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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των 

παιδιών με βαρηκοΐα/κώφωση, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 

παιδιά ηλικίας 10;9 έως 15;11 ετών με κοχλιακό εμφύτευμα και ακουστικό 

βαρηκοΐας, τα οποία φοιτούσαν σε ειδικά και γενικά σχολεία και αξιολογήθηκαν από 

τους γονείς τους στον τομέα της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής, 

συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο για το κάθε παιδί. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι συμμετέχοντες είχαν στην πλειονότητά τους μία καλή ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή (Τ.Β.= 43). Στατιστικώς σημαντική ήταν η διαφορά μεταξύ των παιδιών 

με ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα ως προς την ενσυναίσθηση και 

τον βαθμό βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι τα παιδιά 

με ΚΕ είχαν καλύτερη ενσυναίσθηση και πιο χαμηλό βαθμό βαρηκοΐας μετά την 

ακουστική αποκατάσταση από τα παιδιά με τα ΑΒ. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας βαρηκοΐας και της ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής, με αποτέλεσμα όσο αυξάνεται η διάρκεια της βαρηκοΐας να 

μειώνονται οι επιδόσεις στην κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια των ατόμων. 

Αντίθετα, θετική ήταν η συσχέτιση για την χρονολογική και ακουστική ηλικία με την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, κάτι που συνεπάγεται ότι με το πέρασμα των χρόνων 

και όσο αυξάνονται τα χρόνια χρήσης του ακουστικού βοηθήματος (ακουστική 

ηλικία), αυξάνονται και οι επιδόσεις στην κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια. 

Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διαφορά στην ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή μεταξύ των δύο φύλων (αγόρι, κορίτσι) και μεταξύ των ομάδων (ΑΒ, 

ΚΕ). Τέλος, από την στατιστική ανάλυση προέκυψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του 
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βαθμού βαρηκοΐας και της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής και άρα τα 

προβλήματα ακοής συνεπάγονται προβλήματα στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοχλιακό εμφύτευμα, ακουστικό βαρηκοΐας, κοινωνικές δεξιότητες, 

κοινωνική προσαρμογή, συναισθηματική δεξιότητες, συναισθηματική προσαρμογή 
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Abstract  

This paper examines the social and emotional skills of hearing impaired 

children with hearing aids and cochlear implants from the perspectives of their 

parents.  The participants were 16 children aged from 10;9 to 15;11 years old who 

attended special and general schools and evaluated by their parents in the field of 

social and emotional adaptation by completing a questionnaire for each child. The 

results revealed that the majority of participants had a good psychosocial adaptation 

(Standard Grade= 43). Statistically significant was the difference between children 

with hearing aids and cochlear implants in terms of empathy and the degree of hearing 

impairment after amplification. In other words, it was shown that children with CI  

had better empathy and lower hearing loss after acoustic amplification than children 

with hearing aids. In addition, there was a negative correlation between hearing loss 

and psychosocial adaptation, as the duration of hearing impairment decreases 

performance in the social and emotional adequacy of individuals. On the other hand, 

the correlation for chronological and auditory age with psychosocial adaptation was 

positive, which implies that over the years and as the years of use of acoustic aid 

(acoustic age) increase, performance in social and emotional adequacy is increasing, 

too. Moreover, there was no significant difference in the psychosocial adaptation 

between the two sexes (boy, girl) and the two groups (Aided, Cochlear Implanted). 

Finally, the statistical analysis revealed that the degree of hearing impairment prior to 

reinforcement affects significantly the social and emotional adaptation and hence 

hearing problems pose problems in psychosocial adaptation 

Key words: cochlear implants, hearing aids, social skills, social adaptation, 

emotional skills, emotional adaptation  
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Πρόλογος 

Τα βαρήκοα και κωφά παιδιά αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα με ποικίλα 

χαρακτηριστικά. Για τη σε βάθος κατανόηση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων 

που χαρακτηρίζουν το βαρήκοο/κωφό παιδί χρειάζεται τόσο οι γονείς όσο ο ιατρός 

ακοολόγος, ο εκπαιδευτικός, ο λογοθεραπευτής και όποιος άλλος επιστήμονας 

εμπλέκεται στην ανάπτυξή του, να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη για αυτήν. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι στη βιβλιογραφία πολύ συχνά γίνεται αναφορά στη σχέση 

μεταξύ κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής μάθησης (Λαμπροπούλου, 

Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015), είναι σημαντικό να ερευνηθούν, σε πρώτο στάδιο, οι 

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των βαρήκοων και κωφών παιδιών, ώστε, 

σε ένα επόμενο στάδιο, να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του επιπέδου αυτών των 

δεξιοτήτων και της ακαδημαϊκής προόδου αυτών των παιδιών.  

Σήμερα υπάρχει η διαρκώς αυξανόμενη τάση τα παιδιά που από πολύ μικρή 

ηλικία φορούν κάποιο ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό εμφύτευμα, να φοιτούν σε 

γενικά σχολεία, μιας και χρησιμοποιούν κυρίως την προφορική ομιλία στην 

καθημερινότητά τους. Από αυτή την τάση που παρατηρείται στην εκπαίδευση των 

κωφών μαθητών εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο για τους μαθητές αυτούς, τις μεθόδους επικοινωνίας και το κατά πόσο 

μπορούν να προοδεύσουν ακαδημαϊκά και κοινωνικά. Συνεπώς, η συγκεκριμένη 

έρευνα κρίνεται αναγκαία γιατί αποτελεί το πρώτο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, μιας και οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

του παιδιού επιδρούν σε ένα επόμενο στάδιο στην ακαδημαϊκή του πρόοδο και την 

τάση για σχολική επιτυχία/αποτυχία.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη έρευνα, έχει ως στόχο 

να μελετήσει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών με 
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βαρηκοΐα/κώφωση σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους. Η παρούσα έρευνα 

αποτελεί διπλωματική εργασία του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες των 

Διαταραχών της Επικοινωνίας» και διεξήχθη υπό την εποπτεία και συνεργασία της 

καθηγήτριας κα. Οκαλίδου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

1. Εισαγωγή 

Πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με την βαρηκοΐα/κώφωση μελέτησαν την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των κωφών και γενικότερα την ψυχολογική 

τους κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, όταν μιλάμε 

για κοινωνική ανάπτυξη, εστιάζουμε στις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, στο 

κοινωνικό του κύρος, στην αποδοχή του από τους άλλους και την ικανότητα για 

διαπροσωπικές σχέσεις. Η συναισθηματική ανάπτυξη από την άλλη, καθιστά κάποιον 

ικανό να αναγνωρίζει, να αποδέχεται, να εκφράζει και να διαχειρίζεται τα 

συναισθήματά του. 

Αν και πρόκειται για μία εκτεταμένη μελέτη, μέχρι στιγμής δεν έχουν 

διαφωτιστεί πλήρως οι διαφορές μεταξύ κωφών/βαρήκοων και ακουόντων (Vogel- 

Walcutt et al., 2011). Σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους, η κοινωνικο- 

συναισθηματική ανάπτυξη σχετίζεται με μία πληθώρα χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων που καθορίζουν το άτομο και αναφέρονται σε θέματα γνωστικά, 

επικοινωνίας και συμπεριφοράς (Calderon & Greenberg, 2011). Σε μία προσπάθεια 

να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικο-συναισθηματικής ικανότητας, 

οι Greenberg και Kusche (1993, στο Calderon & Greenberg, 2011, σ.189) 

καταγράφουν μία σειρά διαδικασιών που την καθορίζουν: (α) Καλές επικοινωνιακές 
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δεξιότητες, (β) ικανότητα ανεξάρτητης βούλησης, (γ) ικανότητα αυτοελέγχου και 

αυτό- ρύθμισης, (δ) κατανόηση των συναισθημάτων, των κινήτρων, των αναγκών του 

ατόμου και των άλλων, (ε) ευελιξία στην κατάλληλη προσαρμογή των αναγκών σε 

κάθε κατάσταση, (στ) ικανότητα να στραφεί στους άλλους και αντίστροφα, (ζ) 

κατανόηση και εκτίμηση της κουλτούρας και των αξιών των άλλων και (η) χρήση 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών με σκοπό τη διατήρηση υγιών σχέσεων με τους 

άλλους και την απόκτηση κοινωνικά αποδεκτών στόχων (Calderon & Greenberg, 

2011).  

 

1.1. Ορισμός Βαρηκοΐας - Κώφωσης 

Τον όρο «κωφαλαλία» τον συναντάμε από πολύ νωρίς στην αρχαιότητα σε 

κείμενα του Αριστοτέλη και του Ιπποκράτη. Αφορά στα άτομα µε σοβαρά 

προβλήματα ακοής που επηρεάζουν την ικανότητα ανάπτυξης του λόγου τους.  

Είναι σημαντικό, καταρχήν, να γίνει μία διευκρίνιση των όρων «κωφός» και 

«βαρήκοος», προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κοινός κώδικας μεταξύ των 

αναγνωστών της συγκεκριμένες μεταπτυχιακής εργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα 

δανειστώ τους ορισμούς της Frisina (1974) έτσι όπως αναφέρονται στο βιβλίο της  

Λαμπροπούλου (1999). Ειδικότερα, η ερευνήτρια φροντίζει να διαχωρίσει την 

παιδική βαρηκοΐα/κώφωση από την ενήλικη, θέτοντας πιο αυστηρά όρια στην πρώτη, 

μιας και είναι κρισιμότερη για την ανάπτυξης της ομιλίας. Καταλήγει, λοιπόν, να 

ορίζει για τους ενήλικες ότι: 

• «Κωφός είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται 

την ομιλία με την ακοή του μόνο. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να 

αντιληφθεί τους συνομιλητές του (χειλεανάγνωση, νοηματική γλώσσα, γραπτή 

γλώσσα). Η ακουστική απώλεια στις περιπτώσεις αυτές είναι από 70dB και πάνω». 
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• «Βαρήκοος είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να 

αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται από την ακοή του. Η ακουστική βλάβη 

στις περιπτώσεις αυτές είναι από 35dB-69dB». 

Αντίθετα, στα παιδιά ορίζει ότι: 

• «Παιδική βαρηκοΐα είναι η απώλεια ακοής σε παιδιά, η οποία είναι εκ γενετής 

ή επίκτητη, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και ο βαθμός της κυμαίνεται από 25dB– 

95dB»  

• «Παιδική κώφωση είναι η αμφοτερόπλευρη απώλεια της ακοής, στην οποία η 

εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας είναι σημαντικά δυσχερής, διότι ελάχιστα 

στοιχεία της ομιλίας (προσωδιακά και μερικά φωνητικά) μπορεί να γίνουν αντιληπτά 

ακουστικά». 

 

1.2. Τύποι Βαρηκοΐας  

Η μείωση της ακουστικής ικανότητας εξαιτίας παθήσεων του οργάνου της 

ακοής ονομάζεται βαρηκοΐα (Κυριαφίνης, 2005). Ανάλογα µε το τμήμα του αυτιού 

που έχει υποστεί βλάβη διακρίνεται σε τρεις ποιοτικούς τύπους βαρηκοΐας: 

Α. Βαρηκοΐα τύπου αγωγιμότητας 

Η βαρηκοΐα τύπου αγωγιμότητας είναι αποτέλεσμα βλαβών που διαταράσσουν 

το μηχανισμό αγωγής του ήχου προς το εσωτερικό αυτί, ενώ εστιάζεται στο έξω και 

µέσο αυτί (Κυριαφίνης, 2005). 

Στη βαρηκοΐα αγωγιμότητας οι παθήσεις αφορούν στο εξωτερικό και το µέσο 

αυτί. Πιθανά αίτια είναι οι δομικές δυσμορφίες, όπως ατρησία έξω ακουστικού 

πόρου, η παρουσία ξένου σώματος, βύσμα κυψέλης, ρήξη τυμπανικής μεμβράνης 
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κ.ά. Η βαρηκοΐα τύπου αγωγιμότητας θεραπεύεται φαρμακευτικά ή χειρουργικά 

(Κυριαφίνης, 2005). 

Β. Νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα  

Η νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα είναι αποτέλεσμα βλαβών του μηχανισμού 

αντίληψης του ήχου (κοχλίας και ακουστικό νεύρο). Εκδηλώνεται σε παθήσεις 

κοχλιακές και οπισθοκοχλιακές ή σε βλάβες του κεντρικού τμήματος της ακουστικής 

οδού (Κυριαφίνης, 2005). Η νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα διακρίνεται σε συγγενή 

και επίκτητη.  Η συγγενής βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από κληρονομικούς 

παράγοντες, από ασθένεια της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, από ιογενείς λοιμώξεις, 

όπως η ερυθρά, η νόσος του μεγαλοκυτταρικού ιού και η τοξοπλάσμωση, 

ενδοκρινοπάθειες της μητέρας, όπως υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, άλλες 

παθήσεις όπως HIV (Human Immunodeficiency Virus), σύφιλη, νεφρική ανεπάρκεια, 

καθώς και ακτινοθεραπεία, ή χημειοθεραπεία και χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων 

(Κυριαφίνης, 2005). Η επίκτητη βαρηκοΐα είναι αποτέλεσμα περιγεννητικών αιτιών, 

όπως είναι η προωρότητα, η περιγεννητική ασφυξία, η υπερχολερυθριναιµία, καθώς 

και μεταγεννητικών, όπως είναι οι σοβαρές λοιμώξεις, οι ιογενείς λοιμώξεις, η 

μηνιγγίτιδα, η χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων, τυχόν σοβαροί τραυματισμοί - 

κακώσεις, όπως και επιπλοκές της οξείας και της χρόνιας μέσης ωτίτιδας 

(Κυριαφίνης, 2005). 

Γ. Βαρηκοΐα μικτού τύπου 

Η μικτού τύπου βαρηκοΐα αποτελεί συνδυασμό της βαρηκοΐας αγωγιμότητας 

και της νευροαισθητηριακής. Οφείλεται σε βλάβες που αφορούν και στο σύστημα 

αγωγής και στο σύστημα αντίληψης του ήχου (Κυριαφίνης, 2005). 
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1.3. Ορισμός Κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης 

Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη είναι η ικανότητα του παιδιού να 

καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων, να διαχειρίζεται τα δικά του και να 

συναναστρέφεται με τους ανθρώπους γύρω τους. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ήταν ο ψυχολόγος Erik Erikson, ο 

οποίος πίστευε ότι η προσωπικότητα αναπτύσσεται μέσα από οκτώ στάδια κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Σε κάθε στάδιο θα πρέπει το άτομο να ξεπερνά τις 

εσωτερικές συγκρούσεις προκειμένου να διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα 

(Erikson, 1964). Εάν κανείς αποτύχει στην διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των 

σταδίων, τότε υπάρχουν επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση του ατόμου. Επιπλέον, οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που έχει το παιδί κατά τη διάρκεια της παιδικής του 

ηλικίας, το βοηθούν να σχηματίσει μία κοινωνική ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, μίας και η διαμόρφωση μία αυτοεικόνας βοηθά στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή κοινωνική και ακαδημαϊκή ένταξη του 

ατόμου (Erikson, 1964).   

Η σημασία της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης είναι μεγάλη για την 

ψυχική υγεία, τη διαχείριση των συναισθημάτων, την ακαδημαϊκή πρόοδο, ακόμη και 

για τις επιδόσεις στην εργασία (Denham, Zahn-Waxler, Cummings, & Iannotti, 1991; 

Tremblay, 2000). Για παράδειγμα, έρευνες έχουν συνδέσει την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη με την σχολική επιτυχία των παιδιών (Raver, 2002).  

Αντίθετα, τα παιδιά που δεν εμφανίζουν αναπτυγμένες κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες συνήθως έχουν την τάση για σχολική αποτυχία. Επιπρόσθετα, η ικανότητα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους συμβάλει στην ακαδημαϊκή και 

κοινωνική πρόοδο των παιδιών (Hampton & Fantuzzo, 2003).  Επιπλέον, τα παιδιά 

που έχουν την αποδοχή από τους συνομηλίκους τους στο σχολείο έμμεσα αποκτούν 
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άλλα θετικά οφέλη, όπως αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης θετικής  αυτοαντίληψης και 

αυξημένη ακαδημαϊκή επίδοση (Flook, Repetti, & Ullman, 2005). Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη συμβάλει στην ακαδημαϊκή 

πρόοδο και την ψυχική υγεία των παιδιών.   

 

1.4. Ορισμός Επικοινωνίας 

Επικοινωνία είναι οι σκόπιμες συμπεριφορές ενός ατόμου που επιδιώκει να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά κάποιου άλλου ατόμου ή ατόμων µε την προσδοκία ότι το 

άλλο άτομο θα λάβει και θα αντιδράσει σε αυτό το μήνυμα. Η επικοινωνιακή πράξη 

περιέχει το στοιχείο της πρόθεσης (Kierman, 1987). Είναι µια ενεργητική, αμφίδρομη 

διαδικασία ανάμεσα στον ομιλητή/πομπό και τον ακροατή/δέκτη. Αυτοί οι ρόλοι 

εναλλάσσονται και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Μοιράζονται, τέλος, έναν 

κοινό κώδικα, που τον κατανοούν και οι δύο και τον χρησιμοποιούν για να 

εκφράσουν και να στείλουν πληροφορίες σχετικές µε ανάγκες, επιθυμίες, αντιλήψεις, 

γνώσεις ή συναισθηματική κατάσταση (Jones, 1990). 

 

1.4.1. Μέθοδοι Επικοινωνίας Βαρήκοων - Κωφών Ατόμων 

Σύμφωνα με τους Σπινθουράκη, Κατσίλλη & Μουσταΐρα (1997), η επικοινωνία 

είναι αμφίδρομη μη ανατρέψιμη και λαμβάνει χώρα σε ένα φυσικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Συνεπώς, πρόκειται για μία ουσιαστική επαφή μεταξύ δύο ισότιμων ατόμων, 

όπου κυριαρχεί ο σεβασμός και η αλληλοαποδοχή.  

Ωστόσο, έχουν προταθεί διάφορες και μερικές φορές αντικρουόμενες μέθοδοι 

επικοινωνίας και εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Η διαμάχη που 

προέκυψε μεταξύ προφοριστών και οπαδών της νοηματικής γλώσσας έχει ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά με προβλήματα ακοής να μην παρακολουθούν όλα τα ίδια 
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προγράμματα αποκατάστασης. Με άλλα λόγια, άλλα ακολουθούν προγράμματα που 

βασίζονται στην προφοριστική προσέγγιση, άλλα στην νοηματική γλώσσα και άλλα 

σε ένα μείγμα και των δύο προσεγγίσεων.  

Η διαφορετικότητα των απόψεων και των στάσεων είναι αποτέλεσμα της 

διαφορετικής προσέγγισης της κώφωσης. Πρόκειται για δύο προσεγγίσεις– 

θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζουν την κώφωση με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο 

Moores (1990, 2007) δε συμφωνεί με τη θεωρία της προσωπικής τραγωδίας, που 

αντιλαμβάνεται την κώφωση ως προσωπική ευθύνη, υπόθεση, ενοχή. Αυτή η θεωρία 

καθορίζει την πορεία της ζωής του με βάση τις προσαρμοστικές δυνατότητες της 

αναπηρίας (Oliver 1996) και είναι η κλινική προσέγγιση της αναπηρίας. Στον 

αντίποδα βρίσκεται η προσέγγιση που υιοθετεί ο Moores (1990, 2007), του 

κοινωνικού μοντέλου, που βασίζεται στην πολιτιστική προσέγγιση της κώφωσης, η 

οποία κατά τους Paul & Quigley (1990), όπως αναφέρει ο Moores (1990, 2007), δίνει 

έμφαση στη διαφορά και όχι στην παθολογία (απώλεια ακοής), ενώ παράλληλα 

τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας. 

Στο πλαίσιο της διαφορετικής προσέγγισης της κώφωσης δημιουργήθηκαν, 

επομένως, οι παρακάτω μέθοδοι επικοινωνίας: 

 Προφοριστικές προσεγγίσεις  

Στις προσεγγίσεις αυτές εντοπίζονται δύο ομιλητικά συστήματα εκπαίδευσης 

των κωφών και βαρήκοων παιδιών: η ακουστική-λεκτική προσέγγιση και η 

ακουστική-προφοριστική προσέγγιση (Reamy & Brackett, 1999). Τόσο η μία 

προσέγγιση όσο και η άλλη βασίζονται στην ιδέα ότι όλα τα παιδιά με 

βαρηκοΐα/κώφωση μπορούν να αναπτύξουν μία αντιληπτή και καταληπτή ομιλία, 

ανεξάρτητα από το βαθμό απώλειας ακοής. Η ακουστική-λεκτική προσέγγιση 

στοχεύει στην ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων μέσω της φυσικής επικοινωνίας 
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και για τον λόγο αυτό επιχειρεί με τη χρήση ενισχυτών να αναβαθμίσει την 

υπολειμματική ακοή των παιδιών. Σε αυτήν την προσέγγιση τα παιδιά τοποθετούνται 

στην γενική εκπαίδευση. Από την άλλη, η ακουστική-προφοριστική προσέγγιση 

υποστηρίζει την ανάπτυξη ενισχυμένης υπολειμματικής ακοής και προφορικής 

γλώσσας με τη βοήθεια της χειλεανάγνωσης, η οποία συμπληρώνει το ακουστικό 

σήμα. Το παιδί στην προσέγγιση αυτή ακολουθεί πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης 

μέχρι να μπορεί να ενταχθεί στην γενική εκπαίδευση. Ασφαλώς και οι δύο 

προσεγγίσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την λογοθεραπευτική παρέμβαση γίνεται χρήση εργαλείων όπως 

Μάκατον, ή νοηματικής γλώσσας σε συνδυασμό με την μέθοδο ομιλίας με κινήματα 

ή χειρονομίες (cued speech), με απώτερο στόχο και των δύο προσεγγίσεων, την 

αμφίδρομη προφορική επικοινωνία (Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 

2009 ). 

