίμακα 

Αυτοεκτίμησης του Rosenberg (Rosenberg’s  Self-esteem Scale, 1965), the Janis- 
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Field Feeling of Inadequacy scale (Janis & Field, 1959), η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης 

του  Coopersmith (the Coopersmith Self- Esteem Inventory, 1967) και η Κλίμακα 

Έννοιας του Εαυτού Τέννεσι (the Tennessee Self- Concept scale, 1964). Εκτός από το 

ερωτηματολόγιο του Rosenberg, το οποίο μετράει την γενική αυτοεκτίμηση, τα 

υπόλοιπα είναι πολυδιάστατα ερωτηματολόγια και μετρούν ποικίλα συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά της αντίληψης του εαυτού. 

 

2.5 Χαρακτηριστικά υψηλής και χαμηλής Αυτοεκτίμησης 

     Από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας φαίνεται πως τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση και τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν σημαντικά 

διαφορετικά χαρακτηριστικά (βλ. Πίνακας 2.1). 

          Η πλειονότητα των ανθρώπων εμφανίζουν επίπεδα μέσης αυτοεκτίμησης. Το 

επίπεδο των ικανοτήτων και της αξίας αυτών των ανθρώπων είναι ικανοποιητικό και 

τους επιτρέπει να έχουν επαρκή απόδοση σε ότι κάνουν. Θεωρούν πως είναι άξιοι, 

χρήσιμοι και μαχητικοί όσον αφορά στην επιδίωξη των στόχων τους. Είναι 

διαλλακτικοί και συνήθως υπολογίζουν τις γνώμες των άλλων. Μπορεί να βιώνουν 

κατά καιρούς αισθήματα άγχους και ανασφάλειας, η ποιότητα της ζωής τους όμως σε 

γενικές γραμμές είναι καλή. Τα άτομα με μέση αυτοεκτίμηση αποδίδουν 

ικανοποιητικά σε πολλούς τομείς της ζωής τους αλλά παράλληλα είναι λιγότερο 

αυτόνομα και ανοιχτά σε νέες εμπειρίες καθώς και περισσότερο ευάλωτα σε κάποιες 

καταστάσεις (Παπάνης, 2004). 
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Πίνακας 2.1 

Βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΥΨΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

 Παραγωγικότητα 

 Δημιουργικότητα, φαντασία 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών, 

προσαρμοστικότητα  στις 

αλλαγές 

 Δεν μεμψιμοιρούν για τις 

αναποδιές της ζωής τους 

 Ηγετική προσωπικότητα 

 Θεωρούν πως είναι άξιοι να 

αγαπηθούν 

 Φροντίδα για τον συνάνθρωπό 

τους αλλά και δεκτικότητα στη 

περιποίηση των άλλων  

 Εμπλοκή σε συναισθηματικές 

σχέσεις 

 Σημαντικός βαθμός 

αυτογνωσίας 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

 Φόβος απόρριψης, καχυποψία 

 Αισθήματα κατωτερότητας και 

ανασφάλειας 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 

δυνάμεις 

 Επικοινωνιακά προβλήματα, 

εξαρτημένοι από την οικογένεια  

 Διάχυτο άγχος, αισθήματα 

απογοήτευσης 

 Υπερβολικό ενδιαφέρον για την 

γνώμη των άλλων\ 

 Αρνητική θεώρηση της 

πραγματικότητας 

 Αποφυγή έκφρασης προσωπικής 

άποψης και διεκδίκησης 

δικαιωμάτων 

 Μοναξιά, απόγνωση 

 Έλλειψη κινήτρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΗΣ 

3.1 Εισαγωγή 

    Η ικανοποίηση από τη ζωή (life satisfaction) είναι μια πολυδιάστατη έννοια, 

γεγονός που κάνει δύσκολη την προσπάθεια προσδιορισμού και μέτρησής της. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή συχνά προσδιορίζεται μέσα από δύο άλλες πολύ 

σημαντικές επιστημονικές έννοιες, την υποκειμενική ευημερία (subjective well-

being) και την ποιότητα ζωής (quality of life). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μελέτη της 

ικανοποίησης από τη ζωή σε πληθυσμό κωφών ενηλίκων είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη τόσο στη ξένη βιβλιογραφία όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποσαφήνιση των όρων αυτών και να 

δώσουμε μια πιο οριοθετημένη εικόνα της ικανοποίησης από τη ζωή. 

3.2 Ορισμοί και Θεωρίες της Ικανοποίησης από τη Ζωή 

     Οι Cummins και Nistico (2002) υποστήριξαν πως η ικανοποίηση από τη ζωή δεν 

αποτελεί απλή αντανάκλαση πραγματικών γεγονότων και συνθηκών. Πρόκειται για 

τη συναισθηματική διάθεση και τη γνωστική εκτίμηση που κάνει το άτομο για τα 

γεγονότα και τις συνθήκες της ζωής του. Αρκετά χρόνια πριν οι Shin και Johnson 

(1978) όρισαν την ικανοποίηση από τη ζωή ως τη σφαιρική εκτίμηση της ποιότητας 

ζωής του ατόμου σύμφωνα με τα κριτήρια που οι ίδιοι θέτουν, ενώ ο Frisch (2000) 

υποστήριξε πως πρόκειται για την υποκειμενική αξιολόγηση του ατόμου για το βαθμό 

που έχουν εκπληρωθεί οι σημαντικότεροι στόχοι του, ανάγκες και επιθυμίες.   

     Σύμφωνα με τους Pavot και Diener (1993) η ικανοποίηση από τη ζωή είναι μια 

γνωστική διαδικασία. Τα άτομα αξιολογούν την ποιότητα της ζωής τους, σύμφωνα με 
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τα δικά τους κριτήρια, επομένως δε πρόκειται για μόνιμο και αντικειμενικό 

χαρακτηριστικό αλλά για χαρακτηριστικό που επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και 

ατομικούς παράγοντες. Το άτομο συγκρίνει τις δικές του συνθήκες ζωής με τα 

κριτήρια που το ίδιο έχει θέσει.  

     Μια πιο διαδεδομένη θεωρία, με περισσότερους υποστηρικτές, είναι αυτή που 

υποστηρίζει ο Diener (1984). Η ικανοποίηση από τη ζωή είναι ένα από τα τρία 

συστατικά της υποκειμενικής ευημερίας. Τα άλλα δύο είναι το θετικό συναίσθημα, 

και τα χαμηλά επίπεδα αρνητικού συναισθήματος. Τα δύο αυτά συστατικά 

αποτυπώνουν την καθημερινή συναισθηματική εμπειρία του ατόμου (Diener et al., 

1999). Για τον Diener (1984) η υποκειμενική ευημερία αποτελεί δείκτη της ποιότητας 

ζωής. Επιπλέον σχετίζεται με τον τρόπο που οι άνθρωποι αξιολογούν τη ζωή τους 

μέσα από τις συναισθηματικές αντιδράσεις στα γεγονότα που τους συμβαίνουν, τις 

κρίσεις για την ικανοποίηση από τη ζωή, τόσο γενικά όσο και σε συγκεκριμένους 

τομείς. 

     Μια άλλη προσέγγιση που φέρνει πιο κοντά τους όρους της ικανοποίησης από τη 

ζωή και της υποκειμενικής ευημερίας είναι αυτή των Flanagan (1978) και Pullium 

(1989). Όρισαν  την υποκειμενική ευημερία ως την ικανοποίηση που βιώνει το άτομο 

σε διάφορους τομείς της ζωής του, όπως στις σχέσεις του με τα μέλη της οικογένειάς 

του, την υγεία των αγαπημένων του προσώπων, την προσωπικότητα του, τη σχέση με 

τον σύντροφο, τους στενούς του φίλους, την προσωπική του εξέλιξη, έκφραση και 

δημιουργικότητα.  

    Για τους Diener, Emmons, Larsen και Griffin (1985) η ικανοποίηση από τη ζωή 

και η ικανοποίηση σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής αποτελούν τα γνωστικά 

συστατικά της υποκειμενικής ευημερίας, επειδή βασίζονται σε αξιολογικές 
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πεποιθήσεις ενός ατόμου για τη ζωή του. Όπως διακρίνουμε την ικανοποίηση της 

ζωής σε διαφορετικούς τομείς, υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση που μελετάει 

ταυτόχρονα όλες τα πτυχές της ικανοποίησης και συνδυάζει τα συναισθήματα που 

προκύπτουν από τη συνολική εκτίμησή της (Vermunt, Spaans & Zorge, 1989). 

     Συνοψίζοντας, η ικανοποίηση της ζωής αποτελεί τη γενικευμένη κρίση των 

ανθρώπων όταν θεωρούν τη ζωή τους ως σύνολο, ενώ τα συναισθηματικά στοιχεία 

της υποκειμενικής ευημερίας αναφέρονται στη διαρκή παρουσία των ευχάριστων 

συναισθημάτων που οφείλονται στις θετικές εκτιμήσεις των καταστάσεων που 

βιώνουν (Diener, 1994). Είναι σημαντικό να οριοθετήσουμε την διαφορά με την 

ποιότητα ζωής, για την οποία υπάρχουν πιο πολλά στοιχεία στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Εδώ θα ασχοληθούμε με έναν πιο στενό ορισμό την ικανοποίησης από 

τη ζωή. 

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Ικανοποίηση από τη ζωή 

     Προσεγγίζοντας την ικανοποίηση της ζωής ως συστατικό της υποκειμενικής 

ευημερίας, στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την υποκειμενική ευημερία και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση από τη 

ζωή. 

     Σε ότι αφορά τους λεγόμενους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. εισόδημα) 

τα εμπειρικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι οι παράγοντες αυτοί ελάχιστα επιδρούν 

στην διαμόρφωση της υποκειμενικής ευημερίας (Vermunt et al., 1989. Rain, Lane & 

Steiner, 1991. Diener &Suh, 1998. Pinquart and Sorensen, 2000). 

     Σε ότι αφορά τη σχέση της οικογενειακής κατάστασης με την υποκειμενική 

ευημερία, οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται θετικά (Myers, 2000). Έτσι οι παντρεμένοι 
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τείνουν να είναι γενικά πιο ευτυχισμένοι από τους ανύπαντρους, ανεξάρτητα αν είναι 

χωρισμένοι ή μόνοι την στιγμή που αξιολογούν την υποκειμενική τους ευημερία. Ο 

ίδιος υποστηρίζει πως περισσότερο δυστυχισμένα είναι εκείνα τα άτομα που ζουν σε 

ένα δυστυχισμένο γάμο και δεν καταφέρνουν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που 

συνεπάγεται μια υγιής σχέση, όπως είναι η συντροφικότητα, η οικειότητα, το 

μοίρασμα (Myers, 2000).  

     Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η επίδραση του γάμου φαίνεται να είναι 

διαφορετική στις γυναίκες και τους άντρες, σύμφωνα με τους Mroczek και Kolarz 

(1998). Ειδικότερα οι παντρεμένες γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένες στη 

ζωή τους σε σύγκριση με τους άντρες .Αυτό φαίνεται αναλυτικότερα στο παρακάτω 

σχήμα (3.1) που είναι βασισμένο στους Lee, Seccombe και Shehan (1991). 

