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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η σύγχρονη έρευνα έχει μελετήσει διεξοδικά το χρόνο αντίδρασης σε ανθρώπους. Έχουν 

μελετηθεί και τα τρία είδη χρόνου αντίδρασης, ο απλός χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος 

αντίδρασης επιλογής και ο χρόνος αντίδρασης διάκρισης-αναγνώρισης (Raichur, 2013· Solanki, 

Joshi, Shah, Mehta, & Gokhle, 2012). Ο χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με το Raichur (2013) είναι 

το διάστημα από την εμφάνιση του ερεθίσματος μέχρι και την έναρξη της κίνησης. Αυτό που 

δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά είναι ο χρόνος αντίδρασης σε σχέση με διάφορα ατομικά 

χαρακτηριστικά σε αθλητές με πρόβλημα όρασης και με τυπική όραση και σε μη αθλητές με 

πρόβλημα όρασης και με τυπική όραση. 

 Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος περί της επίδρασης της ψυχοπαθολογίας, των 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας και του αθλητισμού στο χρόνο αντίδρασης έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον αρχικά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικές, απ' όσο 

γνωρίζουμε, σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στη 

μελέτη του χρόνου αντίδρασης σε άτομα με πρόβλημα όρασης, όπως επίσης και σε αθλητές με 

πρόβλημα όρασης με σκοπό να ερευνηθεί η επίδραση της τύφλωσης και του αθλητισμού στο 

χρόνο αντίδρασης. Πιο αναλυτικά, θα μελετηθεί η συσχέτιση του χρόνου αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με το χρόνο αντίδρασης πεδίου. Επιπρόσθετα, η έρευνα θα αναδείξει 

τις διαφορές σε κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας και 

στο χρόνο αντίδρασης μεταξύ των ομάδων με άτομα με πρόβλημα όρασης και των άλλων χωρίς 

πρόβλημα όρασης.  

 Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση κάποιων από τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας και από τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας της κάθε ομάδας ατόμων σε 

συσχέτιση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και με το χρόνο αντίδρασης 

πεδίου. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο αθλητισμός βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης. Η 

βελτίωση του χρόνου αντίδρασης είναι χρήσιμη γνωστική ικανότητα για την καθημερινότητα 
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των ατόμων ειδικής αγωγής, όπως και των ατόμων με πρόβλημα όρασης, καθώς μπορεί να 

ενισχυθεί η αυτονομία τους. Στην εκπαίδευση χρειάζεται επίσης συχνά η γρήγορη αντίδραση σε 

κάποιο οπτικοακουστικό υλικό από τους μαθητές. Στο χώρο της ψυχολογίας η μείωση του 

άγχους και της κατάθλιψης έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το χρόνο αντίδρασης με 

αποτέλεσμα την πιθανή ενίσχυση της λειτουργικότητα των ατόμων. 

 Με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση, η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία διακριτά 

κεφάλαια και ένα παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την εισαγωγή, στην οποία δίνονται 

όλοι οι απαραίτητοι ορισμοί, όπως και οι θεωρίες γύρω από το χρόνο αντίδρασης, το χρόνο 

αντίδρασης στον αθλητισμό, χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας και προσωπικότητας σε τυπικό 

πληθυσμό, σε ειδικές ομάδες και σε άτομα με πρόβλημα όρασης. Τέλος, διατυπώνονται οι 

γενικοί σκοποί και οι ειδικοί στόχοι της παρούσας έρευνας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η έρευνα. Αρχικά, περιγράφεται η ερευνητική 

διαδικασία, το σχέδιο έρευνας, το δείγμα, τα εργαλεία, η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και 

η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και έπεται η συζήτηση. 

 Τέλος, παρατίθεται το παράρτημα όπου παρουσιάζονται η αίτηση για δείγμα στη Σχολή 

Τυφλών, το είδος των δημογραφικών στοιχείων που συλλέχθηκαν και τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας, 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας και στον παράγοντα της άθλησης και την επίδραση που 

ασκούν τα παραπάνω σε άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης σε σύγκριση με εκείνα που δεν 

έχουν. Στη συγκεκριμένη έρευνα υπήρξαν τέσσερις ομάδες ατόμων: 1) αθλητές με πρόβλημα 

όρασης, 2) μη αθλητές με πρόβλημα όρασης, 3) αθλητές με τυπική όραση, 4) μη αθλητές με 

τυπική όραση. Το δείγμα ήταν 79 άτομα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέσσερα. Τα 

δύο ήταν ερωτηματολόγια, που το ένα διερευνούσε τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως 

την εξωστρέφεια, το νευρωτισμό και τον ψυχωτισμό και το άλλο χαρακτηριστικά 

ψυχοπαθολογίας, όπως το άγχος και την κατάθλιψη. Τα άλλα δύο εργαλεία μετρούσαν το ένα το 

χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και το άλλο το χρόνο αντίδρασης πεδίου, δηλαδή 

το χρόνο αντίδρασης σε πραγματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξαν ότι o αθλητισμός και το πρόβλημα όρασης ασκούν 

επίδραση στο χρόνο αντίδρασης των υποκειμένων. Τέλος, έγινε εμφανές από την παρούσα 

έρευνα ότι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και η ψυχοπαθολογία παρουσιάζουν συσχετίσεις 

με το χρόνο αντίδρασης. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο αθλητισμός βελτιώνει το 

χρόνο αντίδρασης. Η βελτίωση του χρόνου αντίδρασης είναι χρήσιμη για την καθημερινότητα 

των ατόμων ειδικής αγωγής, όπως και των ατόμων με πρόβλημα όρασης καθώς μπορεί να 

ενισχύσει την αυτονομία και λειτουργικότητά τους. Ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πεδία όπως στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση. 

Λέξεις Κλειδιά: χρόνος αντίδρασης, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά 

ψυχοπαθολογίας, πρόβλημα όρασης, αθλητές 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the effects of psychopathology traits, personality 

and sports on visually impaired people in comparison with people with typical vision. In this 

study 79 subjects participated who were divided in four groups. The first group was visually 

impaired athletes, the second group was visually impaired non-athletes, the third group was 

athletes with normal vision and the fourth group was non-athletes with normal vision. Four 

instruments were used in this study. The two of them were questionnaires. The one of the 

questionnaires aims to investigate personality traits, such as extroversion, psychoticism, 

neuroticism, and the other psychopathology traits, such as anxiety and depression. The other two 

instruments measured reaction time in real and in laboratory conditions. The results showed that 

sports and blindness influence reaction time. Finally, it was shown that there was correlation 

between personality and psychopathology traits with reaction time. Research findings show that 

sports improve reaction time. Improving reaction time is useful for people's with special needs 

everyday life, as well as for visually impaired people, as it can enhance their autonomy and 

functionality. Reaction time can also be used in other fields such as psychology and education. 

 

Key Words: reaction time, personality traits, psychopathology traits, visually impaired people, 

athletes 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Χρόνος Αντίδρασης 

 Οι άνθρωποι από το περιβάλλον τους δέχονται διάφορα ερεθίσματα και καλούνται να 

δράσουν σε αυτά (Taskin, 2016). Το διάστημα επομένως από την εμφάνιση ενός ακουστικού, 

οπτικού ή απτικού ερεθίσματος μέχρι κάποια προκαθορισμένη κινητική αντίδραση, είναι ο 

χρόνος αντίδρασης ενός ατόμου (Χατζηθεοδώρου, 2008). Ο χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με το 

Raichur (2013), είναι το διάστημα από την εμφάνιση του ερεθίσματος μέχρι και την έναρξη της 

κίνησης. Ο χρόνος αντίδρασης προϋποθέτει γνωστικές, αντιληπτικές και κινητικές λειτουργίες 

και μηχανισμούς, ειδικότερα την επεξεργασία ενός ερεθίσματος, το σχεδιασμό της απάντησης 

στο ερέθισμα και τον προγραμματισμό της κίνησης με σκοπό τη δράση στο ερέθισμα (Raichur, 

2013). Σύμφωνα με την Παυλίδου (2006), ο απλός χρόνος αντίδρασης σε κάποιο ερέθισμα, το 

οποίο είναι οπτικό ή ακουστικό είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αντίδραση των χεριών, ενώ 

ο σωματικός χρόνος αντίδρασης είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αντίδραση του σώματος 

όταν εμφανίζεται ένα οποιοδήποτε ερέθισμα. Άξια αναφοράς είναι κάποια χαρακτηριστικά που 

αφορούν το χρόνο αντίδρασης. Πριν από αυτόν υπάρχει μία περίοδος η οποία είναι η περίοδος 

προετοιμασίας για τη δράση (Niemi & Näätänen, 1981). Ο χρόνος αντίδρασης στις περισσότερες 

έρευνες είναι ταχύτερος όταν το ερέθισμα εμφανίζεται, παρά όταν εκείνο εξαφανίζεται 

(Sokolova, Rukšėnas, & Burle, 2013). Σημαντικό ρόλο στο χρόνο αντίδρασης διαδραματίζει 

επίσης και η αβεβαιότητα του υποκειμένου για το ερέθισμα (Niemi & Näätänen, 1981). 

 Υπάρχουν δύο είδη ακραίων τιμών στο χρόνο αντίδρασης, οι βραχείς και οι μακρύτεροι 

(Ratcliff, 1993). Οι μακρύτεροι χρόνοι αντίδρασης εμφανίζονται σπάνια, ενώ οι πολύ μικροί 

είναι συχνότεροι (Ratcliff, 1993). Ο χρόνος αντίδρασης διακρίνεται σε τρία είδη. Υπάρχει ο 

απλός χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος αντίδρασης επιλογής και ο χρόνος αντίδρασης διάκρισης-

αναγνώρισης (Solanki et. al., 2012· Raichur, 2013). Ο απλός χρόνος αντίδρασης είναι μία 

αντίδραση σε ένα μόνο ερέθισμα (Raichur, 2013· Solanki et. al., 2012). Ο χρόνος αντίδρασης 
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επιλογής είναι όταν η αντίδραση του εξεταζόμενου είναι αντίστοιχη με το ερέθισμα που 

εμφανίζεται (Raichur, 2013· Solanki et al., 2012). Πιο συγκεκριμένα να πατηθεί το πλήκτρο 

εκείνο που απεικονίζει το αντίστοιχο γράμμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Στο χρόνο 

αντίδρασης διάκρισης εμφανίζονται διάφορα ερεθίσματα, όπου σε κάποια από αυτά πρέπει να 

ανταποκριθεί ο εξεταζόμενος, ενώ σε άλλα όχι (Kosinski, 2008). Σύμφωνα τον Kosinski (2008), 

ο χρόνος αντίδρασης επιλογής χαρακτηρίζεται ως ο πιο μεγάλος, ενώ ο απλός χρόνος 

αντίδρασης χαρακτηρίζεται ως ταχύτερος από το χρόνο αντίδρασης αντίληψης-διάκρισης. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Kosinski (2008), ο απλός χρόνος αντίδρασης κατά μέσο όρο 

είναι περίπου 220 ms, ενώ ο χρόνος αντίδρασης διάκρισης είναι κατά μέσο όρο περίπου 384 ms.  

 Ο χρόνος αντίδρασης πέρα από απλός, επιλογής και αντίληψης, διαχωρίζεται και σε τρεις 

λειτουργίες του ατόμου. Όταν εμφανίζεται το ερέθισμα, σύμφωνα με τους Senel και Eroglu 

(2006), η πρώτη λειτουργία είναι η αντίληψη του ερεθίσματος, στη συνέχεια η λήψη της 

κατάλληλης απόφασης και στο τέλος είναι η δράση-κίνηση του ατόμου με σκοπό την απάντηση 

στο ερέθισμα. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος αναφέρεται στο χρόνο της αντίληψης και 

αποκωδικοποίησης του ερεθίσματος απτικού, οπτικού ή ακουστικού (Senel & Eroglu, 2006). Το 

δεύτερο μέρος είναι ο χρόνος για τη λήψη της απόφασης με σκοπό τη δράση του υποκειμένου, 

ενώ το τρίτο μέρος είναι εκείνο της επιτυχούς αντίδρασης στο ανάλογο ερέθισμα (Senel & 

Eroglu, 2006). Από την άλλη πλευρά ο χρόνος αντίδρασης διαχωρίζεται και σε περισσότερα 

μέρη. Οι Senel και Eroglu (2006) πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζουν το χρόνο αντίδρασης και σε 

τέσσερα μέρη: "Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο που αναφέρεται στην αρχή της κίνησης των 

οφθαλμών, στο χρόνο της κίνησης του οφθαλμού, στο χρόνο της λήψης της απόφασης και στο 

χρόνο της μυϊκής συστολής".  

 Ο χρόνος αντίδρασης του ατόμου συμβαίνει με την εμφάνιση ερεθισμάτων, τα 

ερεθίσματα στα οποία καλείται να αντιδράσει το άτομο είναι τα οπτικά, τα απτικά και τα 

ακουστικά (Harrar & Harris, 2008· Ng & Chan, 2012). Τα οπτικά ερεθίσματα είναι οποιαδήποτε 



13 
 

 
  

φωτεινή ένδειξη παρουσιαστεί, τα ακουστικά ερεθίσματα είναι η αντίδραση σε κάποιον ήχο και 

τα απτικά ερεθίσματα είναι η αντίδραση σε κάποιο ερέθισμα που μπορεί να αντιληφθεί το άτομο 

με την αφή. Σε έρευνες είναι εμφανές ότι ο χρόνος αντίδρασης ενός ατόμου σε οπτικά 

ερεθίσματα είναι μεγαλύτερος από αυτόν σε ακουστικά ερεθίσματα (Berezovsky, Jarvey, 

Popelka, & Lewandowski, χωρίς ημερομηνία· Shelton & Kumar, 2010). Ο χρόνος αντίδρασης 

στα οπτικά σήματα κατά μέσο όρο είναι 180-200 ms, ενώ στα ακουστικά ερεθίσματα ο μέσος 

όρος είναι στα 140-160 ms (Mohan Chandra, Ghosh, Barman, Iqbal, & Sadhu, 2010). Εκτός από 

τα οπτικά και τα ακουστικά ερεθίσματα που είναι πιο συνηθισμένα στις έρευνες, υπάρχουν και 

εκείνες με τα απτικά ερεθίσματα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δηλαδή για παράδειγμα η 

αντίδραση του δαχτύλου ενός ατόμου όταν εκείνο θα νιώσει κάποια δόνηση στην παλάμη ή στο 

ίδιο το δάχτυλο (Frith & Done, 1986). Ο απλός χρόνος αντίδρασης απτικών ερεθισμάτων 

βρέθηκε ότι είναι ταχύτερος από τον απλό χρόνο αντίδρασης με οπτικά ερεθίσματα  (Frith & 

Done, 1986). Στον απλό χρόνο αντίδρασης, οι συμμετέχοντες της έρευνας των Forster, Cavina-

Pratesi, Aglioti, & Berlucchi (2002), ανταποκρίθηκαν ταχύτερα σε ταυτόχρονα οπτικά και 

απτικά ερεθίσματα απ' ότι μόνο σε ένα ή δύο απτά ή οπτικά ερεθίσματα. Έρευνες έχουν 

παρουσιάσει επίσης ότι η αντίδραση στο ακουστικό ερέθισμα είναι γρηγορότερη από το οπτικό 

(Kosinski, 2008). Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο ότι το ακουστικό ερέθισμα 

χρειάζεται σχεδόν το μισό χρόνο να φτάσει στον εγκέφαλο απ' ότι το οπτικό ερέθισμα (Kosinski, 

2008). Ο απλός χρόνος αντίδρασης, όπως και ο χρόνος αντίδρασης επιλογής σε ένα πολύ δυνατό 

και ξαφνικό ακουστικό ερέθισμα είναι ταχύτερος, καθώς ένα τέτοιο ερέθισμα, σύμφωνα με τους 

Nijhuis, Janssen, Bloem, Van Dijk, Gielen, Borm, & Overeem (2007) έχει τη δυνατότητα να 

κάνει γρηγορότερη την κινητική δράση του υποκειμένου. Η έρευνα των Nijhuis κ.ά., (2007) 

έδειξε ότι ο απλός χρόνος αντίδρασης σε συγκεκριμένα δυνατά και ξαφνικά ακουστικά 

ερεθίσματα ήταν πιο γρήγορος από τα ακουστικά ερεθίσματα που δεν είχαν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Με το παραπάνω εύρημα συμφωνούν οι Jaśkowski και Włodarczyk (2006), 

που υποστηρίζουν ότι σε απλές δραστηριότητες ο χρόνος αντίδρασης σε πολύ ξαφνικά και πολύ 
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δυνατά ακουστικά ερεθίσματα είναι γρήγορος, γεγονός που δε συμβαίνει σε πιο σύνθετες 

δραστηριότητες. 

 Σύμφωνα με την Παυλίδου (2006), ο χρόνος αντίδρασης διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο και στον αθλητισμό, καθώς αποτελεί μία από τις γνωστικές ικανότητες, η οποία 

μπορεί να διαφοροποιήσει τους αθλητές που έχουν εμπειρία από εκείνους που έχουν 

περιορισμένη εμπειρία σε διάφορα αθλήματα, όπως για παράδειγμα στην υδατοσφαίριση, στη 

χειροσφαίριση, στην πετοσφαίριση. Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα επιπλέον άθλημα στο οποίο 

διαφοροποιούνται οι αθλητές στο χρόνο αντίδρασης (Παυλίδου, 2006· Τσετσέλη, 2008). 

Σύμφωνα με τους Πυλιανίδη κ.ά., (2012), αξίζει να αναφερθεί η σημασία που έχει ο χρόνος 

αντίδρασης στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε αγωνίσματα ταχύτητας, όπου το τελικό αποτέλεσμα 

κρίνεται από το χρόνο αντίδρασης των αθλητών στην εκκίνηση. Σε κάποια άλλη έρευνα, 

(Εταιρία & Αθλητισμού, 2015), μελετήθηκαν χορευτές με άτομα τα οποία δεν έλαβαν μέρος σε 

κάποια δραστηριότητα και το εύρημα ήταν ότι η πρώτη ομάδα είχε ταχύτερο χρόνο αντίδρασης. 

Για τους αθλητές του καράτε είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική ικανότητα ο χρόνος αντίδρασης 

γιατί πρέπει να αναπτύξουν αυτόν για να έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τον αντίπαλό τους 

(Μοri et al., 2002). Οι Akarsu, Çalişkan, & Dane (2009) εντόπισαν ότι οι αθλητές εμφάνιζαν 

ταχύτερο χρόνο αντίδρασης ματιού-χεριού σε οπτικό ερέθισμα από εκείνους που δεν αθλούνταν. 

Ο Kaya (2016) και οι Senel και Eroglu (2006), συμφωνούν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν 

αθλούνται έχουν χειρότερο χρόνο αντίδρασης από τους αθλητές. Τα παραπάνω συνηγορούν στο 

γεγονός ότι η άσκηση αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη και 

βελτίωση των αντανακλαστικών των ατόμων και πιο συγκεκριμένα το χρόνο αντίδρασής τους 

(Ζαφειρούδη, 2000· Χατζηθεοδώρου, 2008). Ο χρόνος αντίδρασης ενδέχεται μέσω ασκήσεων να 

αναπτυχθεί κατά 0,12 δευτερόλεπτα, διαφοροποιώντας το άτομο την τεχνική δράσης του (Kaya, 

2016). Σύμφωνα με τους Πυλιανίδη κ.ά., (2012) και Senel και Eroglu (2006), ο χρόνος 

αντίδρασης επηρεάζεται αρνητικά από την κούραση στους αθλητές.  
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1.1.1 Επίδραση Χαρακτηριστικών στο Χρόνο Αντίδρασης 

 Σημαντικό ρόλο στο χρόνο αντίδρασης, σύμφωνα με την Παυλίδου (2006), 

διαδραματίζει και η ηλικία. Στα 9 με 10 έτη ζωής του ατόμου λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη 

ανάπτυξη του χρόνου αντίδρασης (Kaya, 2016). Σύμφωνα με το Χατζηθεοδώρου (2008), ο 

απλός χρόνος αντίδρασης σταδιακά γίνεται ταχύτερος με την ενηλικίωση του ατόμου μέχρι 

εκείνο να φτάσει τα 29 χρόνια. Από την άλλη πλευρά αυξάνεται ο χρόνος αντίδρασης από τα 30 

χρόνια κάποιου μέχρι και τα 60 (Χατζηθεοδώρου, 2008). Μετά τα εξήντα πέντε έτη ο χρόνος 

αντίδρασης αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό (Kosinski, 2008· Χατζηθεοδώρου, 2008). 

Σύμφωνα με τη Ζαφειρούδη (2000), όσο αυξάνεται η ηλικία ενός ατόμου αυξάνεται και ο 

χρόνος αντίδρασης. Απαραίτητη για τη βελτίωση των αντανακλαστικών και πιο συγκεκριμένα 

του χρόνου αντίδρασης είναι η άσκηση και στους ηλικιωμένους (Ζαφειρούδη, 2000). Αξίζει να 

αναφερθεί επίσης ότι όσο μεγαλύτερος είναι ηλικιακά κάποιος τόσο δυσκολεύεται να αντιληφθεί 

πολλά ταυτόχρονα ερεθίσματα και επικεντρώνεται σε ένα από αυτά, γεγονός που δε συμβαίνει 

σε νεότερους ηλικιακά ανθρώπους (Kosinski, 2008). Ο Kosinski (2008), υποστηρίζει επίσης ότι 

ο μέσος όρος του χρόνου αντίδρασης σε ακουστικά ερεθίσματα σε νεαρούς ηλικιών 15-19, είναι 

158 ms, ενώ ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικά ερεθίσματα είναι 187 msec. Ο Raichur (2013) 

αναφέρει ότι ο κανονικός χρόνος αντίδρασης για το ακουστικό ερέθισμα αναμένεται στα 170 

ms, ενώ για το οπτικό ερέθισμα στα 250 ms. Τα ακουστικά ερεθίσματα είναι γρηγορότερα από 

τα οπτικά, όπως αποδεικνύει σε έρευνά του ο Raichur (2013). Το γεγονός αυτό, όπως 

υποστηρίζει o Raichur (2013), συμβαίνει καθώς η ακοή φτάνει στα κατάλληλα όργανα χωρίς 

σπατάλη χρόνου κάτι που δε συμβαίνει με την εικόνα οπτικών ερεθισμάτων. 

 Πέρα από την ηλικία που επηρεάζει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης ενός ατόμου όπως 

φάνηκε παραπάνω, ένα άλλο ατομικό χαρακτηριστικό εξίσου σημαντικό που επηρεάζει και το 

ίδιο το χρόνο αντίδρασης είναι το φύλο του ατόμου. Κατά κύριο λόγο οι άντρες εμφανίζουν 

γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης σε σχέση με τις γυναίκες (Kosinski, 2008· Teleb & Al 

Awamleh, 2012· Tun & Lachman, 2008). Κάποιοι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει το παραπάνω 
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(Tun & Lachman, 2008). Τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τον Kosinski (2008), η διαφορά στο 

χρόνο αντίδρασης μεταξύ αντρών και γυναικών μειώνεται. Η διαφορά στο χρόνο αντίδρασης 

μεταξύ αντρών και γυναικών είναι από τη στιγμή εμφάνισης του ερεθίσματος μέχρι και την 

κίνηση των μυών (Kosiski, 2008). Ο Kosinski (2008) δείχνει επίσης ότι όταν οι άντρες χάνουν 

βάρος σε διάρκεια μιας εβδομάδας, το γεγονός αυτό μειώνει το χρόνο αντίδρασης επιλογής, ενώ 

αντίστοιχα στις γυναίκες τον αυξάνει. Οι Teleb και Al Awamleh (2012), αναφέρουν ότι μπορεί 

οι έρευνες να επιδεικνύουν ότι οι άντρες είναι ταχύτεροι στο χρόνο αντίδρασης, οι γυναίκες 

όμως είναι πιο ακριβείς. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν οι έρευνες των Shelton και Kumar (2010), 

Solanki κ.ά., (2012) που επίσης δείχνουν ότι διαφορές στο χρόνο αντίδρασης υπάρχουν και 

μεταξύ των δύο φύλων και πιο συγκεκριμένα είναι γρηγορότερη η αντίδραση των αντρών παρά 

των γυναικών και σε οπτικά και σε ακουστικά ερεθίσματα. Ο χρόνος αντίδρασης επιλογής 

εμφανίζεται πάλι να είναι γρηγορότερος στους άντρες (Tun & Lachman, 2008). Οι άντρες 

αθλητές, σύμφωνα με τους Teleb και Al Awamleh (2012), εμφάνισαν ταχύτερο χρόνο 

αντίδρασης και στα οπτικά και στα ακουστικά ερεθίσματα σε σχέση με τις γυναίκες. Ο χρόνος 

αντίδρασης στα ακουστικά ερεθίσματα είναι ταχύτερος από το χρόνο αντίδρασης στα οπτικά 

ερεθίσματα (Berezovsky et al., χωρίς ημερομηνία· Mohan Chandra et al., 2010· Senel & Eroglu, 

2006· Shelton & Kumar, 2010). Ο χρόνος αντίδρασης σε φως είναι 180 με 200 ms και για την 

αντίδραση στον ήχο είναι 140-160 ms (Mohan Chandra et al., 2010· Shelton & Kumar, 2010). 