Αδιαμφισβήτητης σημασίας είναι το γεγονός ότι τα προγράμματα που 

υιοθετούν μία από τις δύο αυτές προσεγγίσεις, παρέχουν στα παιδιά την δυνατότητα 

να ενταχθούν στην κοινωνία των ακουόντων. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που 

το παιδιά που παρακολουθούν τέτοια προγράμματα απομονώνονται από την 

κοινότητα των κωφών εξαιτίας της μη γνώσης και χρήσης της νοηματικής γλώσσας 

(Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009 ). 

Βάσει ερευνών έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τα 

προφοριστικά προγράμματα εκπαίδευσης, πετυχαίνουν πιο αναπτυγμένες προφορικές 

δεξιότητες και καλύτερη αντίληψη της ομιλίας συγκριτικά με εκείνα τα παιδιά που 

παρακολουθούν προγράμματα ολικής επικοινωνίας (Geers & Moog, 1992). Επιπλέον, 

η ακαδημαϊκή τους επίδοση είναι δύο φορές καλύτερη από τον μέσο όρο των παιδιών 

με ακουστικές αναπηρίες. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι για την επιτυχία αυτών των 
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προγραμμάτων είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση της απώλειας ακοής, η μικρή 

διάρκεια της κώφωσης μέχρι την χρήση κάποιας αποκατάστασης και η συνεπής και 

ποιοτική ακουστική εκπαίδευση (Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009 ).  

 Νοηματικές προσεγγίσεις 

Στον αντίποδα των προαναφερθέντων προσεγγίσεων βρίσκονται οι Νοηματικές 

προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την αποκλειστική χρήση της Νοηματικής γλώσσας, η 

οποία είναι η κοινή γλώσσα της Κοινότητας των Κωφών. Η Νοηματική γλώσσα 

βασίζεται στις κινήσεις των χεριών που αντιπροσωπεύουν λέξεις του λεξικού, έχει τη 

δική της γραμματική και σύνταξη, ενώ δίνει μεγάλη έμφαση στις εκφράσεις του 

προσώπου και στη γλώσσα του σώματος (Nothern & Downs, 2002). Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν αντίστοιχα νοήματα για όλες τις λέξεις του λεξικού και για το λόγο αυτό 

ορισμένες λέξεις αποδίδονται συλλαβιστά μέσω του αλφάβητου της νοηματικής 

γλώσσας (δακτυλοσυλλαβισμός). Με τη μέθοδο του δακτυλοσυλλαβισμού 

αντιπροσωπεύουν μέσω 24 χειρημάτων/κινημάτων (κινητικών φθόγγων) και 

χειρομορφών τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτα (Κυριαφίνης, Αηδονά, 

Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009 ). 

Οι υπερασπιστές των προσεγγίσεων αυτών πιστεύουν ότι ο πιο εύκολος και 

φυσικός τρόπος επικοινωνίας του κωφού παιδιού είναι η νοηματική γλώσσα. Βέβαια 

ένα παιδί που επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο, τείνει να ταυτίζεται πολιτισμικά με 

την Κοινότητα των Κωφών, κάτι που έχει φανεί από έρευνες (π.χ. Leigh, Maxwell- 

McCaw, Bat- Chava & Christiansen, 2009) ότι βελτιώνει τον αυτοσεβασμό και την 

αυτοπεποίθησή του. Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα παιδιά που ακολουθούν 

τέτοια προγράμματα θα αναπτύξουν πολύ δύσκολα τον προφορικό λόγο, γιατί η 

σύνταξη είναι πολύ διαφορετική (Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009 ). 
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 Διγλωσσική-διπολιτισμική προσέγγιση 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η τάση για ανάπτυξη δίγλωσσης- 

διπολιτισμικής εκπαίδευσης για τα παιδιά που είναι κωφά (Baker & Baker, 1997). 

Αυτή η προσέγγιση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει το παιδί στα ήθη, τα έθιμα και τις 

πρακτικές, καθώς επίσης και γλώσσες, της κοινότητας των κωφών και των 

ακουόντων (Κυριαφίνης, 2005). Στα προγράμματα αυτά, τα παιδιά διδάσκονται τη 

Νοηματική γλώσσα ως βασική και αργότερα πάνω σε αυτή την προφορική. 

Υποστηρίζεται ότι μέσω την κατάκτησης τ1ης Νοηματικής προάγεται η δυνατότητα 

των ατόμων αυτών αργότερα να κατακτήσουν πιο εύκολα τον προφορικό λόγο και να 

προοδεύσουν ακαδημαϊκά. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μία πρόσφατη προσέγγιση , 

δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία των προγραμμάτων της 

(Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009). 

 Συνδυαστικές προσεγγίσεις 

Η ολική μέθοδος βασίζεται στη φιλοσοφία ότι θα γίνεται χρήση οποιουδήποτε 

μέσου ή τρόπου είναι αναγκαίος προκειμένου να μεταφερθούν όσο το δυνατό 

περισσότερες πληροφορίες στο κωφό παιδί και να επιτευχθεί ολοκληρωμένη 

επικοινωνία. Ειδικότερα ο όρος «ολική επικοινωνία» αναφέρεται στη συνδυασμένη 

χρήση του οπτικού, ακουστικού και φωνητικού καναλιού κατά την επικοινωνία και 

τη διδασκαλία των κωφών/ βαρήκοων μαθητών. Έτσι στα πλαίσια της φιλοσοφίας 

της ολικής επικοινωνίας έχει χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα σχετικά 

διαφοροποιημένων τρόπων επικοινωνίας οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το 

βαθμό χρήσης της ομιλίας, της γραφής, της νοηματικής γλώσσας ή άλλων σκόπιμα 

δημιουργημένων οπτικο-κινητικών συστημάτων που έχουν ως στόχο την όσο το 

δυνατό πιο πιστή απόδοση της γλώσσας των ακουόντων. Η ευελιξία επιλογής του 

τρόπου επικοινωνίας που παρέχεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε 
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παιδιού και η έμφαση στη χρήση του οπτικού καναλιού για την εκμάθηση της 

ομιλούμενης γλώσσας, θεωρούνται τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ωστόσο,  η 

ταυτόχρονη χρήση ομιλίας και νοημάτων με βάση τη σύνταξη και τη γραμματική της 

γλώσσας των ακουόντων και η ανάμειξη των δύο γλωσσών (ομιλούμενης και 

νοηματικής ή ομιλούμενης και ενός τεχνητού οπτικού κώδικα) θεωρήθηκε το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου (Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 

2009 ). 

Μία λιγότερο δημοφιλής συνδυαστική προσέγγιση είναι η ομιλία ενισχυμένη με 

κινήσεις των χεριών, γνωστή ως Cued Speech. Πρόκειται για ένα οπτικό σύστημα 

επικοινωνίας που εισάγει οκτώ κινήσεις χειρός σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις 

κοντά στο στόμα, με σκοπό να συμπληρώνεται η ομιλία και η χειλεανάγνωση από 

κινήσεις των χεριών, ώστε το παιδί να δει και να ακούσει τη γλώσσα καθώς 

προφέρεται (Κυριαφίνης, Αηδονά, Καραχάλιος & Βιτάλ, 2009 ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1. Επιπτώσεις της απώλειας ακοής στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία- 

Ερευνητικά ευρήματα 

Οι διαταραχές ακοής προσφέρουν ένα μοντέλο με το οποίο μπορεί να μελετηθεί 

ο ρόλος της γλώσσας και της επικοινωνίας στην κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών. Εξαιτίας της βαρηκοΐας/κώφωσης διακόπτεται ο φυσικός 

δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ παιδιού, γονέων και κοινωνικού περιγύρου με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά και περίπλοκα προβλήματα. Αυτό είναι πιο 

εμφανές σε περιβάλλον κωφών παιδιών με ακούοντες γονείς, καθώς οι τελευταίοι 
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μειώνουν συνεχώς την παροχή ερεθισμάτων στο παιδί τους, γιατί αυτό δεν 

ανταποκρίνεται (Νικολόπουλος, 2008).  

Συχνά, όταν υπολείπεται η ακοή, χρησιμοποιείται η όραση για τη ροή 

πληροφοριών και την επαφή με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτή να καθίσταται το 

βασικό ή/και αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας. Τα πρακτικά προβλήματα εκμάθησης 

που δημιουργούνται με τη χρησιμοποίηση κυρίως της όρασης σε ένα περιβάλλον 

όπου μεγάλος όγκος πληροφοριών παρέχεται μέσω της ακοής, είναι αρκετά. Για 

παράδειγμα, για ένα κωφό παιδί είναι αδύνατη η ταυτόχρονη οπτική επικοινωνία με 

τη μητέρα του και η συμμετοχή σε μία κοινή δραστηριότητα που απαιτεί ροή κι 

άλλων ερεθισμάτων και αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών, όπως είναι το παιχνίδι 

(Νικολόπουλος, 2008).   

Από την άλλη, ενδεχομένως τα κωφά παιδιά κωφών γονέων είναι πιο 

ευνοημένα, μιας και πιθανώς η διάγνωση έχει γίνει από πολύ νωρίς, οι γονείς και το 

περιβάλλον τους γενικότερα είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στις ιδιαίτερες 

επικοινωνιακές τους ανάγκες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη ροή των 

πληροφοριών που μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω του οπτικού καναλιού 

(Νικολόπουλος, 2008).   

Ένα θέμα ύψιστης σημασίας είναι η επίπτωση του περιβάλλοντος στην 

ανάπτυξη και στον κοινωνικό προσανατολισμό των κωφών παιδιών συγκριτικά με 

των ακουόντων. Το ακούον παιδί βιώνει συνειδητά μία συνεχή αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον του με την μορφή συνεχών υπενθυμίσεων, ακόμη κι όταν είναι 

συγκεντρωμένο σε μία δραστηριότητα. Αντίθετα, ένα κωφό παιδί μπορεί να είναι 

απομονωμένο από αυτή την ασυνείδητη ροή ακουστικών πληροφοριών και να 

επικεντρώνεται πιο πολύ στον εαυτό του και στις δραστηριότητές του. Οι έρευνες σε 

πληθυσμούς κωφών δείχνουν τριπλάσια ποσοστά διαταραχών συμπεριφοράς σε 
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σχέση με τον γενικό πληθυσμό, όπως διαταραχές συγκέντρωσης, αυξημένη 

παρορμητικότητα, εγωκεντρισμό, έλλειψη αυτοελέγχου και ενσυναίσθησης  

(Νικολόπουλος, 2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι διαταραχές συμπεριφοράς 

δεν έχουν να κάνουν με ενδογενή χαρακτηριστικά της κώφωσης αλλά αποδίδονται 

στη φτωχή επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού. Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά 

μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν πρόκειται για κωφά παιδιά που φορούν 

κάποιο ακουστικό βοήθημα (ακουστικά βαρηκοΐας ή ΚΕ), επικοινωνούν με τον 

προφορικό λόγο και έχουν ενταχθεί στην κοινότητα των ακουόντων.  

Η άγνοια των ακουόντων γονέων σχετικά με την σωστή κοινωνικοποίηση των 

κωφών παιδιών τους μπορεί, είτε να τους δημιουργήσει σύγχυση και εκνευρισμό, 

ωθώντας τους στη χρήση της φυσικής τιμωρίας ως κύριας μεθόδου εκμάθησης, είτε 

στην υπερβολική αγάπη και προστασία των παιδιών τους, με συνέπεια την έλλειψη 

κανόνων και ορίων. Έτσι τις περισσότερες φορές το παιδί αναγκάζεται να μάθει τους 

κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από πειραματισμούς και λάθη, που 

προκαλούν αποθάρρυνση και κοινωνική απομόνωση (Νικολόπουλος, 2008).   

 Οι έρευνες δείχνουν ότι τα κωφά παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τους ακούοντες 

συνομηλίκους τους. Σύμφωνα με τον Hindley (2005) το ποσοστό προβλημάτων 

ψυχικής υγείας σε παιδιά με προβλήματα ακοής είναι 40% μεγαλύτερο του ποσοστού 

των ακουόντων συνομηλίκων τους, ενώ οι κωφοί μαθητές διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο συννοσηρότητας (όπως αναφέρουν οι Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, 

Χατζηκακού, 2015). 

Ο Van Eldik (2005) μελέτησε το βαθμό που τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

σχετίζονται με την απώλεια ακοής χρησιμοποιώντας μια αναπροσαρμοσμένη κλίμακα 

αυτοαναφοράς (Youth Self Report) στις δυνατότητες των κωφών του δείγματος. Οι 
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συμμετέχοντες ήταν 202 μαθητές (111 αγόρια και 91 κορίτσια) με σοβαρή και πολύ 

σοβαρή κώφωση, ηλικίας 11 έως 18 ετών. Οι μισοί φοιτούσαν σε σχολεία κωφών, το 

ένα τέταρτο σε σχολεία βαρηκόων και το τελευταίο τέταρτο σε γενικά σχολεία. Το 

37% των ατόμων του δείγματος είχε λάβει επαγγελματική βοήθεια από κοινωνικό 

λειτουργό, ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή. Το 39% των αγοριών και το 34% των 

κοριτσιών παρουσίασαν ψυχικά προβλήματα που ενέπιπταν στο οριακό κλινικό 

εύρος. Όμως το 30% των αγοριών και των 26% των κοριτσιών παρουσίασαν 

προβλήματα εξωτερίκευσης των συναισθημάτων τους, ενώ, περισσότερο του 40% 

του συνόλου των αγοριών και κοριτσιών παρουσίαζε προβλήματα εσωτερίκευσης, 

όπως απόσυρση, άγχος, κατάθλιψη και σωματικά παράπονα χωρίς ιατρική αιτία.  

Ο Dammeyer (2010) μελέτησε την ψυχική υγεία 334 κωφών/βαρηκόων 

μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βρήκε ποσοστά προβλημάτων ψυχικής 

υγείας 3,7 φορές υψηλότερα στους μαθητές με απώλεια ακοής συγκριτικά με τους 

ακουόντες συνομηλίκους τους. Το ποσοστά αυτά γίνονταν τρεις φορές υψηλότερα για 

τα κωφά παιδιά με επιπρόσθετες αναπηρίες.  

Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μελέτες στο σύνολό τους δεν οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το φύλο επιδρά διαφορετικά στην ψυχική υγεία των κωφών. Σε 

ορισμένες μελέτες έχει βρεθεί ότι τα κωφά αγόρια αντιμετωπίζουν περισσότερα 

προβλήματα ψυχικής υγείας από τα κορίτσια (π.χ. Van Eldik, 2005), ενώ σε άλλες το 

αντίθετο (π.χ. Dammeyer, 2010). Επίσης, σε ορισμένες μελέτες παρατηρούνται 

συσχετίσεις του βαθμού της απώλειας ακοής με τη λειτουργικότητα του τομέα της 

ψυχικής υγείας (π.χ. Van Eldik, 2005), ενώ σε άλλες όχι (π.χ. Dammeyer, 2010).  

Ωστόσο, το εκπαιδευτικό πλαίσιο φάνηκε να σχετίζεται με την εμφάνιση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι κωφοί μαθητές που φοιτούν στα πλαίσια της 

ειδικής αγωγής βιώνουν περισσότερες δυσκολίες ψυχικής υγείας (Kouwenberg, 
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Rieffe, Theunissen & Oosterveld, 2012) από τους κωφούς συνομηλίκους τους στα 

γενικά σχολεία (Theunissen et al., 2011), (όπως αναφέρουν οι Λαμπροπούλου, 

Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015). 

Επιπλέον, οι Spencer, Tomblin, και Gantz (2012) ασχολήθηκαν με τις δύο 

πρώτες γενιές παιδιών με κοχλιακό και την ποιότητα ζωής τους μετά την εμφύτευση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σε σύγκριση με τους ακούοντες συνομηλίκους τους ότι οι 

κωφοί ενήλικες έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και νιώθουν πολύ 

ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Όσον αφορά τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, 

η πλειοψηφία δήλωσε ότι μοιράζεται διπλή ταυτότητα, νιώθουν το ίδιο άνετα με 

κωφούς όσο και με τους ακούοντες. Επίσης, όσα κωφά άτομα δήλωσαν πιο 

ικανοποιημένα από τη ζωή τους, παρουσίαζαν την τάση να έχουν διπλή ταυτότητα. 

Τέλος, από τις έρευνες δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές στην 

ψυχοκοινωνική ευημερία μεταξύ παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα και χωρίς 

εμφυτεύματα (Dammeyer, 2010· Leigh et al., 2009). Ωστόσο, σε σχέση με την ψυχική 

υγεία και το άγχος, οι μαθητές με κοχλιακά εμφυτεύματα φαίνεται πως σημειώνουν 

χαμηλότερα ποσοστά από αυτούς χωρίς εμφυτεύματα. Οι Theunissen et al. (2014)  σε 

έρευνά τους έδειξαν ότι τα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα σημείωσαν παρόμοια 

επίπεδα συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους με 

φυσιολογική ακοή, ενώ τα παιδιά με ακουστικά βαρηκοΐας είχαν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, ενώ η απώλεια ακοής τους 

ήταν περίπου 43 dB χαμηλότερη από εκείνη των παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα. 

Όμως τόνισαν ότι ο τύπος του ακουστικού βοηθήματος (ακουστικό βαρηκοΐας, 

κοχλιακό εμφύτευμα) σχετίζεται με την εσωτερίκευση των συμπτωμάτων  και όχι με 

την εξωτερίκευσή τους. Με άλλα λόγια, η εμφύτευση δεν οδηγεί αυτή κάθε αυτή σε 

χαμηλότερα επίπεδα άγχους αλλά υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν, όπως 
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οι υψηλότερες προσδοκίες των γονέων και η εντατικότητα του προγράμματος 

αποκατάστασης.   

2.2. Επιπτώσεις της απώλειας ακοής στην επικοινωνία και την κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη 

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με απώλεια ακοής έχουν μεγάλη πιθανότητα 

να εμφανίσουν προβλήματα στην κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη 

(Dammeyer, 2010· Hogan, Shipley, Strazdins, Purcell, & Baker, 2011· 

Tharpe, 2008· Meadow & Dyssegaard, 1983). Μάλιστα ορισμένοι ερευνητές 

αναφέρουν πως αυτές οι δυσκολίες μπορούν να εντοπιστούν στο 8% (Hintermair, 

2007) έως 41,3% (Van Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst, 2004) του πληθυσμού. 

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα προβλήματα απορρέουν από τις μειωμένες γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών με απώλεια ακοής συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους 

(Eisenberg, 2007). Ειδικότερα, η απώλεια ακοής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνεί με τους άλλους και επομένως και την 

ποιότητα των κοινωνικών του αλληλεπιδράσεων. Ακόμη, εάν το περιβάλλον είναι 

φτωχό σε ακουστικά ερεθίσματα ή αν τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 

αποτελεσματικά ένα ακουστικό σήμα τότε δημιουργούν λιγότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους ακούοντες συνομηλίκους τους (Antia & Kreimeyer, 1996).  

Δεδομένων των πολύ καλών αποτελεσμάτων που επιφέρουν τα κοχλιακά 

εμφυτεύματα στα παιδιά με κώφωση, κανείς θα μπορούσε να υποθέσει ότι 

προβλήματα στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη δεν θα υπάρχουν στον 

πληθυσμό αυτών των παιδιών. Ωστόσο, μιας και τα αποτελέσματα ποικίλουν μεταξύ 

των παιδιών με ΚΕ και δεδομένου ότι η γλώσσα είναι το μέσο για κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, είναι λογικό ότι ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολία στον 

προφορικό λόγο, θα αντιμετωπίζει δυσκολία και στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια, 
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όπου η αλληλεπίδραση μέσω του προφορικού λόγου είναι κυρίαρχη. Εφόσον, η 

γλωσσική ικανότητα έχει φανεί ότι αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της δημιουργίας 

σταθερού κοινωνικού δικτύου (Leigh & Power, 2004), ακόμη και σε παιδιά με 

απώλεια ακοής που έχουν ίδιες γλωσσικές ικανότητες με τους συνομηλίκους τους με 

φυσιολογική ακοή, οι δυσκολίες στη σύναψη φιλιών συνεχίζει να υφίσταται (Raver, 

Bobzien, Richels, Hester, & Anthony, 2014). Επομένως, η βελτίωση που έχει επέλθει 

στην ομιλία μέσω των ακουστικών βοηθημάτων δεν σημαίνει αυτόματα επιτυχημένες 

αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους.  