 

 

Σχήμα 3.1 Η υποκειμενική ευημερία (SWB) παντρεμένων και μη, γυναικών και 

αντρών , 1972-1989 (Lee, Seccombe και Shehan (1991) από Diener et al. , 1999) 
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     Σε ότι αφορά τη σχέση της ηλικίας με την υποκειμενική ευημερία καμία έρευνα 

δεν έδειξε πως επηρεάζει την ικανοποίηση. Στο σχήμα 3.2 φαίνεται η ευτυχία σε 

σχέση με την ηλικία σε έρευνα που έκανε ο Easterlin (2006). Παρατηρούμε τον 

κύκλο που κάνει η ευτυχία στη ζωή (σχήμα 3.2). Από ότι μπορούμε να συμπεράνουμε 

και από το σχήμα υπάρχει μια αυξομείωση της ηλικίας, με την κορύφωση της 

ικανοποίησης στην ηλικία των 50 ετών.  

 

 

Σχήμα 3.2 Ο κύκλος της ευτυχίας (από Easterlin, 2006, σελ. 472) 

         Συμπερασματικά λοιπόν βλέπουμε πως η ηλικία (Diener & Suh, 1998), το φύλο 

(Fujita, Diener & Sandvik, 1991), η φυλή, η οικογενειακή κατάσταση και το 

θρήσκευμα (DeNeve & Cooper, 1998) ως συνθήκες ζωής ελάχιστα επιδρούν στη 

διαμόρφωση της υποκειμενικής ευημερίας. Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1999) 

οι άνθρωποι έχουν τη τάση να πιστεύουν ότι ο πλούτος σχετίζεται με την 

υποκειμενική ευημερία, όμως η έρευνα έδειξε πως η συσχέτιση μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και υποκειμενικής ευημερίας είναι πολύ μικρή. 

Συμπεραίνουμε τελικά πως τα χρήματα δε φέρνουν την ευτυχία (Myers, 2000).  
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          Τελικά η ικανοποίηση από τη ζωή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (3.3), 

παραμένει σταθερή ενώ μπορεί να μεταβάλλεται τόσο η ηλικία όσο και η οικονομική 

κατάσταση (Diener &Suh, 1998). 

 

 

Σχήμα 3.3 Ικανοποίηση ζωής σε σχέση με το εισόδημα και τον γάμο (Diener & Suh, 

(1998) από Diener et al. ,1991) 

     Σύμφωνα με τους Diener, Suh, Lucas και Smith (1999), μικρή αλλά σημαντική 

επίδραση έχει βρεθεί πως έχει το εκπαιδευτικό επίπεδο με την ικανοποίηση από τη 

ζωή. Η ικανοποίηση από τη ζωή επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο κατά τον 

εξής τρόπο: καθώς  τα άτομα ακολουθούν μια πορεία εκπαίδευσης έχουν πιο εύκολα  

την δυνατότητα να προσαρμόζονται στης εξελίξεις που συμβαίνουν και προσπαθούν 

να έρθουν γενικότερα πιο κοντά σε στόχους που έχουν θέσει στη ζωή τους. Αυτό τους 

κάνει να νιώθουν πιο ικανοποιημένοι από αυτήν. 

     Συνολικά, οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει σε γενικό πληθυσμό σε σχέση  

με τους δημογραφικούς παράγοντες και την ικανοποίηση έδειξαν πως δεν έχουν 
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σχέση (Diener & Myers, 1995, Diener et al., 1999). Σύμφωνα με τον Michalos (1980, 

1986) οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν λιγότερο από το 10% την 

διακύμανση της ικανοποίησης από τη ζωή, ενώ σύμφωνα με τους Campbell, 

Converes και Rodger (1976) οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν κάτω από το 

20% την διακύμανση της υποκειμενικής ευημερίας. Επίσης σε έρευνα των Proctor, 

Linley και Maltby (2009b), όπου επανεξέτασαν 141 εμπειρικές μελέτες για την 

ικανοποίηση των παιδιών έως και 19 ετών, κανένας δημογραφικός παράγοντας δεν 

επηρέασε την ανάπτυξη της ικανοποίησης. Τέλος οι Diener και οι άλλοι (1999) 

κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, σε έρευνα που αφορούσε γενικά την εξέλιξη της 

υποκειμενικής ευημερίας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, πως οι δημογραφικοί 

παράγοντες λίγη επίδραση έχουν στην εξέλιξη της υποκειμενικής ευημερίας του 

ανθρώπου. 

 

           

3.4 Ικανοποίηση από τη ζωή ως αποτέλεσμα κοινωνικής σύγκρισης 

 

     Πέρα από τους αντικειμενικά προσδιοριζόμενους παράγοντες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω π.χ. φύλο, ηλικία κ.λ.π. ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στην υποκειμενική 

διάσταση της ικανοποίησης από τη ζωή. 

     Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία της σύγκρισης, η ικανοποίηση από τη ζωή δεν 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως η εκπαίδευση ή τα χρήματα (Vohra & Adair, 

2000) αλλά από τον τρόπο  που τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται τα γεγονότα και 

αξιολογούν τη ζωή τους, με βάση τα σημαντικά για εκείνους πρότυπα (Vermunt et 

al., 1989). Άλλη έρευνα έδειξε πως το μέγεθος της απόκλισης μεταξύ αυτών που 
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κάποιος επιθυμεί και εκείνων που έχει, επηρεάζει την ικανοποίηση από τη ζωή 

(Michalos, 1986). 

     Στην κοινωνική σύγκριση αναφέρθηκε και ο Wood (1996). Ο ίδιος όρισε την 

κοινωνική σύγκριση ως τη γνωστική επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν ένα ή 

περισσότερα άτομα σε σύγκριση με τον εαυτό. Πρόσθεσε πως η κοινωνική σύγκριση 

συνίσταται σε τρεις διεργασίες: α) στη πρόσληψη κοινωνικών πληροφοριών, β) στην 

επεξεργασία τους και γ) στην συναισθηματική αντίδραση του ατόμου σε αυτές τις 

πληροφορίες. Τα άτομα, λοιπόν, έχουν την τάση να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με 

τους άλλους σε πολλά επίπεδα, μεταξύ άλλων οι περασμένες συνθήκες διαβίωσης, οι 

προσδοκίες, τα ιδανικά επίπεδα ικανοποίησης και αναγκών ή στόχων. 

     Έτσι, άλλες έρευνες (Kenrick, Montello, Guiteress & Trost, 1993, Klein & Kunda, 

1993) έδειξαν πως ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που από τη σύγκριση με τους άλλους 

νιώθουν ανώτεροι, ενώ δυστυχισμένοι είναι εκείνοι που νιώθουν πως υστερούν. Σε 

έρευνα που έγινε σε Ινδούς που εργάζονταν στο Καναδά (Vohra & Adair, 2000) 

βρέθηκε ότι η αίσθηση ικανοποίησης της ζωής των μεταναστών διαμορφώνονταν από 

τη σύγκριση με τους άλλους παρά από τις ανέσεις τους, τα υλικά αγαθά που είχαν, τα 

εκπαιδευτικά και τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα. 

     Ωστόσο στον αντίποδα της θεωρίας της σύγκρισης βρίσκεται η θεωρία που 

υποστηρίζει πως η υποκειμενική ευημερία διαμορφώνεται βάσει της απόλυτης 

ποιότητας ζωής και όχι της σχετικής. Οι Veenhoven & Ehrhardt (1995), 

ακολουθώντας αυτή τη θεωρία υποστηρίζουν πως ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι 

που απολαμβάνουν τις συνθήκες της ζωής που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, ακόμη 

και αν γνωρίζουν πως υπάρχουν άτομα που διαβιούν σε καλύτερες συνθήκες. 
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3.5 Τρόποι μέτρησης της Ικανοποίησης από τη ζωή 

 

     Ως προς την εμπειρική προσέγγιση της ικανοποίησης από τη ζωή, δύο είναι τα 

κυρίαρχα μοντέλα: α) τα μονοδιάστατα μοντέλα και β) τα πολυδιάστατα μοντέλα. Τα 

μονοδιάστατα μοντέλα προσεγγίζουν την ικανοποίηση από τη ζωή ως μια συνολική 

εκτίμηση. Θεωρούν ότι το γενικό αποτέλεσμα μπορεί με ακρίβεια να εκφράσει τα 

διαφορετικά επίπεδα αυτής της μεταβλητής, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο 

για να αξιολογήσουν αυτή την τιμή. Μερικές από τις μονοδιάστατες κλίμακες που 

στοχεύουν στην συνολική αξιολόγηση της ζωής είναι η Students’ Life Satisfaction 

Scale (Huebner, 1991), η Satisfaction With Life Scale (Diener, et al. 1985), η 

Perceived Life Satisfaction Scale (Adelman, Taylor & Nelson, 1989).  

     Από την άλλη, η πολυδιάστατη προσέγγιση για την ικανοποίηση από τη ζωή 

θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικές οι αξιολογήσεις που κάνει το άτομο για κάθε τομέα 

της ζωής του χωριστά. Συνεπώς οι πολυδιάστατες κλίμακες αξιολογούν τους 

επιμέρους τομείς της ζωής. Ένα τέτοια παράδειγμα είναι του Huebner (1994) η 

Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, η οποία διακρίνει πέντε 

παράγοντες οικογένεια, φίλους, σχολείο, περιβάλλον και εαυτό, κάτω από ένα 

ανώτερο ιεραρχικά παράγοντα αυτόν της γενικής ικανοποίησης. 

     Για την μέτρηση της ικανοποίησης της ζωής έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως 

κλίμακες αυτοαναφοράς οι οποίες αποτελούνταν από μια ή περισσότερες ερωτήσεις, 

οι οποίες παρά τις ισχυρές ψυχομετρικές τους ιδιότητες αποτελούν μια μόνο 

προσέγγιση στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης μεταβλητής (Diener, 1984). Αφού η 

υποκειμενική ευημερία είναι εξ ορισμού υποκειμενική για να αντισταθμιστούν 

πιθανά λάθη, τα οποία μπορεί να οφείλονται στη διάθεση του ατόμου την ώρα που 
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άπαντα το ερωτηματολόγιο, στις κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις κ.ά., καλό θα 

ήταν να γίνεται ένας συνδυασμός με άλλου τύπου μετρήσεις. Κάποιες άλλες πιο 

αποτελεσματικές συνδυαστικές μέθοδοι είναι η συστηματική καταγραφή της 

υποκειμενικής ευημερίας πολλές διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας μέρας 

σε ένα διάστημα από μία έως τέσσερις εβδομάδες. Αυτή ονομάζεται Experience 

Sampling Method σε συνδυασμό με τις αναφορές φίλων και συγγενών. Οι φίλοι και 

συγγενείς συμπληρώνουν τις ίδιες κλίμακες για άλλα άτομα και πρέπει να 

συμπεράνουν τα υποκειμενικά συναισθήματα των άλλων από αυτά που λένε ή 

κάνουν καθώς  δεν μπορούν να τα δουν άμεσα. Συμπληρωματική λειτουργία, επίσης, 

μπορούν να έχουν η καταγραφή θετικών και αρνητικών αναμνήσεων, η συνέντευξη 

μετά από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και οι φυσιολογικοί δείκτες, όπως 

είναι η πίεση και η θερμοκρασία, ο τόνος της φωνής και οι εκφράσεις του προσώπου 

(Lucas & Diener, 2004). 