 Το φύλο και η ηλικία όπως παρατέθηκε προηγουμένως ασκούν μεγάλη επίδραση στο 

χρόνο αντίδρασης. Πέρα από τα συγκεκριμένα δύο χαρακτηριστικά σημαντικό ρόλο επίσης 

διαδραματίζει και το γεγονός με ποιο άκρο θα αντιδράσει ο συμμετέχων. Πιο συγκεκριμένα αν η 

απάντηση θα δοθεί με το δεξί ή το αριστερό άνω άκρο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με το αν η επιρροή του δεξιού χεριού είναι μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα 

πολλοί ερευνητές, όπως ο Kosinski (2008), υποστηρίζουν ότι το αριστερό χέρι θα έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στο χρόνο αντίδρασης, καθώς το ελέγχει το δεξί ημισφαίριο του 

εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο και για λειτουργίες όπως ο χρόνος αντίδρασης. Από την 
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άλλη πλευρά σε άλλες έρευνες που αναφέρει ο Κosinski (2008), υποστηρίζεται ότι δε συμβαίνει 

πάντα το παραπάνω, δηλαδή δεν έχει πάντα ο δεξιόχειρας κυρίαρχο το αριστερό ημισφαίριο. Η 

διαφορά ανάμεσα στο χέρι προτίμησης με το άλλο και το χρόνο αντίδρασης είναι πολύ μικρή 

(Kosinski, 2008). Άξιο αναφοράς είναι το εύρημα ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι γρηγορότερος 

όταν το ερέθισμα εμφανίζεται ταυτόχρονα και στα δύο ημισφαίρια (Kosinski, 2008). Ένα 

επιπρόσθετο εύρημα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στο χρόνο αντίδρασης και μεταξύ 

των αριστερών και δεξιών άνω και κάτω άκρων (Mali, Pradhan, Bhatkar, & Kowale, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα ο χρόνος αντίδρασης σε κάποιο οπτικό σήμα των δεξιών άνω και κάτω άκρων, 

χεριού-ποδιού, είναι πιο γρήγορος από τα αριστερά άνω και κάτω άκρα (Mali et al., 2012). 

 Έρευνες του Kosinski (2008), επιδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποια ατομικά 

χαρακτηριστικά, ψυχολογικά, κοινωνικά ή γενικότερα κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

το χρόνο αντίδρασης ενός ατόμου, οι οποίοι είτε τον αυξάνουν ή τον μειώνουν. Ενδεικτικά 

κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι η εξάσκηση που βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης, η 

κούραση που δυσχεραίνει το χρόνο αντίδρασης, η μικρή δόση διεγερτικών ουσιών όπως η 

καφεΐνη που βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης (Kosinski, 2008). Άλλα στοιχεία είναι ο υψηλός 

δείκτης νοημοσύνης που επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης, καθώς φαίνεται γρηγορότερη η 

αποκωδικοποίηση των πληροφοριών (Reed & Jensen, 1993), αλλά και στοιχεία προσωπικότητας 

κάποιου ατόμου ή στοιχεία του χαρακτήρα όπως η εξωστρέφεια που η σχέση της με το χρόνο 

αντίδρασης είναι να τον βελτιώνουν (Kosinski, 2008). Σύμφωνα με τους Kosinski (2008), 

Παυλίδου (2006), Senel και Eroglu (2006), η εξάσκηση βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης, αλλά 

όταν η διάρκεια της εξάσκησης είναι λιγότερο από 60 μέρες τότε δεν παρατηρείται βελτίωση 

(Χατζηθεοδώρου, 2008). Η υψηλή θερμοκρασία επηρεάζει επίσης το χρόνο αντίδρασης ενός 

ατόμου αυξάνοντάς τον (Mohan Chandra et al., 2010). Το αλκοόλ, η αρρώστια, κάποια 

διαταραχή μάθησης και κάποια εγκεφαλική βλάβη αυξάνουν το χρόνο αντίδρασης, ενώ αντίθετα 

η προσοχή τον μειώνει (Kosinski, 2008). Δύο επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο 

αντίδρασης είναι η προειδοποίηση για το επερχόμενο ερέθισμα, γεγονός που μειώνει το χρόνο 
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αντίδρασης, καθώς το άτομο είναι προετοιμασμένο και ο αντιπερισπασμός ο οποίος, όπως είναι 

αναμενόμενο, αυξάνει το χρόνο αντίδρασης (Kosinski, 2008). Σύμφωνα με το Χατζηθεοδώρου 

(2008), όσο πιο περίπλοκο είναι το ερέθισμα στο οποίο καλείται το άτομο να αντιδράσει τόσο 

μεγαλύτερος και ο χρόνος αντίδρασης του ατόμου, αλλά και σύμφωνα με τον Kosinski (2008), 

όσο πιο αδύνατο είναι το ερέθισμα πάλι τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο χρόνος αντίδρασης. O 

χρόνος αντίδρασης επηρεάζεται επίσης από την ηλικία και το φύλο, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, τον αριθμό και τη συχνότητα των ερεθισμάτων, τη διατροφή, την κατάρτιση 

(Senel & Eroglu, 2006). Η κούραση αποτελεί επίσης μία μεταβλητή, όπως υποστηρίχθηκε και 

παραπάνω που επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης (Kosinski, 2008). Πιο συγκεκριμένα, οι 

Matchock και Mordkoff (2007), υποστηρίζουν ότι άνθρωποι που έχουν στερηθεί τον ύπνο 

εμφανίζουν να έχουν μια φτωχή εικόνα όταν τους παρουσιάζονται διάφορα φωτεινά ερεθίσματα. 

Οι Matchock και Mordkoff (2007), αναφέρουν επίσης ότι τα άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη 

ύπνου παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης, καθώς αυτός επηρεάζεται άμεσα, όπως και 

η εγρήγορση. Οι διαφορές δύο ομάδων, υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου από άλλους 

χαμηλότερου δεν ήταν σημαντικές σχετικά με το χρόνο αντίδρασης (Tun & Lachman, 2008). Ο 

Raichur (2013) υποστηρίζει ότι ο χρόνος αντίδρασης επηρεάζεται από την κεντρική ή 

περιφερειακή όραση, την προσωπικότητα, την έλλειψη φαγητού. Δεν υπήρχε στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ματιών του υποκειμένου με τα χέρια, υπήρχε όμως διαφορά σε 

σχέση με τα μάτια και τα δάχτυλα, όπου στα πρώτα εμφανίστηκε γρηγορότερος χρόνος 

αντίδρασης (Bekkering, Adam, Kingma, Huson, & Whiting, 1994). Οι οδηγοί διαφέρουν στο 

χρόνο αντίδρασης με τους ανθρώπους που δεν οδηγούν, αφού παρουσιάζουν ταχύτερο χρόνο 

αντίδρασης και σε ακουστικά και σε οπτικά ερεθίσματα (Raichur, 2013). O χρόνος αντίδρασης 

επηρεάζεται από τη νοημοσύνη (Akarsu et al., 2009)  
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1.2 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Ατόμου 

  Το κάθε άτομο έχει τη δική του προσωπικότητα και στοιχεία που τον κάνουν να 

διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Τα στοιχεία αυτά είναι η σχέση του ατόμου με άλλους, η 

έκφραση σκέψεων και συμπεριφορών, τα συναισθήματα που ενδέχεται να βιώνει το άτομο 

(Widiger, 2011). Υπάρχουν οι κοινωνικοί άνθρωποι, οι πιο εξωστρεφείς, οι επιθετικοί, οι 

αισιόδοξοι, οι απαισιόδοξοι, οι ανοιχτόμυαλοι, οι νευρωτικοί και πολλά ακόμα είδη 

προσωπικοτήτων. Το κάθε άτομο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, έχει 

την ανάλογη αντιμετώπιση από τους γύρω του και θα έχει οφέλη ή όχι στη ζωή του, καθώς η 

προσωπικότητα επηρεάζει πολλούς τομείς (Mortensen, Becker, Ackerman, Neuberg, & Kenrick, 

2010). Η αντίληψη ενός ατόμου ενδέχεται να επηρεαστεί από το συναισθηματισμό ενός 

αισθητηριακού σήματος και την προσωπικότητά του (Chen & Dalton, 2005). Σύμφωνα με τους 

Sočan και Bucik (1998), η σχέση του απλού χρόνου αντίδρασης με τον έλεγχο των 

συναισθημάτων είναι στατιστικώς σημαντική, τα άτομα που είναι συναισθηματικά πιο σταθερά 

έχουν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης. 

1.2.1. Νευρωτισμός 

 Ο νευρωτισμός είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου και σημαίνει 

μία δυσλειτουργία στο νευρικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα διαταραχή της κίνησης και της 

αίσθησης (Denissen & Penke, 2008). Όταν ένα άτομο έχει το στοιχείο του νευρωτισμού δεν 

μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του και το άγχος του και παρουσιάζει ασταθείς συμπεριφορές 

(Robinson, Wilkowski, & Meier, 2006). Ο νευρωτισμός έχει επιρροή στην προσωπικότητα του 

ατόμου, στη συμπεριφορά του (Robinson & Tamir, 2005), όπως επίσης προκαλεί σωματικά 

συμπτώματα (Robinson, Ode, Moeller, & Goetz, 2007). Ο νευρωτισμός επηρεάζει διάφορες 

λειτουργίες του ατόμου, όπως τη μεταφορά του, το σχεδιασμό της αντίδρασης, την προβολή του 

(Robinson & Tamir, 2005). Τα άτομα που έχουν νευρωτισμό σε υψηλά όρια, παρουσιάζουν 

έντονη ανησυχία, αποφυγή και γενικότερα συμπεριφορές μη προσαρμοστικές, κάτι που δε 
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συμβαίνει στα άτομα με χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού, στα οποία λαμβάνουν χώρα περισσότερο 

προσαρμοστικές συμπεριφορές (Robinson et al., 2006). Οι άνθρωποι με υψηλό νευρωτισμό είναι 

και περισσότερο θλιμμένοι στη ζωή τους (Robinson et al., 2006). Ο νευρωτισμός έχει αρνητική 

συσχέτιση με τα συναισθήματα (Amin, Constable, & Canli, 2004). Τα ανήσυχα άτομα 

εμφανίζουν προσήλωση σε αρνητικά ερεθίσματα που τους παρουσιάζονται (Amin et al., 2004). 

  Ο νευρωτισμός έχει άμεση συσχέτιση με το χρόνο αντίδρασης, καθώς όσο περισσότερο 

νευρωτικός είναι κάποιος τόσο πιο γρήγορο απλό χρόνο αντίδρασης παρουσιάζει - η απάντηση 

σε ένα ερέθισμα- και τόσο πιο ευμετάβλητος είναι (Robinson & Tamir, 2005). Ο νευρωτισμός 

επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης και στη σχέση μεταξύ των δύο η μεταβλητή του χρόνου 

αντίδρασης κρίνεται σημαντική (Robinson et al., 2006). Σύμφωνα με τους Robinson κ.ά., 

(2007), ο νευρωτισμός έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το χρόνο αποκωδικοποίησης του 

αρνητικού ερεθίσματος που εμφανίζεται στο άτομο και ο χρόνος αντίδρασης είναι γρηγορότερος 

όταν το ερέθισμα δεν είναι θετικό (Canli, 2004). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σχετικά με τον 

αθλητισμό οι αθλητές με πολύ μικρή εμπειρία παρουσιάζονται περισσότερο νευρωτικοί 

(Παπασπύρου, 2015). 

1.2.2 Εξωστρέφεια 

 Πέρα από το νευρωτισμό, χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αποτελεί και η  

εξωστρέφεια των ατόμων. Η εξωστρέφεια αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει 

ένα άτομο με αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και στις ικανότητες, όπως το να 

είναι περισσότερο άνετο να μιλάει σε καινούρια άτομα, να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις, να 

σκέφτεται θετικά και να είναι χαρούμενο και διασκεδαστικό, που του είναι αρκετά εύκολες 

(Burtaverde & Mihaila, 2011). Η εξωστρέφεια έχει θετική συναισθηματική συμπεριφορά (Amin 

et al., 2004). Οι εξωστρεφείς άνθρωποι, αντίθετα με τους νευρωτικούς, παρουσιάζουν 

προσήλωση σε ένα θετικό ερέθισμα (Amin et al., 2004· Canli, 2004). Οι εξωστρεφείς άνθρωποι 

παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση σε νοητικές ικανότητες από τους εσωστρεφείς, είναι πιο 
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γρήγοροι αλλά πιο ανακριβείς (Burtaverde & Mihaila, 2011· Sočan & Bucik 1998), καθώς δεν 

είναι τόσο καλοί στη συγκέντρωση (Burtaverde & Mihaila, 2011). Είναι περισσότερο ανακριβείς 

και είναι απαραίτητο για το λόγο αυτό να επιβραδύνουν τις αντιδράσεις τους, αφού 

επιτυγχάνουν τη λάθος συμπεριφορά (Burtaverde & Mihaila, 2011). Όπως αναφέρεται σε Sočan 

και Bucik (1998), οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχουν γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης σε κινητικές 

ασκήσεις. Σύμφωνα με τον Canli (2004), τα εξωστρεφή άτομα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δραστηριοποίηση, ενεργητικότητα και διέγερση και ενδεχομένως για το λόγο αυτό καταβάλλουν 

μεγαλύτερο ζήλο για τον εντοπισμό του ερεθίσματος. Οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχουν 

περισσότερο δυνατά νευρικά συστήματα από τους εσωστρεφείς (Burtaverde & Mihaila, 2011) 

και εμφανίζουν περισσότερη διέγερση το πρωί (Matthews, Jones, & Chamberlain, 1989). 

  Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια εμφανίζουν πιο αργό απλό χρόνο 

αντίδρασης από εκείνους που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια (Burtaverde & Mihaila, 2011· 

Simion, Burtaverde, Mihaila, & Chraif, 2014). Οι εξωστρεφείς άνθρωποι παρουσιάζουν πιο 

γρήγορο χρόνο αντίδρασης καθώς χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές όταν εμφανίζεται 

το ερέθισμα (Luciano, Leisser, Wright, & Martin, 2004). Οι Doucet & Stelmack (1997) 

υποστηρίζουν, ότι αυτό που διαφοροποιούσε τους εξωστρεφείς από τους εσωστρεφείς δεν ήταν 

ο χρόνος αντίδρασης του ατόμου, αλλά ο χρόνος απάντησης. Αναφορικά με τον αθλητισμό 

βρέθηκε ότι οι αρχάριοι αθλητές είναι λιγότερο εξωστρεφείς (Παπασπύρου, 2015). 

1.2.3 Ψυχωτισμός 

 Η θεωρία του Eysenck για τον ψυχωτισμό αναφέρει ότι αυτός αποτελεί μια ψυχική 

αρρώστια και σαν χαρακτηριστικό βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους (Türkçapar, 2010). Ο 

ψυχωτισμός σχετίζεται με διαταραχές στη λειτουργία και στις διαπροσωπικές σχέσεις του 

ατόμου (Salokangas, Heinimaa, Svirskis, Laine, Huttunen, Ristkari, Ilonen, Korkeila, 

Vaskelainen, Rekola et. al., 2009). Το άτομο που έχει τρέχων ψυχωτισμό έχει την ιδέα ότι οι 

υπόλοιποι είναι αρνητικοί προς αυτό, το γεγονός αυτό αποτελεί και πρώιμη ένδειξη για τον 
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ψυχωτισμό (Salokangas et al., 2009). Ένα άτομο που εμφανίζει ψυχωτισμό σε μεγάλο βαθμό 

μισεί τους άλλους ανθρώπους, είναι μοναχικό, εγωκεντρικό, αντιπαθές, αντιμετωπίζει με 

εχθρικό τρόπο τους γύρω του, συνηθίζοντας να τους στενοχωρεί και αγνοεί τους κινδύνους 

(Kontoangelos, Papageorgiou, Raptis, Tsiotra, Boutati, Lambadiari, Papadimitriou, Rabavilas, 

Dimitriadis, & Raptis, 2014· Türkçapar, 2010). Ένα συνηθισμένο γνώρισμα ατόμων με 

ψυχωτισμό είναι ότι νομίζουν συχνά ότι αποτελούν το επίκεντρο προσοχής από τους άλλους όχι 

όμως για κάποιο καλό λόγο (Salokangas et al., 2009). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι άτομα 

που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν σε συχνή βάση τον κοινωνικό ανταγωνισμό 

και έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης ψυχωτικών χαρακτηριστικών (Salokangas et al., 

2009). Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι οι Askarizadeh, Amiri, & Karamoozian (2015), σε 

έρευνα που αναφέρουν σχετικά με εφήβους στην Κίνα εντόπισαν ότι εκείνοι που ήταν εθισμένοι 

στο διαδίκτυο εμφάνιζαν χαρακτηριστικά ψυχωτισμού. Γυναίκες εμφανίζουν επίσης ψυχωτικά 

χαρακτηριστικά κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 

με την ηλικία τους (Nayak, Poddar, & Jahan, 2015). 

 Αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης και τoν ψυχωτισμό, δεν υπήρχαν πολλές 

πληροφορίες στη βιβλιογραφία απ' όσο γνωρίζουμε, παρ' όλα αυτά βρέθηκε ότι υπήρχε αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο σε φιλικά πρόσωπα, ενώ θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των δύο 

σε ουδέτερα πρόσωπα μέσα σε απειλητικό πλήθος ή όχι (Fajkowska & Eysenck, 2008). Άτομα 

που παρουσίαζουν ψυχωτικά συμπτώματα παρουσιάζουν πιο αργό απλό χρόνο αντίδρασης από 

άτομα χωρίς ψυχωτικά χαρακτηριστικά (Birkett, Sigmundsson, Sharma, Toulopoulou, Griffiths, 

Reveley, & Murray, 2007·Nuechterlein, 1977). Τα άτομα με ψυχωτικές αντιδράσεις εμφανίζουν 

μείωση στην προσοχή και στην ταχύτητά τους (Egeland, Rund, Sundet, Landrø, Asbjørnsen, 

Lund, Roness, Stordal, & Hugdahl, 2003). Σημαντική είναι επίσης και η συσχέτιση μεταξύ 

ψυχωτισμού και άγχους στο χρόνο αντίδρασης (Fajkowska & Eysenck, 2008).  

 



23 
 

 
  

1.3 Ψυχοπαθολογία Ατόμου 

1.3.1 Κατάθλιψη 

 Υπάρχουν κάποιες ψυχικές διαταραχές που επηρεάζουν καταστάσεις στις οποίες 

ενδέχεται να βρεθεί ένα άτομο. Μία τέτοια κατάσταση είναι η κατάθλιψη. Με τον όρο 

κατάθλιψη εννοείται η "καθυστέρηση στη συναισθηματική κατάσταση της ψυχοκινητικής και της 

διαδικασίας της σκέψης, μια καταθλιπτική συναισθηματική αντίδραση, αισθήματα ενοχής και 

κριτικής, όπως και αισθήματα αναξιότητας" (Ferster, 1973). Σύμφωνα με τους Siegle, Granholm, 

Ingram, & Matt (2001), η λανθασμένη ή διαφορετική ερμηνεία που δίνουν κάποια άτομα σε 

ερεθίσματα ή η συχνή μνήμη και προσοχή κυρίως δυσάρεστων γεγονότων είναι βασικοί λόγοι 

για την αρχή μιας καταθλιπτικής συμπεριφοράς. Τα άτομα που εμφανίζουν κατάθλιψη είναι πιο 

παθητικά, στερούνται ενδιαφερόντων, δημιουργούν συνεχή παράπονα (Ferster, 1973), έχουν 

άγχος, δεν πιστεύουν ότι αξίζουν ή έχουν το αίσθημα ότι ευθύνονται για όλα, όπως επίσης 

εμφανίζουν μία πτώση στην επιθυμία για φαγητό, ύπνο, σεξουαλική δραστηριότητα (Sévigny, 

Everett, & Grondin, 2003). Η κατάθλιψη πέρα από την καθυστέρηση που εμφανίζει στην 

κίνηση, εμφανίζει καθυστέρηση και στις νοητικές λειτουργίες (Thijssen, χωρίς ημερομηνία). Τα 

καταθλιπτικά άτομα εμφανίζουν μία καθυστέρηση στην αναγνώριση πληροφοριών που θα ήταν 

συναισθηματικά θετικές (Siegle et al., 2001). Τα άτομα που εμφανίζουν κατάθλιψη 

παρουσιάζουν περισσότερο έντονη, συνεχή προσήλωση κι επεξεργασία των ερεθισμάτων από 

ότι οι άνθρωποι που δεν πάσχουν από κατάθλιψη (Siegle et al., 2001). Οι καταθλιπτικοί 

άνθρωποι επίσης έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν ευκολότερα ένα αρνητικό ερέθισμα (Siegle 

et al., 2001). Σύμφωνα με τον Widiger (2011), τα άτομα που έχουν σε υψηλό δείκτη το 

σύνδρομο του νευρωτισμού, εκφράζουν το άγχος το οποίο νιώθουν με τη μορφή της 

κατάθλιψης. Τα καταθλιπτικά άτομα φαίνεται να έχουν πιο αργό χρόνο αντίδρασης σε 

συναισθηματικές καταστάσεις (Gollan, Pane, McCloskey, & Coccaro, 2008). Ο χρόνος 
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αντίδρασης είναι μεγαλύτερος στους καταθλιπτικούς, όταν το ερέθισμα είναι αρνητικό (Canli, 

2004· Gollan et al., 2008· Siegle et al., 2001· Thijssen, χωρίς ημερομηνία).  

1.3.2 Άγχος 

 Πέρα από την κατάθλιψη που αναφέρθηκε προηγουμένως επηρεάζεται και το άγχος από 

διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Widiger, 2011). Υπάρχουν διάφορα είδη άγχους. 

Σύμφωνα με τους Καρτέρη (2006), Παπασπύρου (2015), το γνωστικό άγχος συνδέεται με 

αρνητικά συναισθήματα, όπως με ανησυχία, ενώ το σωματικό άγχος έχει άμεση σχέση με τη 

φυσική κατάσταση του ατόμου. Συμπτώματα σωματικού άγχους αποτελούν η εφίδρωση στα 

χέρια, ο γρήγορος καρδιακός παλμός κ.ά.. Το περιστασιακό άγχος είναι το άγχος εκείνο που 

καταλαμβάνει το υποκείμενο για μια προσωρινή κατάσταση (Καρτέρη, 2006· Παπασπύρου, 

2015). Η λανθασμένη επεξεργασία των ερεθισμάτων και μηνυμάτων ως αρνητικών είναι μία 

σημαντική αιτία για την πρόκληση του άγχους (Koster, Crombez, Verschuere, Van Damme, & 

Wiersema, 2006). To άγχος είναι μια κατάσταση ανησυχίας που έχει δυσάρεστα συναισθήματα 

και προκαλεί σωματικές αντιδράσεις (Παπασπύρου, 2015). Σύμφωνα με τους Pacheco-Unguetti, 

Acosta, Callejas, & Lupiáñez (2010), το άγχος παρουσιάζει άμεση συσχέτιση με την 

υπερεγρήγορση. 

 Οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις είναι αυτές που τροφοδοτούν τις συναισθηματικές 

διαταραχές και το άγχος (De Jong, Pasman, Kindt, & Van den Hout, 2001). To χαρακτηριστικό 

του άγχους και η κατάσταση άγχους είναι διαφορετικά γνωρίσματα, αλλά και τα δύο πηγάζουν 

από έλλειψη ελέγχου (Pacheco-Unguetti et al., 2010). Η κατάσταση άγχους σχετίζεται με 

ευθύνες που επιρρίπτει το άτομο στο ίδιο (De Jong et al., 2001). Όταν κάποιος έφηβος εμφανίζει 

γενικευμένο άγχος είναι πολύ πιθανό και ως ενήλικας να εμφανίσει γενικευμένο άγχος (Monk, 

Nelson, McClure, Mogg, Bradley, Leibenluft, Blair, Chen, Charney, Ernst, & Pine, 2006). Το 

άγχος χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα αρνητικού συναισθήματος (Hajcak, McDonald, & 

Simons, 2003). Η έντονη δραστηριότητα στον εγκέφαλο συνδέεται άμεσα με το άγχος (Hajcak 
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et al., 2003· Hare, Tottenham, Galvan, Voss, Glover, & Casey, 2008). Συνήθως τα αγχώδη 

άτομα επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ερεθίσματα που αφορούν τα συναισθήματα (Hare et 

al., 2008). Σύμφωνα με τον Ciucurel (2012), τα υψηλά αγχώδη άτομα παρουσιάζουν καλύτερη 

απόδοση σε μία εύκολη δραστηριότητα, αλλά όχι τόσο καλή απόδοση σε ένα πιο δύσκολο έργο. 

Όταν ένα άτομο έχει ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα το άγχος, ο χρόνος αντίδρασης σε ένα 

φυσιολογικό ερέθισμα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης σε ένα αρνητικό ερέθισμα 

(Canli, 2004). Η εξωστρέφεια επηρεάζει και το άγχος ενός ανθρώπου (Ein-Dor, Mikulincer, & 

Shaver, 2011). 