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην διατήρηση της προσοχής τους και επομένως 

δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά για αρκετή ώρα (DeLuzio & 

Girolametto, 2011). Αυτή η μειωμένη αλληλεπίδραση ίσως να οφείλεται επίσης στην 

ακατάλληλη χρήση της πραγματολογίας από τα άτομα με απώλεια ακοής, την 

μειωμένη αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων και τη δυσκολία τους να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ομάδα (Most & Michaelis, 2012· Most, Shina- August 

& Meilijson, 2010· Remine & Brown, 2010· Brown, Remine, Prescott & Rickards, 

2000).  

Τις περισσότερες φορές η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη εξαρτάται από 

την αυτοεκτίμηση του ατόμου, την ικανότητά του να συνάπτει σχέσεις με τους 

άλλους και να δείχνει συμπόνια (Rivers, Tominey, O'Bryon, & Brackett, 2013). 

Δίνοντας αυτόν τον ορισμό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι 

που χρειάζεται να εκτιμηθούν σχετικά με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα, οι Denham et al. (2009) περιέγραψαν πολλούς τομείς οι οποίοι 

αντανακλούν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, όπως: σύνδεση (attachment), 

συναισθηματικές δεξιότητες (emotional competence), κοινωνικές δεξιότητες (social 
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competence), ικανότητα αυτοαντίληψης (self-perceived competence), προσωπικότητα 

(personality). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αυτοεκτίμηση παίζει σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Moores (2007) και τις 

Πλατσίδου & Οκαλίδου (2009) δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

κωφών και ακουόντων ατόμων, ενώ το φύλο δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σημαντικά 

την αυτοεκτίμησή τους. Όμως, κατά τους Calderon και Greenberg (2011) η 

αυτοεκτίμηση σχετίζεται και με την ταυτότητα που υιοθετεί κανείς. Στην περίπτωση 

των κωφών παιδιών, που η πλειοψηφία τους γεννιούνται σε οικογένειες ακουόντων, 

δεν είναι εύκολο να ταυτιστούν με την ταυτότητα και την κουλτούρα των Κωφών. 

Για να είναι ένας κωφός, λοιπόν, επιτυχημένος κοινωνικά χρειάζεται να μπορεί να 

έχει στοιχεία και από την κουλτούρα των Κωφών και από εκείνη των ακουόντων. Με 

αυτόν τον τρόπο, ένας κωφός φαίνεται να έχει υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης και 

μπορεί να τα καταφέρει επαγγελματικά και κοινωνικά. Όταν ταυτίζεται με την 

κοινότητα των Κωφών δεν έχει συναισθήματα κατωτερότητας και αποτυχίας ούτε 

χαμηλές προσδοκίες για τον εαυτό του. Επίσης, το εκπαιδευτικό πλαίσιο παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός κωφού παιδιού και πιο 

συγκεκριμένα, η επιλογή της μεθόδου επικοινωνίας του παιδιού και όσων 

αλληλεπιδρούν με το παιδί, καθώς και οι φίλοι που επιλέγει και η ακουστική τους 

κατάσταση (Calderon & Greenberg, 2011). 

Μία σειρά από παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη της επικοινωνίας στα 

παιδιά με απώλεια ακοής. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν το βαθμό απώλειας 

ακοής, την ηλικία έναρξης της απώλειας, την ηλικία διάγνωσης της 

βαρηκοΐας/κώφωσης, την παρουσία επιπρόσθετων αναπηριών και την έγκαιρη 

παρέμβαση (Sininger, Grimes, & Christensen, 2010· Vohr et al., 2012). Η Universal 
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newborn hearing screening (UNHS), έχει μειώσει τον μέσο όρο ηλικίας της 

αναγνώρισης- διάγνωσης της απώλειας ακοής από τους 12-18 μήνες στους 6 ή και 

λιγότερους μήνες (Green, Gaffney, Devine, & Grosse, 2007). Η έγκαιρη διάγνωση 

μπορεί να συμβάλει σε μία πολύ καλή γλωσσική, κοινωνικο-συναισθηματική και 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη (Fitzpatrick, Durieux-Smith, Eriks-Brophy, Olds, & Gaines, 

2007· Yoshinaga-Itano, 1999). Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι κάποιες φορές παρά την 

έγκαιρη διάγνωση, πολλά παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν την παρέμβαση πολύ 

αργότερα από ό,τι είναι το επιθυμητό και έτσι παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία 

και την κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη (Ching et al., 2013). 

 

2.3. Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των κωφών και βαρήκοων 

παιδιών 

Πολλοί ερευνητές κατά τη δεκαετία του ’70 εστίασαν αρκετά στην ψυχολογική 

προσαρμογή των κωφών ατόμων και μελέτησαν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις 

(Moores, 2007). Ένα παιδί με κώφωση, στη σχολική ηλικία είναι πιθανό να 

παρουσιάσει κάποιο συναισθηματικό έλλειμμα σε βαθμό που να δυσχεραίνει τις 

κοινωνικές του σχέσεις και να αποκλίνει από τα αποδεκτά πρότυπα του σχολείου σε 

σχέση με τα ακούοντα παιδιά (Vogel- Walcutt et al., 2011). 

Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες σε παιδιά με απώλεια ακοής που εκτιμούν την 

κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη (Chovan & Roberts, 1993· Kluwin, 

Stinson, & Colarossi, 2002· Lytle, Feinstein, & Jonas, 1987· Matson, Macklin, & 

Helsel, 1985· Meadow & Dyssegaard, 1983). Δεδομένης της έλευσης των 

προγραμμάτων ανίχνευσης της απώλειας ακοής από την γέννηση, ο μέσος όρος 

ηλικίας διάγνωσης της βαρηκοΐας/κώφωσης έχει μειωθεί  (Yoshinaga-Itano & Sedey, 

1998), με αποτέλεσμα σήμερα να παιδιά να έχουν ιδιαίτερα καλή πρόγνωση στην 
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αποκατάσταση της ακοής τους και να κινδυνεύουν σε πάρα πολύ μικρό βαθμό να 

εμφανίσουν μειωμένες κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες.  

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια τα παιδιά με κώφωση έχουν τη δυνατότητα να 

ακούσουν τους ήχους, αν υποβληθούν σε εγχείρηση κοχλιακής εμφύτευσης. Οι πολύ 

καλές ακουστικές και γλωσσικές ικανότητες των παιδιών αυτών έχουν καταδειχθεί 

από πολλές έρευνες (Yoshinaga-Itano, 1999 Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni, & 

Miyamoto, 2000· Miyamoto, Houston, Kirk, Perdew, & Svirsky, 2003· Geers & 

Sedey, 2011· Fulcher, Purcell, Baker, & Munro, 2012). Στην πραγματικότητα, οι 

έρευνες υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα από την κοχλιακή εμφύτευση είναι 

θεαματικά, δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν παρόμοιες ή/και ίδιες 

γλωσσικές ικανότητες και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες με τους 

συνομηλίκους με φυσιολογική ακοή (Yoshinaga-Itano & Sedey, 1998· Fulcher, 

Purcell, Baker, & Munro, 2012). Ωστόσο, ορισμένες μελέτες εξακολουθούν να 

δείχνουν ότι, παρά την έγκαιρη διάγνωση, πολλά παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν 

την παρέμβαση πολύ αργότερα από ό, τι είναι το επιθυμητό και έτσι παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην ομιλία και τη γλωσσική ανάπτυξη (Ching et al., 2013). 

 

2.3.1. Έρευνες για τις Κοινωνικές Δεξιότητες των Κωφών/Βαρήκοων Παιδιών 

Ως κοινωνική δεξιότητα ορίζεται η αποτελεσματικότητα στην δημιουργία 

κατάλληλων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Denham, et al., 2009). Η  δημιουργία 

καλών κοινωνικών σχέσεων έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, για την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους εντός και εκτός τάξης, για 

την ψυχική υγεία και γενικότερα για την ποιότητα ζωής. Για να θεωρεί κάποιος 

κοινωνικά λειτουργικός χρειάζεται να έχει την αρμόζουσα διαπροσωπική 

συμπεριφορά και αλληλεπίδραση σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, πολλοί κωφοί 
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μαθητές εξαιτίας των επικοινωνιακών εμποδίων δυσκολεύονται να συνάψουν 

κοινωνικές σχέσεις (Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες με τους Bat-Chava και Deignan (2001) να σχεδιάζουν μία από τις πρώτες 

έρευνες για τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με κοχλιακό 

εμφύτευμα. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με τους γονείς, οι οποίοι 

περιέγραψαν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών τους πριν και μετά την 

εμφύτευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοχλιακό βελτίωσε τις κοινωνικές 

σχέσεις των παιδιών αυτών με ακούοντες συνομηλίκους τους, αλλά ακόμη υπήρχαν 

εμπόδια στην επικοινωνία που τους δημιουργούσαν προβλήματα σε κοινωνικό 

επίπεδο.  

Αργότερα, οι Bat-Chava, Martin, και Kosciw (2005) μελέτησαν τις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών με κοχλιακό και ακουστικό και τις σχέσεις που αναπτύσσουν 

με ακούοντα παιδιά. Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 6 έως 11 ετών.  

Χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα ετερο-αναφοράς που συμπληρώθηκε από τους γονείς 

και αφορούσε τους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης και τις δεξιότητες 

της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με το κοχλιακό, 

ακόμη και αν είχαν μείνει πίσω αρχικά σε σχέση με τα παιδιά με τα ακουστικά, 

σημείωσαν πρόοδο με τον καιρό, ενώ όσα χρησιμοποιούσαν και τις δύο συσκευές, 

δηλαδή και κοχλιακό και ακουστικό παράλληλα, είχαν την ίδια πρόοδο με τα 

ακούοντα παιδιά της ηλικίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το κοχλιακό βοήθησε την 

επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση των κωφών παιδιών.  

Οι Leigh, Maxwell- McCaw, Bat- Chava & Christiansen (2009) σε μελέτη τους 

για τις κοινωνικές σχέσεις και την ψυχική υγεία των κωφών εφήβων με και χωρίς 

κοχλιακά εμφυτεύματα, βρήκαν διαφορές ως προς την κοινωνική ένταξη των κωφών. 
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Ειδικότερα, υπογράμμισαν ότι οι έφηβοι με κοχλιακά εμφυτεύματα έτειναν να 

ταυτίζονται πολιτισμικά περισσότερο με την κοινωνία των ακουόντων, ενώ οι κωφοί 

έφηβοι χωρίς κοχλιακά εμφυτεύματα ταυτίζονταν με την Κοινότητα των Κωφών. 

Αναφορικά με την ψυχική υγεία, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο  

ομάδων, κάτι που αποδεικνύει ότι η πολιτισμική ένταξη σε μία κοινότητα, είτε των 

ακουόντων είτε των κωφών, μόνο θετικά μπορεί να αποφέρει. Ωστόσο, παρατηρείται 

ότι η επιλογή χρήσης ΚΕ ή όχι, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταύτιση με μία από τις 

δύο κοινότητες.  

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τους ερευνητές είναι το κατά πόσο μπορούν 

οι κωφοί μαθητές να συνάψουν ένα σύνθετο κοινωνικό δίκτυο αλλά και ποιοτικές 

φιλικές σχέσεις. Οι Piso, Knoors & Vervloed (2009) (όπως αναφέρουν οι 

Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015) διερεύνησαν την επίδραση του 

μεγέθους και της ποιότητας των κοινωνικών δικτύων καθώς και της ποιότητας των 

φιλικών σχέσεων στην ευημερία των κωφών ατόμων του δείγματος. Συγκεκριμένα, 

συμμετείχαν 12 κωφοί με και χωρίς ΚΕ και 12 ακούοντες ηλικίας 13-19 ετών. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η προφορική γλώσσα συνιστούσε τον κύριο τρόπο επικοινωνίας των 

εφήβων αυτών. Ουσιαστικά η έρευνα έδειξε ότι το μέγεθος των κοινωνικών δικτύων 

δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ διέφερε ο αριθμός των φιλικών σχέσεών 

τους. Φάνηκε, γενικά, ότι οι κωφοί έφηβοι είχαν σημαντικά λιγότερες φιλίες από τους 

ακούοντες, φιλίες των οποίων η ποιότητα αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους κωφούς 

ως χαμηλότερη από ότι για τους ακούοντες. Μάλιστα φάνηκε ότι τον ρόλο των φίλων 

είχαν αναλάβει κατά κάποιον τρόπο οι γονείς και άλλα πρόσωπα από το κοντινό 

περιβάλλον των κωφών εφήβων. Αυτό όμως που επίσης παρατηρήθηκε είναι ότι οι 

κωφοί έφηβοι αξιολογούσαν τις σχέσεις τους με τους ενηλίκους θετικότερα από ότι οι 

ακούοντες, κυρίως λόγω των υψηλότερων επιπέδων θαυμασμού, συντροφικότητας 



[31] 
 

και αποτελεσματικής βοήθειας που είχαν από αυτούς. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι 

δεν βρέθηκαν επιδράσεις της ποσότητας και της ποιότητας των φιλικών σχέσεων 

στην ευημερία και την ψυχική υγεία των κωφών.  

Σε μία παρόμοια έρευνα των Antia και Kreimeyer, (2003) παρατηρήθηκαν 

λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από τα κωφά παιδιά κάτι που αποδίδεται στις 

γλωσσικές δυσκολίες και στις περιορισμένες επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επίσης, 

ενδέχεται να οφείλεται και στην μέθοδο επικοινωνίας που επιλέγουν τα κωφά παιδιά 

να επικοινωνήσουν, δηλαδή, όσα παιδιά επικοινωνούν με την προφορική μέθοδο 

έχουν περίπου τις ίδιες αλληλεπιδράσεις που έχει και ένα ακούον παιδί. Σε γενικές 

γραμμές, όμως, τα κωφά παιδιά προτιμούν να κάνουν παρέα με κωφά παρά με 

ακούοντα παιδιά και διατηρούν για σύντομο χρονικό διάστημα την αλληλεπίδραση με 

τα άλλα παιδιά. Σχετικά με την πρωτοβουλία για να αρχίσει η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τα κωφά παιδιά εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά με τα ακούοντα 

και χρησιμοποιούν περίπου τις ίδιες στρατηγικές προσέγγισης, με τη διαφορά ότι τα 

κωφά παιδιά έχουν περισσότερη ευθύτητα και επιλέγουν μη γλωσσικές μεθόδους 

προσέγγισης. 

 Ο Dammeyer (2010) ασχολήθηκε με την κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη 

334 παιδιών με κοχλιακό και των κωφών παιδιών χωρίς κοχλιακό στη Δανία. 

Χρησιμοποίησε πέντε κλίμακες που μετρούσαν το επίπεδο της νοηματικής γλώσσας, 

της ομιλούμενης γλώσσας, τις ακουστικές ικανότητες και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον ψυχολογικό και κοινωνικό τομέα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τα κωφά παιδιά αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι τα ακούοντα παιδιά και ειδικά όσα 

παιδιά είχαν επιπρόσθετες αναπηρίες. Τα παιδιά που είχαν ένα καλό επίπεδο στη 

νοηματική ή και την ομιλούμενη γλώσσα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες κοινωνικές 
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δυσκολίες σε σχέση με τα ακούοντα παιδιά. Ο ερευνητής από τα παραπάνω 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 

που μπορεί να συμβάλλει στην ψυχολογική και κοινωνική πρόοδο των κωφών 

παιδιών.  

Οι Martin, Bat-Chava, Lalwani, και Waltzman (2011) μελέτησαν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των θετικών σχέσεων των παιδιών με 

κοχλιακό με τους συνομηλίκους τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 (11 κορίτσια και 

5 αγόρια) παιδιά ηλικίας 5;0 έως 6;10 ετών με και χωρίς προβλήματα ακοής (8 κωφά 

και 3 ακούοντα κορίτσια, 2 κωφά και 3 ακούοντα αγόρια) και παρατηρήθηκε η 

συμπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλα παιδιά φυσιολογικής 

ακοής. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα για τα παιδιά με προβλήματα ακοής, όταν 

είχαν να αλληλεπιδράσουν με ένα παιδί παρά όταν έρχονταν σε επαφή με δύο 

ακούοντα παιδιά. Επίσης, τα κορίτσια τα κατάφερναν καλύτερα από τα αγόρια. 

Επιπλέον, όσο περισσότερο χρησιμοποιούσε ένα παιδί το κοχλιακό και όσο 

υψηλότερο ήταν το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η 

άνεση του στις κοινωνικές σχέσεις. 

 

2.3.2. Έρευνες για τις Συναισθηματικές δεξιότητες των κωφών- βαρήκοων 

παιδιών 

Ως συναισθηματική δεξιότητα ορίζεται η ικανότητα επίγνωσης των 

προσωπικών συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων (Denham, et al., 

2009). Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να απαντούν σε αυτά 

τα συναισθήματα και να μεταφέρουν κατάλληλες διαπροσωπικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις. Δεδομένου ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των ορισμών για την 

συναισθηματική και κοινωνική ικανότητα, μερικοί ερευνητές πρότειναν ότι η 
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ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα των άλλων και να γνωρίζεις πως να 

ανταποκριθείς κατάλληλα, συνιστά την κοινωνική δεξιότητα (Denham, et 

al., 2009).  

Η κατανόηση και ρύθμιση των προσωπικών συναισθημάτων, καθώς και η 

ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

δεξιότητες, γιατί επηρεάζουν τόσο την ευημερία και την ψυχική υγεία όσο και την 

κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Τα συναισθήματα εκφράζονται μέσω της γλώσσας, 

ομιλούμενης ή νοηματικής, και μέσω των εκφράσεων του προσώπου και των 

στάσεων του σώματος. Συνεπώς, για να μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται τα 

συναισθήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει οπτική και ακουστική 

αντίληψη και επεξεργασία (Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015). Όπως 

είναι φυσικό, τα άτομα με απώλεια ακοής αντιλαμβάνονται καλύτερα τα 

συναισθήματα που εκφράζονται οπτικά, ενώ οι ακούοντες συνδυάζοντας ακουστικές 

και οπτικές ενδείξεις. Οι ακουστικές ενδείξεις αφορούν σε χαρακτηριστικά της 

θεμελιώδους συχνότητας και την έντασης της ομιλίας, ενώ οι οπτικές σε ενδείξεις που 

είναι εμφανείς στο πρόσωπο (Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015). 

Μία σχετική έρευνα με τις συναισθηματικές δεξιότητες ήταν εκείνη των Most 

και Aviner (2009) οι οποίοι εξέτασαν την κατανόηση των συναισθημάτων εφήβων με 

κοχλιακό εμφύτευμα, με ακουστικό βαρηκοΐας και εφήβων με φυσιολογική ακοή. Οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίσουν διάφορα συναισθήματα που παρουσιάζονταν 

ακουστικά, οπτικά και οπτικοακουστικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ακούοντες 

αναγνώρισαν καλύτερα από τις άλλες ομάδες τα συναισθήματα που παρουσιάστηκαν 

ακουστικά, ενώ φάνηκε ότι μεταξύ των ομάδων με προβλήματα ακοής (ΚΕ, ΑΒ) δεν 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση σε καθέναν από τους τρεις τρόπους παρουσίασης. 

Παρόλο που ο οπτικοακουστικός τρόπος παρουσίασης είχε καλύτερα αποτελέσματα 
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από τον οπτικό για τους συμμετέχοντες με φυσιολογική ακοή, δεν υπήρξε τέτοια 

διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων με προβλήματα ακοής. Οι ερευνήτριες 

έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα ορισμένων κοχλιακών 

εμφυτευμάτων στην αναγνώριση των ακουστικών πληροφοριών που εκφράζουν την 

συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή. 

Οι Hosie, Gray, Russell, Scott & Hunter (1998) μελέτησαν τις συναισθηματικές 

δεξιότητες προγλωσσικά κωφών παιδιών, μέσω φωτογραφιών όπου απεικονίζονταν 

εκφράζεις προσώπου διάφορων συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος, αηδία, θυμός, 

έκπληξη). Τα παιδιά της έρευνας κλήθηκαν να ταιριάξουν, να παράγουν και να 

κατανοήσουν ετικέτες συναισθημάτων για τις παραπάνω εκφράσεις. Οι 

συμμετέχοντες ήταν 22 παιδιά με σοβαρή έως πολύ σοβαρή απώλεια ακοής που 

φοιτούσαν σε σχολεία κωφών και είχαν υιοθετήσει τη φιλοσοφία της ολικής 

επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες απάρτισαν δύο ηλικιακές ομάδες με την πρώτη να 

έχει μέσο όρο ηλικίας τα 7 έτη και 6 μήνες και η δεύτερη τα 10 έτη και 9 μήνες. 