     Σχετικά με τις κλίμακες αυτοαναφοράς οι Lucas και Diener (2004) υποστήριξαν 

πως είναι μια απλή και οικονομική μέθοδος η οποία έχει αξιοπιστία ακόμη και σε 

περιπτώσεις που βασίζονται σε μια μόνο ερώτηση. Είναι καλό να χρησιμοποιούνται 

όταν απαιτείται μια σύντομη μέτρηση. Καθώς η υποκειμενική ευημερία είναι μια 

σύνθετη δομή που απαιτεί περισσότερες ερωτήσεις για την συγκέντρωση 

πληροφοριών, οι κλίμακες με μία ερώτηση σε γενικές γραμμές δεν επαρκούν. 

     Κατά τους Gilman και Huebner (2003) οι κλίμακες αυτοαναφοράς παρά τους 

όποιους περιορισμούς είναι έγκυρες σε ηλικίες άνω των οκτώ ετών. Επιπλέον 

υπάρχουν μονοδιάστατες και πολυδιάστατες κλίμακες για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης από τη ζωή. Οι διαφορετικές κλίμακες που δημιουργήθηκαν είναι 
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αποτέλεσμα των διαφορετικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της 

ικανοποίησης της ζωής.  

3.6 Ικανοποίηση Ζωής και Κώφωση 

 

    Αναζητώντας πληροφορίες στη βιβλιογραφία, τόσο την ελληνική όσο και τη 

διεθνή, για την μελέτη της ικανοποίησης ζωής κωφών ενηλίκων φάνηκε πως τα 

υπάρχοντα εμπειρικά στοιχεία είναι αρκετά περιορισμένα. Σύμφωνα με τους Mehnert 

et al. (1990) το 68% των ατόμων με κάποια αναπηρία είχαν αρκετή ως και υψηλή 

ικανοποίηση από τη ζωή τους ακολουθώντας τα ποσοστά ατόμων χωρίς αναπηρία. 

Ενώ οι Diener και Diener (1995) συμπέραναν πως τα άτομα με μία αναπηρία έχουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με τα άτομα που βιώνουν πολλαπλές 

αναπηρίες ή ψυχολογικές δυσλειτουργίες.  

     Ως προς τα κωφά και βαρήκοα άτομα η ικανοποίηση από τη ζωή έχει κυρίως 

μετρηθεί σε σχέση με άλλους παράγοντες. Έτσι, στον Hintermair (2007) αναφέρθηκε  

μια αδημοσίευτη έρευνα του Maxwell-McCaw (2001) που αφορούσε 3050 κωφά και 

βαρήκοα άτομα σε σχέση με την ταυτότητα τους, την αυτοεκτίμηση και την 

ικανοποίηση γενικά από τη ζωή τους. Στην έρευνα διαπιστώθηκε πως τα άτομα με 

διαπολιτισμική ταυτότητα και με ταυτότητα Κωφών έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση 

και ικανοποίηση από τη ζωή από αυτά που έχουν ταυτότητα μόνο των Κωφών ή μόνο 

ακουόντων. 

     Ένας άλλος παράγοντας που έχει μετρηθεί συνδυαστικά με την ικανοποίηση από 

τη ζωή είναι η χρήση της γλώσσας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με 

τους Leigh, Max-McCaw, Bat-Chava & Christiansen (2009) όταν η γλώσσα 

επικοινωνίας στον σπίτι είναι κατανοητή τα άτομα αναπτύσσουν υψηλότερη 

ικανοποίηση γενικότερα από τη ζωή. 
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     Αξίζει να σημειωθεί πως άλλος ένας παράγοντας που φαίνεται πως επηρεάζει την 

ικανοποίηση ζωής σε κωφά και βαρήκοα παιδιά είναι το είδος εκπαίδευσης που 

ακολουθούν. Καθώς το δικό μας ενδιαφέρον εστιάζει σε ενήλικα κωφά και βαρήκοα 

άτομα, απλά θα αναφέρουμε ότι κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως η εκπαίδευση 

σε ειδικά σχολεία που απευθύνονται σε Κωφούς μαθητές οδηγεί σε υψηλότερη 

ικανοποίηση ενώ η εκπαίδευση σε γενικά σχολεία έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή ( Munoz-Baell and Ruiz, 2000). Το υποστηρικτικό 

περιβάλλον των ειδικών σχολείων είναι αυτό που βοηθάει στην υψηλότερη 

ικανοποίηση από τη ζωή. Στον αντίποδα βρίσκονται κάποιοι άλλοι ερευνητές, οι 

οποίοι υποστηρίζουν πως τα ειδικά σχολεία δε βοηθούν στην υψηλότερη ικανοποίηση 

από τη ζωή (Bat- Chava, 2000. Mertens, 1989) λόγω του στιγματισμού που βιώνουν 

στα σχολεία αυτά και της άνισης έκθεσής τους στις περεταίρω κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με ακούοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο    

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

     Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθεί η ικανοποίηση 

ζωής και η αυτοεκτίμηση κωφών και βαρήκοων ενηλίκων. Ειδικότερα: πρώτος 

στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της συνολικής αυτοεκτίμησης 

των κωφών και βαρήκοων ενηλίκων. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να 

διερευνηθεί η πιθανή επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ. ηλικία, 

φύλο, οικογενειακή κατάσταση, κώφωση μητέρας/πατέρα κλπ) στην συνολική 

αυτοεκτίμηση των κωφών και βαρήκοων ενηλίκων. Τρίτος στόχος ήταν να 

διερευνηθεί η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή των κωφών και βαρήκοων 

ενηλίκων. Τέταρτος στόχος ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

κώφωση μητέρας/πατέρα κλπ) στην συνολική ικανοποίηση ζωής των κωφών και 

βαρήκοων ενηλίκων. Τέλος, πέμπτος στόχος ήταν να διερευνηθεί η πιθανή σχέση 

μεταξύ αυτοεκτίμησης και ικανοποίηση ζωής στους κωφούς και βαρήκοους ενήλικες. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

Μεθοδολογία 

5.1 Συμμετέχοντες 

     Στην έρευνα συμμετείχαν 52 άτομα. Από αυτά οι 26 ήταν άντρες (50%) και οι 26 

γυναίκες (50%). Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 21 έως και 75 ετών 

(Μ.Ο. = 34,26, Τ.Α. =10,19). Σε σχέση με την κατάσταση της κώφωσής τους, οι 30 

ήταν εκ γενετής κωφοί ενώ οι 22 γεννήθηκαν ακούοντες αλλά έχασαν στην συνέχεια 

την ακουστική τους ικανότητα. Το ποσοστό της κώφωσης των συμμετεχόντων 

κυμαίνεται από 55% έως και 100% (Μ.Ο. = 75%, Τ.Α. = 10,47%). Αναφορικά με την 

οικογενειακή τους κατάσταση οι 26 ήταν παντρεμένοι ή βρίσκονταν σε μακροχρόνια 

σχέση (50%), ενώ οι 26 ήταν ανύπαντροι ή δεν είχαν κάποια σταθερή σχέση (50%).  

Ως προς την εκπαίδευσή τους, αυτοί που τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση, ήταν 10 

άτομα (18,9%),  απόφοιτοι λυκείου ήταν 18 άτομα (34,6%), ενώ ανώτατη εκπαίδευση 

είχαν 24 άτομα (46,3%). 

     Επιπλέον ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ποια κοινότητα 

εντάσσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, έχοντας τις εξής επιλογές: Κωφοί, ακούοντες ή 

και τα δύο. Οι 33 (63,5%) από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως θεωρούν τον εαυτό 

τους μέλος της κοινότητας των Κωφών. Οι 9 (17%) απάντησαν πως ανήκουν στην 

κοινότητα των ακουόντων, ενώ οι 10 (18,9%) θεωρούν πως ανήκουν τόσο στην 

κοινότητα των Κωφών όσο και στη κοινότητα των ακουόντων (Πίνακας 5.1). 
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Πίνακας 5.1 

Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των συμμετεχόντων στην έρευνα ως 

προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αντιληπτή 

ταυτότητα και την κατάσταση κώφωσης. 

Μεταβλητές  Ν % 

Φύλο Αγόρια 26 50 

 Κορίτσια 26 50 

    

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Παντρεμένοι 26 50 

Ανύπαντροι 26 50 

    

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Βασική εκπαίδευση 10 18,9 

Απόφοιτη Λυκείου 18 34,6 

Ανώτατη εκπαίδευση 24 46,3 

    

Αντιληπτή 

Ταυτότητα 

Κωφών 33 63,5 

Ακουόντων 9 17 

Και τα δύο 10 18,9 

    

Κατάσταση 

κώφωσης 

Εκ γενετής 30 57,6 

Επίκτητα 22 42,3 

 

      

5.2 Ερευνητικά εργαλεία 

     Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο 

αποσκοπούσε στην εκτίμηση της συνολικής αυτοεκτίμησης και το δεύτερο στην 
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εκτίμηση της ικανοποίησης από τη ζωή. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και 

παρείχαν επαρκείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. Τα δυο ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εμπειρική εργασία αναλύονται στη συνέχεια και 

παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

 

5.2.1 Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης 

     Για την μέτρηση του βαθμού αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

μέτρησης της αυτοεκτίμησης (RSE) του Morris Rosenberg (1965). Είναι ένα εργαλείο 

μέτρησης της αυτοεκτίμησης που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία. Σχετικά 

με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του εν λόγω εργαλείου, υπάρχει πληθώρα 

ερευνών που το επιβεβαιώνει (McCarthy & Hoge. 1982, Silbert & Tippett, 1965). 

Στην αρχική του μορφή αποτελείται από 10 ερωτήματα που έχουν ως στόχο να 

μετρήσουν της σφαιρική αυτοεκτίμηση (global self-esteem) του ατόμου. Οι μισές 

ερωτήσεις έχουν θετική διατύπωση μετρούν, δηλαδή, την υψηλή αυτοεκτίμηση και 

αφορούν δηλώσεις του τύπου: «Νιώθω ότι σαν άνθρωπος διαθέτω αρκετά καλά 

χαρακτηριστικά». Οι άλλες μισές έχουν αρνητική διατύπωση και μετρούν την χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αφορούν δηλώσεις του τύπου: «Μερικές φορές νομίζω πως δεν 

είμαι καθόλου καλός». 

     Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη πιλοτική μας έρευνα αφαιρέθηκαν τρεις 

ερωτήσεις γιατί δεν ήταν απολύτως κατανοητές από τους συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο περιεχόμενο των 7 προτάσεων για το 

πόσο συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο της κάθε δήλωσης χρησιμοποιώντας μια 

κλίμακα Likert 5 σημείων (όπου 1= Καθόλου/ Ποτέ, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 

5= Πάρα πολύ/ Πάντα). 
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5.2.2 Ερωτηματολόγιο Υποκειμενικής Ευημερίας 

     Για την εκτίμηση της υποκειμενικής ευημερίας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 

Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Scale), σχεδιάστηκε από την Πλατσίδου  

(Platsidou, 2013) για την εξέταση ακουόντων ενηλίκων. Είναι βασισμένη σε 

υπάρχουσες κλίμακες όπως το Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Ζωής (The Life 

Satisfaction Inventory) του Neugarten και των συνεργατών του (Neugarten et  al., 

1961)  και την Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (The Satisfaction with Life Scale ) του 

Diener και των συνεργατών του (Diener et al., 1985). Πρόκειται λοιπόν για εργαλείο 

που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει πόσο ικανοποιημένοι είναι οι συμμετέχοντες σε 

διάφορες πτυχές της ζωής τους. Απαντούν σε μια 5βάθμη κλίμακα (όπου 1= 

Καθόλου/Ποτέ, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Πάρα πολύ/Πάντα). Στην αρχική 

του μορφή το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 14 ερωτήσεις. Μετά όμως από την 

πιλοτική έρευνα που διεξάχθηκε αφαιρέθηκε μια ερώτηση καθώς δεν ήταν εύκολα 

κατανοητή από τους ερωτηθέντες.  