 Αναφορικά με το πεδίο του αθλητισμού είναι εμφανές σε έρευνα που έγινε ότι οι αθλητές 

των ομαδικών αθλημάτων φαίνεται να είναι περισσότερο συναισθηματικά σταθεροί και να 

παρουσιάζουν λιγότερο άγχος (Ciucurel,  2012). Το προαγωνιστικό άγχος είναι ένας παράγοντας 

που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους αθλητές (Παπασπύρου, 2015). Πριν από ένα αθλητικό 

αγώνα το χαρακτηριστικό του άγχους είναι λιγότερο από την κατάσταση άγχους του αθλητή, 

που με τη σειρά της είναι λιγότερη μετά τη λήξη του αγώνα (Ciucurel, 2012). Σχετικά με το 

χρόνο αντίδρασης ενός αθλητή, αυτός είναι πιο γρήγορος πριν τον αγώνα ίσως λόγω της 

ενεργοποίησης του εγκεφάλου (Ciucurel, 2012). Εμφανής είναι η συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 

αντίδρασης και της κατάστασης άγχους (Ciucurel, 2012). Πριν τον αγώνα είναι εμφανές ότι όσο 

περισσότερη είναι η κατάσταση άγχους τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος αντίδρασης (Ciucurel, 

2012). Από την άλλη πλευρά στο χαρακτηριστικό του άγχους πριν τον αγώνα συμβαίνει το 

ακριβώς αντίθετο, δηλαδή όσο αυξάνεται το άγχος τόσο αυξάνεται και ο χρόνος αντίδρασης 

(Ciucurel, 2012). Μετά τον αθλητικό αγώνα η κατάσταση του άγχους ήταν μικρότερη, ενώ το 

χαρακτηριστικό του άγχους εμφανίζει μια στατιστικώς σημαντική σχέση με το χρόνο 

αντίδρασης (Ciucurel, 2012). Οι Pacheco-Unguetti κ.ά., (2010), υποστηρίζουν ότι με το 

χαρακτηριστικό του άγχους υπάρχει μικρή εγκεφαλική ενεργοποίηση και το άγχος αυτό έχει 

άμεση συσχέτιση με την έλλειψη ελέγχου. Οι αθλητές που παρουσίαζαν πριν τον αγώνα 

λιγότερο άγχος και γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης ήταν εκείνοι που παρουσίαζαν υψηλότερη 
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κινητική απόδοση (Ciucurel, 2012). Οι αθλητές που εμφάνιζαν χαμηλότερη κινητική απόδοση 

ήταν εκείνοι που είχαν περισσότερο άγχος (Ciucurel,  2012).  

1.4 Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

1.4.1 Χρόνος Αντίδρασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 Στο σημείο αυτό θα μελετηθεί η σχέση του χρόνου αντίδρασης σε διάφορες ομάδες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αναφορικά με την κώφωση, αυτή έναντι της τυπικής ακοής, ασκεί 

κάποια επιρροή στο χρόνο αντίδρασης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι διαφορές στο χρόνο 

αντίδρασης μεταξύ των κωφών και των ατόμων με φυσιολογική ακοή. Ο χρόνος αντίδρασης 

βρέθηκε σε έρευνες ότι ήταν ταχύτερος για τα άτομα που έχουν φυσιολογική ακοή παρά για 

τους κωφούς (Sladen, Tharpe, Ashmead, Grantham, & Chun, 2005). Το γεγονός ότι οι κωφοί 

είναι πιο αργοί στο χρόνο αντίδρασης ενδέχεται να οφείλεται στο ότι είναι πιο προσεκτικοί στις 

λεπτομέρειες των οπτικών ερεθισμάτων (Sladen et al., 2005). O χρόνος αντίδρασης στα κωφά 

άτομα είναι μεγαλύτερος για το αριστερό οπτικό πεδίο από ότι για το δεξί (Bosworth & 

Dobkins, 1999). Από την άλλη πλευρά, οι MacSweeney, Waters, Brammer, Woll, & Goswami 

(2008), δεν εντόπισαν μια στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ των κωφών και των μη κωφών 

στο χρόνο αντίδρασης. Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι στους κωφούς το κεντρικό ερέθισμα δεν 

είχε διαφορά στους χρόνους αντίδρασης μεταξύ κωφών και ατόμων με τυπική ακοή, ενώ το 

περιφερειακό ήταν ελάχιστα πιο αργό για τους κωφούς (Bosworth & Dobkins, 1999). Σε έρευνα 

που συγκρίθηκε ο χρόνος αντίδρασης σε διάφορα επίπεδα αναγνωστών βρέθηκε ότι οι κωφοί 

που δεν είχαν εμπειρία στην ανάγνωση εμφάνισαν τον πιο αργό χρόνο αντίδρασης, στη συνέχεια 

ακολουθούσαν οι αναγνώστες με τυπική ακοή και τον ταχύτερο χρόνο αντίδρασης εμφάνισαν οι 

κωφοί επιδέξιοι αναγνώστες (Brown & Brewer, 1996). Τέλος, η έρευνα των Κοο κ.ά., (2008), 

έδειξε ότι τα άτομα με τυπική ακοή έχουν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης από κωφούς σε 

φωνητικές δεξιότητες.  
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 Μια άλλη ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι τα άτομα με νοητική στέρηση. 

Σύμφωνα με τους Sladen κ.ά., (2005) o χρόνος αντίδρασης επηρεάζεται από το δείκτη 

νοημοσύνης του ατόμου. Όσο πιο υψηλός ο δείκτης νοημοσύνης τόσο πιο γρήγορος ο χρόνος 

αντίδρασης, τα άτομα επομένως με νοητική αναπηρία εμφανίζουν πιο αργό χρόνο αντίδρασης 

από τους τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους (Giagazoglou, Arabatzi, Kellis, Liga, Karra, & 

Amiridis 2013· Haishi, Okuzumi, & Kokubun, 2011). Το παραπάνω γεγονός ισχύει και πιο 

συγκεκριμένα για τον απλό χρόνο αντίδρασης (Haishi et al., 2011). Σε έρευνα που παραθέτουν 

παρ' όλα αυτά οι Haishi κ.ά., (2011), υποστηρίζεται ότι ανάμεσα σε άτομα με νοητική στέρηση 

και τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον απλό χρόνο 

αντίδρασης. Οι Haishi κ.ά., (2011), υποστηρίζουν ότι η επεξεργασία ενός ερεθίσματος συνδέεται 

και με το δείκτη νοημοσύνης και με το χρόνο αντίδρασης. Τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι 

λιγότερο ανεξάρτητα από τους τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους και η ανάπτυξη του χρόνου 

αντίδρασης επιλογής μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση της ζωή τους (Lopes-dos-Santos, 

Maia, Tavares, Santos, & Sanches-Ferreira, 2008). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Haishi κ.ά., 

(2011), επιδεικνύουν ότι ο χρόνος αντίδρασης στα άτομα με νοητική στέρηση μεταβάλλεται 

διαφορετικά από τον τρόπο που μεταβάλλεται ο χρόνος αντίδρασης για τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι βρέθηκε ότι άτομα με νοητική 

αναπηρία τα οποία αθλούνται εμφανίζουν πιο γρήγορο χρόνο αντίδρασης από εκείνα που δεν 

αθλούνται (Giagazoglou et al.,  2013).  

 Πέρα από τις νοητικές διαταραχές υπάρχουν και κάποιες αναπτυξιακές δυσλειτουργίες 

που επηρεάζουν τη ζωή ενός ατόμου. Τέτοιες διαταραχές είναι για παράδειγμα το αυτιστικό 

φάσμα ή το σύνδρομο Down. Σύμφωνα με τους Losh, Childress, Lam, & Piven (2008) και τους 

Manning, Baron‐ Cohen, Wheelwright, & Sanders (2001) αντίστοιχα, "ο αυτισμός εμφανίζεται 

από τη γέννα ή την παιδική ηλικία και είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία είναι 

κληρονομική". Το αυτιστικό φάσμα περιλαμβάνει γλωσσικές δυσλειτουργίες, κοινωνικό-

συναισθηματικές διαταραχές, όπως και περιορισμό ενδιαφερόντων (Karalunas, Geurts, Konrad, 
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Bender, & Nigg, 2014). Αναφορικά με την νεύρο-αναπτυξιακή αυτή διαταραχή και το χρόνο 

αντίδρασης, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι υπαρκτή η σύνδεση του αυτισμού με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες (Karalunas et al., 2014). Η ομάδα των ατόμων με 

αυτισμό με την ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στο χρόνο αντίδρασης 

(Elsabbagh, Volein, Holmboe, Tucker, Csibra, Baron‐ Cohen, Bolton, Charman, Baird, & 

Johnson 2009· Kennedy, Redcay, & Courchesne, 2006· Spezio, Adolphs, Hurley, & Piven, 

2007). Σύμφωνα με τους Spezio κ.ά., (2007), τα άτομα με υψηλή λειτουργικότητα αυτισμού, 

παρουσιάζουν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης των πληροφοριών από τα μάτια ή το στόμα, αλλά 

ίδιο χρόνο αντίδρασης. Σχετικά με το σύνδρομο Down βρέθηκε ότι άτομα με νοητική στέρηση 

εμφανίζουν πιο γρήγορο χρόνο αντίδρασης από τα άτομα με σύνδρομο Down (Connolly & 

Michael, 1986). Έρευνες των Connolly, Morgan, Russell, & Fulliton (1993), εντόπισαν ότι τα 

παιδιά που χαρακτηρίζονται από σύνδρομο Down εμφανίζουν δυσχέρειες σε διάφορες 

λειτουργίες λόγω της αναπτυξιακής τους διαταραχής, όπως στο χρόνο αντίδρασης, στο 

συντονισμό ματιού με χέρι. Οι Edgin, Mason, Allman, Capone, DeLeon, Maslen, Reeves, 

Sherman & Nadel (2010) συμφωνούν με το παραπάνω εύρημα ότι δηλαδή ο χρόνος αντίδρασης 

στα παιδιά με σύνδρομο Down είναι μεγαλύτερος από τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ή από 

παιδιά που χαρακτηρίζονται με αυτισμό. 

 Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι ακόμα μια ομάδα ατόμων με δυσλειτουργίες. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και η εμφάνιση ενός παιδιού στο σχολείο επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοσή του (Aronen, Vuontela, Steenari, Salmi, & Carlson, 2005). Η διαταραχή στο 

διάβασμα σχετίζεται με νοητική δυσλειτουργία, ενώ η Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα 

και Υπερκινητικότητα αφορούν πρόβλημα συμπεριφοράς, οι δύο αυτές διαταραχές επηρεάζουν 

την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών (Shanahan, Pennington, Yerys, Scott, Boada, Willcutt, 

Olson, & DeFries, 2006). Οι διαταραχές αυτές επηρεάζουν και το χρόνο αντίδρασης ενός 

παιδιού, ο οποίος συνδέεται με τη σχολική του απόδοση (Aronen et al., 2005). Τα άτομα με 

κάποια διαταραχή στην ανάγνωση ή με Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα και 
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Υπερκινητικότητα έχουν πιο αργό απλό χρόνο αντίδρασης και χρόνο απάντησης από τα άτομα 

που διαβάζουν κανονικά και γενικότερα από τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα (Epstein, Langberg, 

Rosen, Graham, Narad, Antonini, Brinkman, Froehlich, Simon, & Altaye, 2011· Shanahan et al., 

2006). Όσο ψηλότερος, εν κατακλείδι, ο δείκτης νοημοσύνης ενός παιδιού τόσο ταχύτερος και ο 

χρόνος αντίδρασής του (Bonifacci & Snowling, 2008). 

1.5 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Ατόμου με Ειδικές Ανάγκες 

1.5.1 Νευρωτισμός σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 Ένα άλλο γνώρισμα της προσωπικότητας που χαρακτηρίζει τις ειδικές ομάδες ατόμων, 

είναι ο νευρωτισμός. Η εσωτερίκευση ενός κωφού παιδιού επηρεάζεται από τον έντονο 

νευρωτισμό των γονέων (Plotkin, Brice, & Reesman, 2013). Το κωφό παιδί ή εκείνο με κάποιο 

πρόβλημα στην ακοή δεν έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τι θέλει ή να εκφράσει την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται, γεγονός το οποίο με την ταυτόχρονη ύπαρξη του έντονου νευρωτισμού 

του γονέα το κάνει περισσότερο αγχώδες (Sreedhar & Reddy). Σύμφωνα με τους Plotkin κ.ά., 

(2013), ο έντονος νευρωτισμός των γονιών προκαλεί αρνητικό αντίκτυπο στην ανατροφή των 

παιδιών τους. Ο νευρωτισμός σχετίζεται με το έντονο άγχος και αναφορικά με την κώφωση 

σχετίζεται με το γεγονός ότι ο γονιός είναι εκείνος που πρέπει να μάθει τη νοηματική γλώσσα 

στο παιδί του (Plotkin et al., 2013). Ο νευρωτισμός σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει και την 

ακαδημαϊκή απόδοση σε ένα κωφό παιδί, όσο πιο έντονος ο νευρωτισμός τόσο χαμηλότερη η 

απόδοση (Gao, 2015). Ο νευρωτισμός συνδέεται με το άγχος και ο συνδυασμός των δύο έχει ως 

απόρροια την κακή απόδοση των κωφών μαθητών. Τα κωφά άτομα ή τα άτομα με πρόβλημα 

στην ακοή παρουσιάζουν εντονότερη ανησυχία, δεν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα 

συναισθήματά τους και το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τον υψηλότερο νευρωτισμό (Lesar & 

Vitulic, 2013). Σύμφωνα με τους Lesar και Vitulic (2013), ο βαθμός στον οποίο υπολείπεται η 

ακοή δε σχετίζεται με το νευρωτισμό. Oι Coren και Harland (1995), υποστηρίζουν ότι τα άτομα 

με τυπική ακοή είναι λιγότερο νευρωτικά από τα άτομα που έχουν πρόβλημα με την ακοή τους. 
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 Τα άτομα με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν κι εκείνα προβλήματα στην καθημερινή 

τους ζωή, η καθημερινότητα αυτή συνδέεται με διάφορα συμπτώματα νευρωτισμού (Smiley, 

2005). Έχει επίσης αναφερθεί η σύνδεση μεταξύ συμπεριφοράς και στοιχείων της 

προσωπικότητας και πιο συγκεκριμένα ο νευρωτισμός σε υψηλά επίπεδα κάνει δυσκολότερη τη 

ζωή των γονιών που το παιδί τους διαθέτει κάποια νοητική αναπηρία (Olsson & Hwang, 2008). 

Σύμφωνα με τους Matsuura, Adachi, Muramatsu, Kato, Onuma, Okubo, Oana, & Hara, (2005), 

oι νευρωτικές δυσλειτουργίες αποτελούν διαταραχές των ατόμων χωρίς νοητική αναπηρία. Οι 

Mirsaleh, Rezai, Khabaz, Afkhami Ardekani, & Abdi (2011), βρήκαν ότι οι μητέρες παιδιών με 

κάποια νοητική αναπηρία εμφανίζουν εντονότερο νευρωτισμό. Oι Taylor, Greenberg, Seltzer, & 

Floyd (2008), υποστηρίζουν ότι άτομα που έχουν αδέρφια τα οποία χαρακτηρίζονται από 

κατάθλιψη ή από κάποια νοητική αναπηρία είναι πιο νευρωτικά. 

  Στοιχεία προσωπικότητας, όπως ο νευρωτισμός δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ατόμων 

με αυτισμό και ατόμων χωρίς αυτισμό (Tsakanikos, Costello, Holt, Bouras, Sturmey, & Newton, 

2006). Ο αυτισμός συνδέεται θετικά με το νευρωτισμό, δηλαδή υψηλά επίπεδα αυτισμού 

δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού (Ingersoll, Hopwood, Wainer, & Donnellan, 2011· 

Wakabayashi, Baron-Cohen, & Wheelwright, 2006). To έντονο άγχος το οποίο οδηγεί σε 

νευρωτισμό εμφανίζεται συχνότερα σε γονείς με παιδιά με αυτισμό (Losh et al., 2008). Oι Losh 

κ.ά., (2008), αναφέρουν ότι οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό με τους δύο γονείς μαζί ή όχι 

εμφανίζουν υψηλά επίπεδα νευρωτισμού. Οι Fortenberry, Grist, & McCord (2011), 

υποστηρίζουν ότι δεν εμφανίζονται διαφορές στο νευρωτισμό μεταξύ τυπικά αναπτυσσόμενων 

ατόμων και ατόμων με αυτισμό. Γονείς με παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

εμφανίζουν εντονότερο νευρωτισμό και άγχος από γονείς με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

(Yamada, Suzuki, Kato, Suzuki, Tanaka, Shindo, Taketani, Akechi, & Furukawa, 2007). Τα 

άτομα με σύνδρομο Down που εμφανίζουν και στοιχεία νευρωτισμού παρουσιάζουν πολλές 

δυσκολίες στην καθημερινότητά τους σε σύγκριση με άτομα που δεν εμφανίζουν τη 

συγκεκριμένη διαταραχή (Glenn, Cunningham, Nananidou, Prasher, & Glenholmes, 2013). Οι 
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Alexander, Petri, Ding, Wandel, Khwaja, & Foskett (2016), υποστηρίζουν ότι τα άτομα με 

σύνδρομο Down παρουσιάζουν λιγότερο νευρωτισμό από τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

ανθρώπους. Οι γονείς που έχουν παιδί με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή εμφανίζουν έντονο 

νευρωτισμό (Yamada et al., 2007). Oι Losh κ.ά., (2008), αναφέρουν ότι οι οικογένειες με 

σύνδρομο Down εμφανίζουν υψηλά επίπεδα νευρωτισμού, χαμηλότερα όμως από τις 

οικογένειες παιδιών με αυτισμό. 

 Ο νευρωτισμός ενός ατόμου παρουσιάζει συσχέτιση με την εξουθένωση ενός παιδιού 

στο σχολείο (Soliemanifar & Shaabani, 2012). Σύμφωνα με τους Rabin, Fogel, & Nutter-Upham 

(2011), η αναβλητικότητα πηγάζει από νευρωτισμό σε μεγάλα επίπεδα. Κάποιες συμπεριφορές 

παιδιών στο σχολείο μπορεί να χαρακτηρίζονται από στοιχεία νευρωτισμού (Kandemir, 2014). 

Ο νευρωτισμός συνδέεται με τη χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και προβλέπει την 

αποφυγή της υλοποίησης στόχων που έχουν τεθεί (Kandemir, 2014) ή ακόμα και την αποφυγή 

να θέσουν τον οποιονδήποτε στόχο (Komarraju, Karau, & Schmeck, 2009). Το κίνητρο για 

επιτυχημένη απόδοση σχετίζεται αρνητικά με τα νευρωτικά άτομα (Komarraju et al., 2009). Η 

απόδοση νευρωτικών ατόμων δεν είναι υψηλή, παρά το γεγονός αυτό υπάρχουν κάποια 

νευρωτικά άτομα που προσπαθούν για την απόδοσή τους και επιθυμούν να έχουν μια καλή 

απόδοση (Komarraju et al., 2009). Τα άτομα αυτά που χαρακτηρίζονται με νευρωτισμό 

εμφανίζουν μαζί με αυτή πολύ άγχος (Komarraju et al., 2009). 

1.5.2 Εξωστρέφεια σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 Η εξωστρέφεια είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται με τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Αναφορικά με την κώφωση, 

αξίζει να αναφερθεί ότι για την εξωτερίκευση της συμπεριφοράς του κωφού παιδιού ευθυνόταν 

κυρίως οι αγχώδεις σε μεγάλο ποσοστό γονείς και η χαμηλή ευσυνειδησία τους (Plotkin et al., 

2013). Σύμφωνα με τους Lesar & Vitulic (2013), ο βαθμός στον οποίο λείπει η ακοή δε 

σχετίζεται με την εξωστρέφεια. Οι γονείς κωφών παιδιών που παρουσίαζαν λιγότερο άγχος για 
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την εκμάθηση της νοηματικής ή για οποιαδήποτε βοήθεια στο ακουστικό θέμα των παιδιών 

τους, ήταν περισσότερο εξωστρεφείς (Plotkin et al., 2013). Oι Coren και Harland (1995), 

υποστηρίζουν ότι τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα είναι περισσότερο εξωστρεφή από τα άτομα 

που έχουν πρόβλημα με την ακοή τους. 

 Ο Heiman (2001), υποστηρίζει ότι τα κορίτσια με ήπια νοητική στέρηση που φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία εμφανίζονται ότι έχουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες από τα αγόρια που 

επίσης χαρακτηρίζονται από ήπια νοητική στέρηση και φοιτούν σε ειδικά σχολεία, παρ' όλα 

αυτά τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Σύμφωνα με τον Heiman (2001), τα 

παιδιά με ήπια νοητική στέρηση που είναι μικρότερα σε ηλικία χαρακτηρίζονται από εντονότερη 

εξωστρέφεια. Oι Taylor κ.ά., (2008), υποστηρίζουν ότι άτομα που έχουν αδέρφια τα οποία 

χαρακτηρίζονται από κατάθλιψη ή από κάποια νοητική αναπηρία είναι λιγότερο εξωστρεφή. Η 

συναισθηματική σταθερότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία έχει άμεση συσχέτιση με την 

εξωστρέφεια (Hurt, Grist, Malesky, & McCord,  2013· Puyenbroeck & Maes, 2009). Οι 

Mirsaleh κ.ά., (2011), υποστηρίζουν ότι το χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας σχετίζεται θετικά 

με την πνευματική υγεία. Ένα πρόσθετο εύρημα  έρευνας είναι ότι οι μητέρες παιδιών με 

νοητική στέρηση εμφανίζονται λιγότερο εξωστρεφείς (Mirsaleh et al., 2011). 

 Ο αυτισμός συνδέεται αρνητικά με την εξωστρέφεια, πιο συγκεκριμένα όσο εντονότερος 

ο αυτισμός σε κάποιο άτομο τόσο λιγότερη εξωστρέφεια εμφανίζει και το ίδιο συμβαίνει και με 

τις κοινωνικές δεξιότητες (Ingersoll, Hopwood, Wainer, & Donnellan, 2011· Wakabayashi et al., 

2006). Τα αυτιστικά παιδιά εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους σε επίπεδο εξωστρέφειας, άλλα 

είναι περισσότερο εξωστρεφή, ενώ άλλα λιγότερο (Sanders, 2009). Έρευνα που παρατίθεται σε 

De Pauw, Mervielde, Van Leeuwen, & De Clercq (2011), επιδεικνύει ότι άτομα που είναι 

περισσότερο εξωστρεφή εμφανίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξωτερίκευση κάποιου 

προσωπικού τους ζητήματος. Οι Gartstein, Marmion, & Swanson (2006), οι Lukowski και 

Milojevich (2016), υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην εξωστρέφεια σε τυπικά 
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αναπτυσσόμενα άτομα και σε άτομα με σύνδρομο Down. Οι γονείς που έχουν παιδί με κάποια 

αναπτυξιακή διαταραχή εμφανίζουν λιγότερη εξωστρέφεια (Yamada et al., 2007). Τα άτομα με 

μεγάλη εξωστρέφεια θέτουν καλύτερα ακαδημαϊκούς στόχους και σχετίζονται θετικά με το 

κίνητρο για επιτυχία (Komarraju et al., 2009). Τα εξωστρεφή άτομα, σύμφωνα με τους 

δασκάλους τους, εμφανίζουν καλύτερη απόδοση και μπορούν να μάθουν ευκολότερα μία 

επιπλέον γλώσσα (Muhabat & Shahbaz, χωρίς ημερομηνία). 

1.5.3 Ψυχωτισμός σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 Κάποια βλάβη στην ακοή ενδέχεται να είναι η αιτία ψυχωτικών αντιδράσεων (van der 

Werf, van Boxtel, Verhey, Jolles, Thewissen, & van Os, 2007). Πολλά άτομα με κώφωση 

εμφανίζουν τον ψυχωτισμό ότι ακούν φωνές, χωρίς όμως να μπορούν να περιγράψουν τις 

ιδιότητες των φωνών αυτών (Paijmans, Cromwell, & Austen, 2006). Τα άτομα με τυπική ακοή 

και ψυχωτισμό έχουν λιγότερες οπτικές και απτικές παραισθήσεις από τους κωφούς ψυχωτικούς 

ανθρώπους (Paijmans et al., 2006). Σύμφωνα με τους Black και Glickman (2006) και Paijmans 

κ.ά., (2006), είναι δύσκολη η διάγνωση σε κωφούς για ψυχωτισμό λόγω του διαφορετικού 

τρόπου επικοινωνίας που έχουν και των νοημάτων που χρησιμοποιούν. Άτομα με τυπική ακοή 

εμφανίστηκαν να παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες για κάποιο ψυχωτισμό από άτομα με 

κώφωση (Black & Glickman, 2006· Cole & Zdanowic, 2010). Αντίθετα σε πολλές έρευνες, 

μεταξύ των οποίων των Black και Glickman (2006), των Diaz, Landsberger, Povlinski, Sheward, 

& Sculley (2013), των Fellinger, Holzinger, & Pollard (2012), υποστηρίζεται ότι τα άτομα με 

κώφωση είναι εκείνα που έχουν περισσότερες πιθανότητες για εμφάνιση κάποιου ψυχωτισμού 

συγκριτικά με τα άτομα με τυπική ακοή. 