Επιλέχθηκαν οι ηλικίες αυτές, γιατί βάσει της βιβλιογραφίας τα παιδιά είναι 

αναπτυξιακά έτοιμα να ενταχθούν σε μία τέτοια δοκιμασία κατανόησης 

συναισθημάτων στις ηλικίες 7-12 ετών (Odom et al., 1973, όπως αναφέρουν οι 

Λαμπροπούλου, Οκαλίδου, Χατζηκακού, 2015). Αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα κωφά και τα ακούοντα παιδιά της ομάδας ελέγχου, παρουσίασαν ισχυρές 

ομοιότητες ως προς το ταίριασμα εικόνων- ετικετών, την αναγνώριση και κατανόηση 

συναισθημάτων. Αντίθετα, παρουσίασαν διαφορές στην ονομασία των 

συναισθημάτων του φόβου και της αηδίας με τα κωφά παιδιά να σημειώνουν 

καλύτερες επιδόσεις στην ονομασία των συναισθημάτων του φόβου και τα ακούοντα 

της αηδίας. Τα αποτελέσματα αυτά ενίσχυσαν την άποψή τους ότι κωφά και 
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ακούοντα παιδιά μοιράζονται μία κοινή εννοιολογική κατανόηση των βασικών 

συναισθημάτων που εκφράζονται οπτικά.  

Οι Hosie et al. (2000) μελέτησαν την κατανόηση των κανόνων εκδήλωσης 

συναισθημάτων σε κωφά παιδιά. Πρόκειται, για «κανόνες» που αφορούν στη γνώση 

έκφρασης ή απόκρυψης ενός συναισθήματος. Για τη συγκεκριμένη μελέτη 

χρησιμοποίησαν σύντομα σενάρια στα οποία κάποιο άτομο αντιμετωπίζει μία 

κατάσταση που απαιτεί κάποιο είδος συναισθηματικής ρύθμισης. Τα σενάρια τα 

οποία παρουσιάστηκαν αφορούσαν στα συναισθήματα θυμός, φόβος και χαρά με 

τέσσερις ιστορίες σχετικές με κάθε συναίσθημα. Οι συμμετέχοντες ήταν 27 παιδιά με 

σοβαρή έως πολύ σοβαρή απώλεια ακοής που παρακολουθούσαν προγράμματα 

ολικής επικοινωνίας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η απόκρυψη συναισθημάτων 

με σκοπό την προστασία των αισθημάτων των άλλων και η αιτιολόγηση της 

συμπεριφοράς των πρωταγωνιστών της ιστορίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους 

κωφούς μαθητές. Τα ευρήματα αυτά σχετίζονται πιθανόν με προβλήματα στον τομέα 

της κοινωνικής νόησης. Συγκεκριμένα, μελέτες δείχνουν (Peterson & Siegal, 1995, 

2002) μία αναπτυξιακή καθυστέρηση των ατόμων με προβλήματα ακοής στην 

ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου, η οποία αφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να 

καταλαβαίνει ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές σκέψεις και συναισθήματα από τα δικά 

τους. 

Τέλος, άλλη μία έρευνα που έγινε για την κατανόηση των συναισθημάτων και 

την επίδραση που έχει το κοχλιακό σε αυτή ήταν αυτή των Wiefferink, Rieffe, 

Ketelaar & Frijns (2012), οι οποίοι μελέτησαν τις κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες σε παιδιά ηλικίας 2,5-5 ετών με κοχλιακά εμφυτεύματα, τις οποίες τις 

σύγκριναν με τις επιδόσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Όλα τα παιδιά πήραν 

μέρος σε δύο δοκιμασίες κατανόησης των συναισθημάτων. Στην πρώτη εξεταζόταν η 
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αναγνώριση του συναισθήματος από τις εκφράσεις του προσώπου, ενώ στην δεύτερη 

η συναισθηματική απόδοση σε μία περίσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά με ΚΕ εμφάνιζαν λιγότερο κατάλληλο συναίσθημα για την περίσταση και 

λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες από τα παιδιά με φυσιολογική ακοή της ομάδας 

ελέγχου. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι απώλεια ακοής επηρεάζει την κατανόηση 

των συναισθημάτων ακόμα και αν εκφράζεται με μη λεκτικούς τρόπους.  

 

2.4. Σκοπιμότητα και Ερευνητικά Ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω έρευνες, η απώλεια ακοής έχει 

επιπτώσεις στην επικοινωνία, την ψυχική υγεία και την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη. Σε ένα επόμενο επίπεδο, οι μειωμένες κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες επηρεάζουν την ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο του ατόμου.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η 

διερεύνηση του επιπέδου ψυχοκοινωνικής προσαρμογής δεκαέξι (16) παιδιών ηλικίας 

δέκα χρονών και εννέα μηνών (10;9) έως δεκαπέντε χρονών και έντεκα μηνών 

(15;11) με βαρηκοΐα/κώφωση σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους. 

Αφορμή για ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα, στάθηκε η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση βιβλίων και άρθρων, στα οποία παρατηρήθηκε ότι δεν έχει γίνει εκτενής 

έρευνα στα ελληνόπουλα με βαρηκοΐα/κώφωση που να μελετά τις συναισθηματικές 

και κοινωνικές τους δεξιότητες, καταγράφοντας τις απόψεις των ιδίων ή των γονέων 

τους. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, λοιπόν, προκύπτουν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποιο το επίπεδο των παιδιών του δείγματος με προβλήματα ακοής, ηλικίας 

δέκα χρονών και εννέα μηνών (10;9) έως δεκαπέντε χρονών και έντεκα μηνών 
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(15;11) στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, σύμφωνα με τις 

απόψεις των γονέων τους; 

2. Υπάρχει διαφορά στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή μεταξύ των ατόμων του 

δείγματος και πως επηρεάζει το φύλο (αγόρι, κορίτσι) και το είδος του 

ακουστικού (κοχλιακό εμφύτευμα, ακουστικό βαρηκοΐας);  

3. Επηρεάζεται το επίπεδο που εμφανίζουν τα παιδιά με ακουστική απώλεια στις 

κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες από παράγοντες όπως η 

χρονολογική ηλικία, η ηλικία αποκατάστασης της ακοής (διάρκεια της 

βαρηκοΐας/κώφωσης) και η ακουστική τους ηλικία (διάρκεια χρήσης της 

ενισχυμένης ακοής); 

4. Υπάρχει διαφοροποίηση στο βαθμό βαρηκοΐας πριν και μετά την ακουστική 

αποκατάσταση και, αν ναι, ποια η σχέση του με την ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή;  

 

Κεφάλαιο 3ο 

3. Ερευνητική Προσέγγιση 

3.1. Μεθοδολογία 

Αρχικά, διενεργήθηκε εκτενής ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

σχετικά με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με 

βαρηκοΐα/κώφωση, προκειμένου να συγκροτηθεί ένα σταθερό θεωρητικό και 

εννοιολογικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι της 

συγκεκριμένης έρευνας, ώστε μετέπειτα να διενεργηθεί ο έλεγχος κάθε μίας εκ των 

παραπάνω ερωτήσεων.   

Επίσης, λήφθηκε ένα ιστορικό με σχετικό έντυπο που δόθηκε στους γονείς, πριν 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, προκειμένου να καταγραφούν η ηλικία, η 
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ηλικία εμφύτευσης, ο χρόνος χρήσης ακουστικού ή κοχλιακού, η διάρκεια της 

κώφωσης, η μέθοδος επικοινωνίας, ο βαθμός βαρηκοΐας πριν και μετά την 

αποκατάσταση και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο έχουν ενταχθεί των παιδιών με 

προβλήματα ακοής που θα συμμετείχαν στην έρευνα (Παρατίθεται στο παράρτημα 

ως «Ιστορικό»). Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο στις δύο 

ομάδες (ΚΕ και ΑΒ), ελαφρώς παραλλαγμένο, μιας και ορισμένες ερωτήσεις που 

αφορούσαν στα παιδιά με ΚΕ δεν ταίριαζαν στα παιδιά με ΑΒ. Τέλος, είναι 

σημαντικό να αναφέρω ότι υπήρχε ερώτηση στο ιστορικό με την οποία 

διασφαλιζόταν ότι τα παιδιά της έρευνας πέρα από την απώλεια ακοής δεν έχουν 

κάποια συνοδή αναπηρία. 

 

3.2. Δείγμα της Έρευνας 

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει μία μικρή αναφορά στα κριτήρια 

υποψηφιότητας στην έρευνα, δεδομένου ότι για τη συμμετοχή των υποκειμένων στην 

έρευνα ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Συγκεκριμένα, κανένα από τα 

παιδιά του δείγματος δεν είχε κάποια επιπρόσθετη αναπηρία πέρα από την απώλεια 

ακοής και επομένως είχε μία φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία ως προς τους άλλους 

τομείς της ανάπτυξης. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές των τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, μιας και σε αυτό το στάδιο έχει εδραιωθεί 

το σύστημα της ομιλίας τους, έχουν ενταχθεί σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχει 

γίνει μία σωστή ρύθμιση του συστήματος αποκατάστασης της ακοής. 

Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 16 γονείς παιδιών με προβλήματα ακοής, εκ 

των οποίων τα 8 φορούσαν ακουστικό βαρηκοΐας, ενώ τα άλλα 8 ήταν κοχλιακά 

εμφυτευμένα. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 6 κορίτσια (37,5%) και 10 (65,5%) 

αγόρια, ηλικίας από 10;9 ως 15;11 ετών (Μ.Ο. = 13;83 έτη, S.D.= 1,79). 
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Συγκεκριμένα, από τα 8 άτομα της ομάδας με τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα 5 ήταν 

αγόρια και τα 3 κορίτσια, ηλικίας από 11 έως 15;6 ετών (Μ.Ο.= 13;7 έτη, S.D.=2,66), 

ενώ στην δεύτερη ομάδα των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα συμμετείχαν 3 

κορίτσια και 5 αγόρια, ηλικίας από 10;9 έως 15,11 ετών (Μ.Ο.= 13;9 έτη, S.D.=3,86). 

Η μέση διάρκεια βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση ήταν 2,44 έτη με τυπική 

απόκλιση 1,14 έτη. Η ελάχιστη διάρκεια ήταν 0,6 και η μέγιστη 5 έτη. Τέλος, η μέση 

ακουστική ηλικία ήταν 11,36 έτη με τυπική απόκλιση 1,9 έτη. Η ελάχιστη ακουστική 

ηλικία ήταν 7,8 και η μέγιστη 14,6 έτη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ερωτηματολόγιο περίπου 100 ερωτήσεων. Η προσέγγιση ενός μέρους των 

υποκειμένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω του «Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών Κεντρικής Μακεδονίας», που στεγάζεται 

στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στην Οδό Αντισθένους 13, ενώ το υπόλοιπο μέρος των 

συμμετεχόντων βρέθηκε μέσω του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ όπου επισκέφθηκα το 

νοσοκομείο και προσέγγιζα τους γονείς τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες 

προσέρχονταν με τα παιδιά τους για ρύθμιση του ακουστικού τους βοηθήματος.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το συγκεκριμένο εργαλείο, «Τεστ 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής», προορίζεται για παιδιά σχολικής ηλικίας επτά (7) 

έως δώδεκα (12) ετών. Ωστόσο, εν προκειμένω επιλέχθηκε να διευρυνθεί το δείγμα 

και να εφαρμοστεί στις ηλικίες έντεκα (11) έως δεκαέξι (16) λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι τα παιδιά με βαρηκοΐα/κώφωση συνήθως λόγω των γλωσσικών 

ελλειμμάτων παρουσιάζουν δεξιότητες ακουόντων παιδιών μικρότερης ηλικίας. 

Καθοριστικής σημασίας, επίσης, για αυτή την επιλογή κρίθηκε το γεγονός ότι σε 

αυτή την ηλικία έχει εδραιωθεί το σύστημα της επικοινωνίας του παιδιού, έχει γίνει η 

σωστή ρύθμιση του ακουστικού του βοηθήματος και έχει επιτευχθεί η ένταξή του στο 
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σχολείο. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο εδραιωμένο σύστημα, η εξαγωγή συμπερασμάτων 

θα είναι πιο αξιόπιστη και έγκυρη. Τέλος, για να μειωθούν στον μέγιστο βαθμό οι 

περιορισμοί της έρευνας, επιλέχθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνει 

από τους γονείς, ώστε να μην επηρεάσουν τα αποτελέσματα παράγοντες όπως 

κούραση και ελλιπής κατανόηση των προτάσεων.  

 

3.3. Πίνακες Δημογραφικών στοιχείων 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των βαρήκοων- 

κωφών παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα.  

Πίνακας 1  

Δημογραφικά στοιχεία παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία  των βαρήκοων- 

κωφών παιδιών με Ακουστικό Βαρηκοΐας που πήραν μέρος στην έρευνα. 
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Πίνακας 2 

Δημογραφικά στοιχεία παιδιών με ακουστικό βαρηκοΐας 

 

 

3.4. Ερευνητικό εργαλείο 

Προκειμένου να διερευνηθεί το επίπεδο των κωφών μαθητών/τριών του 

δείγματος στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρησιμοποιήθηκε το 

«Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας» 

των Χ. Χατζηχρήστου, Φ. Πολυχρόνη, Η. Μπεζεβέγκη, Κ. Μυλωνά του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Το εργαλείο παρατίθεται στο παράρτημα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και το εργαλείο προτείνει την εφαρμογή του σε παιδιά 

προσχολικής, τέσσερα (4) έως έξι (6) ετών, και σχολικής ηλικίας, δέκα (10) έως 

δώδεκα (12) ετών, στην παρούσα φάση προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο το 

ερωτηματολόγιο που αφορά στα παιδιά σχολικής ηλικίας (10-12 ετών) και να 

διευρυνθεί λίγο το δείγμα ηλικιακά έως και τα δεκαέξι (16) έτη, μιας και η ομάδα των 

κωφών και βαρήκοων, τις περισσότερες φορές, παρουσιάζει γλωσσικά ελλείμματα 

και δεξιότητες παιδιών μικρότερης ηλικίας, παρόλο που έχει γνωστικό δυναμικό 

παρόμοιο με τους συνομήλικους ακούοντες. 
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Ο σκοπός του προτεινόμενου εργαλείου είναι η ανίχνευση κοινωνικών και 

συναισθηματικών δυνατοτήτων και δυσκολιών, καθώς και προβλημάτων 

συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ώστε να εντοπιστούν 

έγκαιρα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς, που μπορεί να αποτελέσουν 

πιθανούς προγνωστικούς δείκτες για τη μετέπειτα σχολική επάρκεια και προσαρμογή 

του παιδιού μη τυπικής ανάπτυξης. 

Το εργαλείο «ανίχνευσης της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής μαθητών σχολικής 

ηλικίας» αποτελείται από μια συστοιχία δοκιμασιών οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύ 

φάσμα κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Αποτελεί ανάγκη να αξιολογηθούν όλες οι διαστάσεις που σχετίζονται με την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, ώστε να εντοπιστούν οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης 

που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, καθώς, και οι 

πιθανοί παράγοντες που δρουν προστατευτικά στην προσαρμογή των μαθητών αυτών 

μέσα στο σχολικό πλαίσιο.  

Η παρακάτω συστοιχία δοκιμασιών συμπληρώνεται από τους γονείς, ενώ 

πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει περίπου 110 προτάσεις. Οι 

γονείς καλούνται να σημειώσουν το βαθμό συμφωνίας σε κάθε πρόταση, 

χρησιμοποιώντας 5-βάθμια κλίμακα τύπου Likert (ποτέ, μερικές φορές. πάντοτε), 

ανάλογα με το βαθμό που αυτή (η πρόταση) ταιριάζει στη συμπεριφορά του παιδιού 

τους. 

(α). Κοινωνική επάρκεια 

Η κοινωνική επάρκεια θεωρείται ως η ικανότητα της αλληλεπίδρασης με τους 

άλλους σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο με συγκεκριμένους τρόπους που είναι 

κοινωνικά αποδεκτοί, λειτουργικοί και μη επιβλαβείς για τους άλλους. Έχει 

διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με δυσκολίες στην ομιλία ενδέχεται να διαθέτουν 
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ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και να παρουσιάζουν δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά. Οι δυσκολίες 

αυτές μπορεί να οδηγήσουν στη διαμόρφωση αρνητικής εικόνας για τον εαυτό τους, 

σε έλλειψη αποδοχής από τους συνομηλίκους ή σε αδεξιότητα σε κοινωνικές 

καταστάσεις (Hatzichristou & Hopf, 1993 όπως αναφέρουν οι Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Η επάρκεια στις κοινωνικές δεξιότητες συντελεί 

στην εμφάνιση λειτουργικών συμπεριφορών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και σε κοινωνικές προσδοκίες κατάλληλες για την 

ηλικία του παιδιού. Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τομείς όπως 

σχέσεις με συνομηλίκους, σχέσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς, εκτέλεση 

καθηκόντων και σχολική προσαρμογή. 

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

παιδιού αναφορικά με τα παρακάτω κριτήρια:  

• διαπροσωπική επικοινωνία (π.χ. το παιδί επιδοκιμάζει τους συνομηλίκους του, τους 

προσκαλεί στο παιχνίδι, προσφέρει βοήθεια), 

• συνεργασία (π.χ. βοηθάει τους άλλους, μοιράζεται), 

• αυτοέλεγχο (π.χ. έλεγχος θυμού, συμβιβασμός σε καταστάσεις συγκρούσεων), 

•δεξιότητες διεκδίκησης (π.χ. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ζητάει πληροφορίες, 

ξεκινάει μια συζήτηση), 

• δεξιότητες συμμόρφωσης (π.χ. ακολουθεί κανόνες, ακολουθεί οδηγίες) 

(β). Σχολική προσαρμογή 

Για την απόκτηση γνώσεων και την καλή προσαρμογή στο σχολικό πλαίσιο 

αυτό που απαιτείται από τους μαθητές, εκτός από τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, 

γραφής και αριθμητικής, είναι να έχουν και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες 

δεξιότητες και χαρακτηριστικά που αφορούν στην προσεκτική παρακολούθηση στο 
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μάθημα, την ικανότητα να οργανώνουν τη μαθησιακή τους προσπάθεια 

ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια και να ολοκληρώνουν εργασίες. Έχει 

διαπιστωθεί ότι οι μαθητές μη τυπικής ανάπτυξης δυσκολεύονται στην οργάνωση της 

μελέτης, στον καθορισμό του τρόπου προσέγγισης του κειμένου ή της όποιας πηγής 

πληροφοριών και στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών τις οποίες καλούνται 

να "μάθουν". Καθώς τα περισσότερα μαθήματα του σχολείου βασίζονται σε μια 

μορφή ανάγνωσης, η μάθηση για τους μαθητές αυτούς είναι μια δύσκολη και επίπονη 

προσπάθεια. Έτσι ο μαθητής βλέπει πως ενώ προσπαθεί και κουράζεται (ίσως 

περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές του), οι προσπάθειές του είναι 

αναποτελεσματικές με συνέπεια την απογοήτευση και την "απόσυρσή" του από τη 

μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική ζωή, γενικότερα. 

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

παιδιού αναφορικά με τα παρακάτω κριτήρια: 

• σχολική αποτελεσματικότητα (π.χ. ολοκληρώνει τις εργασίες του, ακούει τις οδηγίες 

του εκπαιδευτικού, φέρνει μαζί του τα σχολικά είδη που του είναι απαραίτητα ), 

• νοητικός σχεδιασμός (π.χ. αποφασίζει πριν κάνει κάτι τι χρειάζεται να γνωρίζει και 

πώς θα το βρει, αποφασίζει ποιο πρόβλημα είναι το σπουδαιότερο και θέτει 

προτεραιότητες), 

• σχολική προσαρμογή (π.χ. προσέχει στο μάθημα, ακούει προσεκτικά και ακολουθεί 

οδηγίες από εκπαιδευτικό προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις -γνωστικές 

και συμπεριφοράς- στο σχολικό περιβάλλον), 

• κίνητρα (π.χ. αιτιακές αποδόσεις, μεταγνωστικές στρατηγικές)  

(γ). Συναισθηματική επάρκεια 

Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι τα μη τυπικής ανάπτυξης παιδιά 

αντιμετωπίζουν συνήθως δευτερογενή προβλήματα συμπεριφοράς και 
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συναισθηματικές δυσκολίες καθώς και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχει διαπιστωθεί ότι 

τα θετικά συναισθήματα και η αποτελεσματική διαχείριση του στρες, ενδέχεται να 

συντελούν στην βελτίωση της επίδοσης σε δοκιμασίες μνήμης, διάκρισης και 

εκμάθησης νέων πληροφοριών, συνεπάγονται πιο αποτελεσματική χρήση του 

γνωστικού υλικού, και συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική αφομοίωση νέων 

πληροφοριών και στην οργάνωση των παλαιών. 