5.3 Διαδικασία 

 

     Η ανεύρεση των συμμετεχόντων στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στα κοινωνικά 

δίκτυα του ερευνητή. Συγκεκριμένα επισκέφτηκε το «Κέντρο Ελληνικής 

Νοηματικής», το κέντρο ελληνικής νοηματικής «Έκφραση», το Κέντρο Κωφών 

«Πανόραμα» και το Σύλλογο Κωφών στους Αμπελόκηπους. Το μεγαλύτερο μέρος 

των ερωτηματολογίων απαντήθηκαν από δασκάλους νοηματικής γλώσσας και 

Κωφούς που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, δηλαδή Κωφούς συγγενείς τους ή 

ανθρώπους που κοινωνικοποιούνται στα φροντιστήρια αυτά. Σε κάποιους από αυτούς 

χρησιμοποιήθηκε η νοηματική γλώσσα για να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητές οι 

ερωτήσεις των ερωτηματολογίων. 
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     Στη συνέχεια διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα σε ένα δείγμα τριών Κωφών 

ενηλίκων. Διεξήχθη στο χώρο επιλογής των ερωτηθέντων. Από τα αποτελέσματα της 

πιλοτικής έρευνας φάνηκε ότι κάποιες από τις δηλώσεις των ερωτηματολογίων είτε 

έπρεπε να αφαιρεθούν είτε να διατυπωθούν διαφορετικά για να γίνουν περισσότερο 

κατανοητά.  Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο της Πλατσίδου για την μέτρηση 

της ικανοποίησης από τη ζωή στην αρχική του μορφή ήταν το εξής:  

1. Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η και νιώθω  

 γαλήνη μέσα μου.                                                                                                                                                                          

2. Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον σε μερικούς τομείς 

       της ζωής μου.                                                                                            

3. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την κοινωνική μου ζωή.                    

4. Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου, έχω αποδεχτεί τις  

αδυναμίες μου και τα σφάλματά μου σε γενικές γραμμές. 

5. Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο νόημα. 

6. Συνήθως αναπτύσσω στενές σχέσεις με τους άλλους.                               

7. Μου αρέσει να συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες.                      

8. Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος  

για την κοινωνία και για τους άλλους 

9. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα ή  

κοινότητα, η οποία με υποστηρίζει.                                                            

10. Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με άλλους  

ανθρώπους 

11. Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος/η παρά απαισιόδοξος/η 

12. Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ για την επίτευξή τους                                                                                       
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13. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να πραγματοποιήσω  

       τις επιθυμίες μου 

14. Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου 

 

Ενώ η τελική του μορφή ήταν η εξής: 

1. Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η  

2. Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον για κάποια πράγματα στη ζωή μου.                                                                                            

3. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την ζωή μου μαζί με τους άλλους ανθρώπους.                                                                           

4. Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο νόημα.                              

5. Συνήθως αναπτύσσω στενές σχέσεις με τους άλλους.                               

6. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομαδικές  δραστηριότητες (δηλαδή να κάνω διάφορα 

πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους) 

7. Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και για τους 

άλλους.                                                       

8. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια κοινωνική ομάδα ή κοινότητα, η οποία με υποστηρίζει.                                                          

9. Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με άλλους ανθρώπους.                                                                                                  

10. Πιστεύω ότι βλέπω τα πράγματα περισσότερα θετικά παρά αρνητικά. 

11. Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ να τους καταφέρνω.      

12. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να καταφέρω αυτά που θέλω.                                                                                            

13. Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου.                

 

  

     Όπως είναι φανερό αφαιρέθηκε μια ερώτηση που δεν γίνονταν κατανοητή στους 

συμμετέχοντες της πιλοτικής έρευνας και άλλαξαν οι λέξεις σε κάποιες ερωτήσεις για 

τον ίδιο ακριβώς λόγο. Την ίδια στιγμή στην ερώτηση 6 προστέθηκε και ένα 
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παράδειγμα, ως απαραίτητα στοιχείο για την κατανόηση της πρότασης. Ενώ το 

ερωτηματολόγιο του Rosenberg που είχε αρχικά είχε της εξής μορφή: 

1. Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος/η από τον εαυτό μου 

2. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλός 

3.  Νιώθω ότι σαν άνθρωπος διαθέτω αρκετές αρετές 

4.  Είμαι ικανός να κάνω πράγματα εξίσου καλά με τους περισσότερους 

ανθρώπους 

5. Νιώθω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα οποία να 

αισθάνομαι υπερήφανος/ η 

6. Κάποιες φορές, ασφαλώς, νιώθω ότι δεν  είμαι χρήσιμος/ η σε τίποτα     

7. Αισθάνομαι ότι σαν άνθρωπος αξίζω το λιγότερο όσο και οι άλλοι 

8. Μακάρι να μπορούσα να σέβομαι περισσότερο τον εαυτό μου 

9.  Γενικά, νιώθω ότι είμαι αποτυχημένος/ η 

10. Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου 

 

Ενώ η τελική μου το μορφή ήταν η εξής: 

                                                                                                                                                                                                

1. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλός.                       

2. Νιώθω ότι σαν άνθρωπος διαθέτω αρκετά χαρακτηριστικά.                                                                                                                                                                              

3. Είμαι ικανός να κάνω πράγματα τόσο καλά όσο και οι άλλοι  

άνθρωποι.  

4. Νιώθω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα οποία να αισθάνομαι 

υπερήφανος/ η  

5. Κάποιες φορές, ασφαλώς, νιώθω ότι δεν  είμαι χρήσιμος/ η 

σε τίποτα   
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6. Μακάρι να μπορούσα να σέβομαι περισσότερο τον εαυτό μου 

7. Γενικά, νιώθω ότι είμαι αποτυχημένος/η                       

                                                                      

     Και εδώ είναι φανερό πως αφαιρέθηκαν 3 ερωτήσεις και άλλαξαν κάποιες λέξεις 

που δεν γίνονταν κατανοητές στην πιλοτική μας έρευνα. Μια σημαντική αλλαγή 

χρειάστηκε να γίνει και στο ερωτηματολόγιο των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

Πιο συγκεκριμένα στον αρχικό ερωτηματολόγιο στην ερώτηση σχετικά με την 

ταυτότητα στην οποία εντάσσουν τον εαυτό τους είχε της εξής μορφή: 

6. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι ανήκετε σε καθεμιά από τις παρακάτω κοινότητες; 

Παρακαλούμε σημειώστε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι για την κάθε κοινότητα 

 Δεν ανήκω 

καθόλου 

Ανήκω λίγο Ανήκω 

αρκετά 

Ανήκω πολύ Ανήκω 

απόλυτα 

Στην 

κοινότητα 

των κωφών  

     

Στην 

κοινότητα 

των 

ακουόντων   

     

Και στις δύο                    

 

     

Σε καμία 

από τις δύο 
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Και λόγω μη κατανόησης του σωστού τρόπου απάντησης πήρε τελικά της εξής 

μορφή: 

6. Βάλτε Χ  στο κουτάκι δηλώνοντας σε ποια κοινότητα πιστεύεται πως ανήκετε: 

Στην κοινότητα των Κωφών 

 

Στην κοινότητα των ακουόντων                            

 

Και στις δύο κοινότητες (ακούοντες/ κωφοί) εξίσου            

Τέλος μια αλλαγή έγινε ακόμη στην ερώτηση σχετικά με την οικογενειακή 

κατάσταση. Αρχική μορφή ερώτησης: 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  

Έγγαμος/ Μακροχρόνια Σχέση 

 

Άγαμος/ Χωρίς Σταθερή Σχέση  

Τελική μορφή ερώτησης: 

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση:  

Παντρεμένος/ Πολλά χρόνια σχέση 

 

Ανύπαντρος/ Χωρίς Σταθερή Σχέση  
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     Τελικά στα πλαίσια της κύριας έρευνας, η οποία διεξήχθη από τα μέσα Οκτωβρίου 

μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου το 2012, χορηγήθηκαν συνολικά 85 ερωτηματολόγια και 

επιστράφηκαν τα 53. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο χώρο και το 

χρόνο που επέλεξε ο κάθε συμμετέχων, εκτός από κάποιες περιπτώσεις μαζικής 

χορήγησης ερωτηματολογίων που ο χώρος ήταν κάποιος Σύλλογος Κωφών, σε πάρτι 

Κωφών ή σε συγκεντρώσεις Κωφών. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προσωπικά, σε 

γραπτή μορφή και οι ερωτώμενοι απάντησαν μόνοι τους. Σε όσες περιπτώσεις 

κρίθηκε απαραίτητο έγινε χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας από την 

ερευνήτρια για τη συμπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων. Χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως παραδείγματα έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό λιγότερη παρέμβαση του 

ερευνητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

     Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της συνολικής 

αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 7 

ερωτήσεις και αφού έγιναν οι απαραίτητες αντιστροφές, ώστε το υψηλότερο σκορ να 

δηλώνει υψηλότερη αυτοεκτίμηση, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν σχετικά χαμηλός (α= 0,55). 

     Από την ανάλυση παραγόντων φάνηκε πως η δομή του ερωτηματολογίου μπορεί 

να εξηγηθεί από έναν παράγοντα. Προκειμένου, λοιπόν, να εκτιμηθεί ο συνολικός 

βαθμός αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων υπολογίστηκε ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των 

απαντήσεων στις 7 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όπου υψηλότερος μέσος όρος 

δηλώνει υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Ο μέσος όρος για το σύνολο του 

δείγματος ήταν 3,45 (T.A.= 0.50), με μικρότερη τιμή το 2,57 και μεγαλύτερη τιμή το 

4,57, με βάση την κλίμακα Likert 5 σημείων, όπου το 1 σημαίνει απόλυτη διαφωνία 

και το 5 απόλυτη συμφωνία ως προς τις προτάσεις αξιολόγησης αυτοεκτίμησης. 

     Ο επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η επίδραση των δημογραφικών παραγόντων 

(φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινότητα στην οποία 

ανήκουν, εκ γενετής κώφωση ή όχι, ποσοστό κώφωσης) στη συνολική αυτοεκτίμηση 

των συμμετεχόντων. Ακολούθησε μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την αυτοεκτίμηση και ανεξάρτητη  ένα δημογραφικό 

παράγοντα κάθε φορά. 

     Σε ότι αφορά το φύλο από την ανάλυση διακύμανσης φάνηκε πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στο επιπέδου 

αυτοεκτίμησης (F(1,50)= 1,045, p= 0,31).  
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     Ομοίως και στην οικογενειακή κατάσταση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση (F(1,50)= 0,006, p= 0,938). Είδαμε πως τόσο οι παντρεμένοι (Μ.Ο= 3,45, 

Τ.Α= 0,48) όσο και οι ανύπαντροι (Μ.O= 3,44, Τ.Α= 0,53) έχουν τα ίδια επίπεδα 

αυτοεκτίμησης. 