 Τα συμπτώματα του ψυχωτισμού προκαλούνται από κοινωνικούς, γνωστικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Haddock, Lobban, Hatton, & Carson, 2004). Στον πληθυσμό των 

νοητικά υστερούντων ατόμων εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ψυχωτισμού (Cooper, Smiley, 

Morrison, Allan, Williamson, Finlayson, Jackson, & Mantry, 2007· Haddock, 2004· Hurley, 
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2006) και ιδιαίτερα σε παιδιά με νοητική στέρηση (Dekker, Koot, Ende, & Verhulst, 2002). 

Άτομα με νοητική στέρηση εμφανίζουν συχνά επιθετική συμπεριφορά, η οποία αντιμετωπίζεται 

με αντί-ψυχωτικά φάρμακα, γεγονός που θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί διαφορετικά 

(Tyrer, Oliver-Africano, Ahmed, Bouras, Cooray, Deb, Murphy, Hare, Meade, & Reece, 2008). 

 "Το αυτιστικό φάσμα στην αρχή νόμιζαν ότι είναι μια πρώιμη μορφή της σχιζοφρένειας και 

το αποκαλούσαν ως σύνδρομο σχιζοφρένειας στην παιδική ηλικία ή παιδική ψύχωση" (Toal, 

Bloemen, Deeley, Tunstall, Daly, Page, Brammer, Murphy, & Murphy, 2009). Κάποιες φορές 

είναι δύσκολο να διαχωριστούν συμπτώματα ψυχωτισμού από χαρακτηριστικά αναπτυξιακών 

διαταραχών (Deb, Thomas, & Bright, 2001· Toal et al., 2009). Οι νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές συνδέονται με τον αυτισμό και ενδεχομένως οδηγούν στον ψυχωτισμό (Toal et al., 

2009). O Emerson (2003), διέκρινε ότι δεν υπήρχαν διαφορές στον ψυχωτισμό ανάμεσα σε 

παιδιά με ή χωρίς αυτισμό. Σε υποκείμενα με αυτισμό που υπήρχε και σχιζοφρένεια, αυτή 

σχετιζόταν με τις ψυχωτικές διαταραχές (Stahlberg, Soderstrom, Rastam, & Gillberg, 2004). H 

σχιζοφρένεια και άλλες διαταραχές ψυχωτισμού συναντώνται συχνά στο αυτιστικό φάσμα 

(Stahlberg et al., 2004· Toal et al., 2009) και ιδιαίτερα στα παιδιά (Vorstman, Morcus, Duijff, 

Klaassen, Beemer, Swaab, Kahn, & van Engeland, 2006). Σύμφωνα με τους Dhossche (2004), 

Ingason, Kirov, Giegling, Hansen, Isles, Jakobsen, Craddock, Gustafsson, Roux, Kristinsson et. 

al., (2011), ο αυτισμός και ο ψυχωτισμός συνδέονται μεταξύ τους γενετικά. Oι Toal κ.ά., (2009) 

υποστηρίζουν επίσης ότι άτομα με αυτισμό και κάποια ψυχωτική διαταραχή διαφέρουν από 

εκείνα με αυτισμό χωρίς κάποια ανάλογη διαταραχή σε περιοχές του εγκεφάλου. Οι ασθενείς 

που είναι αυτιστικοί και έχουν ψυχωτισμό δεν εμφανίζουν τόσες παραισθήσεις όσο 

αποδιοργανωμένη στάση και κατατονικά χαρακτηριστικά (Kakooza-Mwesige, Wachtel, & 

Dhossche, 2008). Οι Morgan, Leonard, Bourke, & Jablensky (2008), αναφέρουν ότι σε άτομα με 

σύνδρομο Down ο ψυχωτισμός είναι σπάνιος. Στο σύνδρομο Down σε άτομα με ψυχωτισμό, 

όπως και στην κατάθλιψη οι δεξιότητες για τη φροντίδα του εαυτού χάνονται (Capone, Goyal, 

Ares, & Lannigan, 2006). Όμοια είναι επίσης τα χαρακτηριστικά μεταξύ άνοιας και ψυχωτισμού 
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με πιο γνωστές και συνηθισμένες, τη νόσο του Alzheimer και της σχιζοφρένειας αντίστοιχα 

(Bassett, Chow, AbdelMalik, Gheorghiu, Husted, & Weksberg, 2003). 

 Σύμφωνα με τους Stewart, Barnard, Pearson, Hasan, & O’Brien (2006), άτομα που 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και εμφανίζουν ψυχωτική κατάθλιψη ενδέχεται να 

εμφανίζουν και σοβαρά σωματικά προβλήματα. Παιδιά με ψυχωτικές ασθένειες και νοητικά 

ελλείμματα εμφανίζουν φτωχή ακαδημαϊκή επίδοση (Lagace, Kutcher, & Robertson, 2003). Τα 

παιδιά που εμφανίζουν έντονο ψυχωτισμό παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως και 

στοιχεία μοναχικότητας και αντικοινωνικότητας (Heaven & Ciarrochi, 2006). Σε ομάδα παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί μια ψυχωτική συμπεριφορά. Έχει τη 

δυνατότητα να εντοπιστεί παρ' όλα αυτά από μια επιθετική συμπεριφορά ή κάποια έντονη 

διαφοροποίηση συμπεριφοράς (Mula, Trimble, & Sander, 2004).  

1.6 Ψυχοπαθολογία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

1.6.1 Κατάθλιψη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες   

  Η κατάθλιψη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στις ομάδες 

με άτομα με κάποια αναπηρία. Αναφορικά με την ακοή σε διάφορες έρευνες εντοπίστηκε ότι τα 

άτομα με κώφωση ή με διαταραχή στην ακοή είναι περισσότερο καταθλιπτικά σε σχέση με τα 

άτομα με τυπική ακοή (Connolly, Rose, & Austen, 2006· Κvam et al., 2007· Turner, Windfuhr, 

& Kapur, 2007). Σε δείγμα στη Νορβηγία βρέθηκε ότι η κώφωση ή κάποιο πρόβλημα στην ακοή 

σχετίζεται με την κατάθλιψη (Κvam et al., 2007· Theunissen, Rieffe, Kouwenberg, Soede, 

Briaire, & Frijns, 2011). Σύμφωνα με τους Abolfotouh και Telmesani (1993), δεν είναι υπαρκτή 

κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της κατάθλιψης ανάμεσα σε άτομα με τύφλωση 

και σε άτομα με κώφωση, αλλά στα άτομα με τύφλωση συναντάται κατά δύο φορές 

περισσότερη κατάθλιψη σε σύγκριση με την άλλη ομάδα. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι η 

προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών με κώφωση ή με κάποια διαταραχή στην ακοή που 

http://jdsde.oxfordjournals.org/content/12/1/1.full#ref-15
http://jdsde.oxfordjournals.org/content/12/1/1.full#ref-15
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δεν είχαν νευρολογικά προβλήματα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την κατάθλιψη των γονέων 

τους (Kushalnagar, Krull, Hannay, Mehta, Caudle, & Oghalai, 2007). 

 Οι μαθητές με ήπια νοητική στέρηση που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο εμφάνισαν 

περισσότερη κατάθλιψη από εκείνους που δεν φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο και τα κορίτσια ήταν 

περισσότερο καταθλιπτικά από τα αγόρια (Heiman, 2001). Oι Taylor κ.ά., (2008), υποστηρίζουν 

ότι  άτομα που έχουν αδέρφια τα οποία χαρακτηρίζονται από κατάθλιψη ή από κάποια νοητική 

αναπηρία είναι περισσότερο καταθλιπτικά. Η καταθλιπτική συμπεριφορά στα άτομα με κάποια 

νοητική αναπηρία είναι εμφανής από την όχι τόσο καλή ακαδημαϊκή απόδοση και από 

μειωμένες διαπροσωπικές σχέσεις (Heiman, 2001). Η οικογενειακή κατάσταση διαδραματίζει 

επίσης το δικό της ρόλο στην κατάθλιψη, για παράδειγμα οι μητέρες παιδιών με κάποια νοητική 

αναπηρία που είναι μόνες τους έχουν περισσότερες πιθανότητες για την εμφάνιση κατάθλιψης 

(Olsson & Hwang, 2001). Οι Olsson και Hwang (2001), υποστηρίζουν ότι το έντονο άγχος για 

τη σωστή περιποίηση του παιδιού με την νοητική αναπηρία προκαλεί την κατάθλιψη, επίσης 

υποστηρίζουν ότι οι μητέρες είναι περισσότερο καταθλιπτικές. Άξιο αναφοράς αποτελεί το 

γεγονός ότι τα άτομα που έχουν κάποια νοητική αναπηρία έχουν περισσότερες πιθανότητες για 

κατάθλιψη, από τους τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους (McCabe, McGillivray, & Newton, 

2006). H κατάθλιψη είναι μία κατάσταση που συναντάται αρκετά συχνά στα άτομα με νοητικές 

αναπηρίες (McBrien, 2003). Tα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία εμφανίζουν λιγότερη 

κατάθλιψη από τα άτομα με ήπια και μέση νοητική στέρηση (Myrbakk & von Tetzchner, 2008). 

 Σύμφωνα με τους Olsson και Hwang (2001), οι μητέρες παιδιών με αυτισμό 

εμφανίζονται περισσότερο καταθλιπτικές από τους πατέρες των παιδιών αυτών. Ανάμεσα σε 

πατέρες με παιδιά τυπικά αναπτυσσόμενα, πατέρες με παιδιά αυτιστικά και πατέρες με παιδιά με 

νοητική στέρηση, οι δεύτεροι εμφανίζουν περισσότερη κατάθλιψη από τους τρίτους, ενώ οι 

τρίτοι εμφανίζουν περισσότερη κατάθλιψη από τους πρώτους (Olsson & Hwang, 2001). Στην 

περίπτωση αυτή και πάλι το έντονο άγχος για τη σωστή φροντίδα του παιδιού λόγω της 
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δυσχέρειας που παρουσιάζει είναι ένας παράγοντας που οδηγεί στην κατάθλιψη (Olsson & 

Hwang, 2001). Κάποιοι ερευνητές όπως οι Blacher και McIntyre (2006), εντόπισαν ότι οι γονείς 

παιδιών με αυτισμό δεν παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατάθλιψη από τους γονείς τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών, ενώ οι Eisenhower, Baker, & Blacher (2005), υποστηρίζουν το 

ακριβώς αντίθετο. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό παρουσιάζουν λιγότερο έντονη κατάθλιψη 

συγκριτικά με γονείς που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down (Eisenhower et al., 2005· McBrien, 

2003). Τα παιδιά με σύνδρομο Down παρουσιάζουν αρκετά έντονα προβλήματα στην 

καθημερινή τους ζωή (Määttä,  Tervo-Määttä, Taanila, Kaski, & Iivanainen 2006).  

  Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν περισσότερη κατάθλιψη από εκείνα 

χωρίς τις δυσκολίες αυτές (Morrison & Cosden, 1997· Nelson & Gregg, 2012). Η κατάθλιψη 

που πηγάζει από τις μαθησιακές δυσκολίες δεν επιφέρει μόνο επιπτώσεις στη σχολική ζωή του 

παιδιού, αλλά και μελλοντικά στον επαγγελματικό τομέα (Hysenbegasi, Hass, & Rowland 

2005). Μεταξύ της Διάσπασης Προσοχής, Παρορμητικότητας και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

και της κατάθλιψης υπάρχει άμεση σχέση. Παιδιά με ΔΕΠΥ εμφανίζουν κατάθλιψη (Eyestone & 

Howell, 1994). Αναφορικά με το φύλο είναι εμφανές ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν εντονότερη 

κατάθλιψη από τους άντρες (Nelson & Gregg, 2012). Οι Dabrowska και Pisula (2010), 

υποστηρίζουν ότι έχει βρεθεί ότι δεν εμφανίζουν μόνο οι μητέρες κατάθλιψη, αλλά πολλές 

φορές και οι πατέρες και μάλιστα περισσότερο από τις μητέρες. Η έρευνα των Nelson και Gregg 

(2012), έδειξε ότι η κατάθλιψη σε παιδιά με ΔΕΠΥ και δυσλεξία δε διέφερε από ότι σε παιδιά 

που δεν αντιμετώπιζαν μία τέτοια διαταραχή. 

1.6.2 Άγχος σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 Tα άτομα με κώφωση ή με διαταραχή στην ακοή είναι περισσότερο αγχώδη σε σχέση με 

τα άτομα με τυπική ακοή (Black & Glickman, 2006· Fellinger et al., 2012· Κvam et al., 2007), 

όπως και εμφανίζουν περισσότερη ανησυχία και έλλειψη ρύθμισης των συναισθημάτων (Lesar 

& Vitulic, 2013). Οι γονείς παιδιών με κώφωση ή διαταραχή στην ακοή εμφανίζουν επίσης 



38 
 

 
  

περισσότερο άγχος από εκείνους με παιδιά με τυπική ακοή (Κvam et al., 2007). Σύμφωνα με 

τους Fellinger κ.ά., (2012), οι γυναίκες που είχαν απώλεια ακοής ή κάποια δυσλειτουργία στην 

ακοή παρουσιάζουν περισσότερο άγχος από τους άντρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οι 

Pourmohamadreza-Tajrishi, Ashori, & Jalilabkenar (2013), υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική 

ωριμότητα επηρεάζει και την εμφάνιση του άγχους, όσο πιο σταθερά συναισθηματικός είναι 

ένας άνθρωπος με κώφωση ή με διαταραχή στην ακοή τόσο λιγότερο άγχος εμφανίζει. 

 Αναφορικά με το άγχος και τη νοητική αναπηρία των ατόμων είναι εμφανές ότι οι γονείς 

των παιδιών με νοητική αναπηρία εμφανίζονται να έχουν περισσότερο άγχος από τους γονείς 

των τυπικών παιδιών, λόγω της ειδικής φροντίδας που πρέπει να δώσουν στο παιδί τους για τη 

δυσλειτουργία που επηρεάζουν σχετικά με τα υπόλοιπα παιδιά (Dekker et al., 2002· Εmerson, 

2003· Olsson & Hwang, 2001). Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα που επηρεάζει το άγχος των γονιών με παιδιά με 

νοητική αναπηρία (Olsson & Hwang, 2001). 

 Τα παιδιά υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού εμφανίζουν περισσότερο άγχος λόγω των 

χαμηλών κοινωνικών δεξιοτήτων (Gillott, Furniss, & Walter 2001· Kim, Szatmari, Bryson, 

Streiner, & Wilson, 2000). Τα άτομα με αυτισμό ή γενικότερα με κάποια αναπηρία είναι εξίσου 

επιρρεπή στο άγχος, ενδεχομένως και περισσότερο (Gillott et al., 2001). Ένα αυτιστικό άτομο 

είτε παιδί ή ενήλικας έχει να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις άγχους (Gillott et al., 2001· 

Kim et al., 2000). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το άγχος συνυπάρχει συνήθως με τον 

αυτισμό, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινότητα (White, Oswald, 

Ollendick, & Scahill, 2009· Wood, Drahota, Sze, Har, Chiu, & Langer, 2009). Σε έρευνα των 

Lenhard, Breitenbach, Ebert, Schindelhauer‐ Deutscher, & Henn (2005), βρέθηκε ότι οι μητέρες 

παιδιών με σύνδρομο Down εμφάνισαν περίπου το ίδιο άγχος με τις μητέρες που έχουν παιδιά 

χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με τους Dabrowska και Pisula (2010), οι μητέρες των παιδιών με 

σύνδρομο Down έχουν περισσότερο άγχος να διαχειριστούν, λόγω του προβλήματος του παιδιού 
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τους. Το άγχος συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το σύνδρομο Down και αυξάνεται με την αύξηση 

της ηλικίας (Capone et al., 2006). Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι άντρες με το σύνδρομο Down 

εμφανίζουν και προβλήματα στο λόγο τα οποία είναι ένας ακόμα παράγοντας για την αύξηση 

του άγχους (Rice, Warren, & Betz, 2005). 

 Τα άτομα με κάποια δυσλειτουργία στην ανάγνωση ή με ΔΕΠΥ εμφανίζουν εντονότερο 

άγχος από άτομα που δεν παρουσιάζουν αυτές τις δυσλειτουργίες, όπως και χειρότερη 

ακαδημαϊκή επίδοση (Nelson & Gregg, 2012). Οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσλειτουργίες 

παρουσιάζουν επίσης εντονότερο άγχος για τη διαχείριση της δυσλειτουργίας των παιδιών τους 

(Nelson & Gregg, 2012). Περισσότερο άγχος παρουσιάζουν και οι γυναίκες με διαταραχές στη 

μάθηση συγκριτικά με τους άντρες (Nelson & Gregg, 2012). Η έρευνα των Nelson και Gregg 

(2012), έδειξε επίσης ότι τα επίπεδα άγχους σε παιδιά με ΔΕΠΥ και με δυσλεξία δε διέφεραν 

από ότι σε παιδιά που δεν αντιμετώπιζαν μία τέτοια διαταραχή. 

1.7 Τύφλωση 

 Η ακοή έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τυπικά αναπτυσσόμενου 

ανθρώπου και στην ομαλή ένταξη του τυφλού ατόμου στην κοινωνία (Boas, Muniz, Neto, & 

Gouveia, 2011). Η αφή και η ακοή μπορούν να απεικονίζουν ένα μέρος αυτού που μπορεί να δει 

κάποιος (Loomis, 2003).  Η Αϊντζή (2008), σε έρευνές της αναφέρει ότι τα άτομα που δεν έχουν 

όραση μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα στην απόλυτη ακοή, καθώς αυτή αναπτύσσεται 

περισσότερο, λόγω της έλλειψης της βασικής αίσθησης, της όρασης. Η Γεροκώστα (2010), 

ανέφερε ότι οι φοιτητές με τυπική όραση έχουν χειρότερη ακοή από τους φοιτητές με πρόβλημα 

όρασης. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2011), οι τυφλοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την 

όρασή τους σε κάποιο στάδιο της ζωής τους έχουν κάποιες οπτικές εμπειρίες, οι οποίες ασκούν 

μεγάλη επιρροή στην κίνησή τους. Επιπλέον, τα άτομα με κάποια δυσχέρεια στην όραση 

εστιάζουν την προσοχή τους στην ακοή, από όπου αποσπούν χρήσιμες πληροφορίες 

(Παπαδοπούλου, 2011). Η αφή είναι επίσης πολύ σημαντική αίσθηση για τους τυφλούς, καθώς 
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εφόσον δεν υπάρχει όραση είναι μία από τις δύο βασικές αισθήσεις που χρησιμοποιείται για την 

εκπαίδευση (Withagen, Vervloed, Janssen, Knoors, & Verhoeven, 2010). Όπως αναφέρει ο 

Loomis (2003) και οι Gandhi, Gokhale, Mehta, & Shah (2013) στην έρευνά τους, ένας τυφλός 

άνθρωπος εξαιτίας της έλλειψης μιας βασικής αίσθησης της όρασης, μαθαίνει να χρησιμοποιεί 

τις δύο άλλες βασικές την ακοή και την αφή και έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει με τις δύο 

αισθήσεις αυτές εκείνα που θα έβλεπε με την όραση. Ο οπτικό-κινητικός συντονισμός στα 

τυφλά άτομα αντικαθίσταται από την ακουστική και απτική αντίληψη (Γεροκώστα, 2010). Με 

τις υπόλοιπες αισθήσεις του το άτομο με πρόβλημα όρασης αυξάνει τις γνώσεις του, βελτιώνει 

τη μνήμη και τη φαντασία του (Γεροκώστα, 2010). Σύμφωνα με τους Van Boven Hamilton, 

Kauffman, Keenan, & Pascual–Leone (2000), η αφή και η ακοή στα τυφλά άτομα ενεργοποιούν 

τον οπτικό τους φλοιό. 

1.7.1 Αθλητισμός και Χρόνος Αντίδρασης σε Άτομα με Τύφλωση 

  Σύμφωνα με Armbruster, Ponchillia, & Wiebold, (2005), "το 1976 δημιουργήθηκε η 

USABA που περιλαμβάνει αθλητές, προπονητές, υποστηρικτές αθλητών και τεχνικούς με κάποιο 

πρόβλημα στην όραση". Σύμφωνα με τους Hand, Lieberman, & Stuart (2006), οικογένειες 

ατόμων με κάποια οπτική αναπηρία εντόπισαν λύσεις σε κάποια θέματα, ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν ελεύθερα στον αθλητισμό και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε αυτόν. Οι 

τυφλοί άνθρωποι ασκούνται σε διάφορα αγωνίσματα, όπως έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε Παραολυμπιακούς αγώνες (Γεροκώστα, 2010). Σύμφωνα με τους Aydoğ, 

Aydoğ, Cakci,  & Doral (2006) και Çakci και Doral (2004), η κινητική ικανότητα ατόμων με 

τύφλωση εξαρτάται από τις υπόλοιπες αισθήσεις τους, όπως η ακοή και η αφή, για παράδειγμα 

οι οδηγίες που λαμβάνουν από τους προπονητές τους είναι κυρίως ακουστικές. Όταν ένα 

ερέθισμα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποιον αθλητή λόγω της δυσλειτουργίας που 

παρουσιάζει όπως η τύφλωση, τότε ο άνθρωπος αυτός το αντικαθιστά με κάποιο άλλο που έχει 

τη δυνατότητα να αντιληφθεί (Yuan & Folmer, 2008). 
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 Αναφορικά με την τύφλωση και το χρόνο αντίδρασης αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι 

δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ατόμων που έχασαν την όρασή τους εκ 

γενετής και ατόμων με τυπική όραση στον απλό χρόνο αντίδρασης στα ακουστικά ερεθίσματα, 

παρ' όλα αυτά οι διαφορές που βρέθηκαν έδειξαν τα άτομα με τύφλωση εκ γενετής να είναι 

ταχύτερα (Collignon, Renier, Bruyer, Tranduy, & Veraart 2006· Collignon & De Volder, 2009). 

Οι Collignon κ.ά., (2006) αναφέρουν ότι ο χρόνος αντίδρασης σε ακουστικά και απτικά 

ερεθίσματα εμφανίζεται γρηγορότερος σε τυφλούς εκ γενετής ανθρώπους ειδικά σε ασκήσεις 

οριοθέτησης στο χώρο. Επιπλέον αναφέρεται ότι άτομα που είναι τυφλά εκ γενετής 

παρουσιάζουν πολλές φορές καλύτερη απόδοση σε δραστηριότητες που απαιτούν την ηχητική 

αναγνώριση από άτομα με τυπική όραση (Collignon et al., 2006 ·Gandhi et al. 2013). Σύμφωνα 

με τους Röder και Rösler (2003), τα άτομα με τύφλωση παρουσιάζουν καλύτερες αντιληπτικές 

διεργασίες συγκριτικά με άτομα με τυπική όραση, όπως είναι ο χρόνος αντίδρασης σε 

ακουστικά ερεθίσματα. Αισθητήρια συστήματα μπορούν να αντικαταστήσουν την όραση ενός 

τυφλού ατόμου (Striem-Amit, Guendelman, & Amedi, 2012). Σύμφωνα με τους Farnè και 

Làdavas (2002), όταν ένα ηχητικό-απτικό ερέθισμα βρίσκεται κοντά στο άτομο με μειωμένη 

όραση εκείνο ανταποκρίνεται γρηγορότερα σε κοντινούς ήχους. Όπως αναφέρουν οι Aydoğ κ.ά., 

(2006), δεν υπάρχουν μελέτες στη βιβλιογραφία που να επιδεικνύουν την επίδραση της άσκησης 

στους τυφλούς. Αναφέρεται επίσης ότι ο απλός χρόνος αντίδρασης στα ακουστικά ερεθίσματα 

στα υποκείμενα με μερική τύφλωση είναι πιο μεγάλος από τα υποκείμενα με τυπική όραση 

(Juodžbalienė & Muckus, 2006). Ο χρόνος αντίδρασης για τα άτομα με ολική τύφλωση ήταν 

ταχύτερος από το χρόνο αντίδρασης των ατόμων με μερική τύφλωση (Juodžbalienė & Muckus, 

2006). Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι δεν υπάρχουν μελέτες από όσο γνωρίζουμε που να 

ερευνούν τον απλό χρόνο αντίδρασης σε άτομα με μεταβλητότητα στην ηλικία που έχασαν την 

όρασή τους και στο χρόνο αντίδρασης.  
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1.7.2 Στοιχεία προσωπικότητας Ατόμων με Τύφλωση 

 Το πρόβλημα όρασης συχνά ασκεί επίδραση στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των 

ατόμων. Τα άτομα με τύφλωση παρουσιάζουν αρκετές φορές υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

(Azdolmolki, Safarpour, & Minaabad, 2013). Ο νευρωτισμός είναι ένα χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας που προκαλεί ανησυχία και ευαισθησία (Kreitz, Schnuerch, Gibbons, & 

Memmert, 2015). Oι Klinkosz, Sekowski, & Brambring (2006), στην έρευνα που έκαναν 

εντόπισαν ότι οι μαθήτριες με κάποιο πρόβλημα στην όραση παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα 

νευρωτισμού από τους συνομήλικους τους που είχαν τυπική όραση. Οι μαθητές παρουσίασαν 

ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού (Klinkosz et al., 2006). O βαθμός στον οποίο 

υπολείπεται η όραση δε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με το νευρωτισμό σε άτομα με 

τύφλωση (Klinkosz et al., 2006). Σύμφωνα με τους Casten και Rovner (2008), ο νευρωτισμός 

συχνά κάνει τους ανθρώπους με τύφλωση να μεγεθύνουν πολύ περισσότερο τα φυσικά 

συμπτώματα από τη βαρύτητα που έχουν στην πραγματικότητα. Σε έρευνα των Mirzaei και 

Saeedi (2013), οι οποίοι σύγκριναν δύο ομάδες ατόμων με τύφλωση τους "κανονικούς" και τους 

πετυχημένους, βρήκαν ότι ο νευρωτισμός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στους δεύτερους. Ο 

νευρωτισμός είναι και το μόνο προσωπικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις δύο ομάδες, 

όσο πιο μεγάλα ηλικιακά είναι τα άτομα με κάποια βλάβη στην τύφλωση τόσο περισσότερο 

νευρωτισμό παρουσιάζουν (Mirzaei & Saeedi, 2013). Οι άντρες παρουσιάζουν λιγότερο έντονο 

νευρωτισμό από τις γυναίκες (Papadopoulos, Koustriava, Charalampidou, & Gerapostolou, 

2013). Οι έφηβοι με πρόβλημα στην όραση εμφανίζονται περισσότερο νευρωτικοί από τους 

συνομηλίκους τους με τυπική όραση (Papadopoulos et al., 2013). Ο νευρωτισμός εν κατακλείδι, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σχετίζεται και με την ηλικία ενός ατόμου με τύφλωση, 

όσο μεγαλύτερος ηλικιακά είναι κάποιος τόσο περισσότερο νευρωτισμό παρουσιάζει 

(Papadopoulos et al., 2013). 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό προσωπικότητας στο οποίο ασκεί επίδραση η τύφλωση είναι 

η εξωστρέφεια. Οι Papadopoulos κ.ά., (2013), υποστηρίζουν επίσης ότι τα παιδιά με τυπική 
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όραση παρουσιάζουν συχνά μεγαλύτερη εξωστρέφεια από παιδιά με κάποια βλάβη στην όραση. 