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

παιδιού αναφορικά με τα παρακάτω κριτήρια: 

•διαχείριση συναισθημάτων (διατηρεί τον έλεγχο όταν κάποιος τον/την πειράζει), 

• ενσυναίσθηση (δείχνει ενδιαφέρον και σεβασμός για τα συναισθήματα των άλλων), 

•προσαρμοστικότητα (είναι ελαστικός, και προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές), 

• συναισθηματική αντίληψη (έχει την ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων του), 

• αποτελεσματική διαχείριση του στρες  

(δ). Αυτοαντίληψη  

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό προκαλούν 

απογοήτευση και θυμό στα παιδιά, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη 

δική τους έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους αλλά και την επίγνωση ότι η 

χαμηλή τους πρόοδος, αποτελεί συχνά επίκεντρο του σχολιασμού και της αρνητικής 

κριτικής των άλλων. Έχει επισημανθεί ότι τα παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης 

εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση όχι μόνο σε σχέση με την επίδοσή τους στα 

μαθήματα αλλά και στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους 

καθώς και στην γενικότερη θεώρηση του εαυτού. 

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

παιδιού αναφορικά με τα παρακάτω κριτήρια: 

• αντίληψη για την ικανότητα μάθησης, 
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• αντίληψης για την επίδοση στα μαθήματα, 

•αντίληψη για τις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. σχέσεις με εκπαιδευτικούς και γονείς), 

• γενική αντίληψη του εαυτού - αυτοεκτίμηση  

(ε). Προβληματική Συμπεριφορά 

Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν την ύπαρξη προβλημάτων ενδοπροσωπικής 

και διαπροσωπικής προσαρμογής σε παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης (Handwerk & 

Marshall, 1998). Η συνύπαρξη των προβλημάτων αυτών με δυσκολίες στην 

επικοινωνία συνήθως εντείνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στη 

ανάγνωση και τη γραφή και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

στην ενήλικη ζωή (π.χ. παραβατικότητα). Ως προς την εσωτερικευμένη συμπεριφορά, 

έχει τεκμηριωθεί ότι η ψυχολογική πίεση που βιώνουν τα παιδιά αυτά ως αποτέλεσμα 

της ματαίωσης που βιώνουν από τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν 

προκειμένου να επιτύχουν μια ικανοποιητική επίδοση, καθιστά τα παιδιά ιδιαίτερα 

ευάλωτα. Από τους πλέον σημαντικούς προστατευτικούς παράγοντες για την 

ενδοπροσωπική προσαρμογή του παιδιού θεωρείται η αυτοεκτίμηση και η αντίληψη 

του εαυτού.  

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυσκολίες του παιδιού αναφορικά με 

την: 

• εξωτερικευμένη συμπεριφορά (αντικοινωνική/ επιθετική συμπεριφορά, εναντιωτική 

συμπεριφορά), 

•εσωτερικευμένη συμπεριφορά (άγχος, κατάθλιψη, μελαγχολία, φόβοι, απόσυρση), 

• υπερκινητικότητα/παρορμητικότητα,  

Οι ηλικίες των παιδιών που εξετάζονται με το «εργαλείο ανίχνευσης 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής» είναι τα δέκα (10) έως δώδεκα (12) έτη. Οι 

εξελικτικές διαφορές στους παραπάνω τομείς υποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας 
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ανιχνευτικών εργαλείων που θα χορηγηθούν σε διαφορετικές ηλικίες σύμφωνα με την 

εξελικτική πορεία της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών 

(Παρασκευόπουλος, 1991· Cole & Cole, 2001). Ωστόσο, επειδή εν προκειμένω η 

έρευνα αφορά σε παιδιά με βαρηκοΐα/κώφωση και επιδρά το στοιχείο του γλωσσικού 

εμποδίου, η ηλικία του δείγματος έχει διευρυνθεί έως τα δεκαέξι (16) έτη και η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει γίνει από τους γονείς τους. Έχει υπολογιστεί 

ότι το ερωτηματολόγιο διαρκεί περίπου 30 λεπτά. 

Αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης του ερωτηματολογίου, προβλέπεται ότι η 

ερευνήτρια μετά από τηλεφωνική ή και προσωπική επαφή που θα έχει με τους γονείς 

των παιδιών, θα κανονίσει συνάντηση με κάθε έναν ξεχωριστά, ώστε να είναι 

παρούσα κατά τη διάρκεια συμπλήρωσής του, για να δώσει οδηγίες και να λύσει 

τυχόν απορίες των γονέων. Στις περιπτώσεις όπου η συνάντηση δεν είναι εφικτή, τότε 

η ερευνήτρια θα φροντίσει να στείλει στο email του γονέα το ερωτηματολόγιο και θα 

του ζητήσει είτε να το συμπληρώσει μόνος του στο χρόνο που επιθυμεί και να της το 

στείλει είτε να το συμπληρώσουν μαζί τηλεφωνικά. Στην περίπτωση των γονέων που 

επιθυμούν να το συμπληρώσουν μόνοι τους και να το στείλουν έπειτα στην 

ερευνήτρια, προβλέπεται η αποστολή μαζί με το ερωτηματολόγιο και σχετικών 

διευκρινίσεων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σε κάθε περίπτωση τα 

προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας είναι στη διάθεση των γονέων.  

 

3.5. Διαδικασία 

Αρχικά, πάρθηκε από τους γονείς των παιδιών με βαρηκοΐα/κώφωση ένα 

ιστορικό από το οποίο προέκυψαν πληροφορίες για την ηλικία διάγνωσης της 

απώλειας ακοής, την αιτία της, το βαθμό απώλειας ακοής, την ημερομηνία 

τοποθέτησης του ακουστικού βοηθήματος (ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό 
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εμφύτευμα), την παρακολούθηση λογοθεραπείας/εργοθεραπείας/φυσιοθεραπείας, το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο ήταν ενταγμένοι και τη μέθοδο επικοινωνίας. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στο ιστορικό υπήρχε ερώτηση με την οποία διασφαλιζόταν ότι τα 

παιδιά του δείγματος δεν έχουν κάποια συνοδή αναπηρία αλλά έχουν φυσιολογική 

ανάπτυξη πέρα από την απώλεια ακοής (Το ιστορικό παρατίθεται στο παράρτημα ως 

«Ιστορικό»). 

Έπειτα, δινόταν στους γονείς το ερωτηματολόγιο που περιγράφηκε παραπάνω 

και τους ζητούταν να επιλέξουν από μία πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, το βαθμό 

που ταιριάζει κάθε πρόταση στη συμπεριφορά του παιδιού τους. Για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου χρειάστηκε να έρθω σε επαφή με τους γονείς είτε στο χώρο του 

Συλλόγου είτε στο ΑΧΕΠΑ ή και σε κάποιον εξωτερικό χώρο. Κατά τη διάρκεια 

αυτή δίνονταν λεπτομερείς και συγκεκριμένες οδηγίες στους γονείς, ώστε να 

παραληφθούν λάθη παρανόησης. Τέλος, οι γονείς κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου, φρόντιζαν να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι στη διαδικασία.  

 

3.6. Επεξεργασία Δεδομένων 

Οι απαντήσεις που προέκυπταν από το ερωτηματολόγιο, καταχωρούνταν για 

κάθε έναν ξεχωριστά σε έναν πίνακα του «Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής» που 

προβλεπόταν για καταχώρηση των απαντήσεων στους διάφορους εξεταζόμενους 

τομείς, με στόχο να βγει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα για κάθε τομέα και κάθε 

υποκατηγορία του ξεχωριστά. Έτσι στο τέλος προέκυπτε ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας αποτελεσμάτων για τους τομείς «κοινωνική επάρκεια», «σχολική επάρκεια», 

«συναισθηματική επάρκεια», «προβλήματα συμπεριφοράς» και για τις υποκατηγορίες 

«Δεξιότητες διεκδίκησης/ Ηγετικές ικανότητες», «Διαπροσωπική επικοινωνία», 

«Συνεργασία με συνομηλίκους» που υπάγονταν στον τομέα της «Κοινωνικής 
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επάρκειας», τις υποκατηγορίες «Κίνητρα», «Οργάνωση/Σχεδιασμός», «Σχολική 

αποτελεσματικότητα», «Σχολική προσαρμογή» που υπάγονταν στον τομέα της 

«Σχολικής επάρκειας», τις υποκατηγορίες «Αυτοέλεγχος», «Διαχείριση 

συναισθημάτων», «Διαχείριση στρες», «Ενσυναίσθηση» του τομέα 

«Συναισθηματικής επάρκειας» και τέλος τις υποκατηγορίες του τομέα «Προβλήματα 

συμπεριφοράς» που ήταν οι «Διαπροσωπική προσαρμογή», «Ενδοπροσωπική 

προσαρμογή», «Υπερκινητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης». Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα που προέκυπταν συγκρίνονταν με τους τυπικούς βαθμούς παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 10-12 ετών στους αντίστοιχους τομείς και έτσι προέκυπτε 

ένα συμπέρασμα για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του κάθε παιδιού του 

δείγματος.  

Σε γενικές γραμμές, αναφορικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, το 

εργαλείο προτείνει ότι ένα παιδί με τυπικό βαθμό πάνω από 43 στον κάθε ένα από 

τους 4 βασικούς τομείς, έχει καλή προσαρμογή. Σε μια βαθύτερη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι τυπικοί βαθμοί κάτω του 30 συνεπάγονται πολύ 

χαμηλή προσαρμογή, μεταξύ 31-40 χαμηλή, μεταξύ 41-60 μέση, μεταξύ 67-70 υψηλή 

και πάνω από 71 πολύ υψηλή προσαρμογή.  

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

στατιστικών αναλύσεων SPSS Statistics 20.0. με τη βοήθεια του οποίου επιχειρήθηκε 

να γίνει μία σε βάθος στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για εξαγωγή ορθών 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.  

 

3.7. Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία των μετρήσεων  διασφαλίστηκε μέσω της επανασυμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου από το 62,5% του δείγματος, δηλαδή από 10 γονείς. Όπως 
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αναφέρθηκε και παραπάνω, τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην άποψη των γονέων 

για τις δεξιότητες των παιδιών τους, μιας και θεωρήθηκε πιο αξιόπιστο να 

συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο από τους γονείς από ότι από τα ίδια τα παιδιά, 

δεδομένου του δύσκολου και αρκετά αναπτυγμένου λεξιλογίου που χρησιμοποιεί και 

της μεγάλης έκτασής του (112 ερωτήσεις).  

Χρειάστηκε να γίνει έλεγχος αξιοπιστίας των απαντήσεων των γονέων, 

προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

θεωρηθούν αξιόπιστα και όσο περισσότερο γίνεται αντικειμενικά, δεδομένου ότι ο 

αριθμός του δείγματος είναι μικρός (16 άτομα). Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε σε 10 

από τους 16 γονείς που πήραν μέρος στην έρευνα συμπληρώνοντας το 

ερωτηματολόγιο της «Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής»  να συμπληρώσουν εκ νέου το 

ίδιο ερωτηματολόγιο μετά από ένα μήνα περίπου που συμπλήρωσαν το πρώτο. Με 

τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να ελεγχθεί η αξιοπιστία των απαντήσεών τους, 

προκειμένου να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας όσο το δυνατόν έγκυρα, 

αξιόπιστα και αντικειμενικά. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του 

προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS ήταν ο εσωτερικός συντελεστής 

συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) (McGraw & Wong, 1996). 

Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος στατιστικός έλεγχος μελετά την αξιοπιστία ελέγχου-

επανελέγχου (test-retest reliability) από την οποία εξάγονται συμπεράσματα για το 

βαθμό συσχέτισης των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ένα ερωτηματολόγιο σε 

δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ουσιαστικά, υπολογίζεται ο συντελεστής 

συσχέτισης των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δύο διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Η ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης δηλώνει την ύπαρξη αξιοπιστίας 

ελέγχου-επανελέγχου. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι υπάρχει πολύ υψηλή 

συσχέτιση της κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας μεταξύ των ελέγχου και 
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του επανελέγχου, δεδομένου ότι ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha μεταξύ του 

ελέγχου και του επανελέγχου για την κοινωνική επάρκεια ήταν 0.96 και για τη 

συναισθηματική επάρκεια 0.99. Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό και από τον 

παρακάτω πίνακα, η εσωτερική συσχέτιση (intraclass correlation) και στις δύο 

περιπτώσεις βρίσκεται πολύ κοντά στο ιδανικό 1. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους στατιστικούς ελέγχους, σε μία 

προσπάθεια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, θα είναι αξιόπιστα. Στους 

πίνακες 3,4 που ακολουθούν φαίνεται ο έλεγχος αξιοπιστίας μεταξύ του πρώτου 

ελέγχου και του επανέλεγχου που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του SPSS. 

 

 

Πίνακας 3  

Αξιοπιστία ελέγχου- επανελέγχου για την κοινωνική επάρκεια 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,958 2 

 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures ,920a ,713 ,980 24,040 9 9 ,000 

Average Measures ,958c ,833 ,990 24,040 9 9 ,000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance is excluded from the 

denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise. 
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Πίνακας 4  

Αξιοπιστία ελέγχου- επανελέγχου για τη συναισθηματική επάρκεια 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,990 2 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures ,980a ,920 ,995 96,735 9 9 ,000 

Average Measures ,990c ,958 ,997 96,735 9 9 ,000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance is excluded from the 

denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4. Αποτελέσματα 

4.1. Έλεγχος κανονικότητας και ομοιογένειας του δείγματος 

Αρχικά χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος κανονικότητας 

προκειμένου να ελεγχθεί εάν η κατανομή των εξεταζόμενων μεταβλητών διαφέρει 

από την κανονική. Εξετάστηκε η κανονικότητα της κατανομής των εξαρτημένων 

μεταβλητών με το κριτήριο Shapiro-Wilk, το οποίο είναι καταλληλότερο για χρήση 

σε μικρά δείγματα κάτω των 50 ατόμων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.  
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Πίνακας 5 

Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας της κατανομής των εξαρτημένων μεταβλητών 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Κοινωνική προσαρμογή .948 16 .458 

Συναισθηματική προσαρμογή .919 16 .165 

Ηγετικές ικανότητες .959 16 .644 

Διαπροσωπική επικοινωνία .952 16 .520 

Συνεργασία με συνομήλικους .945 16 .418 

Αυτοέλεγχος .935 16 .290 

Διαχείριση συναισθημάτων .852 16 .014 

Διαχείριση στρες .927 16 .217 

Ενσυναίσθηση .902 16 .085 

Βαθμός βαρηκοΐας πριν .965 16 .748 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά .874 16 .031 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, μη κανονική κατανομή παρατηρήθηκε μόνο για δύο 

μεταβλητές. Συγκεκριμένα, η διαχείριση των συναισθημάτων και ο βαθμός 

βαρηκοΐας μετά την τοποθέτηση του ακουστικού βοηθήματος δεν ακολουθούσαν την 

κανονική κατανομή. Παρόλα αυτά, λόγω του πολύ μικρού αριθμού ατόμων στην 

έρευνα (16 συμμετέχοντες), έγιναν μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για όλες τις 

μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά χαρακτηριστικά για όλες 

τις μεταβλητές για ολόκληρο το δείγμα. Συμπεριλαμβάνονται οι μέσες τιμές, τυπικές 

αποκλίσεις και ελάχιστες και μέγιστες τιμές. 
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Πίνακας 6 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά εξαρτημένων μεταβλητών 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο ΤΑ 

Κοινωνική προσαρμογή 16 42 64 54.38 6.087 

Συναισθηματική προσαρμογή 16 32 64 51.25 7.389 

Ηγετικές ικανότητες 16 43 66 53.75 6.856 

Διαπροσωπική επικοινωνία 16 42 65 55.38 6.270 

Συνεργασία με συνομήλικους 16 39 70 51.00 7.789 

Αυτοέλεγχος 16 33 52 43.19 6.483 

Διαχείριση συναισθημάτων 16 28 69 56.19 9.600 

Διαχείριση στρες 16 29 54 44.06 7.425 

Ενσυναίσθηση 16 58 74 66.25 5.663 

Βαθμός βαρηκοΐας πριν 16 60 130 90.31 16.780 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά 16 10 60 31.56 17.862 

      

 

Ακόμη κρίθηκε σημαντικό να ελεγχθεί η ομοιογένεια του δείγματος ως προς το 

φύλο (αγόρι, κορίτσι) και τον τύπο ακουστικού βοηθήματος (ακουστικό βαρηκοΐας, 

κοχλιακό εμφύτευμα). Από τον στατιστικό έλεγχο Homogeneity of Variance που 

υλοποιήθηκε στο SPSS, βρέθηκε ότι υπάρχει ομοιογένεια του δείγματος αναφορικά 

με το φύλο και τον τύπο του ακουστικού βοηθήματος, μιας και το p> 0,05.  
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4.2. Η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ατόμων του δείγματος  

Προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, «Ποιο το επίπεδο 

των παιδιών του δείγματος με προβλήματα ακοής, ηλικίας δέκα χρονών και εννέα 

μηνών (10;9) έως δεκαπέντε χρονών και έντεκα μηνών (15;11), στις συναισθηματικές 

και κοινωνικές δεξιότητες, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους» θα ληφθούν 

υπόψη τα αποτελέσματα, η ερμηνεία και οι επιδόσεις που προκύπτουν από το ίδιο το 

ερωτηματολόγιο της «Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής». Ειδικότερα, το ίδιο το test 

βαθμολογεί τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους γονείς των παιδιών με απώλεια 

ακοής και στη συνέχεια προχωρά σε ερμηνεία του τελικού σκορ που προκύπτει από 

τις απαντήσεις αυτές για την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή. Στον 

πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζονται οι επιδόσεις που φαίνεται να 

σημειώνουν οι συμμετέχοντες της έρευνας στην κοινωνική και συναισθηματική 

προσαρμογή. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως (κεφάλαιο «Διαδικασία»), τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν για την προσαρμογή σε καθέναν από αυτούς τους δύο 

τομείς, ταξινομούνται ανάλογα με το σκορ που έχει επιτευχθεί σε μία από τις 

παρακάτω κατηγορίες: πολύ χαμηλή προσαρμογή (για σκορ <30), χαμηλή 

προσαρμογή (για σκορ 30-40), μέση προσαρμογή (για σκορ 41-60), υψηλή 

προσαρμογή (για σκορ 61-70) και πολύ υψηλή προσαρμογή (για σκορ > 71). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα παρουσίασαν 

μέση, υψηλή και πολύ υψηλή προσαρμογή, εκτός από ένα (Χ.ΕΙ) που σημείωσε 

αρκετά χαμηλές επιδόσεις στη συναισθηματική προσαρμογή. Για αυτές τις πολύ 

χαμηλές βαθμολογίες χρειάζεται να γίνει μία επιπλέον και βαθύτερη έρευνα σε 

άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν όπως η οικογένεια, το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, ο κοινωνικός περίγυρος, προσωπικά προβλήματα του ίδιου του 

παιδιού, κ.α. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η πλειονότητα των παιδιών (εκτός από την 
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Χ.ΕΙ.) σημείωσε επιδόσεις μεγαλύτερες του 43, κάτι που από τους δημιουργούς του 

ερωτηματολογίου θεωρείται ως καλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή. 