      Το ίδιο ανεπηρέαστη μένει η αυτοεκτίμηση σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

το συμμετεχόντων, καθώς από την ανάλυση διακύμανσης  φάνηκε πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση (F(4,47 )=2,34, p= 0,69). 

     Σε ότι αφορά την κοινότητα στην οποία πιστεύουν πως ανήκουν παρουσιάζεται 

από την ανάλυση διακύμανσης μια πρώτη στατιστικά σημαντική διαφορά με την 

αυτοεκτίμηση (F(2,49 )=3,72, p= 0,031). Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως από 

τους συμμετέχοντες αυτοί που εντάσσουν τους εαυτούς τους στη κοινότητα των 

Κωφών έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Μ.Ο= 3,35,Τ.Α= 0,43), λίγο πιο υψηλή 

δείχνουν αυτοί που ανήκουν και στη κοινότητα των ακουόντων και στη κοινότητα 

των Κωφών (Μ.Ο= 3,42, Τ.Α= 0,56), ενώ υψηλότερη αυτοεκτίμηση έχουν όσοι 

ανήκουν στο κόσμο των ακουόντων (Μ.Ο= 3,84, Τ.Α =0,55). 

     Στη τελευταία ανάλυση διακύμανσης εξετάσαμε κατά πόσο το να γεννηθεί 

κάποιος κωφός ή να χάσει αργότερα την ακουστική του ικανότητα επηρεάζει την 

αυτοεκτίμησή του. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (F(1,50)= 0,16, 

p= 0,89). 

     Στην συνέχεια μελετήσαμε την σχέση της αυτοεκτίμησης με την ηλικία. Στην 

ανάλυση συσχέτισης που εφαρμόστηκε φάνηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση (r= -0,03,p= 0,79) δηλαδή η ηλικία δεν επηρεάζει τον βαθμό της 

συνολικής αυτοεκτίμησης. 

     Τέλος στην ανάλυση συσχέτισης που κάναμε για την αυτοεκτίμηση σε σχέση με 

το ποσοστό κώφωσης, φάνηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση 
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μεταξύ τους (r= -0.364, p= 0,009). Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλώνει το ποσοστό 

κώφωσης τόσο μειώνεται η αυτοεκτίμηση (r= -,311, p<0.05) (Πίνακας 6.1). 

Πίνακας 6.1 

Μέσος όρος αυτοεκτίμησης σε σχέση με το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο την αντιληπτή ταυτότητα και την κατάσταση κώφωσης και 

συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ANOVA  

  N Mean F Sig 

Φύλο Άντρες 26 3,37 1,045 0,311 

Γυναίκες 26 3.52 

      

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Παντρεμένοι 26 3,45 0,006 0,938 

Ανύπαντροι 26 3,44 

      

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Βασική 

Εκπαίδευση 

10 6,50 2,34 0,69 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

18 3,28 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 24 7,31 

      

Αντιληπτή 

Ταυτότητα 

Κωφών 33 3,35 3,72 0,031 

Ακουόντων 9 3,84 

Και τα δύο 10 3,42   

      

Κατάσταση 

Κώφωσης 

Εκ γενετής 30 3,44 0,016 0,899 

Επίκτητη 22 3,46 
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     Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης από την ζωή των συμμετεχόντων μας. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελούνταν από 13 ερωτήσεις και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν υψηλός (α= 0,87). 

     Από την ανάλυση παραγόντων, φάνηκε και εδώ, όπως και στην αυτοεκτίμηση, ότι 

η δομή του ερωτηματολογίου μπορεί να εξηγηθεί με έναν μόνο παράγοντα. 

Προκειμένου, λοιπόν, να εκτιμηθεί ο συνολικός βαθμός της ικανοποίησης από τη ζωή 

των συμμετεχόντων υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων στις 13 ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου, με υψηλότερο μέσο όρο να δηλώνει υψηλότερο βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή.  Ο μέσος όρος για το σύνολο του δείγματος ήταν 3,97 

(T.A.= 0.55), με μικρότερη τιμή το 2,38 και μεγαλύτερη τιμή το 4,85. Με βάση τη 

κλίμακα Likert 5 σημείων, όπου το 1 σημαίνει ποτέ και το 5 πάντα. 

     Ο επόμενος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των 

δημογραφικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό 

επίπεδο, κοινότητα στην οποία ανήκουν, εκ γενετής κώφωση ή όχι, ποσοστό 

κώφωσης) στο συνολικό επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή των συμμετεχόντων. 

Ακολούθησε μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης με εξαρτημένη μεταβλητή την 

ικανοποίηση από τη ζωή και ανεξάρτητη  ένα δημογραφικό παράγοντα κάθε φορά. 

     Όσο αναφορά το φύλο δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με την 

ικανοποίηση από τη ζωή (F(1,49)= 0,048, p= 0,828). Όπως φάνηκε τόσο οι άντρες 

(Μ.Ο= 3,99, Τ.Α= 0,51) όσο και οι γυναίκες (Μ.Ο= 3,95, Τ.Α= 0,60) παρουσιάζουν 

σχεδόν τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή. 

     Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, ομοίως, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (F(1,49)= 0,54, p= 0,46). Ανεξάρτητα, λοιπόν, με το αν είναι παντρεμένοι ή 
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ανύπαντροι παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, οι παντρεμένοι 

(Μ.Ο= 3,91, Τ.Α= 0,51) και οι ανύπαντροι (Μ.Ο= 4,02, Τ.Α =0,59). 

     Όσον αφορά την εκπαίδευση, δε βρήκαμε στατιστικά σημαντική διαφορά με την 

ικανοποίηση από τη ζωή (F(4,46)= 1,79, p= 0,14). Αυτό σημαίνει πως τόσο όσοι 

έχουν πάρει βασική εκπαίδευση (Μ.Ο= 3,85 Τ.Α= 1,00), όσο και αυτοί που έχουν 

απολυτήριο λυκείου (Μ.Ο= 3,89, Τ.Α= 0,46) και απολυτήριο ανώτερης εκπαίδευσης, 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, (Μ.Ο= 4,16 Τ.Α= 1,17) παρουσιάζουν παραπλήσια επίπεδα ικανοποίησης 

από τη ζωή.  

     Σχετικά με την κοινότητα που ο καθένας κατατάσσει τον εαυτό του, βλέπουμε από 

την ανάλυση διακύμανσης, πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με την 

ικανοποίηση από τη ζωή (F(2,48)= 2,01, p= 0,14). Αυτό σημαίνει πως είτε 

κατατάσσουν τους εαυτούς τους στη κοινότητα των Κωφών (Ν= 33)(Μ.Ο= 3,87, 

Τ.Α= 0,55), είτε στη κοινότητα των ακουόντων (Ν= 9) (Μ.Ο= 4,28, Τ.Α= 0,50) είτε 

και στις δύο (Ν= 9) (Μ.Ο= 4,02, Τ.Α=0,51) έχουν σχεδόν ίδια επίπεδα ικανοποίησης 

από τη ζωή. 

     Στη τελευταία ανάλυση διακύμανσης μελετήθηκε το αν η ο βαθμός ικανοποίησης 

από τη ζωή συνδέεται με το αν κάποιος γεννήθηκε κωφός ή έχασε την ακουστική του 

ικανότητα αργότερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά  (F(2,49)= 0,51, p= 0,47). 

     Στη συνέχεια μελετήσαμε την ικανοποίηση από τη ζωή σε σχέση με την ηλικία. 

Εδώ διαπιστώθηκε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση (r= -0,31, 

p= 0,02) σε αντίθεση με τους ακούοντες. Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλώνει κανείς 

και αυξάνεται η ηλικία του τόσο η ικανοποίηση από τη ζωή μειώνεται, καθώς τα δυο 

μεγέθη κινούνται αντίθετα. 
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Πίνακας 6.2 

Μέσος όρος ικανοποίησης από τη ζωή σε σχέση με το φύλο, την οικογενειακή 

κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αντιληπτή ταυτότητα και την κατάσταση 

κώφωσης και συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ANOVA 

  N Mean F Sig 

Φύλο Άντρες 26 3,99 0,048 0,828 

Γυναίκες 25 3.95 

      

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Παντρεμένοι 24 3,91 0,541 0,465 

Ανύπαντροι 27 4,02 

      

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Βασική 

Εκπαίδευση 

10 7,70 1,791 0,147 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

18 3,89 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 23 8,32 

      

Αντιληπτή 

Ταυτότητα 

Κωφών 33 3,87 2,015 0,144 

Ακουόντων 9 4,28 

      

Και τα δύο 9 4,02   

Κατάσταση 

Κώφωσης 

Εκ γενετής 29 3,92 0,511 0,478 

Επίκτητη 22 34,03 
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     Ο τελευταίος δημογραφικός παράγοντας που μελετήθηκε ήταν το ποσοστό 

κώφωσης. Στην ανάλυσης συσχέτισης δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

της ικανοποίησης από τη ζωή σε σχέση με το ποσοστό κώφωσης των συμμετεχόντων 

(r= -0,34, p= 0,81) (Πίνακας 6.2). 

     Πέμπτος και τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί η πιθανή σχέση της 

αυτοεκτίμησης με την ικανοποίηση ζωής των συμμετεχόντων. Από την ανάλυση 

συσχέτισης βρέθηκε πως υπάρχει στατιστικά μέτρια προς χαμηλή συσχέτιση της 

αυτοεκτίμησης με την ικανοποίηση από τη ζωή (r= 0,366, p= 0,009). Αυτό σημαίνει 

πως όσο η αυτοεκτίμηση ανεβαίνει στους συμμετέχοντες ανεβαίνει και η συνολική 

ικανοποίηση από την ζωή. 

     Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και 

αντιπαραβάλλονται με θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

     Η παρούσα εμπειρική εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει την αυτοεκτίμηση και 

την ικανοποίηση ζωής σε βαρήκοους και κωφούς και να εξετάσει την πιθανή 

επίδραση επιλεγμένων δημογραφικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινότητα στην οποία ανήκουν, ποσοστό 

κώφωσης, γονείς κωφοί ή όχι, γεννήθηκαν κωφοί ή έχασαν την ακουστική τους 

ικανότητα αργότερα) στις δύο αυτές μεταβλητές. 
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     Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο 

ερευνητικό μέρος της έρευνας αυτής, προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

 

7.2 Αυτοεκτίμηση κωφών και βαρήκοων ενηλίκων 

     Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο συνολικής 

αυτοεκτίμησης σε ένα δείγμα κωφών και βαρήκοων ενηλίκων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως η συνολική αυτοεκτίμηση από τη ζωή είναι μέτρια προς υψηλή (Μ.Ο= 

3,45, βάσει κλίμακας Likert 5 σημείων). Στην ελληνική βιβλιογραφία βρήκαμε μόνο 

μια  έρευνα για την αυτοεκτίμηση κωφών ενηλίκων, η οποία συμφωνεί με τα δικά 

μας αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τη κοινωνιολόγο Αλεξίου Χ. το 2005 σε 50 κωφά άτομα από αστικές κυρίως 

περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη), ηλικίας από 21 έως 50 ετών και 

δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Παπάνη. Όπως και στη 

δική μας έρευνα, έτσι και σε αυτήν τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια προς υψηλή 

αυτοεκτίμηση των κωφών και βαρήκοων ενηλίκων. Το ίδιο επίπεδο υψηλής 

αυτοεκτίμησης παρατηρήθηκε και σε έρευνα του Yachnik (1986) η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 58 κωφών ατόμων, ηλικίας 18 έως 24. Την ίδια υψηλή 

αυτοεκτίμηση σε κωφούς ενήλικες αυτή τη φορά συναντήσαμε σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 207 κωφούς ηλικίας 19 έως 48 στο πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια στην Αμερική. 

     Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η πιθανή επίδραση επιλεγμένων 

δημογραφικών παραγόντων στην συνολική αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων. Στη 

παρούσα έρευνα μόνο δύο δημογραφικοί παράγοντες, το ποσοστό κώφωσης και η 

κοινότητα στην οποία ανήκουν, φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά την αυτοεκτίμηση 
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του κωφών ενηλίκων, ενώ η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και η επίκτητη ή εκ γενετής κώφωση δε φαίνεται να 

επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης. 

     Ότι αφορά στο παράγοντα φύλο, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το 

δείγμα μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ελάχιστα υψηλότερη αυτοεκτίμηση των 

γυναικών από τους άντρες. Την ίδια μικρή αύξηση δείχνουν και τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Αλεξίου (2005). Στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως δε μελετάται η 

συνολική αυτοεκτίμηση σε σχέση με το φύλο, αλλά συγκεκριμένες πτυχές της 

αυτοεκτίμησης, όπως η εξωτερική εμφάνιση, η εργασία κ.ά. Σύμφωνα με έρευνα της 

Crowe (2000), πάντως, το φύλο δε φαίνεται να επιδρά στην αυτοεκτίμηση των 

κωφών ατόμων σε έρευνα που έκανε σε δείγμα 150 ατόμων, κωφών και ακουόντων 

ηλικίας από 18 έως 49. Πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τους Wade και Tavris (1999), 

είναι πως όταν οι γυναίκες και οι άντρες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και ανήκουν σε 

μειονοτική ομάδα λειτουργούν συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά, καθώς γυναίκες 

και άντρες που ανατρέφονται σε ένα αλληλοΰποστηρικτικό περιβάλλον νιώθουν ίσοι 

μεταξύ τους. Λιγότερος, λοιπόν, ανταγωνισμός δημιουργεί λιγότερη ένταση μέσα στο 

περιβάλλον των κωφών και έτσι κανείς δεν κυριαρχεί έναντι του άλλου. Το να 

μειονεκτείς σε κάτι, σύμφωνα με τους Germain (1991) και Lane (1992), εξαιτίας του 

φύλου, της αναπηρίας, της εθνικότητας ή κάποιας άλλης ταυτότητας που σου 

προσάπτει η κοινωνία επιδρά στην ανάπτυξη της ικανοποίησης. Ωστόσο στη 

κοινότητα των Κωφών δεν επηρεάζει το φύλο διότι όπως και να έχει ανήκουν ήδη σε 

μια μειονοτική ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε έρευνα που έγινε σε παιδιά με 

κοχλιακό εμφύτευμα από τις Πλατσίδου και Οκαλίδου (2010), το φύλο δεν επηρέασε 

καθόλου την αυτοεκτίμηση των κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα. Τέλος σε 

έρευνα που πραγματοποίησε ο Τσαούσης σε 229 άτομα ενήλικου γενικού πληθυσμού 
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σε όλη την Ελλάδα φάνηκε πως οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση 

σε σχέση με τους άντρες (στο Γουβιά, Επιστημονικό Βήμα, 2003). Ενώ από την άλλη, 

σε έρευνα της Σπυροπούλου στην Λευκωσία της Κύπρου σε 115 μαθητές γενικού 

πληθυσμού ηλικία 12-15, φάνηκε πως τα αγόρια έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

     Τόσο σε σχέση με την ηλικία όσο και με την οικογενειακή κατάσταση και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο τα αποτελέσματα μας δεν έδειξαν πως υπάρχει συσχέτιση με 

την αυτοεκτίμηση, γεγονός που συμφωνεί τόσο με την έρευνα της Αλεξίου (2005), 

όσο και με τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε καμία έρευνα δε καταφέραμε να βρούμε πως η 

αυτοεκτίμηση στους κωφούς επηρεάζεται από την ηλικία τους. Ωστόσο, οι έρευνες 

για την επίδραση της ηλικίας διαφοροποιούνται. Οι διαφορές αυτές μπορεί να 

οφείλονται στη χρήση διαφορετικών οργάνων μέτρησης (Skaalvik, 1986. στη 

Σπυροπούλου, 9
ο
 Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας Κύπρου). Στην έρευνα των 

Πλατσίδου και Οκαλίδου  (2010), επίσης η ηλικία δεν επηρέασε καθόλου την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών. Στην έρευνα του Τσαούση, που αναφέρθηκε παραπάνω, η 

ηλικία φάνηκε πως επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στο γενικό 

πληθυσμό. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να τονίσουμε πως η ανάπτυξη της  

αυτοεκτίμησης διαφοροποιείται στην διάρκεια της ζωής του ατόμου, όπως 

παρουσιάσαμε στην θεωρία μας (σελ 26, σχήμα 2.2). Έρευνα των Trzesniewski, 

Donnellan, και Robins (2003) στηρίχτηκε σε δύο μετα-αναλύσεις διερευνώντας τη 

σταθερότητα της αυτοεκτίμησης δείγματος γενικού πληθυσμού ηλικίας 6 έως 83. Στη 

πρώτη μετα-ανάλυση συμπεριλαμβάνονταν 50 δημοσιευμένα άρθρα σχετικά με την 

αυτοεκτίμηση και διάφορους παράγοντες, φύλο, ηλικία κλπ με συνολικό δείγμα 

ερωτηθέντων 29.839, ενώ η δεύτερη μετα-ανάλυση αφορούσε 4 μεγάλες εθνικές 

έρευνες με συνολικό δείγμα 74.381. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η σταθερότητα 
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της αυτοεκτίμησης είναι χαμηλή στην διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αυξάνεται κατά 

τη διάρκεια της εφηβείας και μειώνεται πάλι στην μέση ηλικία και τα γηρατειά. 

     Το αν κάποιος είναι παντρεμένος ή όχι δεν επηρεάζει την αυτοεκτίμηση των 

κωφών, σύμφωνα με την δική μας έρευνα. Ωστόσο στην έρευνα της Αλεξίου (2005) 

υπήρξε η αντίθετη διαπίστωση πως επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση από το αν κάποιος 

είναι παντρεμένος ή ανύπαντρος. Τα ίδια αποτελέσματα συναντάμε και σε έρευνα 

που πραγματοποίησαν οι Brase και  Guy (2004) σε 161 γενικού πληθυσμού φοιτητές 

πανεπιστημίου 19 έως 36 ετών, όπου φαίνεται πως το αν κάποιος είναι παντρεμένος ή 

όχι επηρεάζει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Συγκεκριμένα οι παντρεμένοι 

βρέθηκε να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους μη παντρεμένους. Στο 

σημείο όμως αυτό, οι ερευνητές σημειώνουν πως είναι δύσκολο να εξηγήσουμε το 

λίγο για τον οποίο τα παντρεμένα ζευγάρια έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και θα 

πρέπει να υπάρξει περεταίρω έρευνα. Την ίδια υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε 

παντρεμένα ζευγάρια συναντάμε και σε έρευνα των Borzumato-Gainey, Kennedy, 

McCabe και Degges-White (2009) σε δείγμα 320 γυναικών γενικού πληθυσμού, 

ηλικίας 21 έως 69 ετών. 

       Τέλος, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, αν και θα ήταν εύλογο πως υψηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο σημαίνει και υψηλότερη αυτοεκτίμηση, στους συμμετέχοντές 

μας δε φάνηκε κάτι τέτοιο, καθώς όλοι παρουσίασαν σχετικά υψηλή αυτοεκτίμηση. 

Έρευνες όπως των Liu, Kaplan & Risser (1992) έδειξαν πως υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ αυτοεκτίμησης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ενώ άλλοι (Hewitt, 1998, Kohn, 

1994), διαπίστωσαν πως κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο. 

     Σχετικά με το αν το επίπεδο αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων επηρεάζεται από 

το αν οι συμμετέχοντες γεννήθηκαν κωφοί ή αν έχασαν αργότερα την ακουστική τους 

ικανότητα, φάνηκε ότι οι εκ γενετής κωφοί και άτομα με επίκτητη κώφωση είχαν 
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παρόμοια επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τόσο η εκ γενετής όσο και η επίκτητη κώφωση 

επιφέρουν συγκεκριμένα «πλεονεκτήματα» αλλά και προκλήσεις στα άτομα (Munoz 

et al. 2000). Ειδικότερα, η εκ γενετής κωφοί βρίσκονται μέσα σε μια σταθερή 

κατάσταση για το σύνολο της ζωής τους και αυτό ενδεχομένως να επιδρά θετικά στην 

αυτοεκτίμησή τους. Από την άλλη , βέβαια,  τα άτομα αυτά βρίσκονται αντιμέτωποι 

με την μη απόκτηση της ομιλούμενης γλώσσας, που ενδεχομένως επηρεάζει αρνητικά 

την αυτοεκτίμηση τους (Ηiggins, 1980. Strong & Shaver, 1991. Jumbor & Elliott, 

2005).  Στον αντίποδα, τα άτομα που χάνουν αργότερα την ακουστική τους ικανότητα 

δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συνεπάγονται την μη απόκτηση 

της γλώσσας, ωστόσο καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες προσαρμογής σε 

ένα νέο περιβάλλον (Crowe, 2000. Schirmer, 2001).  Ενδεχομένως η «ισορροπία» 

που υπάρχει μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των δυσκολιών που επιφέρει η απώλεια 

της κώφωσης (εκ γενετής ή επίκτητη) να μπορεί να ερμηνεύσει τα παρόμοια επίπεδα 

αυτοεκτίμησης μεταξύ αυτών που γεννήθηκαν κωφοί ή έχασαν αργότερα την 

ακουστική τους ικανότητα. 

           Αναφορικά με την σχέση της αυτοεκτίμησης με το ποσοστό κώφωσης των 

συμμετεχόντων, στην παρούσα έρευνα φάνηκε μια στατιστικά σημαντική αρνητική 

σχέση. Φαίνεται δηλαδή, πως όσο το ποσοστό κώφωσης αυξάνεται, το επίπεδο 

αυτοεκτίμησης μειώνεται. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα σχετικά συμπεράσματα είναι 

μάλλον αντικρουόμενα (Brooks & Ellis, 1982. Beck, 1988). Σε αυτό το σημείο θα 

μπορούσαμε να πούμε πως η θέση των κωφών είναι διαφορετική σε κάθε κράτος. Η 

Ελλάδα παραδείγματος χάριν υστερεί σε σχέση με την Αμερική ή τη Σουηδία, ενώ 

υπερτερεί σε σχέση με την Αφρική.  Σε αυτό το πλαίσιο οι δυσκολίες που 

προκύπτουν τελικά από τα υψηλότερα ποσοστά κώφωσης, ίσως να μην μπορούν να 
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αντισταθμιστούν από τα «οφέλη» που επιφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά κώφωσης σε 

όρους διαμόρφωσης ταυτότητας (Jumbor & Elliott, 2005). 