Οι γυναίκες με κάποιο πρόβλημα στην όραση εμφανίζουν λιγότερη εξωστρέφεια σε σχέση με 

τους άντρες (Papadopoulos et al., 2013). Οι μαθητές με τυπική όραση ή με περιορισμένη όραση 

παρουσιάζουν χαμηλότερη εξωστρέφεια σε σύγκριση με τα άτομα με τύφλωση (Papadopoulos et 

al., 2013). Η εξωστρέφεια σχετίζεται και με την ηλικία ενός ατόμου με τύφλωση, όσο 

μικρότερος ηλικιακά κάποιος τόσο περισσότερη εξωστρέφεια παρουσιάζει (Papadopoulos et al., 

2013). Σύμφωνα με τους Wang, Barron, & Hebl (2010), τα άτομα με τύφλωση που έκαναν 

αίτηση για δουλειά παρουσιάζουν εντονότερη εξωστρέφεια από τα άτομα με τυπική όραση. 

Παρ' όλα αυτά στις αξιολογήσεις δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην απόδοση των 

εργαζόμενων τυφλών ή όχι (Wang et al., 2010). Tα χαρακτηριστικά των ατόμων με τυπική 

όραση που έκαναν αίτηση για κάποια δουλειά εμφανίστηκαν λιγότερο ευνοϊκά από τα 

χαρακτηριστικά ατόμων με τύφλωση (Wang et al., 2010). 

 Ένα επιπρόσθετο στοιχείο της προσωπικότητας είναι o ψυχωτισμός. Τα άτομα που 

παρουσιάζουν κάποιο ψυχωτισμό, συνήθως έχουν κάποιο πρόβλημα στην όρασή τους (Viertiö, 

Laitinen, Perälä, Saarni, Koskinen, Lönnqvist, & Suvisaari, 2007). H σχιζοφρένεια που αποτελεί 

μορφή ψυχωτισμού συνδέεται άμεσα με κάποια βλάβη στην όραση (Viertiö et al., 2007). Οι 

αντιδράσεις που προκύπτουν από ένα υποκείμενο στην αντίληψη της έλλειψης της όρασης πέρα 

από έντονο άγχος και καταθλιπτικά χαρακτηριστικά είναι και ψυχωτικές αντιδράσεις με πιο 

συνηθισμένη την ύπαρξη ηχητικών ή οπτικών παραισθήσεων (Fitzgerald, 1971). Άτομα που 

χάνουν την όραση τους στην παιδική τους ηλικία λόγω κάποιων ασθενειών μπορούν να 

εμφανίσουν επίσης ψυχωτικά χαρακτηριστικά (Chen, 2015). Οι οπτικές παραισθήσεις έχουν 

άμεση σχέση με κάποια νοητική βλάβη και περισσότερες πιθανότητες οπτικής βλάβης (Ballard, 

Bannister, Graham, Oyebode, & Wilcock, 1995· Ballard, Neill, O’brien, McKeith, Ince,  & 

Perry, 2000· Chapman, Dickinson, McKeith, & Ballard, 1999).  
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1.7.3 Ψυχοπαθολογία Ατόμου με Τύφλωση 

 Πέρα από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

υπάρχουν και άλλα γνωρίσματα που βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με την αναπηρία του 

ατόμου και συγκεκριμένα την τύφλωση και επηρεάζουν τη ζωή του. Συσχέτιση υπάρχει μεταξύ 

της τύφλωσης και της κατάθλιψης. Ο βαθμός της υπολειπόμενης όρασης είναι ανεξάρτητος από 

την κατάθλιψη (Noran, Izzuna, Bulgiba, Mimiwati, & Ayu, 2009). Τα άτομα με τύφλωση ή 

χαμηλή όραση και ειδικότερα τα γηραιότερα άτομα παρουσιάζουν εντονότερη κατάθλιψη από 

τους συνομήλικους τους με τυπική όραση (Kempen, Ballemans, Ranchor, van Rens, & Zijlstra, 

2012· Noran et al., 2009· van der Aa, Van Rens, Comijs, Bosmans, Margrain, & van Nispen, 

2013· van der Aa, Comijs, Penninx, van Rens, & van Nispen, 2015). Σε πληθυσμό της Σουηδίας 

βρέθηκε ότι η βλάβη στην όραση δεν επηρεάζει την κατάθλιψη (Noran et al., 2009). Αντίθετα 

αναφέρεται ότι η καθημερινότητα των ατόμων με κάποια αναπηρία και ιδιαίτερα με τύφλωση τα 

κάνει να έχουν περισσότερη κατάθλιψη, η τύφλωση, η αναπηρία και η κατάθλιψη είναι 

αλληλένδετα (Noran et al., 2009). Μια κατάλληλη θεραπεία ενδέχεται να προλάβει την 

πρόκληση της κατάθλιψης (van der Aa et al., 2013). H έλλειψη της όρασης συχνά οδηγεί σε 

κατάθλιψη (van der Aa et al., 2013). Η κατάθλιψη και το άγχος αρκετές φορές εμφανίζονται 

ταυτόχρονα και με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την καθημερινή ζωή του 

ατόμου, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και γενικότερα πολλές πτυχές της ζωής του (van der Aa 

et al., 2013). Τα άτομα με υπολειπόμενη όραση που εμφανίζουν έντονο νευρωτισμό υποφέρουν 

συχνά από κατάθλιψη, που ενδέχεται να πηγάζει από τη διαχείριση των αρνητικών τους 

συναισθημάτων και από έντονο άγχος εξαιτίας της έλλειψης της όρασης (Casten & Rovner, 

2008). 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόβλημα όρασης των ατόμων ασκεί επίδραση στο 

άγχος. Η καθημερινότητα των ενήλικων, αλλά και πιο ηλικιωμένων ατόμων με κάποια αναπηρία 

και ιδιαίτερα με τύφλωση προκαλεί εντονότερο άγχος από άτομα με τυπική όραση (Bolat, 

Dogangün, Yavuz, Demir, & Kayaalp, 2011· Kempen et al., 2012· Noran et al., 2009· van der 
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Aa et al., 2013· van der Aa et al., 2015). Μια κατάλληλη θεραπεία ενδέχεται να προλάβει την 

πρόκληση του άγχους (van der Aa et al., 2013). Σύμφωνα με τους Bolat κ.ά., (2011), οι αλλαγές 

που συμβαίνουν στο σώμα εφήβων ατόμων με τυπική όραση επιφέρουν άγχος, κάτι που δεν 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με υπολειπόμενη όραση. Δύο αγχώδεις διαταραχές που λαμβάνουν 

χώρα σε άτομα με τύφλωση είναι η αγοραφοβία και η κοινωνική φοβία (van der Aa et al., 2013). 

1.8 Παρούσα Έρευνα 

 Η παρούσα έρευνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύψει κενά 

της βιβλιογραφίας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες σχετικά 

με το χρόνο αντίδρασης σε αθλητές (Akarsu et al., 2009· Εταιρία, Ε. & Αθλητισμού, 2015· Μοri 

et al., 2002· Παυλίδου, 2006· Πυλιανίδη κ.ά., 2012) και μη (Kaya, 2016· Senel & Eroglu, 2006). 

Έχουν ερευνηθεί τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και η ψυχοπαθολογία σε άτομα με 

πρόβλημα όρασης (Azdolmolki et al., 2013· Bolat et al., 2011· Casten & Rovner, 2008· Kreitz et 

al., 2015· Noran et al., 2009· Papadopoulos et al., 2013· Viertiö et al., 2007· Wang et al., 2010) 

και σε άτομα με τυπική όραση (Canli, 2004· Chen & Dalton, 2005· Ciucurel,  2012· Denissen & 

Penke, 2008· Koster et al., 2006· Mortensen et al., 2010· Salokangas et al., 2009· Siegle et al., 

2001· Widiger, 2011). Παρ' όλα αυτά λίγες είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε άτομα με 

πρόβλημα όρασης σε σχέση με το χρόνο αντίδρασής τους (Aydoğ et al., 2006· Collignon et al., 

2006· Collignon & De Volder, 2009· Làdavas, 2002· Striem-Amit et al., 2012) και δεν 

εντοπίστηκε έρευνα, απ' όσο γνωρίζουμε, που να εμπεριέχει και την ιδιότητα του ατόμου με 

πρόβλημα όρασης, ως αθλητή σχετικά με το χρόνο αντίδρασης.  

1.8.1 Σκοπός της παρούσας έρευνας 

 Η συγκεκριμένη έρευνα επομένως σχεδιάστηκε με γενικότερους σκοπούς να ερευνήσει 

την επίδραση κάποιων δημογραφικών χαρακτηριστικών, των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, των χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας, του αθλητισμού και της τύφλωσης στο 

χρόνο αντίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν 



46 
 

 
  

οι παρακάτω. Αρχικά, η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ηλικίας και ηλικίας απώλειας της 

όρασης με το χρόνο αντίδρασης. Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των φύλων, των 

αθλημάτων και των δύο άκρων σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης. Απαραίτητη κρίνεται η 

διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των διαφορετικών ασκήσεων (σουτ-υποδοχή) και 

διαφορετικών ειδών (εργαστηριακός-πεδίου) χρόνων αντίδρασης με τα δύο άκρα (δεξί-

αριστερό). Ένας επιπρόσθετος ειδικός στόχος είναι η διερεύνηση της συσχέτισης της 

εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και της ψύχωσης με το χρόνο αντίδρασης. Επιπλέον, είναι 

αναγκαία η διερεύνηση της συσχέτισης άγχους και κατάθλιψης με το χρόνο αντίδρασης. Έναν 

επιπλέον ειδικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των διαφορών των τεσσάρων ομάδων του 

δείγματος σε χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και σε χρόνο αντίδρασης πεδίου, σε 

εξωστρέφεια, νευρωτισμό και ψυχωτισμό και σε άγχος και κατάθλιψη. Τέλος, ειδικούς στόχους 

αποτελούν η διερεύνηση των διαφορών των τεσσάρων ομάδων του δείγματος σε χρόνο 

αντίδρασης σε σχέση με τον αθλητισμό και μεταξύ χρόνου αντίδρασης κι επιπέδου όρασης 

(τυπική όραση-πρόβλημα όρασης). 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Μεθοδολογία 

2.1.1 Σχέδιο έρευνας 

 Οι παράγοντες που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν δημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία των ατόμων, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος κατοικίας, 

η προτίμηση δεξιού ή αριστερού χεριού, η ιδιότητα του αθλητή και το άθλημα (ποδόσφαιρο, 

γκόλμπολ, άλλο) για εκείνους που έχουν την ιδιότητα αθλητή. Πρόσθετα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά για τα άτομα με πρόβλημα όρασης ήταν η ηλικία απώλειας της όρασής τους, ο 

βαθμός αναπηρίας, το μέσο ανάγνωσης, η κίνηση με συνοδό ή όχι.  

 Πρόσθετοι παράγοντες που ερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, συγκεκριμένα ο ψυχωτισμός, ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια, όπως και η 

μεταβλητή του ψεύδους. Άλλους παράγοντες αποτελούν τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, 

ειδικότερα το άγχος και η κατάθλιψη. Αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης ερευνήθηκαν ο 

χρόνος αντίδρασης σε δύο ασκήσεις πεδίου με δεξί και αριστερό κάτω άκρο και ο χρόνος 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και αριστερό άνω άκρο. 

 Αναφορικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτές ήταν 

το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος κατοικίας, η προτίμηση δεξιού ή αριστερού χεριού, η 

ιδιότητα ή μη του αθλητή, το άθλημα το οποίο ασκούσε ο κάθε αθλητής, η ηλικία απώλειας ή 

διαφοροποίησης της όρασης του ατόμου, η μέθοδος ανάγνωσης για τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης. Εξαρτημένες μεταβλητές αποτελούσαν η ηλικία του ατόμου, η κίνηση με συνοδό ή όχι 

και ο βαθμός αναπηρίας. 

 Ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν ακόμα τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, η 

εξωστρέφεια, ο νευρωτισμός, ο ψυχωτισμός και το ψεύδος, όπως και τα χαρακτηριστικά 

ψυχοπαθολογίας, το άγχος και η κατάθλιψη. Ανεξάρτητη μεταβλητή αποτελούσε και ο τρόπος 
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εκτέλεσης της άσκησης (με δεξί ή αριστερό άκρο). Εξαρτημένες μεταβλητές αποτελούν ο 

χρόνος αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και ο χρόνος αντίδρασης πεδίου. 

2.1.2 Δείγμα 

 Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε απαρτίζεται από άτομα με πρόβλημα όρασης και από 

άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα αποτελείται από 20 άτομα με 

τύφλωση που μένουν στη Θεσσαλονίκη, 17 άνδρες και 3 γυναίκες, με την ιδιότητα του αθλητή 

(8 αθλητές ποδοσφαίρου-12 αθλητές γκόλμπολ). Η ηλικία απώλειας της όρασής τους ήταν για 8 

άτομα εκ γενετής ή διαφορετικά στη βρεφική ηλικία, για 3 άτομα στα 1-5 έτη, για άλλα 3 άτομα 

στα 6-10 έτη και για ακόμα 3 άτομα στα 16-20 έτη. Σε 2 άτομα η ηλικία απώλειας της όρασης 

ήταν στα 11-15 έτη, ενώ σε 1 στα 26-30 έτη. Τα 13 άτομα είχαν ολική τύφλωση, ενώ τα 7 βαριά 

οπτική αναπηρία. Το μέσο ανάγνωσης για τα 13 άτομα ήταν η ανάγνωση braille ή η ηχητική 

ανάγνωση, για τους 6 συνδυασμός της ανάγνωσης braille ή της ηχητικής ανάγνωσης με τα 

κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης, ενώ 1 άτομο διαβάζει μόνο με 

κείμενα βλεπόντων με βοηθήματα χαμηλής όρασης. Τα 20 άτομα έχουν τη δυνατότητα να 

κινούνται μόνα τους. Οι 18 ήταν δεξιόχειρες και οι 2 αριστερόχειρες. Το μορφωτικό επίπεδο των 

12 από τα 20 άτομα είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, των 6 η δευτεροβάθμια, του 1 ΙΕΚ και του 

άλλου 1 τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μεταπτυχιακό.  

 Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 19 άτομα με τύφλωση που δεν είναι αθλητές, 15 

άντρες και 4 γυναίκες που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Τα 7 άτομα από τα 19 έχασαν την όρασή 

τους εκ γενετής ή αλλιώς σε βρεφική ηλικία, 3 άτομα έχασαν την όρασή τους σε ηλικία 6 με 10 

ετών, άλλα 3 στην ηλικία των 16 με 20 ετών και επιπλέον 3 στα 21 με 25 έτη. 1 άτομο έχασε την 

όρασή του στην ηλικία 1 με 5 ετών, άλλο 1 στην ηλικία 11 με 15 ετών και άλλο 1 στην ηλικία 

26 με 30 ετών. Αναφορικά με το βαθμό αναπηρίας τα 12 άτομα έχουν ολική τύφλωση, ενώ τα 7 

βαριά οπτική αναπηρία. Αναφορικά με το μέσο ανάγνωσης τα 12 άτομα χρησιμοποιούν την 

ανάγνωση braille ή την ηχητική ανάγνωση, τα 3 άτομα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό της 
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ανάγνωσης braille ή της ηχητικής ανάγνωσης με τα κείμενα βλεπόντων με τη χρήση 

βοηθημάτων χαμηλής όρασης, ενώ τα 4 άτομα διαβάζουν μόνο με κείμενα βλεπόντων με 

βοηθήματα χαμηλής όρασης. Τα 16 άτομα ήταν δεξιόχειρες, το 1 αριστερόχειρας και τα 2 

αμφίχειρες. 1 άτομο κινείται με συνοδό, ενώ τα υπόλοιπα 18 μόνα τους. Το μορφωτικό επίπεδο 

των 10 από τους 19 ήταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση, των 7 η δευτεροβάθμια, ενώ των 2 το ΙΕΚ.  

 Αναφορικά με το τυπικό δείγμα χρησιμοποιούνται 20 τυπικά αναπτυσσόμενοι αθλητές, 

17 άνδρες και 3 γυναίκες (οι 9 ήταν αθλητές ποδοσφαίρου, ενώ οι 11 άλλου αθλήματος). Το 

μορφωτικό επίπεδο των 17 ατόμων ήταν τριτοβάθμια εκπαίδευση, του ενός δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και των 2 τριτοβάθμια και μεταπτυχιακό. Οι 15 ζουν στη Θεσσαλονίκη και οι 5 στις 

Σέρρες. Οι 16 ήταν δεξιόχειρες, οι 3 αριστερόχειρες και το 1 αμφίχειρας. 

 Η τέταρτη ομάδα συμπεριλάμβανε 20 τυπικά αναπτυσσόμενους ανθρώπους μη αθλητές, 

οι 16 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, τα 13 άτομα ανήκουν 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 6 ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μεταπτυχιακό και 

το 1 κατείχε και διδακτορικό. Οι 19 ζουν στη Θεσσαλονίκη και το 1 στις Σέρρες. Τα 19 άτομα 

ήταν δεξιόχειρες, ενώ το 1 αριστερόχειρας. Στο σύνολό του το δείγμα αποτελείται από 79 άτομα 

με ηλικίες από 18 έως 59. 

2.1.3 Εργαλεία 

 Για την έρευνα χορηγήθηκαν τέσσερα εργαλεία. Τα δύο είναι ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς, εκ των οποίων το πρώτο είναι του Eysenck και αφορά στοιχεία προσωπικότητας 

του ατόμου, όπως την εξωστρέφεια, το νευρωτισμό και τον ψυχωτισμό (βλ. Παράρτημα Γ). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό έχει ακόμα και τη μεταβλητή του ψεύδους. Το άλλο ερωτηματολόγιο 

είναι του Bech P. (1993) και ονομάζεται Symptom Rating Scale for Depression and Anxiety, το 

οποίο μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στα ελληνικά από τους Φουντουλάκης κ.ά., (2003) και 

αφορά την κατάθλιψη, το άγχος, τη μελαγχολία, την ασθένεια και τη μανία. Για τη 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι μεταβλητές του άγχους και της κατάθλιψης 
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(βλ. Παράρτημα Δ). Τα τρίτο εργαλείο μετρά το χρόνο αντίδρασης πεδίου σε πραγματικές 

συνθήκες και είναι το Optojump. Το εργαλείο αυτό με τα φωτοκύτταρα που διαθέτει μετράει το 

χρόνο αντίδρασης από τη στιγμή που θα ακουστεί το ηχητικό ερέθισμα μέχρι και τη στιγμή που 

θα σηκώσει ο συμμετέχων το πόδι του από το έδαφος. Για τη μέτρηση του χρόνου αντίδρασης 

πεδίου σχεδιάστηκαν και συμπεριλήφθηκαν δύο ασκήσεις, το σουτ και η υποδοχή της μπάλας. 

Οι ασκήσεις αυτές είναι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στο ποδόσφαιρο, αλλά μπορούν 

εύκολα να τις φέρουν εις πέρας και αθλητές άλλων αθλημάτων ή ακόμα και άτομα που δεν 

αθλούνται. Στην άσκηση του σουτ το εργαλείο μετρούσε το χρόνο μεταξύ της εμφάνισης του 

ηχητικού ερεθίσματος μέχρι και τη στιγμή που θα σηκωνόταν το πόδι από το έδαφος για να 

κλωτσήσει, το σώμα του συμμετέχοντα ήταν σε ευθεία στάση. Στην άσκηση της υποδοχής της 

μπάλας το εργαλείο και πάλι μετρούσε το χρόνο από την εμφάνιση του ηχητικού ερεθίσματος 

μέχρι και τη στιγμή που θα σηκωνόταν το πόδι από το έδαφος. Στην άσκηση αυτή το σώμα του 

συμμετέχοντα ήταν σε πλάγια θέση. Όταν ο συμμετέχοντας ακούει το ηχητικό ερέθισμα πρέπει 

να εκτελέσει την άσκηση. Οι δύο ασκήσεις αυτές έγιναν με αριστερό και δεξί πόδι. Για το 

συγκεκριμένο εργαλείο υπήρχαν πέντε προσπάθειες, ενώ προηγούνταν δοκιμαστικές 

προσπάθειες με σκοπό την εξοικείωση του ατόμου με το εργαλείο. Το τέταρτο εργαλείο H.F. 

software, ένα αυτοσχέδιο εργαλείο που μετρά το χρόνο αντίδρασης σε συνθήκες εργαστηρίου. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στον υπολογιστή. Ο συμμετέχων έχει το δάχτυλό 

του πάνω στο ποντίκι του υπολογιστή. Κάθε φορά που ο συμμετέχων ακούει το ηχητικό 

ερέθισμα πρέπει να πατήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το κουμπί. Στην περίπτωση αυτή 

ελέγχεται και πάλι δεξί και αριστερό χέρι. Όπως και στο προηγούμενο εργαλείο έτσι και σε αυτό 

υπάρχουν δοκιμαστικές προσπάθειες με σκοπό την εξοικείωση του ατόμου με το εργαλείο, οι 

προσπάθειες που καταγράφονται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τριάντα. 

2.1.4 Διαδικασία Διεξαγωγής της Έρευνας 

 Η έρευνα γινόταν σε ένα ήσυχο δωμάτιο για να μπορούν να ακουστούν τα ηχητικά 

ερεθίσματα. Τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων τις διαβάζει μία μία ο ερευνητής στους 
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συμμετέχοντες και στη συνέχεια προχωράνε στη μέτρηση χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες. Ο χρόνος αντίδρασης πεδίου και σε εργαστηριακές συνθήκες ήταν ο απλός χρόνος 

αντίδρασης, δηλαδή η απάντηση σε ένα μόνο ερέθισμα (Robinson & Tamir, 2005). Ο χρόνος 

αντίδρασης πεδίου λάμβανε χώρα είτε στους χώρους άθλησης για τους αθλητές (γήπεδο 

ποδοσφαίρου, γκόλμπολ, άλλου αθλήματος) ή για εκείνους που δεν αθλούνταν σε εξωτερικό 

χώρο που θα μπορούσαν να ασκηθούν σε αυτά τα αθλήματα. Ως χρόνος αντίδρασης πεδίου 

ορίστηκε το διάστημα από την εμφάνιση του ηχητικού ερεθίσματος μέχρι και την κίνηση του 

ποδιού να σηκωθεί από το έδαφος σε πραγματικές συνθήκες. Ως χρόνος αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες ορίστηκε το διάστημα από την εμφάνιση του ηχητικού ερεθίσματος 

μέχρι το πάτημα του κουμπιού σε συνθήκες εργαστηρίου. Τέλος, λαμβάνονται κάποια 

δημογραφικά στοιχεία του κάθε υποκειμένου, όπως φύλο, ηλικία, προτίμηση δεξιού ή αριστερού 

χεριού, επίπεδο μόρφωσης, τόπος κατοικίας, για τους αθλητές, άθλημα στο οποίο αγωνίζονται 

και για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, ηλικία κατά την οποία έχασαν την όρασή τους, αν 

κινούνται μόνοι τους ή με συνοδεία, το μέσο ανάγνωσης και το επίπεδο έλλειψης της όρασης 

του καθενός (βλ. Παράρτημα Β). Το δείγμα λήφθηκε από τη σχολή τυφλών, από την οποία 

πάρθηκε άδεια υλοποίησης της έρευνας (βλ. Παράρτημα Α).  