 

Πίνακας 7  

Επιδόσεις των συμμετεχόντων στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

Συμμετέχων/ουσα Κοινωνική Προσαρμογή Συναισθηματική Προσαρμογή 

1. ΧΙ.Ι. 64 (υψηλή) 46 (μέση) 

2. ΑΥ.Β. 61 (υψηλή) 64 (υψηλή) 

3. ΚΟ.Θ. 49 (μέση) 56 (μέση) 

4. Π.Χ. 58 (μέση) 54 (μέση) 

5. ΧΡ.Ι. 59 (μέση) 50 (μέση) 

6. ΚΕ.Χ. 49 (μέση) 50 (μέση) 

7. Σ.Ν. 53 (μέση) 54 (μέση) 

8. Κ.Χ 51 (μέση) 49 (μέση) 

9. Μ.Μ. 54 (μέση) 44 (μέση) 

10. Μ.ΣΠ. 63 (υψηλή) 54 (μέση) 

11. Χ.ΕΙ. 43 (μέση) 32 (χαμηλή) 

12. Π.Μ. 61 (υψηλή) 63 (υψηλή) 

13. ΧΡ.Φ. 53 (μέση) 52 (μέση) 

14. Ρ.Δ. 50 (μέση) 48 (μέση) 

15. Γ.Κ. 50 (μέση) 53 (μέση) 

16. ΒΛ.Θ. 53 (μέση) 51 (μέση) 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις επιδόσεις των παιδιών, οι διαφορές μεταξύ της 

προσαρμογής στις δύο παραμέτρους δεν ξεπερνούν τους 10 βαθμούς, εκτός  από την 
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περίπτωση του πρώτου συμμετέχοντα (XI.I) όπου παρατηρείται μία διαφορά μεταξύ 

των δύο προσαρμογών της τάξης των 20 βαθμών. Για αυτή τη μεγάλη απόκλιση 

μάλλον οφείλονται άλλα προσωπικά ζητήματα που ίσως αντιμετωπίζει το παιδί, 

σύμφωνα με την άποψη του πατέρα, που το καθιστούν ιδιαίτερα εσωστρεφές. Σε κάθε 

περίπτωση θα ήταν χρήσιμη και μία περαιτέρω έρευνα που θα λαμβάνει υπόψη 

ψυχολογικούς και οικογενειακούς παράγοντες, όπως και φαινόμενα εκφοβισμού από 

συνομηλίκους. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις- scores των παιδιών του 

δείγματος συγκρίθηκαν με τις νόρμες παιδιών ηλικίας 10 έως 12 ετών της τυπικής 

ανάπτυξης, που υπάρχουν και προτείνονται από το «Τεστ Ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής». Ο λόγος που η σύγκριση έγινε με παιδιά τυπικής ανάπτυξης έως 12 

ετών οφείλεται στο γεγονός ότι το χορηγούμενο τεστ «Ψυχοκοινωνικής 

Προσαρμογής» σχεδιάστηκε για να εξετάζει παιδιά τυπικής ανάπτυξης έως 12 ετών. 

Επομένως, στις περιπτώσεις των παιδιών (συμμετέχοντες: ΧΙ.Ι., Π.Χ., ΧΡ.Ι., ΚΕ.Χ., 

Σ.Ν., Κ.Χ., Χ.ΕΙ., ΧΡ.Φ., Ρ.Δ., Γ.Κ., ΒΛ.Θ.) που έχουν σημειώσει χαμηλή ή/και μέση 

προσαρμογή και είναι αρκετά μεγαλύτερα των 12 ετών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν δεξιότητες όχι 

ιδιαίτερα υψηλές, οι οποίες, μάλιστα, αντιστοιχούν σε ηλικιακά μικρότερα άτομα (12 

ετών) της τυπικής ανάπτυξης. Βέβαια, για την όλη καθυστέρηση που παρουσιάζουν 

στην κοινωνική και συναισθηματική τους προσαρμογή ευθύνεται η απώλεια ακοής 

και το γεγονός ότι η χρονολογική τους ηλικία δε συμβαδίζει με την ακουστική. 

Δηλαδή, ένα παιδί χρονολογικής ηλικίας 10 χρονών μπορεί να εμφανίζει ακουστική 

ηλικία 8 χρονών, γιατί δέχτηκε την ακουστική αποκατάσταση στην ηλικία των 2 

ετών. Για το λόγο αυτό, εναργέστερη και ορθότερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

μπορεί να γίνει εάν λάβουμε υπόψη μας την ακουστική τους ηλικία, καθώς θα 
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διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά με βαρηκοΐα/κώφωση ακολουθούν τα ίδια στάδια 

ανάπτυξης με τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης απλώς με μία σχετική καθυστέρηση. 

Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο όσο η ακουστική ηλικία 

πλησιάζει τη χρονολογική. Με άλλα λόγια, κάποιο παιδί που από πολύ νωρίς, δηλαδή 

κοντά στην ηλικία του ενός έτους, θα αντιληφθεί το πρόβλημα και θα του 

παρασχεθούν όλες οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, θα ακολουθήσει κανονικά όλα 

τα στάδια της τυπικής ανάπτυξης.  

 

Πίνακας 8  

Ακουστική ηλικία των συμμετεχόντων  

Συμμετέχων Ακουστική Ηλικία 

Π.Χ. 10;2 

 

ΚΟ.Θ. 

 

9;5 

 

Μ.ΣΠ. 

 

7;8 

 

ΧΙ.Ι. 

 

11;0 

 

ΧΡ.Φ. 

 

11;9 

 

Α.Β. 

 

11;4 

 

Γ.Κ. 

 

12;7 

 

Σ.Ν. 

 

12;4 

 

ΒΛ.Θ. 

 

11;8 

 

ΚΕ.Χ. 

 

14;6 

 

Μ.Μ. 

 

8;3 

 

Ρ.Π. 

 

10;4 

 

Π.Μ. 

 

13;7 

 

Κ.Χ. 

 

13;8 
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Χ.ΕΙ. 

 

10;4 

 

ΧΡ.Ι. 

 

11;9 

 

4.3. Σύγκριση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής μεταξύ των δύο φύλων 

Για να διερευνηθεί εάν οι επιδόσεις στην κοινωνική και συναισθηματική 

προσαρμογή επηρεάζονται από το φύλο τους εφαρμόστηκε μία σειρά μη 

παραμετρικών ελέγχων με το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney. Διαπιστώθηκε ότι 

το φύλο δε διαφοροποιεί σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό την κοινωνική (U= 26, p= 

0.66) και συναισθηματική προσαρμογή (U= 12.5, p=0.06). Αν και τα αγόρια 

εμφανίζονται να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις τόσο στην κοινωνική (Μ.Ο 

αγοριών= 8.90, Μ.Ο κοριτσιών= 7.83) όσο στη συναισθηματική προσαρμογή (Μ.Ο 

αγοριών= 10.25, Μ.Ο κοριτσιών= 5.58), η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικώς 

σημαντική. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 9») 

Επιπλέον, με το κριτήριο χ2 ελέγχθηκε αν τα κορίτσια και τα αγόρια διέφεραν 

σημαντικά σε κάποια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (τύπος ακουστικού, διάρκεια 

βαρηκοΐας πριν την κώφωση, ηλικία, ακουστική ηλικία) και βρέθηκε πως δεν 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκε με το κριτήριο χ2 για το φύλο με τον τύπο του 

ακουστικού βοηθήματος (χ2(1)= 0.00, p= 0.70),  με τη διάρκεια βαρηκοΐας πριν την 

αποκατάσταση (χ2(2)= 2.34, p= 0.3), με την ηλικία (χ2(2)= 1.07, p= 0.59) και με την 

ακουστική ηλικία (χ2(3)= 2.35, p= 0.5) δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Δεδομένου αυτού, δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φύλου και των άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών. (Βλ. 

Παράρτημα «πίνακας 10-13») 
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Έπειτα, ελέγχθηκε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές και τις υποκλίμακές τους (κοινωνική 

και συναισθηματική προσαρμογή, ηγετικές ικανότητες, διαπροσωπική επικοινωνία, 

συνεργασία με συνομηλίκους, αυτοέλεγχος, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση 

στρες, ενσυναίσθηση, βαθμός βαρηκοΐας πριν και μετά την αποκατάσταση) με το 

κριτήριο Mann-Whitney και βρέθηκε ότι η μόνη διαφορά που προσέγγισε τη 

στατιστική σημαντικότητα ήταν στη συναισθηματική προσαρμογή (U=12.5, p=.057) 

όπου τα αγόρια είχαν υψηλότερη βαθμολογία από τα κορίτσια. (Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα στους πίνακες 14,15.)  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 15 (βλ. Παράρτημα), σε κάθε μία από τις 

μεταβλητές που εξετάστηκαν τα αγόρια είχαν υψηλότερη βαθμολογία. Ωστόσο, εκτός 

από τη συναισθηματική προσαρμογή, καμία άλλη δεν προσέγγιζε τη στατιστική 

σημαντικότητα ούτε ήταν στατιστικά σημαντική. 
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Γράφημα 1. Διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές και τις 

υποκλίμακές τους 

 

 

4.4. Σύγκριση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής μεταξύ των δύο ομάδων (ΑΒ, 

ΚΕ) 

Προκειμένου να ερευνηθεί εάν οι επιδόσεις στην κοινωνική και 

συναισθηματική προσαρμογή επηρεάζονται από το είδος του ακουστικού βοηθήματος 

(ΑΒ, ΚΕ) εφαρμόστηκε μία σειρά μη παραμετρικών ελέγχων με το στατιστικό 

κριτήριο Mann-Whitney. Διαπιστώθηκε ότι το είδος του ακουστικού (ΑΒ, ΚΕ) δε 

διαφοροποιεί σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό την κοινωνική (U=26, p=0.5) και 

συναισθηματική προσαρμογή (U=21.5, p=0.3). Ωστόσο, φάνηκε ότι τα παιδιά που 

φορούσαν κοχλιακό εμφύτευμα, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στην κοινωνική 
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(Μ.Ο.ΚΕ= 9.25, Μ.ΟΑΒ= 7.75) και συναισθηματική (Μ.Ο.ΚΕ= 9.81 Μ.ΟΑΒ= 7.19) 

προσαρμογή από αυτά με τα ακουστικά βαρηκοΐας. Δεδομένου ότι δε βρέθηκε καμία 

στατιστικώς σημαντική διαφορά, δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τύπου ακουστικού βοηθήματος και των άλλων 

ανεξάρτητων μεταβλητών. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 16»). 

Έπειτα, ελέγχθηκε αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

τύπων ακουστικού βοηθήματος ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές και τις 

υποκλίμακές τους (κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή, ηγετικές ικανότητες, 

διαπροσωπική επικοινωνία, συνεργασία με συνομηλίκους, αυτοέλεγχος, διαχείριση 

συναισθημάτων, διαχείριση στρες, ενσυναίσθηση, βαθμός βαρηκοΐας πριν και μετά 

την αποκατάσταση) με το κριτήριο Mann-Whitney. Βρέθηκε ότι η διαφορά ήταν 

σημαντική για την ενσυναίσθηση (U=9.5, p=.017) και το βαθμό βαρηκοΐας μετά την 

αποκατάσταση (U=11, p=.025). Το κοχλιακό εμφύτευμα υπερτερούσε και στις δύο 

περιπτώσεις σημαντικής διαφοράς. (Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα στους πίνακες 17,18.) 

Όπως φαίνεται στους πίνακες 17,18 (βλ. παράρτημα), σε κάθε περίπτωση, εκτός 

από τη συνεργασία με συνομήλικους (Μ.ΟΚΕ= 54.13, Μ.ΟΑΒ= 47.18), τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα για τα παιδιά με το κοχλιακό εμφύτευμα. Οι διαφορές 

κρίθηκαν σημαντικές, όμως, μόνο στην περίπτωση της ενσυναίσθησης (p=.017) και 

του βαθμού βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση (p=.025). Με άλλα λόγια φάνηκε ότι 

τα παιδιά με ΚΕ είχαν καλύτερη ενσυναίσθηση και καλύτερη ακοή μετά την 

αποκατάσταση από τα παιδιά με ΑΒ. 
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Γράφημα 2. Διαφορές μεταξύ των τύπων ακουστικού βοηθήματος ως προς τις 

εξαρτημένες μεταβλητές και τις υποκλίμακές τους 

 

4.5. Έλεγχος της επιρροής που ασκούν στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή οι 

παράγοντες της χρονολογικής ηλικίας, της διάρκειας της βαρηκοΐας και της 

ακουστικής ηλικίας.   

Στο σημείο αυτό, έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

που εξετάζει την επιρροή της χρονολογικής και ακουστικής ηλικίας και της διάρκειας 

της βαρηκοΐας στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος 

που επιδρά κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ξεχωριστά (ηλικία, διάρκεια 
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βαρηκοΐας, ακουστική ηλικία) στις εξαρτημένες (συναισθηματική προσαρμογή, 

κοινωνική προσαρμογή).  

Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της ηλικίας των παιδιών με την κοινωνική 

και συναισθηματική προσαρμογή πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση μη παραμετρικής 

συσχέτισης με χρήση του κριτηρίου Spearman. Η συνάφεια της ηλικίας με την 

κοινωνική προσαρμογή ήταν υψηλή (r = 0.94, p=0.73) και με την συναισθηματική 

προσαρμογή ήταν μέτρια (r = 0.43, p=0.87) όμως, σε κάθε περίπτωση, μη 

στατιστικώς σημαντικές. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στην 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών του δείγματος με το πέρασμα της ηλικίας, 

τουλάχιστον στο εύρος μεταξύ 10;9 και 15;11 ετών που εξετάστηκε στην παρούσα 

φάση.  Ωστόσο, δεδομένου ότι το πρόσημο στις συνάφειες αυτές ήταν θετικό,  

συνεπάγεται ότι μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά έχουν καλύτερες κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 19») 

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση της διάρκειας της βαρηκοΐας πριν την 

αποκατάσταση με την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή των παιδιών της 

έρευνας με μια ανάλυση μη παραμετρικής συσχέτισης που έγινε με το κριτήριο 

Spearman. Οι συνάφειες της διάρκειας της βαρηκοΐας με την κοινωνική και 

συναισθηματική προσαρμογή ήταν χαμηλές (r = -0.11 και r = -0.29, αντίστοιχα) και, 

σε κάθε περίπτωση, στατιστικά μη σημαντικές (p=0.67, p=0.27, αντίστοιχα). Η 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών δείχνει ότι περισσότερα χρόνια μη 

χρήσης κάποιας ακουστικής αποκατάστασης συνεπάγονται μεγαλύτερες δυσκολίες 

στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών και άρα χαμηλότερες επιδόσεις στον 

τομέα αυτό, τουλάχιστον στο εύρος μεταξύ 10;9 και 15;11 ετών που εξετάστηκε στην 

παρούσα φάση. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 20») 
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Τέλος, διερευνήθηκε η σχέση της ακουστικής ηλικίας, δηλαδή της διάρκειας 

χρήσης του ακουστικού βοηθήματος, με την κοινωνική και συναισθηματική 

προσαρμογή των παιδιών της έρευνας με μια ανάλυση μη παραμετρικής συσχέτισης 

που έγινε με το κριτήριο Spearman. Οι συνάφειες της ακουστικής ηλικίας με την 

κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή ήταν θετικά χαμηλές (r = 0.13 και r = 

0.25, αντίστοιχα) και, σε κάθε περίπτωση, στατιστικά μη σημαντικές (p=0.6, p=0.3, 

αντίστοιχα). Η θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών σημαίνει ότι περισσότερα 

χρόνια χρήσης του ακουστικού βοηθήματος συνεπάγονται υψηλές κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 21») 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την επίδραση της ηλικία, της διάρκειας της 

βαρηκοΐας και της ακουστικής ηλικίας στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών 

με προβλήματα ακοής. Για το λόγο αυτό, σημειώνονται με επιφύλαξη τα στατιστικά 

ευρήματα τα οποία, όμως, δείχνουν ορισμένες τάσεις. 

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση της ηλικίας με κάθε μία από τις 

υποκλίμακες των εξαρτημένων μεταβλητών με μια ανάλυση μη παραμετρικής 

συσχέτισης που έγινε με το κριτήριο Spearman. Οι συνάφειες της ηλικίας με τις 

ηγετικές ικανότητες, τη διαπροσωπική επικοινωνία,  τον αυτοέλεγχο, τη διαχείριση 

συναισθημάτων, τη διαχείριση στρες, την ενσυναίσθηση και το βαθμό βαρηκοΐας 

πριν και μετά την ακουστική αποκατάσταση ήταν άλλες υψηλές, άλλες μέτριες και 

άλλες χαμηλές (r = -0.33, r = 0.58, r = -0.37, r = 0.10, r= -0.27, r = -0.11, r = -0.19, r = 

-0.18, r = -.025, αντίστοιχα) και, σε κάθε περίπτωση, στατιστικά μη σημαντικές 

(p=0.21, p=0.83, p=0.16, p=0.71, p=0.32, p=0.67, p=0.49, p=0.5, p=0.35, αντίστοιχα). 

Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεταβολές σε όλες αυτές τις παραμέτρους με το 

πέρασμα της ηλικίας, τουλάχιστον στο εύρος μεταξύ 10;9 και 15;11 ετών που 
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εξετάστηκε στην παρούσα φάση. Παρόλα αυτά, ο συντελεστής συσχέτισης r βρέθηκε 

ίσος με -0.366 για τη συνεργασία με συνομήλικους, το οποίο σε ένα μεγαλύτερο 

δείγμα θα είχε κατά πάσα πιθανότητα κριθεί ως σημαντικό. Βέβαια, ο μικρός αριθμός 

του δείγματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την επίδραση 

της ηλικίας στην αυτοεκτίμηση των παιδιών με προβλήματα ακοής. Για το λόγο αυτό, 

σημειώνονται με επιφύλαξη τα στατιστικά ευρήματα τα οποία, όμως, δείχνουν 

ορισμένες τάσεις. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 22») 

Έπειτα, διερευνήθηκε η σχέση της διάρκειας της βαρηκοΐας πριν την 

αποκατάσταση με κάθε μία από τις υποκλίμακες των εξαρτημένων μεταβλητών 

(ηγετικές ικανότητες, διαπροσωπική επικοινωνία, συνεργασία με συνομηλίκους, 

αυτοέλεγχος, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση στρες, ενσυναίσθηση, βαθμός 

βαρηκοΐας πριν και μετά την ακουστική αποκατάσταση) με μια ανάλυση μη 

παραμετρικής συσχέτισης που έγινε με το κριτήριο Spearman. Στατιστικώς 

σημαντική και αρνητική ήταν η συσχέτιση της διάρκειας της βαρηκοΐας με τον 

αυτοέλεγχο (r= -.557, p=.025) και το βαθμό βαρηκοΐας πριν το βοήθημα (r= -.522, 

p=.038). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της βαρηκοΐας πριν την 

αποκατάσταση, τόσο χαμηλότερες ήταν οι επιδόσεις στη δοκιμασία του αυτοέλεγχου, 

ενώ φάνηκε ότι τα παιδιά που άργησαν να δεχτούν την ακουστική αποκατάσταση 

μέσω ενός βοηθήματος (ακουστικό βαρηκοΐας, κοχλιακό εμφύτευμα) είχαν μικρό 

βαθμό βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση. Σημειώνεται επίσης ότι ο συντελεστής 

συσχέτισης r για τη συναισθηματική προσαρμογή ήταν ίσος με -0.410, που σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα πιθανών να είχε κριθεί στατιστικά σημαντικός. (Βλ. Παράρτημα 

«πίνακας 23») 

Τέλος, διερευνήθηκε η σχέση της ακουστικής ηλικίας με κάθε μία από τις 

υποκλίμακες των εξαρτημένων μεταβλητών (ηγετικές ικανότητες, διαπροσωπική 
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επικοινωνία, συνεργασία με συνομηλίκους, αυτοέλεγχος, διαχείριση συναισθημάτων, 

διαχείριση στρες, ενσυναίσθηση, βαθμός βαρηκοΐας πριν και μετά την ακουστική 

αποκατάσταση) με μια ανάλυση μη παραμετρικής συσχέτισης που έγινε με το 

κριτήριο Spearman. Οι συνάφειες μεταξύ ακουστικής ηλικίας και εξαρτημένων 

μεταβλητών ποικίλουν καθώς άλλες ήταν χαμηλές, άλλες μέτριες και άλλες υψηλές  

(r=-.04, r=0.14, r=-0.28, r=0.43, r=-0.27, r=0.77, r=-0.12, r=0.51, r=-0.38, αντίστοιχα) 

όμως σε κάθε περίπτωση στατιστικά μη σημαντικές (p=0.11, p=0.6, p=0.29, p=0.9, 

p=0.3, p=0.79, p=0.67, p=0.85, p=0.14,αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, ο συντελεστής 

συσχέτισης βρέθηκε r= 0.432 για τον αυτοέλεγχο και  r= -0.385 για το βαθμό 

βαρηκοΐας μετά το βοήθημα. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι όσο αυξανόταν η ακουστική 

ηλικία, δηλαδή η διάρκεια χρήσης του ακουστικού βοηθήματος, τόσο καλύτερες 

επιδόσεις σημείωναν τα παιδιά στον αυτοέλεγχο και τόσο καλύτερη ρύθμιση του 

ακουστικού τους είχαν πετύχει με αποτέλεσμα ο βαθμός βαρηκοΐας τους μετά την 

αποκατάσταση να είναι πολύ μικρός. Πιθανόν, οι συσχετίσεις αυτές να κρίνονταν 

στατιστικά σημαντικές σε ένα μεγαλύτερο δείγμα. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 24») 

 

4.6.Έλεγχος επιρροής του βαθμού βαρηκοΐας πριν και μετά την αποκατάσταση 

στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. 