      Τέλος, εξετάστηκε το αν η αντιληπτή ταυτότητα των συμμετεχόντων (ακούοντες, 

κωφοί, και τα δύο) συνδέεται με το επίπεδο αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων. Στο 

συγκεκριμένο δείγμα ενηλίκων αυτοί που υιοθετούν την ταυτότητα των ακουόντων 

είχαν τα υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, ακολουθούσαν αυτοί που υιοθετούν την 

διπλή ταυτότητα Κωφών και ακουόντων, τέλος τα χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης είχαν όσοι υιοθετούσαν την ταυτότητα των Κωφών. Τα στοιχεία από 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι όσοι ανήκουν στη κοινότητα των 

Κωφών (Deaf Identity) ή και στις δύο κοινότητες (Bicultural Identity) έχουν 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση από όσους ανήκουν στη κοινότητα των ακουόντων 

(Hearing Identity) (Yachnik, 1986. Jones et al., 1987. Bat-Chava, 1993. Bat-Chava, 

2000). Αξίζει να σημειωθεί πως σε έρευνα των Nikolaraizi M. και Hadjikakou K. 

(2006) σε δείγμα 25 κωφών στην Ελλάδα ηλικίας από 22 έως 47, διαπιστώθηκε πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση που θα πάρουν σε σχέση με τη διαμόρφωση της 

ταυτότητας των κωφών. 

 

     Ενδεχομένως, δεδομένου της διαφορετικής κοινωνικής αντιμετώπισης των κωφών 

στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη και της έλλειψης οργανωμένων δομών 

στήριξης, το να υιοθετούν την ταυτότητα των ακουόντων στην Ελλάδα συμβάλει 

στην καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω της απώλειας 

της ακοής τους. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι το σχετικά μικρό μέγεθος του 

δείγματος δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε  με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι το 

συγκεκριμένο εύρημα οφείλεται στις διαφορές- σε όρους πρόνοιας, κοινωνικής 

πολιτικής, στάσης απέναντι στα άτομα με αναπηρία κ.λ.π.- που υπάρχουν μεταξύ της 
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Ελλάδας και άλλων χωρών του δυτικού κόσμου που έχουν πραγματοποιηθεί 

αντίστοιχες έρευνες. 

 

 

7.3 Ικανοποίηση Ζωής κωφών και βαρήκοων ενηλίκων 

     Ο  επόμενος στόχος της έρευνας μας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο συνολικής 

ικανοποίησης από τη  ζωή των κωφών και βαρήκοων. Από τα αποτελέσματα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ υψηλή η ικανοποίηση από τη ζωή τους (Μ.Ο=3,97 

βάσει κλίμακας Likert 5 σημείων). Το επίπεδο ικανοποίησης ζωής στο συγκεκριμένο 

δείγμα προσεγγίζει τα αντίστοιχα ποσοστά ενηλίκων που ανήκουν στο γενικό 

πληθυσμό. Σε έρευνα που έγινε μεταξύ 10 ευρωπαϊκών κρατών (δεν 

συμπεριλαμβάνονταν η Ελλάδα), σε άτομα ηλικίας από 15 ετών και πάνω ακούοντες, 

βρέθηκε πολύ υψηλό επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή. Σε μια κλίμακα 

μέτρησης από 1 έως 10 όλα τα κράτη παρουσίασαν μέσο όρο ικανοποίησης 

υψηλότερο από 6.8 (Near and Rechner, 1993).  Το ίδιο υψηλό επίπεδο ικανοποίησης 

βρέθηκε σε έρευνα των Diener και Diener (1996).  

     Επόμενος στόχος είναι να διερευνήσουμε την ικανοποίηση από την ζωή σε σχέση 

με επιλεγμένους δημογραφικούς παράγοντες. Σε σχέση με την επίδραση του 

παράγοντα φύλο, φάνηκε ότι άντρες και γυναίκες δήλωσαν παρόμοια επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή τους. Tα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία τείνουν να 

υποστηρίζουν πως η ικανοποίηση από τη ζωή δεν επηρεάζονται από το φύλο. 

Προσεγγίζοντας τα αποτελέσματα ερευνών με γενικούς πληθυσμούς από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Palmore & Luikart, 1972. Spreitzer & Snyder, 1974. Medley, 1980. 

Fujita, Diener & Sandvik, 1991. Neto, 1993. Platsidou, 2013), φαίνεται πως τόσο οι 

άντρες όσο και οι γυναίκες απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή 
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λόγω του ότι α) έχουν να διαχειριστούν μια κοινή κατάσταση και β) διαβιούν σε μια 

σύγχρονη δυτική κοινωνία απολαμβάνοντας κοινά προνόμια, αυτό συμβάλει στη 

διαμόρφωση κοινών επιπέδων ικανοποίησης.    

     Αναφορικά με το αν η ηλικία επηρεάζει ή όχι την ικανοποίηση από τη ζωή, 

σύμφωνα με την έρευνά μας υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση δηλαδή η 

ηλικία επηρεάζει την ικανοποίηση με τρόπο ώστε όσο μεγαλώνει κάποιος τόσο 

μειώνεται η ικανοποίηση. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό να είναι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η 

παρούσα έρευνα διεξήχθη εν μέσω της μεγάλης αυτής οικονομικής κρίσης. Η 

οικονομική κατάσταση ενός ατόμου επηρεάζεται από την ηλικία. Δεδομένου ότι ένα 

παιδί δεν επηρεάζεται τόσο όσο ένας ενήλικας, γίνεται αντιληπτό πως μπορεί η 

ικανοποίηση να μειώνεται όσο κάποιος μεγαλώνει. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα 

συμπεράσματα είναι διαφορετικά (Platsidou, 2013. Diener & Suh, 1998) καθώς σε 

μια μέση σύγκριση ακουόντων δε φαίνεται η ηλικία να επηρεάζει το επίπεδο 

ικανοποίησης από τη ζωή. Είναι σημαντικό να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως  η 

έννοια της ικανοποίησης από τη ζωή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα στην 

νοηματική γλώσσα, επομένως δεν γίνεται κατανοητή σε όλους με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. 

     Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επιδρούν στο επίπεδο της 

ικανοποίησης από τη ζωή.  Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, τα αποτελέσματα 

της εμπειρικής μας έρευνας έδειξαν μέτρια προς υψηλή ικανοποίηση τόσο στους 

παντρεμένοι ή αυτούς που ήταν σε χρόνια σχέση όσο και στους ανύπαντρους ή 

αυτούς  που δεν είχαν σταθερή σχέση. Ενδεχομένως το γεγονός της κώφωσης να 

αντισταθμίζεται με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων μας. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με κάποιες έρευνες σε γενικό πληθυσμό, όπου η οικογενειακή 
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κατάσταση είχε επίδραση στη διαμόρφωση της ικανοποίησης από τη ζωή (Myer, 

2000. Mellor, Stokes, Firth, Hayashi & Cummins, 2008. Diener & Ryan, 2009). 

     Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων και την επίδρασή του στην 

ικανοποίηση από τη ζωή, από την έρευνάς μας φάνηκε πως δεν επηρεάζεται η 

ικανοποίηση από τη ζωή. Αυτή είναι και τάση που επικρατεί στο γενικό πληθυσμό 

(Campbell et al., 1976. Palmore, 1979). Ενδεχομένως, σε μια κλειστή κοινωνία όπως 

οι κωφοί, αυτοί που έχουν υψηλότερη εκπαίδευση και συνεπώς μια καλύτερη 

εργασιακή εμπειρία και ανάλογες απολαβές, να είναι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή 

τους. δεδομένου και του μικρού μεγέθους του δείγματος, θα ήταν ένα πολύ 

ενδιαφέρον πεδίο για περεταίρω έρευνα. 

     Το αν οι συμμετέχοντες γεννήθηκαν κωφοί ή αν αργότερα έχασαν την ακουστική 

τους ικανότητα δεν επιδρά στο επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων μας. Η 

διαφορά ωστόσο μεταξύ τους ήταν μικρή δηλαδή όσοι είναι εκ γενετής κωφοί έδειξαν 

χαμηλότερη ικανοποίηση (Μ.Ο= 3.92) σε σχέση με αυτούς που έχασαν την 

ακουστική τους ικανότητα αργότερα ( Μ.Ο= 4,03). Ωστόσο το γεγονός πως στη δική 

μας έρευνα δεν προσδιορίζουμε με ακρίβεια την ηλικία όπου κάποιος έχασε την 

ακουστική του ικανότητα δικαιολογεί τα σχετικά αποτελέσματα. Όσο αφορά γενικά 

τα άτομα με αναπηρία έρευνα των Mehnert, Krauss, Nadler και Boyd (1990) έδειξε 

πως όσοι έχουν κάποια αναπηρία εκ γενετής ή από πολύ μικρή ηλικία δείχνουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από όσους την εμφανίζουν αργότερα στη ζωή τους.      

    Παρότι στο ερωτηματολόγιό μας διερευνήθηκε η ακουστική ικανότητα των γονέων 

των συμμετεχόντων, λόγω της ανομοιογένειας του συγκεκριμένου δείγματος δεν 

προχωρήσαμε σε περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών 

δείχνει πως τα κωφά παιδιά που μεγαλώνουν με κωφούς γονείς έχουν πλεονεκτήματα 

έναντι των κωφών παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες με ακούοντες γονείς 
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(Crowe, 2003. Desselle & Pearlmutter, 1997. Hillburn, Marini, & Slate, 1997. Lane et 

al., 1996 McIntosh, 2000). Στις παραπάνω έρευνες ωστόσο, δεν συνδυάζονταν τα 

πλεονεκτήματα με την ικανοποίηση από τη ζωή αλλά με την αυτοεκτίμηση, την 

επικοινωνία, την ταυτότητα κ.α. 

    Τέλος, αναφορικά με το αν το ποσοστό κώφωσης επηρεάζει την ικανοποίηση από 

τη ζωή, τα αποτελέσματά μας έδειξαν πως δεν επηρεάζεται. Ενδεχομένως, η θετική 

στάση ενός κωφού απέναντι στη ζωή του, να μην επηρεάζεται από το πόσο ποσοστό 

κώφωσης παρουσιάζει, δεδομένου του ότι όποιο και αν είναι το ποσοστό παραμένει 

σταθερή η κατάσταση της κώφωσης. 

     Σχετικά με το αν η αντιληπτή ταυτότητα των συμμετεχόντων (ακούοντες, Κωφοί, 

και τα δύο) συνδέεται με την ικανοποίηση από τη ζωή, φάνηκε πως στο δείγμα μας 

δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτοί που θεωρούν πως ανήκουν στη κοινότητα των Κωφών 

έχουν λίγο χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή από αυτούς που εντάσσουν τους 

εαυτούς τους στην κοινότητα των ακουόντων και αυτούς που ανήκουν και στις δύο 

κοινότητες. Παρατηρούμε λοιπόν πως υψηλότερη ικανοποίηση έχουν όσοι πιστεύουν 

πως ανήκουν στην κοινότητα των ακουόντων. Ωστόσο, η διεθνή βιβλιογραφία είναι 

φτωχή σε έρευνες που να αναφέρονται στη μελέτη της αντιληπτής ταυτότητας σε 

σχέση με την ικανοποίηση των κωφών. Είναι γενικά αποδεκτό πως η διαπολιτισμική 

ταυτότητα, δηλαδή αυτοί που υιοθετούν τόσο την ταυτότητα των Κωφών όσο και των 

ακουόντων, έχουν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή (Bat-Chava, 2000. Maxwell-

McCaw, 2001. Hintermair, 2007).  