2.1.5 Διαδικασία Ανάλυσης της Έρευνας 

 Η ανάλυση των δεδομένων είναι ποσοτική. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά περιγραφική στατιστική για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά με σκοπό 

να βρεθούν μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, κ.ά. Πιο συγκεκριμένα περιγραφική στατιστική 

χρησιμοποιήθηκε για τις μεταβλητές της ηλικίας, του φύλου, του μορφωτικού επιπέδου, του 

τόπου κατοικίας, του αθλήματος το οποίο ασκούν, της ηλικίας απώλειας της όρασης, του 

βαθμού αναπηρίας, του μέσου ανάγνωσης, της κίνησης με συνοδό ή χωρίς, της προτίμησης 

δεξιού ή αριστερού χεριού. Για τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε Pearson Correlation. Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των μέσων 

όρων φύλου, αθλήματος και προτίμησης χεριού χρησιμοποιήθηκε το Independent T-test, ενώ για 
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τη διερεύνηση διαφορών μεταξύ των τεσσάρων ομάδων σε χρόνο αντίδρασης, χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας και χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

με έναν διϋποκειμενικό παράγοντα και για τον έλεγχο ζευγαρωτών συγκρίσεων 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Bonferonni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σχέση ηλικίας και ηλικίας απώλειας της όρασης συγκριτικά με το χρόνο αντίδρασης σε 

αθλητές και μη αθλητές με πρόβλημα όρασης και με τυπική όραση 

 Σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και ηλικίας απώλειας της όρασης με το χρόνο 

αντίδρασης πεδίου και το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες για αθλητές και μη 

αθλητές με πρόβλημα όρασης, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson. Δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας των ατόμων και της ηλικίας απώλειας 

της όρασής τους. Επίσης δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 

των ατόμων και της ηλικίας απώλειας της όρασης με τα εργαλεία που μετρούσαν το χρόνο 

αντίδρασης των ατόμων σε δεξί και αριστερό χέρι.  

 Αναφορικά με την ηλικία σε αθλητές και μη αθλητές με τυπική όραση δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας και του χρόνου αντίδρασης στην 

εκτέλεση σουτ με δεξί και αριστερό πόδι, της υποδοχής της μπάλας με αριστερό πόδι και του 

χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και με τα δύο χέρια. Στατιστικώς θετική 

συσχέτιση όμως εντοπίστηκε μεταξύ της ηλικίας των ατόμων με το χρόνο αντίδρασης στην 

άσκηση της υποδοχής της μπάλας με το δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .346, p< .05. (βλ. Πίνακα 1)  

 Σχέση χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό άκρο σε αθλητές και μη αθλητές με 

πρόβλημα όρασης 

 Αναφορικά με τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των χρόνων αντίδρασης με τα δύο 

άκρα σε αθλητές με πρόβλημα όρασης και σε άτομα που δεν αθλούνται με πρόβλημα όρασης 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson. Οι συσχετίσεις Pearson που χρησιμοποιήθηκαν 

έδειξαν στατιστικώς θετικές συσχετίσεις (βλ. Πίνακα 1), μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του δεξί σουτ με το χρόνο 

αντίδρασης στην εκτέλεση του αριστερού σουτ, με r = .830, p <.01, με την υποδοχή της μπάλας 
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με δεξί πόδι, με r = .708, p <.01, με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το 

αριστερό πόδι, με r = .754, p = <.01 και με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

το αριστερό χέρι, r = .396, p< .01. Στατιστικώς θετικές συσχετίσεις εντοπίστηκαν, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του 

αριστερού σουτ με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι, με r = .647, p 

<.01 και με αριστερό πόδι r = .651, p <.01. Στατιστικώς θετικές συσχετίσεις εντοπίστηκαν 

μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι με το χρόνο αντίδρασης 

στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .816, p< .01 και με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες 

με αριστερό χέρι, με r = .457, p< .01. Τέλος, στατιστικώς θετική συσχέτιση εμφανίστηκε μεταξύ 

χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι και χρόνου αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, 

με r = .665, p <.01. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του 

χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του δεξιού σουτ και της υποδοχής της μπάλας με δεξί πόδι με 

το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι και μεταξύ του χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι και της υποδοχής της μπάλας με αριστερό 

πόδι με τους χρόνους αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες.  
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Πίνακας 1  

Συσχετίσεις Pearson μεταξύ των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης στα άτομα με πρόβλημα όρασης (Ν=39)  

Μεταβλητές       1       2       3         4          5          6  

1. Σουτ με δεξί       -  
     

2. Σουτ με αριστερό  .830**       -  
    

3. Υποδοχή με δεξί  .708**  
 

    -  
   

4.Υποδοχή με αριστερό  .754**  .651**  .647**       -  
  

5.Εργαστηριακές με δεξί  
    

       -  
 

6.Εργαστηριακές με αριστερό  .396*  
 

.457**       
 

.665**           -  

Σημείωση. * p≤.05 ** p ≤ .01.     

 

 Σχέση χρόνων αντίδρασης με δύο άκρα σε αθλητές με τυπική όραση και σε άτομα που δεν 

αθλούνται με τυπική όραση 

 Για τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των χρόνων αντίδρασης και των δύο άκρων σε 

αθλητές με τυπική όραση και σε άτομα που δεν αθλούνται με τυπική όραση, χρησιμοποιήθηκαν 

και πάλι συσχετίσεις Pearson. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε, (βλ. Πίνακα 2), μεταξύ του 

χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με το δεξί πόδι με το χρόνο αντίδρασης στην 

εκτέλεση του σουτ με το αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r 

= .799, p< .01, με την υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι, με r = .758, p< .01, με την υποδοχή 

της μπάλας με το αριστερό πόδι, με r = .491, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με το δεξί χέρι, με r = .530, p< .01 και με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 
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συνθήκες με το αριστερό χέρι, με r = .502, p< .01. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε επίσης 

μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι με το χρόνο αντίδρασης 

υποδοχής της μπάλας με το δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = 

.738, p = < .01, με το χρόνο αντίδρασης υποδοχής της μπάλας με το αριστερό πόδι, με r = .616, 

p = < .01 με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί χέρι, με  r = .377, p< 

.05 και με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι, r = .345, p < 

.05. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εμφανίστηκε, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε και μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι 

με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, r = .793, p< .01, με το 

χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί χέρι, r = .367, p< .05 και σε 

εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι, r = .383, p< .05. Δεν εμφανίστηκε στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό 

πόδι και των εγκεφαλικών χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό χέρι. Τέλος, παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση στις δύο ομάδες με τυπική όραση, μετά από δίπλευρο έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και 

αριστερό χέρι με r = .673, p< .01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
  

Πίνακας 2  

Συσχετίσεις Pearson μεταξύ της ηλικίας και των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης στα άτομα χωρίς πρόβλημα 

όρασης (Ν=40)  

Μεταβλητές  1  2  3  4  5  6  

1.Ηλικία  -  
     

2. Σουτ με δεξί  
 

-  
    

3. Σουτ με αριστερό  
 

.799**  -  
   

4. Υποδοχή με δεξί  .346*  .758**  .738**  -  
  

5.Υποδοχή με αριστερό  
 

.491**  .616**  .793**  -  
 

6.Εργαστηριακές με δεξί  
 

.530**  .377*  .367*  
 

 -  

7.Εργαστηριακές με αριστερό  
 

.502**  .345*  .383*  
 

.673**  

Σημείωση. * p≤.05  ** p ≤ .01.  

 

 Σύγκριση φύλου με χρόνο αντίδρασης  

  Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ αντρών και γυναικών στο σύνολο των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης σχετικά με το χρόνο αντίδρασης, χρησιμοποιήθηκε το Independent t-test. 

Ο έλεγχος αυτός έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων στο χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί και με αριστερό πόδι, στην 

υποδοχή της μπάλας με το δεξί και το αριστερό πόδι και στο χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί χέρι. Στατιστικώς σημαντική διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ 

αντρών και γυναικών στις δύο πρώτες ομάδες στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με το αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18) = -

2.40, p< .05, οι γυναίκες δηλαδή με κάποιο πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.= 443, Τ.Α.=96) εμφάνισαν 
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μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι σε σύγκριση με 

τους άντρες με κάποιο πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.= 328, Τ.Α.=119). 

 Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ αντρών και γυναικών με τυπική όραση, 

χρησιμοποιήθηκε και πάλι το Independent t-test. Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων των ομάδων τυπικής ανάπτυξης, αθλητών και μη, 

στο χρόνο αντίδρασης πεδίου. Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των φύλων στον εργαστηριακό χρόνο αντίδρασης με δεξί, με t (38) =1.32, p< .05. Οι 

γυναίκες εμφάνισαν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης (Μ.Ο.= 118, Τ.Α.=16) από τους άντρες (Μ.Ο.= 

179, Τ.Α.=121). Στατιστικώς σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και μεταξύ των φύλων στο 

αριστερό χέρι με t (38) = 1.63, p<  .05. Οι γυναίκες (Μ.Ο.= 114, Τ.Α.=22) εμφάνισαν και πάλι 

ταχύτερο χρόνο αντίδρασης από τους άντρες (Μ.Ο.= 195, Τ.Α.=129). 

 Σύγκριση προτίμησης δεξιού και αριστερού χεριού με χρόνο αντίδρασης  

  Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ της προτίμησης των δύο άκρων στο χρόνο 

αντίδρασης των δύο πρώτων ομάδων με πρόβλημα όρασης χρησιμοποιήθηκε το Independent t-

test, το οποίο έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ προτίμησης 

δεξιού και αριστερού άκρου με τις διάφορες ασκήσεις χρόνου αντίδρασης κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. 

 Σχετικά με τη διερεύνηση διαφορών μεταξύ της προτίμησης των δύο άκρων στο χρόνο 

αντίδρασης των δύο ομάδων με τυπική όραση βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 

της προτίμησης των δύο άκρων μόνο στην περίπτωση του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με δεξί χέρι, με t (37) = -3.43, p<  .01. Στη συγκεκριμένη άσκηση τo δεξί χέρι (Μ.Ο.= 

148, Τ.Α.=92) είναι ταχύτερο από το αριστερό (Μ.Ο.= 330, Τ.Α.=169). 
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 Σύγκριση των δύο αθλημάτων σχετικά με το χρόνο αντίδρασης στην ομάδα αθλητών με 

πρόβλημα όρασης 

 Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο αθλημάτων στο χρόνο αντίδρασης των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης χρησιμοποιήθηκε το Independent t-test. Στατιστικώς σημαντική 

διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των δύο αθλημάτων στο χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του 

σουτ με δεξί πόδι στην πρώτη ομάδα των ατόμων με πρόβλημα όρασης και την ιδιότητα του 

αθλητή, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18) = 3.65, p< .05. Πιο 

συγκεκριμένα μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με το δεξί πόδι εμφάνισαν 

οι αθλητές του ποδοσφαίρου (Μ.Ο.= .525, Τ.Α.=.116) σε σχέση με τους αθλητές του γκόλμπολ 

(Μ.Ο.= .397, Τ.Α.=.034). Στατιστικώς σημαντική διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των δύο 

αθλημάτων στο χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι στα δύο αθλήματα, 

μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18) = 2.62, p< .05. Οι αθλητές του 

ποδοσφαίρου (Μ.Ο.= .521, Τ.Α.=.118) εμφάνισαν και σε αυτή την περίπτωση μεγαλύτερο χρόνο 

αντίδρασης απ' ότι οι αθλητές του γκόλμπολ (Μ.Ο.= .420, Τ.Α.=.051). Στατιστικώς σημαντική 

διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των δύο αθλημάτων του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18)= 2.81, 

p< .05. Οι αθλητές του ποδοσφαίρου με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.= .542, Τ.Α.=.116) εμφάνισαν 

και πάλι μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης σε σχέση με τους αθλητές του γκόλμπολ (Μ.Ο.= .431, 

Τ.Α.=.060). Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στα δύο αθλήματα στο χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί χέρι. Τέλος, βρέθηκε οριακά στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αθλημάτων στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με το αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18) = 

2.09, p = .051. Σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε και πάλι μεγαλύτερος χρόνος αντίδρασης στους 

αθλητές του ποδοσφαίρου (Μ.Ο.= 364.83, Τ.Α.=31.65) απ' ότι στους αθλητές του γκόλμπολ 

(Μ.Ο.= 313.09, Τ.Α.=64.51). 
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 Σύγκριση των δύο αθλημάτων σχετικά με το χρόνο αντίδρασης στην ομάδα των αθλητών 

με τυπική όραση 

  Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο αθλημάτων στο χρόνο αντίδρασης των 

αθλητών  με τυπική όραση χρησιμοποιήθηκε και πάλι το Independent t-test. Αναφορικά με την 

τρίτη ομάδα και τα άτομα τυπικής ανάπτυξης με την ιδιότητα του αθλητή βρέθηκαν και πάλι 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ του ποδοσφαίρου και άλλου αθλήματος στο χρόνο 

αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με το δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με t (18) = 2.74, p< .05. Ο χρόνος αντίδρασης στο άθλημα του ποδοσφαίρου 

(Μ.Ο.= .398, Τ.Α.=.040) ήταν μεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης άλλου αθλήματος (Μ.Ο.= 

.355, Τ.Α.=.030). Εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ του ποδοσφαίρου και 

άλλου αθλήματος στο χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με το αριστερό πόδι, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με t (18)= 2.46, p< .05. Ο χρόνος αντίδρασης στο 

άθλημα του ποδοσφαίρου (Μ.Ο.= .397, Τ.Α.=.042) ήταν μεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης 

άλλου αθλήματος (Μ.Ο.= .352, Τ.Α.=.041). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ του ποδοσφαίρου και του άλλου αθλήματος στο χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με το δεξί και με το αριστερό πόδι και στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με το δεξί και το αριστερό χέρι. 

 Σχέσεις διαφορετικών ασκήσεων χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό άκρο και για τις 

4 ομάδες ατόμων συνολικά 

 Αναφορικά με τις συσχετίσεις μεταξύ των ασκήσεων των χρόνων αντίδρασης για το 

σύνολο των τεσσάρων ομάδων, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson μεταξύ των ασκήσεων 

(βλ. Πίνακα 3). Εντοπίστηκε στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην 

εκτέλεση του δεξιού σουτ σε σχέση με το αριστερό, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .835, p< .01. Εμφανής είναι η στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ 

του χρόνου αντίδρασης στο δεξί σουτ σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .760, p< .01. 
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Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στο δεξί σουτ σε 

σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο 

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .711, p< .01. Αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης στην 

υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι και το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί 

χέρι υπάρχει στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, 

με r = .485, p< .01. Σχετικά με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι σε 

σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες στο αριστερό χέρι υπάρχει και πάλι 

στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r = .549, p< 

.01. Αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με το αριστερό πόδι σε σχέση με 

το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι βρέθηκε στατιστικώς θετική 

συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r = .726, p< .01. Σχετικά με το 

χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με το αριστερό πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης 

στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι βρέθηκε επίσης στατιστικώς θετική συσχέτιση, 

μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r = .710, p< .01. Σχετικά με το χρόνο 

αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με το αριστερό πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι υπήρχε στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο 

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .405, p< .01. Όσον αφορά το χρόνο αντίδρασης στην 

εκτέλεση σουτ με το αριστερό πόδι και το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

αριστερό χέρι υπάρχει στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .425, p< .01. Αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με δεξί πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό 

πόδι εντοπίστηκε στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, r = .841, p< .01. Όσον αφορά το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με δεξί πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι 

εντοπίστηκε στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r 

= .463, p< .01. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε και ανάμεσα στο χρόνο αντίδρασης στην 
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υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι και το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r = .542, p< .01. Σχετικά με το 

χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης 

σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, r = .436, p< .01. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε 

και μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι και το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r 

= .411, p< .01. Όσον αφορά το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι σε 

σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι υπήρξε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = 

.780, p< .01. 

 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε σχέση με χρόνους αντίδρασης για τις 4 ομάδες 

ατόμων συνολικά  

 Αναφορικά με τις συσχετίσεις των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, δηλαδή της 

εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και του ψυχωτισμού με το χρόνο αντίδρασης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις Pearson. Δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικώς σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των τριών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των διαφορετικών 

ασκήσεων χρόνων αντίδρασης υπό τις διαφορετικές συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας σε σχέση με χρόνους αντίδρασης για τις 4 ομάδες 

ατόμων συνολικά 

 Αναφορικά με τη συσχέτιση μεταξύ άγχους και κατάθλιψης με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες και το χρόνο αντίδρασης πεδίου χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις 

Pearson (βλ. Πίνακα 3). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του 

άγχους και της κατάθλιψης και του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του δεξιού σουτ. 

Στατιστικώς θετική συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση 
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σουτ με το αριστερό πόδι και του άγχους, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με 

r = .222, p = .049, όπως και με την κατάθλιψη, με r = .210, p = .063. Εντοπίστηκε στατιστικώς 

θετική συσχέτιση, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ χρόνου 

αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι και άγχους, με r = .222, p = .049, όπως και 

με την κατάθλιψη, με r = .211, p = .063. Δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι και άγχους, ενώ βρέθηκε οριακά 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με 

αριστερό πόδι και κατάθλιψης, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .218, p 

= .054. Παρουσιάστηκαν τέλος στατιστικώς θετικές συσχετίσεις, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί χέρι 

και του άγχους, με r = .254, p = .05, όπως και με την κατάθλιψη με r = .302, p = .01 και σε 

εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι σε σχέση με το άγχος, με r = .250, p = .05 και την 

κατάθλιψη, με r = .233, p = .05. 
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Πίνακας 3 

Συσχετίσεις Pearson μεταξύ των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης και χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας στο σύνολο 

των τεσσάρων ομάδων (Ν=79) 

 

Μεταβλητές  
1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Σουτ με δεξί  -  
       

2.Σουτ με αριστερό  .835**  -  
      

3.Υποδοχή με δεξί  .760**  .726**  -  
     

4.Υποδοχή με αριστερό  .711**  .710**  .841**  -  
    

5. Εργαστηριακές με δεξί  .485**  .405**  .463**  .436**  -  
   

6. Εργαστηριακές με αριστερό  .549**  .425**  .542**     .411**     .780**  -  
  

7. Άγχος  
 

.222*  .222*  
 

.254*  .250*  -  
 

8. Κατάθλιψη  
 

.210 *** .211 *** .218 *** .302**  .233*  
 

-  

 

Σημείωση. * p≤ .05  ** p ≤ .01 *** επίπεδο σημαντικότητας κοντά στο .05. 

 

Σχέσεις διαφορετικών ασκήσεων χρόνων αντίδρασης μεταξύ δεξιών-αριστερών άκρων για 

την ομάδα αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης 

 Αναφορικά με τις συσχετίσεις μεταξύ των ασκήσεων των χρόνων αντίδρασης στους 

αθλητές με πρόβλημα όρασης, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 4). Ο 

χρόνος αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με δεξί πόδι είχε στατιστικώς θετική συσχέτιση, μετά 

από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση 

σουτ με αριστερό πόδι, με r = .875, p< .01, με την υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι, με r = .718, 
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p< .01, με την υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, με r = .790, p< .01 και οριακά 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

αριστερό χέρι, με r = .443, p = .05. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με δεξί πόδι και χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με δεξί χέρι. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ χρόνου αντίδρασης 

στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με το δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .780, p< .01, 

με την υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, με r = .811, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι και στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι με r = .446, p = .049. Δεν εντοπίστηκε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό 

πόδι και χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Στατιστικώς θετική 

συσχέτιση υπήρχε και μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι σε 

σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .854, p< .01 και με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι, με r = .485, p< .05. Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι σε 

σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Οριακά στατιστικώς 

θετική συσχέτιση υπήρξε μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι 

και χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .440, p = .052. Δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι και χρόνου αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι. Εμφανής ήταν η στατιστικώς θετική συσχέτιση 

μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι σε σχέση με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .466, p = .05. 
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Χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης για την ομάδα 

αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης 

 Αναφορικά με τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, δηλαδή της εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και του ψυχωτισμού με το χρόνο 

αντίδρασης, χρησιμοποιήθηκαν και πάλι οι συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 4). Δεν 

εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση 

σουτ με δεξί πόδι, στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι, στην υποδοχή της μπάλας με δεξί και 

αριστερό πόδι και στο χρόνο αντίδρασης σε  εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι και των 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκε στατιστικώς αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι και 

εξωστρέφειας, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = -.548, p< .05. Τέλος, 

δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι με τον ψυχωτισμό και το νευρωτισμό.  

Χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας σε σχέση με χρόνο αντίδρασης για την ομάδα αθλητών 

με κάποιο πρόβλημα όρασης 

 Αναφορικά με τη συσχέτιση του άγχους και της κατάθλιψης με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες και το χρόνο αντίδρασης πεδίου, χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις 

Pearson. Δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης 

στην εκτέλεση σουτ με δεξί και αριστερό πόδι, της υποδοχής της μπάλας με δεξί και αριστερό 

πόδι  και του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και αριστερό χέρι και των 

χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας. 
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Πίνακας 4  

Συσχετίσεις Pearson μεταξύ των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης και χαρακτηριστικών προσωπικότητας στην ομάδα 

αθλητών με πρόβλημα όρασης (Ν=20)  

Μεταβλητές  1  2  3  4  5  6  7  

1. Σουτ με δεξί  -  
      

2.Σουτ με αριστερό  .875**  -  
     

3.Υποδοχή με δεξί  .718**  .780**  -  
    

4.Υποδοχή με αριστερό  .790**  .811**  .854**  -  
   

5. Εργαστηριακές με δεξί  
   

.440 *** -  
  

6. Εργαστηριακές με αριστερό  .443 *** .446*  .485*     
 

   .466*  -  
 

7. Εξωστρέφεια  
     

-.548*  -  

        
 

Σημείωση. * p≤ .05  ** p ≤ .01 *** επίπεδο σημαντικότητας κοντά στο .05. 

 

Σχέσεις διαφορετικών ασκήσεων χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό άκρο για την 

ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του αθλητή  

 Αναφορικά με τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των ασκήσεων και των συνθηκών των 

χρόνων αντίδρασης, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 5). Εντοπίστηκε 

στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με το 

χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση αριστερού σουτ, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .770, p< .01, με την υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι, με r = .698, p< 

.01, με την υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, με r = .695, p< .01. Δεν εντοπίστηκε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με 
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το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Οριακά στατιστικώς θετική 

συσχέτιση υπήρχε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .445, p = .056. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ 

του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση αριστερού σουτ με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή 

της μπάλας με το δεξί πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .457, p = 

.049. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή 

της μπάλας με δεξί πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το 

αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .728, p< .01, με το 

χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, με r = .470, p< .05. Δεν 

εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της εκτέλεσης σουτ με το αριστερό 

πόδι με την υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με δεξί και με αριστερό χέρι. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι και του χρόνου 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό 

πόδι με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι, όπως και με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι. Εμφανής ήταν η στατιστικώς θετική 

συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι σε σχέση με 

το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε, r = .794, p< .01. 

Σχέση χαρακτηριστικών προσωπικότητας με χρόνο αντίδρασης για την ομάδα ατόμων με 

πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του αθλητή 

 Αναφορικά με τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, δηλαδή της εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και του ψυχωτισμού με το χρόνο 

αντίδρασης, χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 5). Δεν εντοπίστηκαν 
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στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ 

με τον ψυχωτισμό και το νευρωτισμό. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ του χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με την εξωστρέφεια, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, με r = .464, p< .05. Δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση αριστερού σουτ, στην υποδοχή της μπάλας με 

δεξί και αριστερό πόδι, στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και με 

αριστερό χέρι με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. 

Σχέση χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας με το χρόνο αντίδρασης για την ομάδα ατόμων 

με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του αθλητή 

 Αναφορικά με τη διερεύνηση χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας και συγκεκριμένα, για 

το άγχος και την κατάθλιψη σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης σε                            

εργαστηριακές συνθήκες και το χρόνο αντίδρασης πεδίου χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις 

Pearson (βλ. Πίνακα 5). Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ, αριστερού σουτ, χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με δεξί και αριστερό χέρι με τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας. Εντοπίστηκε οριακά 

στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί 

πόδι και της κατάθλιψης, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .454, p = 

.051. Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην 

υποδοχή της μπάλας με το δεξί και με αριστερό πόδι με το άγχος. Εμφανής ήταν η στατιστικώς 

θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι 

και της κατάθλιψης, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .475, p< .05.  
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Πίνακας 5  

Συσχετίσεις Pearson μεταξύ των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης, χαρακτηριστικών προσωπικότητας  και 

χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας στην ομάδα των ατόμων με πρόβλημα όρασης (Ν=19)  

Μεταβλητές  1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Σουτ με δεξί  -  
       

2.Σουτ με αριστερό  .770**  -  
      

3.Υποδοχή με δεξί  .698**  .457*  -  
     

4.Υποδοχή με αριστερό  .695**  
 

.728**  -  
    

5. Εργαστηριακές με δεξί  
    

-  
   

6. Εργαστηριακές με αριστερό  .445***  
 

.470*     
 

   

.794**  
-  

  

7. Εξωστρέφεια  .464*  
     

-  

 

8. Κατάθλιψη  
  

.454***  .475*  
   

-  

 

Σημείωση. * p≤ .05  ** p ≤ .01 *** επίπεδο σημαντικότητας κοντά στο .05. 