Αρχικά, εξετάστηκε με το κριτήριο Wilcoxon Signed-Ranks το κατά πόσο η 

αριθμητική διαφορά στο βαθμό βαρηκοΐας πριν και μετά το βοήθημα ήταν στατιστικά 

σημαντική. Βρέθηκε ότι ο βαθμός βαρηκοΐας πριν διαφέρει στατιστικώς σημαντικά 

από τον βαθμό βαρηκοΐας μετά, μιας και η τιμή πιθανότητας (p) ήταν μικρότερη από 

το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας 5%  (p= 0.00), (Z= -3.52). Αυτό το 

στοιχείο μας βοηθά να συμπεράνουμε ότι ο η ακουστική αποκατάσταση έχει επιφέρει 

σημαντική διαφορά στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών, μιας και ο 
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βαθμός βαρηκοΐας μετά ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με πριν. (Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται Παράρτημα στον «πίνακα 25».) 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 25, ο βαθμός βαρηκοΐας μετά ήταν κατά πολύ 

χαμηλότερος σε σχέση με πριν. Βέβαια για αυτή τη μεγάλη διαφορά οφείλεται και το 

γεγονός ότι τα παιδιά του δείγματος φορούν εδώ και αρκετά χρόνια το ακουστικό 

βοήθημα και είναι μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα να έχουν επιτύχει πολύ καλή 

ρύθμιση.  

 

Γράφημα 3. Διαφορά στο βαθμό βαρηκοΐας πριν και μετά την αποκατάσταση 

 

Η ανάλυση συσχέτισης Spearman έδειξε ότι υπάρχει χαμηλή αρνητική 

συσχέτιση του βαθμού βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση με την κοινωνική 

προσαρμογή (r=-0.062, p=0.82) και μέτρια αρνητική συσχέτιση με την 
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συναισθηματική προσαρμογή (r=-0.34, p=0.19). Αυτό σημαίνει ότι αυξημένος 

βαθμός βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση συνδέεται με χαμηλές κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 26») 

Στη συνέχεια, η μη παραμετρική ανάλυση συσχέτισης Spearman έδειξε ότι 

υπάρχει χαμηλή συσχέτιση του βαθμού βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση με την 

κοινωνική προσαρμογή (r=-0.17, p=0.52) και μέτρια συσχέτιση με την 

συναισθηματική προσαρμογή (r=-0.48, p=0.06). Αυτό σημαίνει ότι μικρός βαθμός 

βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση συνδέεται με υψηλές κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες. (Βλ. Παράρτημα «πίνακας 27») 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

5.1. Συζήτηση  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η έρευνα αυτή είχε σκοπό τη 

διερεύνηση του επιπέδου ψυχοκοινωνικής προσαρμογής δεκαέξι (16) παιδιών 

σχολικής ηλικίας (10;9-15;11) με βαρηκοΐα/κώφωση σύμφωνα με τις απόψεις των 

γονέων τους. Ωστόσο, τέθηκαν και επιπλέον ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα 

απαντηθούν στη συνέχεια.  

Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι δεξιότητες των παιδιών στην κοινωνική και 

συναισθηματική επάρκεια, έτσι όπως προέκυψαν από το τεστ Ψυχοκοινωνικής 

Προσαρμογής και τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς τους. Συγκεκριμένα, από τις 

επιδόσεις που προέκυψαν φάνηκε ότι δεκαπέντε (15) από τους δεκαέξι (16) γονείς 

παιδιών που πήραν μέρος στην έρευνα έχουν παιδιά, τα οποία, παρόλο το πρόβλημα 

ακοής που αντιμετωπίζουν, παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους ίδιους, μία καλή 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, μιας και σημείωσαν βαθμολογίες μεγαλύτερες του 43, 

οι οποίες αξιολογούνται θετικά από τους δημιουργούς του συγκεκριμένου τεστ. Μόνο 
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ο γονέας της Χ.ΕΙ. έδωσε πολύ χαμηλές απαντήσεις για την συναισθηματική της 

προσαρμογή (σκορ 32), κάτι το οποίο χρειάζεται σε βάθος έρευνα για να αναλυθεί 

περαιτέρω. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν παρόμοια 

αναπτυξιακή πορεία με τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης, καθώς εάν λάβουμε υπόψη 

τη διάρκεια χρήσης της ακουστικής αποκατάστασης σε έτη (ακουστική ηλικία) και 

όχι τη χρονολογική τους ηλικία, θα παρατηρήσουμε ότι ακολουθούν τα αναπτυξιακά 

πρότυπα της τυπικής ανάπτυξης, σημειώνοντας επιδόσεις αντίστοιχες των παιδιών 

αυτής της χρονολογικής ηλικίας χωρίς απώλεια ακοής.  

Στη συνέχεια, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι το φύλο δε διαφοροποιεί την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια σημείωσαν 

καλύτερες επιδόσεις στην συναισθηματική προσαρμογή σε σχέση με τα κορίτσια, 

βέβαια όχι σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό. Όμως, επειδή το p που προέκυψε 

πλησίαζε αρκετά τη στατιστική σημαντικότητα (p=0.056), είναι πολύ πιθανό σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Εν προκειμένω, 

το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Myklebust, 

1960· Meadow, 1978, 1980· Cartledge et al., 1991· Sinkkonen, 1994· Shutte et al., 

1998· Bar-On, 2000) τα οποία καταδεικνύουν ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερη  

αντίληψη, κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, δύο πρόσφατες 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σημειώνουν ενδιαφέροντα ευρήματα για την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών με απώλεια ακοής. 

Συγκριμένα, οι Martin et al. (2011) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της αυτοεκτίμησης 

και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα δύο φύλα σε παιδιά ηλικίας 5;0 

έως 6;10 χρονών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κωφά κορίτσια είχαν υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση από τα αγόρια, η οποία τα καθιστούσε περισσότερο ικανά στις σχέσεις 

τους με τους συνομηλίκους. Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φύλο 
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αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα κοινωνικής ικανότητας στη δική τους έρευνα, μιας 

και τα κορίτσια με και χωρίς προβλήματα ακοής επέδειξαν υψηλότερες κοινωνικές 

δεξιότητες από τα αντίστοιχα αγόρια. Μάλιστα τα 11 κορίτσια της έρευνας (8 με 

προβλήματα ακοής και 3 χωρίς) πλησίαζαν τους συνομηλίκους τους για 

συναναστροφή χωρίς δυσκολία, ενώ τα 5 αγόρια της έρευνας (2 με προβλήματα 

ακοής και 3 χωρίς) αντιμετώπιζαν μεγάλη δυσκολία.  

Όσον αφορά την έρευνα των Wolters et.al. (2011) σχετικά με την αποδοχή και 

τη δημοτικότητα των εφήβων με και χωρίς απώλεια ακοής, εξετάστηκαν 87 κωφοί 

και 672 ακούοντες έφηβοι που φοιτούσαν στην έκτη δημοτικού σε γενικά ή/και 

ειδικά σχολεία. Τα αποτελέσματα  κατέδειξαν ότι τα κωφά αγόρια που φοιτούσαν σε 

γενικά σχολεία ήταν λιγότερο αποδεκτά και δημοφιλή συγκριτικά με τους ακούοντες 

συμμαθητές τους αλλά και με τα κωφά αγόρια που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία.  Τα 

κωφά κορίτσια των γενικών σχολείων αν και ήταν λιγότερο δημοφιλή από τα 

ακούοντα, ήταν το ίδιο αποδεκτά. Το γεγονός ότι τα κωφά κορίτσια ήταν 

περισσότερο αποδεκτά από τα αγόρια οφείλεται στο ότι τα κορίτσια εμφανίζουν 

καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες από τα αγόρια.   

Επιπλέον, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του τύπου 

ακουστικού βοηθήματος και την ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, στοιχείο που 

υποδεικνύει ότι μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή των παιδιών με ΚΕ και με ΑΒ, δεν 

θα συναντήσουμε διαφορετικές δεξιότητες ως προς την κοινωνική και 

συναισθηματική επάρκεια. Σε ανάλογα συμπεράσματα αναφορικά με την 

συναισθηματική προσαρμογή κατέληξαν και οι Most και Aviner (2009), οι οποίοι σε 

έρευνά τους διαπίστωσαν ότι μεταξύ των παιδιών με ΑΒ και ΚΕ δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με την κατανόηση των συναισθημάτων. 
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Αναφορικά με την ενσυναίσθηση και το βαθμό βαρηκοΐας μετά την ακουστική 

αποκατάσταση, φάνηκε ότι τα παιδιά με ΚΕ μπορούσαν να μπουν στη θέση του 

άλλου και άρα έδειχναν καλύτερη ενσυναίσθηση από ότι τα παιδιά με ΑΒ, ενώ, μετά 

την κοχλιακή εμφύτευση, παρουσίαζαν ιδιαίτερα ενισχυμένη ακοή, η οποία 

βρισκόταν πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι σημαντικό, ακόμη, να 

τονιστεί ότι τα αποτελέσματα στις υποκατηγορίες την κοινωνικής και 

συναισθηματικής προσαρμογής ήταν καλύτερα για τα παιδιά με ΚΕ, σημειώνοντας 

υψηλότερες βαθμολογίες από αυτές των παιδιών με ΑΒ, όχι όμως σε στατιστικώς 

σημαντικό βαθμό. Αναφορικά με την ενσυναίσθηση τα αποτελέσματα της παρούσα 

έρευνας και μίας παλαιότερης είναι αντιφατικά. Ειδικότερα, ο ερευνητής Peterson 

(2004) σε έρευνά του σχετικά με την ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε παιδιά με 

προβλήματα ακοής δεν εντόπισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων (ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα).  

Επιπλέον, από τις στατιστικές αναλύσεις προέκυψε ότι δεν υπάρχουν μεταβολές 

στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό με την αύξηση 

της χρονολογικής ηλικίας, της ακουστικής ηλικίας και της διάρκειας βαρηκοΐας. 

Ωστόσο, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας βαρηκοΐας και της 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και επομένως η αύξηση της διάρκειας της βαρηκοΐας 

συνεπάγεται μείωση στις επιδόσεις στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Αντίθετα, 

θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της ακουστικής και χρονολογικής ηλικίας με την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, κάτι που σημαίνει ότι με το πέρασμα των χρόνων αλλά 

και με την αύξηση χρήσης του ακουστικού βοηθήματος (ακουστική ηλικία) 

αναμένονται καλύτερες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Τα ευρήματα 

αυτά, επιβεβαιώνουν ως έναν βαθμό και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο συσχέτισης 

Spearman’s rho όπου παρατηρήθηκε αυξημένη συσχέτιση, αλλά όχι στατιστικά 
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σημαντική, σε ορισμένες υποκατηγορίες της συναισθηματικής και κοινωνικής 

επάρκειας (συνεργασία με συνομηλίκους, αυτοέλεγχος) με την ηλικία, τη διάρκεια 

βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση και την ακουστική ηλικία. Επιπλέον, συνάδουν με 

άλλες επιστημονικές έρευνες του παρελθόντος (Meadow & Dyssegaard, 1983 · 

Cartledge, Paul, Jackson, and Cochran, 1991) όπου με την πάροδο του χρόνου τα 

παιδιά σημείωναν καλύτερες επιδόσεις στην κοινωνική προσαρμογή. Συγκεκριμένα, 

στις έρευνες αυτές φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία κωφά παιδιά σημείωναν 

καλύτερες επιδόσεις στην κοινωνική προσαρμογή σε σχέση με αυτά μικρότερης 

ηλικίας, καθώς είχαν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου τις απαραίτητες 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ συνεργάζονταν καλύτερα με τους 

συνομηλίκους τους. Επίσης, σε παλαιότερες έρευνες (Jensema & Trybus, 1978 · 

Polat, F., 2003) έχει προκύψει θετική συνάφεια μεταξύ της ακουστικής ηλικίας και 

της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και αρνητική συνάφεια μεταξύ της διάρκειας της 

βαρηκοΐας και της κοινωνικο- συναισθηματικής επάρκειας. Με άλλα λόγια, φάνηκε 

ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια χρήσης του ακουστικού (ακουστική ηλικία) τόσο 

καλύτερες δεξιότητες εμφάνιζαν τα παιδιά σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, 

ενώ όσο μικρότερη ήταν η διάρκεια της βαρηκοΐας, τόσο πιο εύκολα 

προσαρμόζονταν κοινωνικά και συναισθηματικά.  

Αναφορικά με τον βαθμό βαρηκοΐας, εξετάστηκε εάν αυτός διαφέρει σε 

στατιστικώς σημαντικό βαθμό πριν και μετά την αποκατάσταση και βρέθηκε ότι τα 

παιδιά της έρευνας εμφάνιζαν αρκετά μειωμένο βαθμό απώλειας ακοής μετά την 

αποκατάσταση. Μάλιστα, η διαφορά αυτή κρίθηκε στατιστικώς σημαντική, καθώς 

παρατηρήθηκε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά μετά την αποκατάσταση εμφάνιζαν ακοή 

πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.  
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 Τέλος, εξετάστηκε εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του βαθμού βαρηκοΐας 

και της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής των ατόμων. Από την 

ανάλυση συσχέτισης με το κριτήριο Spearman προέκυψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

του βαθμού βαρηκοΐας και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, υποδηλώνοντας ότι 

αύξηση στο βαθμό βαρηκοΐας συνεπάγεται χαμηλές επιδόσεις στην ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα παιδιά δυσκολεύονται λόγω των 

προβλημάτων ακοής που αντιμετωπίζουν. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την 

βιβλιογραφία (Polat, F., 2003), όπου παρατηρήθηκε μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

του βαθμού βαρηκοΐας και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Με άλλα λόγια, 

υψηλότερη απώλεια ακοής είχε ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλα προβλήματα 

προσαρμογής. Μάλιστα, όσον αφορά τον βαθμό απώλειας ακοής και την 

συναισθηματική προσαρμογή, ο Meadow (1980) υποστήριξε ότι οι μαθητές με 

απώλεια ακοής έως 40 dB αντιμετωπίζουν λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα σε 

σύγκριση με εκείνους των οποίων η απώλεια ακοής ξεπερνά τα 40 dB. Αντιθέτως, 

ορισμένοι ερευνητές δεν βρήκαν κάποια στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της 

απώλειας ακοής και της συναισθηματικής προσαρμογής (Frustenberg & Doyal, 1994· 

Sinkkonen, 1994· Capelli, Daniels, Durieux-Smith, McGrath, & Neuss, 1995). 

Μπορεί να θεωρηθεί από τους αναγνώστες αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας 

ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους γονείς και όχι από τα 

παιδιά τους αποτελεί περιορισμό της έρευνας. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε και απαντήθηκε από τους ίδιους τους γονείς, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ενέχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Ωστόσο, 

κρίθηκε πιο αξιόπιστο να συμπληρωθεί από τους γονείς, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, 

δηλαδή εάν δινόταν κάποια κλίμακα αυτοαναφοράς στα ίδια τα παιδιά, ήταν πολύ 

πιθανό να επιδράσουν παράγοντες κούρασης, άγχους και κατανόησης του λεξιλογίου. 
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Άλλωστε, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας, φρόντισα να δώσω στους γονείς (στο 

62,5% των συμμετεχόντων) μετά από το πέρας ενός περίπου μήνα από τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκ νέου να συμπληρώσουν το ίδιο 

ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διαπιστώσω εάν οι απαντήσεις μεταξύ του test και 

του retest θα διαφέρουν σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό. Αυτό που προέκυψε από 

την ανάλυση είναι ότι δεν διαφοροποιούνταν οι απαντήσεις μεταξύ των δύο 

ερωτηματολογίων, στοιχείο που κάνει τα αποτελέσματα της έρευνας πιο αξιόπιστα 

και αντικειμενικά. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία αναφορά σε έναν περιορισμό 

της έρευνας, που αφορά στο μικρό δείγμα των συμμετεχόντων. Ωστόσο, δεδομένου 

ότι δεν ήταν εφικτό να μου δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για την 

είσοδό μου στο σχολείο Βαρηκόων του Πανοράματος, μέσω του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων Κωφών και Βαρηκόων και του ΑΧΕΠΑ, δεν ήταν εύκολο σε αυτό το 

σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων στην 

έρευνα. 

Ένας επιπλέον περιορισμός της έρευνας είναι ότι η σύγκριση των επιδόσεων 

που σημείωσαν τα παιδιά με προβλήματα ακοής που συμμετείχαν στην έρευνα, 

συγκρίθηκαν με τις υπάρχουσες νόρμες που καταγράφονται στο «Τεστ 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής» και αφορούν σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών. 

Όμως στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες ήταν από 10;9 έως 15;11 ετών. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι νόρμες για τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης υπάρχουν μόνο 

για τις ηλικίες 10 έως 12 ετών, επιλέχθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων να 

αναφερθεί ότι τα παιδιά της έρευνας που ήταν πάνω από 12 ετών παρουσιάζουν 

υψηλές/ μεσαίες/ χαμηλές δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 12 ετών. 
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Καταληκτικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες να εξετάζουν 

το θέμα της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των κωφών και βαρήκοων παιδιών, 

γεγονός ιδιαίτερα αποθαρρυντικό, δεδομένου ότι το επίπεδο των δεξιοτήτων που 

παρουσιάζουν τα άτομα αυτά στην συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή 

επιδρά σε ένα επόμενο στάδιο στην ακαδημαϊκή τους πορεία και στην τάση για 

σχολική αποτυχία ή επιτυχία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ελάχιστες 

είναι και οι έρευνες που συγκρίνουν τις δεξιότητες στους τομείς αυτούς παιδιών με 

ακουστικά βαρηκοΐας με τις αντίστοιχες αυτών με κοχλιακά εμφυτεύματα, καθώς 

όλες περιορίζονται στην γενικότερη σύγκριση των κωφών- βαρήκοων παιδιών με 

αυτά την τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, όπως γίνεται αντιληπτό, προέκυψαν ορισμένα 

αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των κωφών και βαρήκοων παιδιών, ενώ 

όσες έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχουν προχωρήσει σε σύγκριση των δεξιοτήτων των 

παιδιών αυτών μεταξύ των δύο ομάδων (ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά 

εμφυτεύματα). Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω και βαθύτερη έρευνα της 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών με προβλήματα ακοής και πολύ 

περισσότερο η συγκριτική μελέτη των δεξιοτήτων που παρουσιάζουν παιδιά με 

ακουστικό βαρηκοΐας και κοχλιακό εμφύτευμα σε κοινωνικό και συναισθηματικό 

επίπεδο.  

 

5.2. Συμπεράσματα  

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η ψυχοκοινωνική προσαρμογή δε 

μεταβάλλεται σε σχέση με το φύλο ή ανάλογα με τον τύπο του ακουστικού 
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βοηθήματος, επομένως το αγόρια δεν παρουσιάζουν διαφορετικές δεξιότητες σε 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο από τα κορίτσια, ενώ παρόμοιες είναι οι 

επιδόσεις και μεταξύ των παιδιών που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά 

εμφυτεύματα. Βέβαια, αντιφατικά με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Peterson, 2004) 

ήταν τα αποτελέσματα για την ενσυναίσθηση, όπου φάνηκε ότι τα παιδιά με ΚΕ 

σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από αυτά με ΑΒ.  

Ωστόσο, στατιστικώς σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε για την επίδραση του 

τύπου του ακουστικού βοηθήματος (ΑΒ, ΚΕ) στην ενσυναίσθηση και στον βαθμό 

βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση. Με άλλα λόγια φάνηκε ότι το είδος του 

ακουστικού επηρεάζει την ενσυναίσθηση και τον βαθμό βαρηκοΐας μετά την 

αποκατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά με ΚΕ σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις 

στη δοκιμασία της ενσυναίσθησης και χαμηλότερο βαθμό βαρηκοΐας μετά την 

αποκατάσταση από τα παιδιά με ΑΒ. 

Επιπλέον, από τον στατιστικό έλεγχο στο SPSS δεν προέκυψαν μεταβολές στην 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, όταν επιδρούσαν οι παράγοντες της χρονολογικής 

ηλικίας, της ακουστικής ηλικίας και της διάρκειας της βαρηκοΐας. Ωστόσο, αρνητική 

ήταν η συσχέτιση της διάρκειας της βαρηκοΐας με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή, 

υποδηλώνοντας ότι αυξημένη διάρκεια βαρηκοΐας πριν την ακουστική αποκατάσταση 

συνεπάγεται χαμηλές επιδόσεις στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Από την άλλη, 

θετική ήταν η συσχέτιση για την χρονολογική και ακουστική ηλικία με την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι με το πέρασμα των χρόνων 

και με την αύξηση της ακουστικής ηλικίας, αυξάνονται και οι επιδόσεις στην 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή.  

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορούσε στο βαθμό βαρηκοΐας, καθώς 

προέκυψε αρνητική συνάφεια με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Όπως είναι 
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αναμενόμενο, όταν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ακοή επηρεάζεται τόσο 

το κοινωνικό όσο το συναισθηματικό επίπεδο του ατόμου, καθώς η απώλεια της 

ακοής το εμποδίζει στις αλληλεπιδράσεις και στην κατανόηση των άλλων.  