     Όπως και στην αυτοεκτίμηση, έτσι και στην ικανοποίηση από τη ζωή, 

ενδεχομένως η κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα να ευνοούν την 

ανάπτυξη της ταυτότητας των ακουόντων. Ομοίως, το μικρό μέγεθος του δείγματος 

δε μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. 
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     Τελευταίος στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει την αυτοεκτίμηση σε σχέση με 

την ικανοποίηση. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ τους και μάλιστα θετική (r=0.36). Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλώνει η 

αυτοεκτίμηση τόσο μεγαλώνει και η ικανοποίηση από τη ζωή των συμμετεχόντων 

μας. Είναι λογικό πως αφού η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση του εαυτού και 

ικανοποίηση το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η αξιολόγηση αυτή, 

δηλαδή η αξιολόγηση της ζωής γενικότερα, όσο πιο θετική είναι η αυτοεκτίμηση 

τόσο πιο θετική να είναι και η ικανοποίηση, δεδομένου πως οι υπόλοιπες συνθήκες 

ζωής παραμένουν σταθερές. Στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με γενικά δείγματα 

πληθυσμού, κάποιοι υποστηρίζουν πως όντως υπάρχει συσχέτιση και μάλιστα θετική, 

ανάμεσα στην ικανοποίηση  από τη ζωή και την αυτοεκτίμηση (Diener &Diener, 

1995. Lucas et al., 1996. Kwan, Bond & Singelis, 1997). Κάποιοι συμπληρώνουν σε 

αυτό πως σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτή την αλληλεξάρτηση και το κράτος στο 

οποίο γίνεται η έρευνα με όλες τις κοινωνικές, οικονομικές πολιτικές συνθήκες που 

το περιβάλλον (Diener & Diener, 1995). Σε σχέση με δείγμα κωφών, σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ατόμων ηλικίας από 13 έως 73, σε μια κλίμακα από το 

ένα ως το 8 βρέθηκε μέτρια συσχέτιση αυτοεκτίμησης και ικανοποίησης από τη ζωή 

(r= 0.49). το έδαφος για περεταίρω έρευνα σε αυτό το σημείο σε δείγμα κωφών 

ενηλίκων, φαίνεται πρόσφορο και θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

 

7.4 Συμπεράσματα- Περιορισμοί 

 

     Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να δώσει λίγο φως στον, για πολλά χρόνια 

απομονωμένο, κόσμο των κωφών μέσα από την ανάλυση της θεωρίας και να 
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διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοεκτίμηση και η ικανοποίησή τους από 

τη ζωή. Πρόκειται για μια σχετικά πρωτότυπη έρευνα, καθώς δε βρήκαμε καμία 

έρευνα στην ελληνική αλλά και στην ξένη βιβλιογραφία που να μελετά αυτές τις δυο 

μεταβλητές, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους δημογραφικούς παράγοντες, 

σε δείγμα ενηλίκων κωφών. 

     Τα ευρήματα έδειξαν πως έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζεται 

κυρίως από το ποσοστό κώφωσης και εξαρτάται από την ταυτότητα που αποκτούν οι 

κωφοί. Η ικανοποίησή τους είναι και αυτή σχετικά υψηλή και επηρεάζεται από την 

ηλικία. Τα ευρήματα αυτά θα ήταν χρήσιμα για την περαιτέρω βελτίωση των 

συνθηκών ζωής, την αποδοχή των κωφών στον κόσμο των ακουόντων, την 

ενσωμάτωσή τους στο χώρο της εκπαίδευσης και την καλύτερη διαβίωσή τους με 

τους ακούοντες. Οι κωφοί δεν είναι ανάπηροι, δεν μπορούν απλά να ακούσουν, αλλά 

μπορούν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα το ίδιο καλά όπως και οι ακούοντες. Η αρνητική 

στάση που διατηρούμε απέναντί τους οφείλεται σε στερεότυπα ετών και στο ότι η 

πλειονότητα του πληθυσμού αντιμετωπίζει την  κώφωση ως παθολογία που πρέπει να 

θεραπευτεί. Το βασικό τους πρόβλημα είναι η επικοινωνία, και αν δεχτούμε να 

επικοινωνήσουμε μαζί τους ή με τη δική τους γλώσσα ή με τη δική μας, μέσω της 

χειλεανάγνωσης, η ζωή τους θα γίνει ευκολότερη.  

     Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε τους βασικούς περιορισμούς της 

έρευνας μας, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα 

ευρήματα που εξήχθησαν. Η δυσκολία στην έρευνά μας φάνηκε από την πιλοτική 

προσπάθεια που έγινε και χρειάστηκε να αλλάξουν τα ερωτηματολόγια τρεις φορές 

για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητά.  

     Βασική αδυναμία επίσης μπορεί να θεωρηθεί το μικρό μέγεθος του δείγματος, το 

ότι τελικά στο δείγμα δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός βαρήκοων και δεν έγινε 
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σύγκριση με αντίστοιχο δείγμα ακουόντων, γεγονός που θα οδηγούσε σε πιο 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα έκαναν την 

έρευνα πιο ολοκληρωμένη, όπως αν ξέραμε ακριβώς την ηλικία κώφωσης, το σχολείο 

στο οποίο φοίτησαν ή και τη γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι, καθώς όπως είδαμε στη 

διεθνή βιβλιογραφία παίζουν καθοριστικό ρόλο κυρίως στην αυτοεκτίμηση. 

     Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακολουθήσουν ελληνικές έρευνες πάνω στη κώφωση 

μελετώντας όλο και περισσότερες πτυχές της προσωπικότητας τους. Η ταυτότητα που 

παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αυτοεκτίμηση όσο και στην ικανοποίηση είναι 

μια έννοια όχι στατική αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενη. 

     Παρά τις όποιες αδυναμίες και περιορισμούς βέβαια, αυτή η έρευνα βάζει ένα 

λιθαράκι στην ψυχολογικές έρευνες που αφορούν τους κωφούς και αποτελεί 

αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και μελέτη των εννοιών αυτών σε σχέση 

πάντα με τους κωφούς. 
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ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αγαπητή / έ ,  

θα θέλαμε να μας αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του 

παρακάτω ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε να απαντήσετε  όλες τις ερωτήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη σας ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι 

απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές στην έρευνα αυτή. 

Σχετικά με την έρευνα 

Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την τον τρόπο που 

βλέπουν τον κόσμο και τον εαυτό τους οι κωφοί και οι βαρήκοοι ενήλικες. 

Διεξάγεται από την Παπαδοπούλου Ελένη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και επιστημονική υπεύθυνη είναι η Πλατσίδου 

Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. 

Εμπιστευτικότητα 

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και σας βεβαιώνουμε ότι θα τηρηθεί μυστικότητα 

και ανωνυμία. Οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δε πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς της έρευνας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! 

 

- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 – 

 

 

Αν χρειαστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή. 

Τηλ. 6942662676-  6972802293    E-mail: elenpap9@gmail.com  

 

 

 

mailto:elenpap9@gmail.com
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.  Φύλο:  

  

    Άντρας                                              Γυναίκα  

 

2.  Ηλικία :………… 

 

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση:  

Παντρεμένος/ Πολλά χρόνια σχέση 

 

Ανύπαντρος/ Χωρίς Σταθερή Σχέση  

 

 

4. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης σας, σημειώστε Χ στο τετραγωνάκι : 

Απολυτήριο Δημοτικού           

Απολυτήριο Γυμνασίου                           

Απολυτήριο Λυκείου       

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

 

 

 

5. Έχετε:   

Μητέρα: Κωφή    Βαρήκοη              Ακούουσα   

 

Πατέρα: Κωφό      Βαρήκοο              Ακούοντα  
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6.  Βάλτε Χ  στο κουτάκι δηλώνοντας σε ποια κοινότητα πιστεύεται πως ανήκετε: 

Στην κοινότητα των Κωφών 

 

Στην κοινότητα των ακουόντων                            

 

Και στις δύο κοινότητες (ακούοντες/ κωφοί) εξίσου            

 

 

        

 

7.Γεννηθήκατε κωφός;  

                  

  Ναι Όχι 

    

 Σήμερα, ποιο είναι το ποσοστό κώφωσης με την τελευταία μέτρηση;                     %                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά  κάθε πρόταση. Αμέσως μετά βάλτε σε κύκλο, 

δίπλα στην κάθε πρόταση, τον αριθμό που δείχνει πόσο αληθινή είναι για εσάς η 

πρόταση αυτή, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα : 

                                    1                   2                3             4                5 

Καθόλου/Ποτέ     Λίγο      Αρκετά     Πολύ     Πάρα πολύ/Πάντα 

 

15. Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η.                                          1     2     3     4     5  

                                                                                                                                                             

16. Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον για κάποια πράγματα  

       στη ζωή μου.                                                                                           1     2     3     4     5 

 

17. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την ζωή μου μαζί με 

 τους άλλους ανθρώπους.                                                                          1     2     3     4     5 

 

18. Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο νόημα.                             1     2     3     4     5 

 

19. Συνήθως αναπτύσσω στενές σχέσεις με τους άλλους.                              1     2     3     4     5 

 

20. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομαδικές  δραστηριότητες                       1     2     3     4     5 

(δηλαδή να κάνω διάφορα πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους) 

 

21. Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος  

για την κοινωνία και για τους άλλους.                                                      1     2     3     4     5 

 

22. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια κοινωνική ομάδα ή  

κοινότητα, η οποία με υποστηρίζει.                                                           1     2     3     4     5 

 

23. Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με άλλους  

ανθρώπους.                                                                                                 1     2     3     4     5 

 

24. Πιστεύω ότι βλέπω τα πράγματα περισσότερα θετικά                              1     2     3     4     5 

 παρά αρνητικά. 

 

25. Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ να τους καταφέρνω.     1     2     3     4     5 

                                                                                                                                                                            

26. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να καταφέρω  

αυτά που θέλω.                                                                                           1     2     3     4     5 

 

27. Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου.                                       1     2     3     4     5 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σειρά από προτάσεις από προτάσεις στις οποίες 

παρακαλούμε να δηλώσετε κατά πόσο ισχύουν σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε να 

δώσετε τις απαντήσεις σας ακολουθώντας την ίδια διαβάθμιση. 

                                     1            2             3             4               5 

Καθόλου/Ποτέ     Λίγο      Αρκετά     Πολύ     Πάρα πολύ/Πάντα 

 

                                                                                                                                                                                                

8. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλός.                       1     2     3     4     5                                                                     

 

9. Νιώθω ότι σαν άνθρωπος διαθέτω αρκετά καλά 

            χαρακτηριστικά.                                                                           1     2     3     4   5 

                                                                                                              

10. Είμαι ικανός να κάνω πράγματα τόσο καλά όσο και οι άλλοι  

άνθρωποι.                                                                                           1     2     3     4     5 

 

11. Νιώθω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα         

οποία να αισθάνομαι υπερήφανος/ η.                                                1     2     3     4     5                   

 

12. Κάποιες φορές, ασφαλώς, νιώθω ότι δεν  είμαι χρήσιμος/ η 

σε τίποτα.                                                                                            1     2     3     4     5 

 

                                       

13. Μακάρι να μπορούσα να σέβομαι περισσότερο τον εαυτό μου.        1     2     3     4     5 

                                               

14. Γενικά, νιώθω ότι είμαι αποτυχημένος/ η.                                          1     2     3     4     5 

                                                     

 

 

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! 

 