Ο κύριος περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν το μικρό δείγμα 

(σύνολο 16 άτομα), το οποίο δεν συνέβαλε στην εξαγωγή γενικεύσιμων και 

αντικειμενικών συμπερασμάτων. Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός αφορά στην 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και στο γεγονός ότι οι επιδόσεις των παιδιών του 

δείγματος που ήταν ηλικίας άνω των 12 ετών συγκρίθηκαν με τις επιδόσεις παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης 12 ετών, καθώς δεν υπάρχουν νόρμες για την ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή που να αφορούν μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. 

Θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών με βαρηκοΐα/κώφωση, μιας 

και όπως παρατηρήθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν υπάρχει πληθώρα 

σχετικών ερευνών.  
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Παράρτημα  

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

I)Το παιδί σας έχει απώλεια  ακοής (ΑΒ) 

1) Φύλο  Αγόρι □    Κορίτσι   □ 

2) Ημερομηνία γέννησης παιδιού:………………………………….. 

     ημέρα, μήνας, έτος 

 

3) Αιτία απώλειας ακοής: …………………………………. 

 

4) Είδος βαρηκοΐας/κώφωσης ……………………………. 

5) Ημερομηνία διάγνωσης απώλειας ακοής: …………………………. 

                                                                                ημέρα, μήνας, έτος 

 

 

6) Βαθμός απώλειας ακοής (dB): αριστερό αυτί………….. δεξί αυτί ……………… 

 

7) Ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης ακουστικού βοηθήματος: …………………….. 

             ημέρα, μήνας, έτος 

 

 

Και στα δύο αυτιά  □ 

Στο ένα μόνο αυτί (δεξί ή αριστερό)  …………………(συμπληρώστε ένα από τα δύο) 

 

8) Εκτός από την απώλεια ακοής, το παιδί σας έχει φυσιολογική ανάπτυξη  (δηλαδή 

δεν υπάρχουν κάποιες  νευρολογικές παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές που 

ενδέχεται να επηρεάζουν  το λόγο ή την ομιλία του); 

ναι □   όχι □ 

Εάν όχι, περιγράψτε τα προβλήματα και τη διάγνωση: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Αναφέρατε τυχόν υπηρεσίες που έχει λάβει το παιδί σας: 

λογοθεραπεία   □  από πότε μέχρι πότε …………………. 

εργοθεραπεία   □   από πότε μέχρι πότε…………………… 
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φυσικοθεραπεία   □  από πότε μέχρι πότε……………………. 

ειδικής παιδαγωγικής (από δάσκαλο κωφών)   □  από πότε μέχρι πότε 

………………. 

Άλλο    □   από πότε μέχρι πότε…………………. 

 

10) Τρόπος επικοινωνίας:  Προφορικός λόγος  μόνο    □ 

    Νοηματική γλώσσα μόνο    □ 

    Προφορικός λόγος  και νοηματική γλώσσα     □ 

 

11) Σημειώστε με «x»  το εκπαιδευτικό πλαίσιο που παρακολουθεί το παιδί σας: 

 

Νηπιαγωγείο (γενική εκπαίδευση)                             □ 

Νηπιαγωγείο (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 

Νηπιαγωγείο (ειδική εκπαίδευση)    □ 

Τμήμα ένταξης σε Νηπιαγωγείο (γενική 

εκπαίδευση)    
□ 

Δημοτικό (γενική εκπαίδευση)    □ 

Δημοτικό (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 

Δημοτικό (ειδική εκπαίδευση) □ 

Τμήμα ένταξης σε Δημοτικό (γενική 

εκπαίδευση) 
□ 

Γυμνάσιο (γενική εκπαίδευση) □ 

Γυμνάσιο (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 

Γυμνάσιο (ειδική εκπαίδευση) □ 

Τμήμα ένταξης σε Γυμνάσιο (γενική 

εκπαίδευση) 
□ 

Άλλο ………………………………………….. 
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12) Τα ελληνικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι σας; 

  ναι  □      όχι  □ 

 

 

II) Το παιδί σας έχει κοχλιακό εμφύτευμα [ΚΕ] 

1) Φύλο Αγόρι  □  Κορίτσι  □ 

2) Ημερομηνία γέννησης παιδιού: ……………………………………. 

     ημέρα, μήνας, έτος 

 

3) Αιτία απώλειας  ακοής: …………………………………… 

     

4) Είδος βαρηκοΐας/κώφωσης ……………………………….  

5) Ημερομηνία διάγνωσης απώλειας ακοής: ……………………………… 

      ημέρα, μήνας, έτος 

 

6) Βαθμός απώλειας ακοής (dB): αριστερό αυτί ………….. δεξί αυτί  …………… 

 

7) Ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης ακουστικού βοηθήματος:   

…………………………………. 

ημέρα, μήνας, έτος 

 

Και στα δύο αυτιά   □ 

Στο ένα μόνο αυτί (δεξί ή αριστερό)  …………………(συμπληρώστε ένα από τα δύο) 

 

8) Παρακαλώ αναφέρατε πότε το παιδί σας έλαβε το κοχλιακό του εμφύτευμα:  

…………………………… 

(ημέρα, μήνας, έτος) 

Εμφύτευμα σε: Δεξί Αυτί…………. Αριστερό Αυτί ……………. 

Είδος κοχλιακού εμφυτεύματος (single-channel ή multi-channel)……………. Είδος 

Επεξεργαστή: ………………….. 

Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης …………………….. 

Εμφύτευμα στο δεύτερο αυτί (συμπληρώνεται μόνο αν έχει γίνει ΚΕ και στο 2ο 

αυτί): Δεξί…………. Αριστερό ……………….. 

Είδος κοχλιακού εμφυτεύματος……………. Είδος Επεξεργαστή: …………………. 

Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης  ………………………… 
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9) Εκτός από την απώλεια ακοής, το παιδί σας έχει φυσιολογική ανάπτυξη  (δηλαδή 

δεν υπάρχουν κάποιες  νευρολογικές παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές που 

ενδέχεται να επηρεάζουν το λόγο ή την ομιλία του); 

          ναι  □      όχι □ 

 

Εάν όχι, περιγράψτε τα προβλήματα και τη διάγνωση: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10) Αναφέρατε τυχόν υπηρεσίες που έχει λάβει το παιδί σας: 

λογοθεραπεία/ορθοφωνία   □     από πότε μέχρι πότε…………… 

εργοθεραπεία    □      από πότε μέχρι πότε………… 

φυσικοθεραπεία  □    από πότε μέχρι πότε…………. 

Ειδική Παιδαγωγική (από δάσκαλο κωφών)   □ από πότε μέχρι πότε…………… 

Άλλο   □     από πότε μέχρι πότε…………….. 

 

11) Τρόπος επικοινωνίας:  Προφορικός  λόγος μόνο  □ 

    Νοηματική γλώσσα μόνο   □ 

    Προφορικός λόγος  και νοηματική γλώσσα   □ 

 

12) Σημειώστε με «x» το εκπαιδευτικό πλαίσιο  που παρακολουθεί το παιδί σας: 

Νηπιαγωγείο (γενική εκπαίδευση)                             □ 

Νηπιαγωγείο (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 

Νηπιαγωγείο (ειδική εκπαίδευση)    □ 

Τμήμα ένταξης σε Νηπιαγωγείο (γενική 

εκπαίδευση)    
□ 

Δημοτικό (γενική εκπαίδευση)    □ 

Δημοτικό (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 
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13) Τα ελληνικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι σας; 

□ ναι    □όχι 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτικό (ειδική εκπαίδευση) □ 

Τμήμα ένταξης σε Δημοτικό (γενική 

εκπαίδευση) 
□ 

Γυμνάσιο (γενική εκπαίδευση) □ 

Γυμνάσιο (γενική εκπαίδευση) με 

παράλληλη στήριξη 
□ 

Γυμνάσιο (ειδική εκπαίδευση) □ 

Τμήμα ένταξης σε Γυμνάσιο (γενική 

εκπαίδευση) 
□ 

Άλλο ………………………………………….. 
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Πίνακας 9 

Επίδραση φύλου στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Κοινωνική προσαρμογή 

Αγόρι 10 8,90 89,00 

Κορίτσι 6 7,83 47,00 

Total 16   

Συναισθηματική προσαρμογή 

Αγόρι 10 10,25 102,50 

Κορίτσι 6 5,58 33,50 

Total 16   

 

Test Statisticsa 

 Κοινωνική 

προσαρμογή 

Συναισθηματική 

προσαρμογή 

Mann-Whitney U 26,000 12,500 

Wilcoxon W 47,000 33,500 

Z -,436 -1,905 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,663 ,057 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,713b ,056b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακας 10 

Σχέση του φύλου με τον τύπο ακουστικού βοηθήματος 

 
Φύλο * Τύπος ακουστικού βοηθήματος 

 

Crosstab 

 Τύπος ακουστικού βοηθήματος Total 

Ακουστικό 

Βαρηκοΐας 

Κοχλιακό 

Εμφύτευμα 

Φύλο Αγόρι 
Count 5 5 10 

% within Φύλο 50,0% 50,0% 100,0% 
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% within Τύπος ακουστικού 

βοηθήματος 
62,5% 62,5% 62,5% 

% of Total 31,2% 31,2% 62,5% 

Κορίτσι 

Count 3 3 6 

% within Φύλο 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τύπος ακουστικού 

βοηθήματος 
37,5% 37,5% 37,5% 

% of Total 18,8% 18,8% 37,5% 

Total 

Count 8 8 16 

% within Φύλο 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τύπος ακουστικού 

βοηθήματος 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000a 1 1,000   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000   

Fisher's Exact Test    1,000 ,696 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 16     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Πίνακας 11 

Σχέση του φύλου με τη διάρκεια της βαρηκοΐας 

Φύλο * Κατηγ_Διάρκεια_Β 

 

Crosstab 

 Κατηγ_Διάρκεια_Β Total 

μικρή διάρκεια μέση διάρκεια μεγάλη διάρκεια 

Φύλο Αγόρι 
Count 4 6 0 10 

% within Φύλο 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,347a 2 ,309 

Likelihood Ratio 2,706 2 ,258 

Linear-by-Linear Association 1,800 1 ,180 

N of Valid Cases 16   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,38. 

 

Πίνακας 12  

Σχέση του φύλου με τη χρονολογική ηλικία  

 
 
Φύλο * Κατηγο_Ηλικία 

 

% within Κατηγ_Διάρκεια_Β 80,0% 60,0% 0,0% 62,5% 

% of Total 25,0% 37,5% 0,0% 62,5% 

Κορίτσι 

Count 1 4 1 6 

% within Φύλο 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

% within Κατηγ_Διάρκεια_Β 20,0% 40,0% 100,0% 37,5% 

% of Total 6,2% 25,0% 6,2% 37,5% 

Total 

Count 5 10 1 16 

% within Φύλο 31,2% 62,5% 6,2% 100,0% 

% within Κατηγ_Διάρκεια_Β 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,2% 62,5% 6,2% 100,0% 

Crosstab 

 Κατηγο_Ηλικία Total 

νεαρή σχολική 

ηλικία 

μέση σχολική 

ηλικία 

μεγάλη σχολική 

ηλικία 

Φύλο Αγόρι 

Count 3 3 4 10 

% within Φύλο 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

% within Κατηγο_Ηλικία 75,0% 75,0% 50,0% 62,5% 

% of Total 18,8% 18,8% 25,0% 62,5% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,067a 2 ,587 

Likelihood Ratio 1,082 2 ,582 

Linear-by-Linear Association ,818 1 ,366 

N of Valid Cases 16   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κορίτσι 

Count 1 1 4 6 

% within Φύλο 16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

% within Κατηγο_Ηλικία 25,0% 25,0% 50,0% 37,5% 

% of Total 6,2% 6,2% 25,0% 37,5% 

Total 

Count 4 4 8 16 

% within Φύλο 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Κατηγο_Ηλικία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 



[106] 
 

Πίνακας 13 

Σχέση του φύλου με την ακουστική ηλικία  

 
Φύλο * Κατηγ_Ακουστ_Ηλικια 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,347a 3 ,504 

Likelihood Ratio 2,441 3 ,486 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,893 

N of Valid Cases 16   

a. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,75. 

 

Πίνακας 14 

Διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές και τις υποκλίμακές 

τους  

 

 

Φύλο N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Κοινωνική προσαρμογή Αγόρι 10 55.30 5.755 1.820 

Κορίτσι 6 52.83 6.853 2.798 

Συναισθηματική προσαρμογή Αγόρι 10 53.40 4.648 1.470 
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Κορίτσι 6 47.67 10.013 4.088 

Ηγετικές ικανότητες Αγόρι 10 54.90 6.999 2.213 

Κορίτσι 6 51.83 6.765 2.762 

Διαπροσωπική επικοινωνία Αγόρι 10 55.90 5.547 1.754 

Κορίτσι 6 54.50 7.817 3.191 

Συνεργασία με συνομήλικους Αγόρι 10 51.90 8.724 2.759 

Κορίτσι 6 49.50 6.380 2.604 

Αυτοέλεγχος Αγόρι 10 45.20 6.391 2.021 

Κορίτσι 6 39.83 5.565 2.272 

Διαχείριση συναισθημάτων Αγόρι 10 57.30 5.697 1.802 

Κορίτσι 6 54.33 14.542 5.937 

Διαχείριση στρες Αγόρι 10 45.50 6.115 1.934 

Κορίτσι 6 41.67 9.331 3.809 

Ενσυναίσθηση Αγόρι 10 67.20 5.653 1.788 

Κορίτσι 6 64.67 5.820 2.376 

Βαθμός βαρηκοΐας πριν Αγόρι 10 93.50 17.488 5.530 

Κορίτσι 6 85.00 15.492 6.325 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά Αγόρι 10 33.50 18.716 5.918 

Κορίτσι 6 28.33 17.512 7.149 

 

Πίνακας 15 

Διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές και τις υποκλίμακές 

τους 
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Πίνακας 16 

Επίδραση του τύπου του ακουστικού στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή  

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Τύπος ακουστικού βοηθήματος N Mean Rank Sum of Ranks 

Κοινωνική προσαρμογή 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 7,75 62,00 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 9,25 74,00 

Total 16   

Συναισθηματική προσαρμογή 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 7,19 57,50 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 9,81 78,50 

Total 16   

 

Test Statisticsa 

 Κοινωνική 

προσαρμογή 

Συναισθηματική 

προσαρμογή 

Mann-Whitney U 26,000 21,500 

Wilcoxon W 62,000 57,500 

Z -,633 -1,107 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,526 ,268 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,574b ,279b 

a. Grouping Variable: Τύπος ακουστικού βοηθήματος 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακας 17 

Διαφορές μεταξύ των τύπων ακουστικού βοηθήματος ως προς τις εξαρτημένες 

μεταβλητές και τις υποκλίμακές τους 

 

 Τύπος ακουστικού 

βοηθήματος N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Κοινωνική προσαρμογή Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 53.00 6.590 2.330 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 55.75 5.625 1.989 

Συναισθηματική 

προσαρμογή 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 48.38 7.745 2.738 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 54.13 6.175 2.183 

Ηγετικές ικανότητες Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 50.75 4.027 1.424 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 56.75 7.996 2.827 

Διαπροσωπική 

επικοινωνία 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 53.25 6.882 2.433 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 57.50 5.155 1.822 
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Συνεργασία με 

συνομήλικους 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 54.13 8.008 2.831 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 47.88 6.600 2.333 

Αυτοέλεγχος Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 41.63 7.501 2.652 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 44.75 5.312 1.878 

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 53.88 10.934 3.866 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 58.50 8.106 2.866 

Διαχείριση στρες Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 44.00 8.536 3.018 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 44.13 6.728 2.379 

Ενσυναίσθηση Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 62.88 4.794 1.695 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 69.63 4.438 1.569 

Βαθμός βαρηκοΐας πριν Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 85.00 17.113 6.050 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 95.63 15.684 5.545 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά Ακουστικό Βαρηκοΐας 8 42.50 17.928 6.339 

Κοχλιακό Εμφύτευμα 8 20.63 9.425 3.332 

 

 

Πίνακας 18 Διαφορές μεταξύ των τύπων ακουστικού βοηθήματος ως προς τις 

εξαρτημένες μεταβλητές και τις υποκλίμακές τους 
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Πίνακας 19  

Σχέση ηλικίας με συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή 

Correlations 

 Ηλικία Κατηγ_Κοιν_Πρ

οσ 

Κατηγ_Συναισθ

_Προσ 

Spearman's rho 

Ηλικία 

Correlation Coefficient 1,000 ,094 ,043 

Sig. (2-tailed) . ,729 ,874 

N 16 16 16 

Κατηγ_Κοιν_Προσ 

Correlation Coefficient ,094 1,000 ,598* 

Sig. (2-tailed) ,729 . ,014 

N 16 16 16 

Κατηγ_Συναισθ_Προσ 

Correlation Coefficient ,043 ,598* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,874 ,014 . 

N 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 20   

Σχέση διάρκειας βαρηκοΐας με συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή 

 

 

 

Correlations 

 Διάρκεια 

βαρηκοΐας πριν 

την κώφωση 

Κατηγ_Κοιν_Προ

σ 

Κατηγ_Συναισθ_

Προσ 

Spearman's rho 

Διάρκεια βαρηκοΐας πριν την 

κώφωση 

Correlation Coefficient 1,000 -,110 -,292 

Sig. (2-tailed) . ,686 ,272 

N 16 16 16 

Κατηγ_Κοιν_Προσ 

Correlation Coefficient -,110 1,000 ,598* 

Sig. (2-tailed) ,686 . ,014 

N 16 16 16 

Κατηγ_Συναισθ_Προσ 

Correlation Coefficient -,292 ,598* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,272 ,014 . 

N 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας 21  

Σχέση ακουστικής ηλικίας με συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή 

Correlations 

 Ακουστική ηλικία Κατηγ_Κοιν_Πρ

οσ 

Κατηγ_Συναισθ_

Προσ 

Spearman's rho 

Ακουστική ηλικία 

Correlation Coefficient 1,000 ,125 ,253 

Sig. (2-tailed) . ,643 ,344 

N 16 16 16 

Κατηγ_Κοιν_Προσ 

Correlation Coefficient ,125 1,000 ,598* 

Sig. (2-tailed) ,643 . ,014 

N 16 16 16 

Κατηγ_Συναισθ_Προσ 

Correlation Coefficient ,253 ,598* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,344 ,014 . 

N 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 22 

Σχέση της ηλικίας με τις υποκλίμακες των εξαρτημένων μεταβλητών 
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Πίνακας 23 

Σχέση διάρκειας βαρηκοΐας με τις και τις υποκλίμακες των εξαρτημένων 

μεταβλητών 
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Πίνακας 24 

Σχέση ακουστικής ηλικίας με τις εξαρτημένες μεταβλητές 
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Πίνακας 25 

Διαφορά στο βαθμό βαρηκοΐας πριν και μετά την αποκατάσταση 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 Βαθμός βαρηκοΐας πριν 90.31 16 16.780 4.195 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά 31.56 16 17.862 4.466 

 

 

 

 

Test Statisticsa 

 Βαθμός 

βαρηκοΐας μετά - 

Βαθμός 

βαρηκοΐας πριν 

Z -3,518b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Πίνακας 26 

Ύπαρξη σχέσης μεταξύ βαθμού βαρηκοΐας πριν την αποκατάσταση και 

ψυχοκοινωνικής  προσαρμογής 

Correlations 

 Βαθμός 

βαρηκοΐας πριν 

Κοινωνική 

προσαρμογή 

Συναισθηματική 

προσαρμογή 

Spearman's rho 

Βαθμός βαρηκοΐας πριν 

Correlation Coefficient 1,000 -,062 -,343 

Sig. (2-tailed) . ,819 ,193 

N 16 16 16 

Κοινωνική προσαρμογή 

Correlation Coefficient -,062 1,000 ,290 

Sig. (2-tailed) ,819 . ,276 

N 16 16 16 

Συναισθηματική προσαρμογή 

Correlation Coefficient ,343 ,290 1,000 

Sig. (2-tailed) ,193 ,276 . 

N 16 16 16 
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Πίνακας 27  

Ύπαρξη σχέσης μεταξύ βαθμού βαρηκοΐας μετά την αποκατάσταση και ψυχοκοινωνικής  

προσαρμογής 

 

Correlations 

 Βαθμός 

βαρηκοΐας μετά 

Κατηγ_Κοιν_Προ

σ 

Κατηγ_Συναισθ_

Προσ 

Spearman's rho 

Βαθμός βαρηκοΐας μετά 

Correlation Coefficient 1,000 -,176 -,483 

Sig. (2-tailed) . ,515 ,058 

N 16 16 16 

Κατηγ_Κοιν_Προσ 

Correlation Coefficient -,176 1,000 ,598* 

Sig. (2-tailed) ,515 . ,014 

N 16 16 16 

Κατηγ_Συναισθ_Προσ 

Correlation Coefficient -,483 ,598* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,058 ,014 . 

N 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 