 

Σχέσεις διαφορετικών ασκήσεων χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό άκρο για την 

ομάδα αθλητών με τυπική όραση  

 Αναφορικά με τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των ασκήσεων των χρόνων 

αντίδρασης, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 6). Στατιστικώς θετική 

συσχέτιση εμφανίστηκε, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με το χρόνο αντίδρασης σε εκτέλεση αριστερού σουτ, r 

= .717, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι, r = .528, p< 

.05, με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι, r = .464, p< .05 και 

με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι, r = .548, p< .05. Δεν 
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εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση 

δεξιού και αριστερού σουτ με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό 

χέρι. Ο χρόνος αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι δεν είχε στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις με το χρόνο αντίδρασης υποδοχής της μπάλας με δεξί πόδι. Στατιστικώς 

θετική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι 

και του χρόνου αντίδρασης υποδοχής της μπάλας με αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε, με r = .556, p< .05. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι και του 

χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και αριστερό χέρι. Εμφανής ήταν η 

στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το 

δεξί πόδι και του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .714, p< .01. Δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί 

πόδι και με το αριστερό πόδι σχετικά με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

δεξί και αριστερό χέρι. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ χρόνου αντίδρασης 

σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι συγκριτικά με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες με αριστερό χέρι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .525, p<  

.05. 

Σχέση χαρακτηριστικών προσωπικότητας με χρόνο αντίδρασης για την ομάδα αθλητών με 

τυπική όραση  

 Αναφορικά με τη διερεύνηση της συσχέτισης χαρακτηριστικών προσωπικότητας, δηλαδή 

της εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και του ψυχωτισμού με το χρόνο αντίδρασης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 6). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ, αριστερού 

σουτ, στην υποδοχή της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι, σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί 

χέρι με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Στατιστικώς αρνητική συσχέτιση εντοπίστηκε 
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μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι με τον ψυχωτισμό, 

μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = -.590, p< .01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες τόσο μικρότερος είναι ο 

ψυχωτισμός. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης 

σε εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι σε σχέση με το νευρωτισμό και την 

εξωστρέφεια. 

Σχέση χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας με το χρόνο αντίδρασης για την ομάδα αθλητών 

με τυπική όραση  

 Αναφορικά με τη διερεύνηση της συσχέτισης του άγχους με την κατάθλιψη με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και το χρόνο αντίδρασης πεδίου για τους αθλητές με 

τυπική όραση χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 6). Οριακά στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με το 

άγχος με r= .421, p= .064. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε, μετά από δίπλευρο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση δεξιού σουτ με την 

κατάθλιψη με r = .593, p< .01. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε, μετά από δίπλευρο έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε και μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό 

πόδι και του άγχους, με r = .474, p<  .05, όπως και με την κατάθλιψη, r = .540, p< .05. Οριακά 

στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης, μετά από δίπλευρο 

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι με το άγχος, με r = 

.430, p = .059. Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης 

στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι με την κατάθλιψη. Οριακά στατιστικώς θετική 

συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό 

πόδι σε σχέση με το άγχος, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = .436, p = 

.055 και με την κατάθλιψη, με r = .453, p< .05. Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι και άγχους. 

Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές 
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συνθήκες με δεξί χέρι και κατάθλιψης, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r = 

.490, p<  .05. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης 

σε εργαστηριακές συνθήκες με το αριστερό χέρι σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

ψυχοπαθολογίας. 

Πίνακας 6  

Συσχετίσεις Pearson  των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και χαρακτηριστικών 

ψυχοπαθολογίας στην ομάδα των αθλητών με τυπική όραση (Ν=20)  

Μεταβλητές  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.Σουτ δεξί  -  

        

2.Σουτ αριστερό  .717**  -  

       

3.Υποδοχή δεξί  .528**  

 

-  

      

4.Υποδοχή αριστερό  .464*  .556*  .714*  -  

     

5.Εργαστηριακές 

δεξί  
.548*  

   

-  

    

6. Εργαστηριακές   

αριστερό  
    

.525*  -  

   

7. Ψυχωτισμός  

     

-.590**  -  

  

8. Άγχος  .421***  .474*  .430***  .436***  

   

-  

 

9. Κατάθλιψη  .593**  .540*  

 

.453*  .490*  

   

-  

Σημείωση. * p≤ .05 ** p ≤ .01 ***  επίπεδο σημαντικότητας κοντά στο .05. 

 

Σχέσεις διαφορετικών ασκήσεων χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό άκρο για την 

ομάδα ατόμων με τυπική όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή  

 Αναφορικά με τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των ασκήσεων των χρόνων 

αντίδρασης, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson (βλ. Πίνακα 7). Στατιστικώς θετική 

συσχέτιση υπήρχε, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην 

εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι, με r =.802, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 
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μπάλας με δεξί πόδι, με r =.760, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με 

δεξί χέρι, r =.715, p< .01 και με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το 

αριστερό χέρι, με r =.602, p< .01. Δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί πόδι σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης στην 

υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι. Στατιστικώς θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν, μετά 

από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του 

σουτ με αριστερό πόδι με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι, με r 

=.825, p< .01, με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, με r =.564, 

p< .01, με τους χρόνους αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί, με r =.523, p< .05, και 

με αριστερό χέρι, με r =.480, p< .05. Στατιστικώς θετική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ χρόνου 

αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το δεξί πόδι με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της 

μπάλας με το αριστερό πόδι, μετά από δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r =.779, p< 

.01, με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί r =.611, p< .05, και με 

αριστερό χέρι, r =.602, p< .01. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

του χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με το αριστερό πόδι και των εγκεφαλικών 

χρόνων αντίδρασης με δεξί και αριστερό χέρι. Στατιστικώς θετική συσχέτιση εντοπίστηκε 

μεταξύ χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό και με δεξί χέρι, μετά από 

δίπλευρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με r =.852, p< .01. 

Σχέση χαρακτηριστικών προσωπικότητας με χρόνο αντίδρασης για την ομάδα ατόμων με 

τυπική όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή  

  Αναφορικά με τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, δηλαδή της 

εξωστρέφειας, του νευρωτισμού και του ψυχωτισμού με το χρόνο αντίδρασης για την ομάδα των 

αθλητών με τυπική όραση, χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις Pearson. Δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί 

πόδι, με αριστερό πόδι, στην υποδοχή της μπάλας με δεξί και με αριστερό πόδι, στο χρόνο 
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αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και με αριστερό χέρι σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας.  

Χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας με χρόνο αντίδρασης για την ομάδα ατόμων με τυπική 

όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή 

 Αναφορικά με τη διερεύνηση της συσχέτισης άγχους και κατάθλιψης με το χρόνο 

αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες και χρόνο αντίδρασης πεδίου, χρησιμοποιήθηκαν οι 

συσχετίσεις Pearson. Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ χρόνου 

αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί και αριστερό πόδι, στην υποδοχή της μπάλας με 

δεξί και με αριστερό πόδι, στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και με 

αριστερό χέρι με τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας. 

Πίνακας 7  

Συσχετίσεις Pearson  μεταξύ των διαφορετικών χρόνων αντίδρασης, χαρακτηριστικών προσωπικότητας  και 

χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας στην ομάδα των ατόμων με τυπική όραση (Ν=20)  

Μεταβλητές  1  2  3  4  5  6  

1.Σουτ με δεξί  -  

     

2.Σουτ με αριστερό  .802**  -  

    

3.Υποδοχή με δεξί  .760**  .825**  -  

   

4.Υποδοχή με αριστερό  

 

.564**  .779**  -  

  

5.Εργαστηριακές με δεξί  .715**  .523*    .611*  

 

-  

 

6. Εργαστηριακές με αριστερό  .602**  .480*  .602**  

 

.852**  -  

Σημείωση. * p≤ .05  ** p ≤ .01.  
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Σύγκριση χρόνου αντίδρασης στην κάθε ομάδα 

 Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των ομάδων στο χρόνο αντίδρασης, στα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και στα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανσης με έναν διϋποκειμενικό παράγοντα, τον πληθυσμό, με τέσσερα επίπεδα, 

τις τέσσερις ομάδες του δείγματος. Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για την κάθε ομάδα πληθυσμού.  

Χρόνος αντίδρασης πεδίου σε εκτέλεση σουτ με δεξί πόδι-σύγκριση των ομάδων 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των 4 

ομάδων του δείγματος στο χρόνο αντίδρασης της εκτέλεσης του σουτ με δεξί πόδι, με F (3,75)= 

6, 965 και p< .001 (βλ. Γράφημα 1). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι η 

πρώτη ομάδα του δείγματος, οι αθλητές με πρόβλημα όρασης στην άσκηση πεδίου με το δεξί 

πόδι δεν παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη δεύτερη ομάδα ατόμων 

με τύφλωση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή. Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (p< .05) ανάμεσα στην ομάδα των αθλητών με πρόβλημα όρασης 

(Μ.Ο.=.448) σε σύγκριση με την ομάδα αθλητών με τυπική όραση (Μ.Ο.=.375). Ανάμεσα στην 

πρώτη ομάδα των αθλητών με πρόβλημα όρασης σε σύγκριση με την ομάδα ατόμων με τυπική 

όραση δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά. Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ατόμων με 

πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.492) σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα 

ατόμων με τυπική όραση με την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.375) παρουσιάστηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (p< .01). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

δεύτερης ομάδας ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του αθλητή σε σύγκριση με 

την τέταρτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή. Τέλος, η σύγκριση 

μεταξύ της ομάδας των αθλητών με τυπική όραση σε σχέση με άτομα χωρίς την ιδιότητα του 

αθλητή δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 
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Χρόνος αντίδρασης πεδίου σε εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων στο χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με αριστερό πόδι, με F (3,75)= 9, 

857 και p< .001 (βλ. Γράφημα 1). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι η 

πρώτη ομάδα του δείγματος, οι αθλητές με πρόβλημα όρασης στην άσκηση πεδίου με το 

αριστερό πόδι δεν παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη δεύτερη 

ομάδα ατόμων με τύφλωση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή. Ανάμεσα στην ομάδα αθλητών με 

πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.445) σε σύγκριση με την ομάδα των αθλητών με τυπική όραση 

(Μ.Ο.=.372) εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .05). Ανάμεσα στην πρώτη 

ομάδα των αθλητών με πρόβλημα όρασης σε σύγκριση με την ομάδα ατόμων με τυπική όραση 

δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ατόμων με 

πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.514) σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση με 

την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.372) εμφανίζονται και πάλι στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

(p< .01). Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του 

αθλητή (Μ.Ο.=.514) σε σύγκριση με την τέταρτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση (Μ.Ο.=.421) 

χωρίς την ιδιότητα του αθλητή υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). H σύγκριση 

μεταξύ της ομάδας των αθλητών με τυπική όραση σε σχέση με άτομα χωρίς την ιδιότητα του 

αθλητή δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 
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Γράφημα 1. Διαφορές του χρόνου αντίδρασης στις τέσσερις ομάδες ατόμων  

στην άσκηση του σουτ με δεξί και αριστερό πόδι. 

 

Χρόνος αντίδρασης πεδίου σε υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι-σύγκριση των ομάδων 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

στο χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι, με F (3,75)= 11,434 και p< .001 

(βλ. Γράφημα 2). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι η ομάδα των 

ατόμων με δυσχέρεια στην όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.564)  σε σύγκριση με 

την ομάδα των αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.460) παρουσίασε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (p< .01). Η σύγκριση μεταξύ της ομάδας αθλητών με πρόβλημα όρασης με 

την ομάδα των αθλητών με τυπική όραση δεν εμφάνισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Δεν 

εντοπίζονται επίσης στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της πρώτης ομάδας των αθλητών 

με πρόβλημα όρασης με την ομάδα ατόμων με τυπική όραση. Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα 

ατόμων με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.564) σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα ατόμων με τυπική 

όραση με την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.392) εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

(p< .01). Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του 

αθλητή (Μ.Ο.=.564) σε σύγκριση με την τέταρτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση χωρίς την 

ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.457) εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). 
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Ανάμεσα στην ομάδα των αθλητών με τυπική όραση και την ομάδα ατόμων χωρίς την ιδιότητα 

του αθλητή με τυπική όραση δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές.  

Χρόνος αντίδρασης πεδίου σε υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων στο χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι, με F (3,75)= 10, 

937 και p< .001 (βλ. Γράφημα 2). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι 

ανάμεσα στην ομάδα των ατόμων με δυσχέρεια στην όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή 

(Μ.Ο.=.563) σε σύγκριση με την ομάδα των αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.475) 

παρουσιάστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). Ανάμεσα στην ομάδα αθλητών με 

πρόβλημα όρασης σε σύγκριση με την ομάδα των αθλητών με τυπική όραση, όπως και με την 

ομάδα ατόμων με τυπική όραση δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Ανάμεσα 

στη δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=.563) σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα 

ατόμων με τυπική όραση με την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.408) εμφανίζονται στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (p< .01). Ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς 

την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.563) σε σύγκριση με την τέταρτη ομάδα ατόμων με τυπική όρα  

ση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=.451) υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< 

.01). H σύγκριση μεταξύ της ομάδας των αθλητών με τυπική όραση σε σχέση με άτομα χωρίς 

την ιδιότητα του αθλητή δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 
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Γράφημα 2. Διαφορές του χρόνου αντίδρασης στις τέσσερις ομάδες ατόμων  

στην άσκηση της υποδοχής της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι. 

 

Χρόνος αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες δεξιού χεριού-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι, με F (3,75)= 

15,323 και p< .001 (βλ. Γράφημα 3). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι 

η σύγκριση της πρώτης ομάδας του δείγματος των αθλητών με πρόβλημα όρασης στην άσκηση 

πεδίου με το αριστερό πόδι δεν παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη 

δεύτερη ομάδα ατόμων με τύφλωση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή. Η σύγκριση της ομάδας των 

αθλητών με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=382) με την ομάδα των αθλητών με τυπική όραση 

(Μ.Ο.=.171) έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). Η σύγκριση της πρώτης ομάδας 

των αθλητών με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=382) με την ομάδα ατόμων με τυπική όραση 

(Μ.Ο.=164) παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). Η σύγκριση μεταξύ της 

δεύτερης ομάδας ατόμων με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=356) με την τρίτη ομάδα ατόμων με 

τυπική όραση με την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=171) έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

(p< .01). Η σύγκριση μεταξύ της δεύτερης ομάδας ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την 

ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=356) με την τέταρτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση χωρίς την 
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ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=164) έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01), ενώ μεταξύ 

της ομάδας των αθλητών με τυπική όραση με τα άτομα χωρίς την ιδιότητα του αθλητή δεν 

έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές.  

Χρόνος αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες αριστερού χεριού-σύγκριση των ομάδων 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

στο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι, με F (3,75)= 12,572 και p< 

.001 (βλ. Γράφημα 3). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni έδειξε ότι δεν 

εμφανίστηκαν διαφορές μεταξύ της πρώτης ομάδας του δείγματος, των αθλητών με πρόβλημα 

όρασης στην άσκηση πεδίου με το αριστερό πόδι σε σχέση με τη δεύτερη ομάδα ατόμων με 

τύφλωση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή. Η ομάδα αθλητών με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=333) 

σε σύγκριση με την ομάδα των αθλητών με τυπική όραση (Μ.Ο.=174) έδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (p< .01). Η πρώτη ομάδα των αθλητών με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=333) 

σε σύγκριση με την ομάδα ατόμων με τυπική όραση (Μ.Ο.=187) έδειξε στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές (p< .01). Η δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης (Μ.Ο.=364) σε σύγκριση με 

την τρίτη ομάδα ατόμων με τυπική όραση με την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=174) εμφανίζει 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p< .01). Η δεύτερη ομάδα ατόμων με πρόβλημα όρασης 

χωρίς την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=364) σε σύγκριση με την τέταρτη ομάδα ατόμων με 

τυπική όραση χωρίς την ιδιότητα του αθλητή (Μ.Ο.=187) έδειξε στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές (p< .01). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας των 

αθλητών με τυπική όραση σε σχέση με άτομα χωρίς την ιδιότητα του αθλητή με τυπική όραση. 
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Γράφημα 3. Διαφορές του χρόνου αντίδρασης στις τέσσερις ομάδες ατόμων  

στην άσκηση του εργαστηριακού χρόνου αντίδρασης με δεξί και αριστερό χέρι. 

 

Ψυχωτισμός-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων στον ψυχωτισμό, με F (3,75)= 1,399 και p= .250 και ο έλεγχος ζευγαρωτών 

συγκρίσεων Bonferonni, όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές σε σύγκριση ανά δύο των ομάδων στο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, τον 

ψυχωτισμό. 

Νευρωτισμός-σύγκριση των ομάδων 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων 

στο νευρωτισμό, με F (3,75)= 1,964 και p= .127 και ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων 

Bonferonni, όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε 

σύγκριση ανά δύο των ομάδων στο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, το νευρωτισμό. 

Εξωστρέφεια-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων στην εξωστρέφεια, με F (3,75)= 403 και p= .751 και ο έλεγχος ζευγαρωτών 
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συγκρίσεων Bonferonni, όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές σε σύγκριση ανά δύο των ομάδων στο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, την 

εξωστρέφεια. 

Ψεύδος-σύγκριση των ομάδων 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων στο ψεύδος, με F (3,75)= 1,366 και p= .260 και ο έλεγχος ζευγαρωτών 

συγκρίσεων Bonferonni, όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές σε σύγκριση ανά δύο των ομάδων στο ψεύδος. 

Άγχος-σύγκριση των ομάδων 

 Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων στο άγχος, με F (3,75)= 1,487 και p= .225 και ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων 

Bonferonni, όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε 

σύγκριση ανά δύο των ομάδων, στο χαρακτηριστικό ψυχοπαθολογίας, το άγχος. 

Κατάθλιψη-σύγκριση των ομάδων 

 Τέλος, δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στην 

κατάθλιψη, με F (3,75)= 2,614 και p= .057 και ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferonni, 

όπως ήταν φυσικό, έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σύγκριση ανά 

δύο των ομάδων, στο χαρακτηριστικό ψυχοπαθολογίας, την κατάθλιψη. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο χρόνο 

αντίδρασης στους ενήλικες και πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου αυξάνεται 

και ο χρόνος αντίδρασής του, ενώ όσο πιο νέος είναι κάποιος τόσο ταχύτερο χρόνο αντίδρασης 

εμφανίζει (Kaya, 2016· Kosinski, 2008· Παυλίδου 2006· Χατζηθεοδώρου, 2008). Το γεγονός ότι 

η ηλικία παρουσιάζει συσχέτιση με το χρόνο αντίδρασης του ατόμου είτε σε πραγματικές 

συνθήκες ή σε συνθήκες εργαστηρίου επιβεβαιώθηκε μόνο στην περίπτωση του χρόνου 

αντίδρασης πεδίου στην άσκηση με την υποδοχή της μπάλας με δεξί πόδι στο δείγμα με τυπική 

όραση. Στις υπόλοιπες ασκήσεις του χρόνου αντίδρασης δεν υπήρχε κάποια συσχέτιση με την 

ηλικία των ατόμων. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να συμβαίνει, καθώς η άσκηση της υποδοχής της 

μπάλας ήταν περισσότερο απαιτητική και σε συνδυασμό με την εναλλαγή σε αυτήν από την 

άσκηση του σουτ έκανε το έργο των συμμετεχόντων περισσότερο δύσκολο κι έτσι 

εμφανίστηκαν εκεί οι συσχετίσεις που υπήρχαν με την ηλικία των συμμετεχόντων. Ένα άλλο 

ενδεχόμενο είναι ότι επηρεάζει το μέγεθος του δείγματος των ατόμων το οποίο έλαβε μέρος 

στην έρευνα.  

 Αναφορικά με την ηλικία απώλειας της όρασης θα περίμενε κάποιος ότι έχει συσχέτιση 

με το χρόνο αντίδρασης. Η βιβλιογραφία περισσότερο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι τα άτομα 

με την αύξηση της ηλικίας τους αποκτούν δυσχέρειες στην όρασή τους (Horowitz, Reinhardt, & 

Raykov, 2007). Aρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ ατόμων που έχασαν την όρασή τους εκ γενετής και ατόμων με τυπική όραση 

στον απλό χρόνο αντίδρασης στα ακουστικά ερεθίσματα, παρ' όλα αυτά οι διαφορές που 

βρέθηκαν έδειξαν τα άτομα με τύφλωση εκ γενετής να είναι ταχύτερα (Collignon et al., 2006· 

Colignon & De Volder, 2009). Παρ' όλα αυτά αναφέρεται ότι άτομα που είναι τυφλά εκ γενετής 

παρουσιάζουν πολλές φορές καλύτερη απόδοση σε δραστηριότητες που απαιτούν την ηχητική 

αναγνώριση από άτομα με τυπική όραση (Collignon et al., 2006 ·Gandhi et al. 2013). Άλλη 
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έρευνα δείχνει ότι ο απλός χρόνος αντίδρασης στα ακουστικά ερεθίσματα στα υποκείμενα με 

μερική τύφλωση είναι πιο μεγάλος από τα υποκείμενα με τυπική όραση (Juodžbalienė & 

Muckus, 2006). Ο χρόνος αντίδρασης απώλειας της όρασης σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης 

ερευνήθηκε και το επιχείρημα περί της συσχέτισης της ηλικίας της απώλειας ή μείωσης της 

όρασης με το χρόνο αντίδρασης δεν επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. 

Αυτό ενδέχεται να συνέβη, αφού πρόκειται για συγκεκριμένο δείγμα που έλαβε μέρος στην 

έρευνα και στο γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν μόνο άτομα με τύφλωση αλλά και με βαριά 

οπτική αναπηρία, όπως και άτομα που δεν έχασαν την όρασή τους ή αυτή διαφοροποιήθηκε εκ 

γενετής ή στη βρεφική και παιδική ηλικία, αλλά και με το πέρας των χρόνων ακόμα και στην 

ενήλικη ζωή. Σκόπιμη κρίνεται επομένως περαιτέρω έρευνα σχετική με την απώλεια της όρασης 

και το χρόνο αντίδρασης σε άτομα με πρόβλημα όρασης. 

 Αναμενόμενο ήταν να παρατηρηθούν συσχετίσεις του χρόνου αντίδρασης στις διάφορες 

ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν, σουτ και υποδοχή, στις διαφορετικές συνθήκες, 

εργαστηριακές συνθήκες και συνθήκες πραγματικότητας και μεταξύ των δύο άκρων, αριστερό 

και δεξί. Ο χρόνος αντίδρασης αποτελεί μια γνωστική, αντιληπτική και κινητική ικανότητα του 

ατόμου και είναι συγκεκριμένη (Raichur, 2013) και η βιβλιογραφία που υπάρχει για τη σχέση 

χρόνου αντίδρασης σε πραγματικές συνθήκες με το χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές 

συνθήκες είναι περιορισμένη, απ' όσο γνωρίζουμε, επομένως ενδεχομένως η απόδοση της μιας 

ομάδας ατόμων στη μία άσκηση θα είναι ανάλογη και στις υπόλοιπες ασκήσεις, στις συνθήκες 

και στα άκρα που χρησιμοποιούνται την εκάστοτε φορά. Το παραπάνω επιχείρημα 

επιβεβαίωσαν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας που παρουσίασαν συσχετίσεις μεταξύ των 

ασκήσεων, των συνθηκών και των άκρων. Πιο συγκεκριμένα για τις δύο ομάδες ατόμων με 

κάποιο πρόβλημα όρασης εντοπίστηκαν συσχετίσεις μεταξύ των περισσότερων ασκήσεων, 

συνθηκών και άκρων στο χρόνο αντίδρασης. Συσχετίσεις υπήρξαν και στο σύνολο των 4 

ομάδων που ελέγχθηκαν όπως και στην κάθε ομάδα ξεχωριστά, στα άτομα με την ιδιότητα του 

αθλητή με κάποιο πρόβλημα όρασης, στα άτομα χωρίς την ιδιότητα του αθλητή με κάποιο 
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πρόβλημα όρασης, σε άτομα με την ιδιότητα του αθλητή με τυπική όραση και στα άτομα χωρίς 

την ιδιότητα του αθλητή με τυπική όραση. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί εξέχοντα ρόλο στο χρόνο αντίδρασης διαδραματίζει και το 

φύλο των ατόμων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν κατά κύριο λόγο ότι οι άντρες εμφανίζουν 

ταχύτερο χρόνο αντίδρασης σε σχέση με τις γυναίκες (Kosinski, 2008· Shelton & Kumar, 2010· 

Solanki et al., 2012· Teleb & Al Awamleh, 2012· Tun & Lachman, 2008). Το επιχείρημα αυτό 

επιβεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα μόνο στο δείγμα των ατόμων με πρόβλημα όρασης στο 

χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με τη χρήση του άνω αριστερού άκρου. Αντίθετα 

στο δείγμα ατόμων με τυπική όραση οι γυναίκες εμφανίζουν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης από 

τους άντρες σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και με αριστερό χέρι το οποίο επίσης 

επιβεβαιώνεται από λιγότερη βιβλιογραφία (Tun & Lachman, 2008).  

 Όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα από τα δύο άνω άκρα περισσότερο για 

καθημερινές ασχολίες και αυτό που χρησιμοποιούν περισσότερο το χαρακτηρίζουν ως το βασικό 

τους άκρο. Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο άκρων. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία οι περισσότεροι ερευνητές όπως οι Kosinski (2008) και Mali κ.ά., (2012), 

υποστηρίζουν πως το αριστερό άκρο είναι ταχύτερο από το δεξί. Παρ' όλα αυτά σε άλλες 

έρευνες που αναφέρει ο Κosinski (2008) υποστηρίζεται ότι δε συμβαίνει πάντα το παραπάνω, 

δηλαδή δεν έχει πάντα ο δεξιόχειρας κυρίαρχο το αριστερό ημισφαίριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

η διαφορά ανάμεσα στο χέρι προτίμησης με το άλλο και το χρόνο αντίδρασης ήταν πολύ μικρή 

(Kosinski, 2008). Από τα ευρήματα της έρευνας που εντοπίστηκαν δεν υπήρχε καμία διαφορά 

μεταξύ της προτίμησης του αριστερού και δεξιού άκρου με το χρόνο αντίδρασης στα άτομα με 

πρόβλημα όρασης. Η μόνη διαφορά που εντοπίστηκε ήταν στο δείγμα με τυπική όραση που 

εμφάνισε διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων στο χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Οι δεξιόχειρες ήταν ταχύτεροι από τους αριστερόχειρες, 

γεγονός που ενδεχομένως να ερμηνεύεται από το ότι στην άσκηση αυτή που έπρεπε να 
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χρησιμοποιήσουν το δεξί τους χέρι, ήταν περισσότερο ευνοϊκό για εκείνους, καθώς ως 

δεξιόχειρες ασκούν διάφορες δεξιότητες με το δεξί τους χέρι και για το λόγο αυτό εμφάνισαν 

και ταχύτερο χρόνο αντίδρασης στις εργαστηριακές συνθήκες. 

     Στην έρευνα που διενεργήθηκε χρησιμοποιήθηκαν δύο αθλήματα στην κάθε ομάδα 

που απαρτιζόταν από αθλητές. Εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των δύο αθλημάτων κι ενώ το 

προφανές ήταν να είναι ταχύτεροι οι αθλητές που έπαιζαν ποδόσφαιρο, αφού οι ασκήσεις ήταν 

παρμένες από το συγκεκριμένο άθλημα κι αυτοί ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι, συνέβη το 

αντίθετο. Βιβλιογραφία σχετική με τις διαφορές στο χρόνο αντίδρασης μεταξύ των αθλημάτων 

είναι αρκετά περιορισμένη έως και ελλιπής απ' όσο γνωρίζουμε. Πιο συγκεκριμένα τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης που αθλούνταν στο άθλημα του γκόλμπολ παρουσίασαν ταχύτερο χρόνο 

αντίδρασης από τους αθλητές του ποδοσφαίρου στην άσκηση της εκτέλεσης του σουτ με δεξί 

πόδι, στην άσκηση με την υποδοχή της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι και στο χρόνο 

αντίδρασης που μετρήθηκε σε συνθήκες εργαστηρίου με αριστερό χέρι. Οι αθλητές σε άλλο 

άθλημα από εκείνο του ποδοσφαίρου με τυπική όραση εμφάνισαν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης 

από τους αθλητές του ποδοσφαίρου με τυπική όραση. Πιο συγκεκριμένα για την ομάδα με την 

τυπική όραση, αυτή εμφάνισε ταχύτερο χρόνο αντίδρασης σε άλλο άθλημα σε σύγκριση με το 

ποδόσφαιρο στην άσκηση της εκτέλεσης του σουτ με δεξί και με αριστερό πόδι. Το γεγονός 

αυτό πιθανώς να συνέβη επειδή στην πρώτη ομάδα των αθλητών με πρόβλημα όρασης ο μέσος 

όρος των ηλικιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο ήταν αρκετά μεγαλύτερος από το μέσο όρο ηλικίας 

των αθλητών που έπαιζαν γκόλμπολ. Παρ' όλα αυτά στον πληθυσμό με τυπική όραση η ομάδα 

των αθλητών του άλλου αθλήματος ήταν μεγαλύτερη ηλικιακά, αλλά και περισσότερο γρήγορη 

στο χρόνο αντίδρασης σε σχέση με την ομάδα αθλητών ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως ευθύνεται 

το άθλημα που είναι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο, επομένως είναι απαραίτητη περαιτέρω 

έρευνα για τη διερεύνηση του χρόνου αντίδρασης σε ποδόσφαιρο σε σχέση με άλλα αθλήματα. 
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 Ο χρόνος αντίδρασης όπως έχει ήδη αναφερθεί επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας αποτελούν έναν από τους παράγοντες αυτούς. Στην 

παρούσα έρευνα εξετάστηκαν ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια και ο ψυχωτισμός ως 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Ο νευρωτισμός αξίζει να αναφερθεί ότι έχει άμεση συσχέτιση 

με το χρόνο αντίδρασης, καθώς όσο περισσότερο νευρωτικός είναι κάποιος τόσο πιο γρήγορο 

απλό χρόνο αντίδρασης παρουσιάζει (Robinson & Tamir, 2005). Η εξωστρέφεια επίσης 

συμβάλλει στο χρόνο αντίδρασης του ατόμου, όσο περισσότερο εξωστρεφής είναι κάποιος τόσο 

ταχύτερο απλό χρόνο αντίδρασης παρουσιάζει (Burtaverde & Mihaila, 2011· Luciano et al., 

2004· Simion et al., 2014). Αναφορικά με τον ψυχωτισμό, η βιβλιογραφία που γνωρίζουμε για 

το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι επαρκής. Αναφέρεται η αρνητική συσχέτιση μεταξύ χρόνου 

αντίδρασης και ψυχωτισμού σε φιλικά πρόσωπα, όπως και η θετική συσχέτιση σε ουδέτερα 

πρόσωπα, αναφέρεται επίσης η σημαντική συσχέτιση μεταξύ ψυχωτισμού και άγχους στο χρόνο 

αντίδρασης (Fajkowska & Eysenck, 2008). Άτομα που παρουσιάζουν ψυχωτικά συμπτώματα, 

αξίζει να αναφερθεί ότι παρουσιάζουν πιο αργό απλό χρόνο αντίδρασης από άτομα χωρίς 

ψυχωτικά χαρακτηριστικά (Birkett et al., 2007·Nuechterlein, 1977). Τα άτομα με ψυχωτικές 

αντιδράσεις εμφανίζουν μείωση στην προσοχή και στην ταχύτητά τους (Egeland et al., 2003). 

Το επιχείρημα περί συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, νευρωτισμού, 

ψυχωτισμού και εξωστρέφειας, επιβεβαιώθηκε εν μέρει. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα 

αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης εντοπίστηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

εξωστρέφειας και του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο περισσότερο εξωστρεφής είναι κάποιος τόσο πιο γρήγορο χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με δεξί χέρι εμφανίζει και το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη 

βιβλιογραφία. Στη δεύτερη ομάδα των ατόμων με πρόβλημα όρασης χωρίς την ιδιότητα του 

αθλητή εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της εξωστρέφειας με την εκτέλεση σουτ με δεξί 

πόδι, δηλαδή όσο περισσότερο εξωστρεφείς ήταν τόσο μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης 

εμφάνιζαν. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συνέβη, καθώς η εκτέλεση του σουτ με δεξί πόδι ήταν η 
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πρώτη από τις ασκήσεις πεδίου που χρησιμοποιήθηκε και ίσως δυσκόλεψε τους συμμετέχοντες, 

γεγονός που έδειξε τη θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ ψυχωτισμού με το χρόνο αντίδρασης σε 

εργαστηριακές συνθήκες με αριστερό χέρι στο τυπικό δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι όσo 

περισσότερο ψυχωτισμό εμφανίζει κάποιος τόσο μικρότερο χρόνο αντίδρασης εμφανίζει, 

εύρημα που δε συμφωνεί με τη βιβλιογραφία. Μεταξύ νευρωτισμού και χρόνου αντίδρασης δεν 

εντοπίστηκε κάποια συσχέτιση, αυτό πιθανώς ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι τέσσερις 

ομάδες των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν εμφάνισαν υψηλά σκορ νευρωτισμού, για 

να εμφανίσει αυτή με τη σειρά της σημαντική συσχέτιση με το χρόνο αντίδρασης.   

 Στη συνέχεια διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, το άγχος και η 

κατάθλιψη συγκεκριμένα, με το χρόνο αντίδρασης των ατόμων. Σύμφωνα με τους Pacheco-

Unguetti κ.ά., (2010), το άγχος παρουσιάζει άμεση συσχέτιση με την υπερεγρήγορση. Όταν ένα 

άτομο έχει ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα το άγχος, ο χρόνος αντίδρασης σε ένα φυσιολογικό 

ερέθισμα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης σε ένα αρνητικό ερέθισμα (Canli, 2004). 

Σχετικά με το χαρακτηριστικό του άγχους πριν τον αγώνα, όσο αυξάνεται το άγχος τόσο 

αυξάνεται και ο χρόνος αντίδρασης και εμφανίζει μια στατιστικώς σημαντική σχέση (Ciucurel, 

2012). Οι αθλητές που παρουσίαζαν πριν τον αγώνα λιγότερο άγχος και γρηγορότερο χρόνο 

αντίδρασης ήταν εκείνοι που παρουσίαζαν υψηλότερη κινητική απόδοση (Ciucurel,  2012). Η 

κατάθλιψη πέρα από την καθυστέρηση που εμφανίζει στην κίνηση, εμφανίζει καθυστέρηση και 

στις νοητικές λειτουργίες (Thijssen, χωρίς ημερομηνία). Τα καταθλιπτικά άτομα φαίνεται να 

έχουν πιο αργό χρόνο αντίδρασης σε συναισθηματικές καταστάσεις (Gollan et al., 2008). Ο 

χρόνος αντίδρασης είναι μεγαλύτερος στους καταθλιπτικούς, ανθρώπους, κυρίως όταν το 

ερέθισμα είναι αρνητικό (Canli, 2004· Gollan et al., 2008· Siegle et al., 2001· Thijssen, χωρίς 

ημερομηνία). Το επιχείρημα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση του άγχους και της κατάθλιψης με το 

χρόνο αντίδρασης επιβεβαιώθηκε εν μέρει από τα ευρήματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα στο 

σύνολο των τεσσάρων ομάδων εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ άγχους και κατάθλιψης με 
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το χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με αριστερό πόδι, στην υποδοχή της μπάλας με δεξί 

πόδι, στο χρόνο αντίδρασης με δεξί και αριστερό χέρι, ενώ υπήρχε θετική συσχέτιση της 

κατάθλιψης με το χρόνο αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με αριστερό πόδι. Στην πρώτη 

ομάδα αθλητών με πρόβλημα όρασης δεν εντοπίστηκε κάποια συσχέτιση. Στην ομάδα ατόμων 

χωρίς την ιδιότητα του αθλητή με πρόβλημα όρασης εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 

κατάθλιψης και χρόνου αντίδρασης στην υποδοχή της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι. Στην 

ομάδα των αθλητών με τυπική όραση εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης και 

χρόνου αντίδρασης στην εκτέλεση σουτ με δεξί και αριστερό πόδι, όπως και μεταξύ του άγχους 

με το χρόνο αντίδρασης στην εκτέλεση του σουτ με δεξί και αριστερό πόδι.   

 Σχετικά με τη διερεύνηση διαφορών ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες ατόμων στο χρόνο 

αντίδρασης και στο κατά πόσο επηρεάζει η τύφλωση το χρόνο αντίδρασης, τα ευρήματα έδειξαν 

ότι υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των αθλητών με τυπική όραση και των 

αθλητών με πρόβλημα όρασης στο χρόνο αντίδρασης πεδίου στην εκτέλεση σουτ με δεξί και 

αριστερό πόδι και στο χρόνο αντίδρασης κάτω από εργαστηριακές συνθήκες σε δεξί και 

αριστερό χέρι. Ταχύτεροι στο χρόνο αντίδρασης ήταν οι αθλητές με τυπική όραση. 

Βιβλιογραφία σχετική με το παραπάνω εύρημα δεν έχει εντοπιστεί απ' όσο γνωρίζουμε, ώστε να 

τεκμηριώνει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι άτομα που είναι τυφλά 

εκ γενετής παρουσιάζουν πολλές φορές καλύτερη απόδοση σε δραστηριότητες που απαιτούν την 

ηχητική αναγνώριση από άτομα με τυπική όραση (Collignon et al., 2006 ·Gandhi et al. 2013). 

Σύμφωνα με τους Röder και Rösler (2003), τα άτομα με τύφλωση παρουσιάζουν καλύτερες 

αντιληπτικές διεργασίες συγκριτικά με άτομα με τυπική όραση, όπως είναι ο χρόνος αντίδρασης 

σε ακουστικά ερεθίσματα. Σύμφωνα με τους Farnè και Làdavas (2002), όταν ένα ηχητικό-απτικό 

ερέθισμα βρίσκεται κοντά στο άτομο με μειωμένη όραση εκείνο ανταποκρίνεται γρηγορότερα 

σε κοντινούς ήχους. Αναφέρεται επίσης ότι ο απλός χρόνος αντίδρασης στα ακουστικά 

ερεθίσματα στα υποκείμενα με μερική τύφλωση είναι πιο μεγάλος από τα υποκείμενα με τυπική 

όραση (Juodžbalienė & Muckus, 2006). Παρ'όλα αυτά υπάρχουν και αρκετές έρευνες που δεν 
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εντοπίζουν διαφορές μεταξύ ατόμων με πρόβλημα όρασης στον απλό χρόνο αντίδρασης και των 

ατόμων με τυπική όραση (Collignon et al., 2006· Colignon & De Volder, 2009). Τα ευρήματά 

μας έρχονται σε αντίθεση με την περισσότερη βιβλιογραφία. Το παραπάνω εύρημα ενδεχομένως 

μπορεί να δικαιολογηθεί αρχικά από το γεγονός ότι το δείγμα με πρόβλημα όρασης που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από άτομα με 

τύφλωση, αλλά και από άτομα με βαριά οπτική αναπηρία. Ένα ακόμα επιχείρημα, για την 

τεκμηρίωση του ευρήματος ότι οι αθλητές με τυπική όραση εμφάνισαν πιο γρήγορο χρόνο 

αντίδρασης από τους αθλητές με πρόβλημα όρασης, είναι ότι το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνα ήταν συγκεκριμένο και περιορισμένο. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

εντοπίστηκαν επίσης μεταξύ των ατόμων με πρόβλημα όρασης και των ατόμων με τυπική 

όραση. Το εύρημα αυτό εντοπίστηκε στις ασκήσεις πεδίου με την εκτέλεση του σουτ με 

αριστερό πόδι και της υποδοχής της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι. Παρατηρήθηκε επίσης 

στη μέτρηση του χρόνου αντίδρασης σε εργαστηριακές συνθήκες με το δεξί και αριστερό χέρι. 

Ταχύτερα στις περιπτώσεις αυτές ήταν τα άτομα με τυπική όραση. Αξίζει τέλος να αναφερθεί 

ότι στις εργαστηριακές συνθήκες μέτρησης χρόνου αντίδρασης με δεξί και με αριστερό χέρι 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ αθλητών με πρόβλημα όρασης και ατόμων 

με τυπική όραση, στην περίπτωση αυτή υπερίσχυσε το πρόβλημα όρασης έναντι του 

αθλητισμού. Πιο αναλυτικά, τα άτομα με τυπική όραση ήταν ταχύτερα από τους αθλητές με 

πρόβλημα όρασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παραπάνω εύρημα ενδεχομένως να 

τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι τα άτομα με τυπική όραση ίσως ήταν περισσότερο 

προσεκτικά στο ερέθισμα ή ανταγωνιστικά και για το λόγο αυτό εμφάνισαν και ταχύτερο χρόνο 

αντίδρασης. 

 Αναφορικά με την επίδραση του αθλητισμού στο χρόνο αντίδρασης των ατόμων, τα 

ευρήματα έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με πρόβλημα όρασης 

και των αθλητών με κάποιο πρόβλημα όρασης. Ταχύτεροι ήταν οι αθλητές με πρόβλημα όρασης 

στην άσκηση πεδίου υποδοχής της μπάλας με δεξί και αριστερό πόδι και στο χρόνο αντίδρασης 
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σε εργαστηριακές συνθήκες με δεξί και αριστερό χέρι. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

εντοπίστηκαν και μεταξύ των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε σχέση με τους αθλητές με τυπική 

όραση. Οι αθλητές με τυπική όραση ήταν ταχύτεροι σε όλες τις ασκήσεις πεδίου από τα άτομα 

με κάποιο πρόβλημα όρασης, εκτός από την περίπτωση σύγκρισης αθλητών με πρόβλημα 

όρασης σε σχέση με άτομα με τυπική όραση, όπου υπερίσχυσε το πρόβλημα όρασης και τα 

άτομα με τυπική όραση ήταν ταχύτερα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η άσκηση των αθλητών 

βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης (Kosinski, 2008· Παυλίδου, 2006· Senel & Eroglu, 2006). Ο 

χρόνος αντίδρασης ενδέχεται μέσω ασκήσεων να αναπτυχθεί κατά 0,12 δευτερόλεπτα (Kaya, 

2016) και για το λόγο αυτό οι αθλητές εμφανίζονται ταχύτεροι. Τα ευρήματα αυτά βρίσκουν 

σύμφωνη τη βιβλιογραφία που αναφέρει ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινή ζωή ενός ατόμου, όπως και στις νοητικές λειτουργίες του. Οι Nakamoto και Mori 

(2008), έδειξαν στην έρευνά τους ότι τα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο χρόνο αντίδρασης σε σχέση με εκείνους που 

δεν αθλούνται. Οι Akarsu (2009), ο Kaya (2016) και οι Senel και Eroglu (2006), συμφωνούν στο 

γεγονός ότι οι αθλητές εμφανίζουν ταχύτερο χρόνο αντίδρασης από τους μη αθλητές. Οι 

Παυλίδου (2006) και Τσετσέλη (2008) μελέτησαν αθλητές με μικρή εμπειρία σε σύγκριση με 

αρκετά έμπειρους αθλητές, όπου και εντόπισαν σημαντικές διαφορές στο χρόνο αντίδρασης 

μεταξύ των δύο ομάδων. Οι Ricotti, Rigosa, Niosi, & Menciassi (2013), που μελέτησαν αθλητές 

ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο χρόνο αντίδρασης 

μετά από ακουστικά ερεθίσματα μεταξύ αθλητών και μη αθλητών. Οι Chung και Ng (2012) 

προσθέτουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε ακουστικά ερεθίσματα σε 

επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες αθλητές και μη αθλητές σε σωματικό χρόνο αντίδρασης.  

   Σχετικά με το επιχείρημα που είχε να κάνει με τη διαφορά των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, ψυχωτισμού, νευρωτισμού κι εξωστρέφειας, στην κάθε ομάδα του δείγματος 

δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων σε κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας. Αυτό πιθανά να συνέβη καθώς ο μέσος όρων των 
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ηλικιών των ατόμων της κάθε ομάδας δεν ήταν πολύ μεγάλος, τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν 

στο δείγμα της έρευνας ήταν ενήλικες από 18 έως 59 ετών και σύμφωνα με τους Papadopoulos 

κ.ά., (2013), ο νευρωτισμός όπως και η εξωστρέφεια σχετίζονται με την ηλικία ενός ατόμου με 

τύφλωση. Όσο μεγαλύτερο ηλικιακά είναι κάποιο άτομο με τύφλωση τόσο περισσότερο 

νευρωτισμό παρουσιάζει (Mirzaei & Saeedi, 2013· Papadopoulos et al., 2013) και τόσο λιγότερη 

εξωστρέφεια (Papadopoulos et al., 2013). Αναφορικά με τον ψυχωτισμό αναφέρεται ότι τα 

άτομα που παρουσιάζουν κάποιο ψυχωτισμό συνήθως έχουν κάποιο πρόβλημα στην όρασή τους 

(Viertiö et al., 2007), αλλά είναι αρκετά περιορισμένη η βιβλιογραφία που γνωρίζουμε σχετικά 

με τον παράγοντα της τύφλωσης με τον ψυχωτισμό. Τα ευρήματα της έρευνας δεν έδειξαν 

διαφορές μεταξύ των δύο. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο δείγμα που λήφθηκε στην παρούσα έρευνα δεν εμφάνιζε υψηλά χαρακτηριστικά 

ψυχωτισμού. Η μεταβλητή του ψεύδους που χρησιμοποιήθηκε στο ερωτηματολόγιο των 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας επίσης δεν έδειξε κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων σε άγχος και κατάθλιψη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που παρατέθηκε 

αναμενόταν το αντίθετο, καθώς η καθημερινότητα των ατόμων με κάποια αναπηρία και 

ιδιαίτερα με τύφλωση, τους κάνει να έχουν περισσότερη κατάθλιψη (Noran et al., 2009· van der 

Aa et al., 2013). Η τύφλωση, η αναπηρία και η κατάθλιψη είναι αλληλένδετα (Noran et al., 

2009· van der Aa et al., 2013). Η κατάθλιψη και το άγχος συχνά εμφανίζονται ταυτόχρονα (van 

der Aa et al., 2013). Τα άτομα με υπολειπόμενη όραση που εμφανίζουν έντονο νευρωτισμό 

υποφέρουν συχνά από κατάθλιψη που ενδέχεται να πηγάζει από τη διαχείριση των αρνητικών 

τους συναισθημάτων και από έντονο άγχος εξαιτίας της έλλειψης της όρασης (Casten & Rovner, 

2008). Τα ευρήματα της έρευνας δεν ήταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αλλά αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι η καθημερινότητα των ενηλίκων, αλλά και ειδικότερα των 

ηλικιωμένων ατόμων με τύφλωση ή βαριά οπτική αναπηρία προκαλεί εντονότερο άγχος και 

κατάθλιψη από άτομα με τυπική όραση (Kempen et al., 2012· Noran et al., 2009· van der Aa et 
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al., 2013· van der Aa et al., 2015). Σύμφωνα με το παραπάνω διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η 

ηλικία, η οποία στο δείγμα που λήφθηκε για την παρούσα έρευνα ήταν σχετικά νεαρή, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως.   

 Όπως κάθε έρευνα κατά τη διεξαγωγή της έτσι και η συγκεκριμένη αποκτά τους 

περιορισμούς της. Περιορισμός αποτελούσε το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας και για τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας καλούνταν να τα απαντήσουν τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα αυτή μπροστά στην ερευνήτρια, η οποία τους διάβαζε την κάθε ερώτηση. Το γεγονός 

αυτό ενδεχομένως να αλλοίωσε κάποιες από τις απαντήσεις των υποκειμένων, λόγω της έκθεσής 

τους και για το λόγο αυτό να διάλεγαν την κοινωνικώς ορθή απάντηση. Ένας ακόμα 

περιορισμός είναι το μεγάλο εύρος της ηλικίας. Πρόκειται για άτομα από 18 ετών έως και 59. Το 

γεγονός αυτό επηρέαζε το χρόνο αντίδρασης, καθώς όσο νεότερο ήταν το άτομο ηλικιακά τόσο 

ταχύτερος ήταν και ο χρόνος αντίδρασής τους.  

 Με την περάτωση της κάθε έρευνας δημιουργούνται νέες ιδέες για περαιτέρω 

επεξεργασία και μελέτη σε πεδία που δεν εντόπισε ή δε διαλεύκανε η καθεαυτή 

έρευνα. Μία πρόταση για μελλοντική μελέτη αποτελεί η επέκταση της συγκεκριμένης 

έρευνας είτε σε ενήλικες μεγαλύτερους ηλικιακά ή εναλλακτικά να γίνει η έρευνα σε 

παιδιά και εφήβους, ένας χώρος που η βιβλιογραφία, απ' όσο γνωρίζουμε, είναι 

αρκετά περιορισμένη έως και ελλιπής. Μία επιπλέον πρόταση για περαιτέρω έρευνα 

είναι να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, τα όποια θα έχει τη δυνατότητα να 

απαντήσει το ίδιο το υποκείμενο, χωρίς την έκθεσή τους στην ερευνήτρια. Επιπλέον 

πέρα από τον απλό χρόνο αντίδρασης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κι ο χρόνος αντίδρασης επιλογής και διάκρισης. Επίσης, 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πέρα από ακουστικά και απτικά ερεθίσματα ή 

ακόμα και να χρησιμοποιηθούν δύο ομάδες, μία με άτομα με τύφλωση σε σύγκριση με 
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ομάδα ατόμων με μειωμένη όραση.  

                 Σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων της εργασίας αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο αθλητισμός ασκεί μεγάλη επίδραση στο χρόνο αντίδρασης, καθώς τον 

ενισχύει και μπορεί να τον βελτιώσει. Στο χώρο της άθλησης ο χρόνος αντίδρασης 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο, καθώς αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την τελική απόδοση του ατόμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα με 

τυπική ανάπτυξη, αλλά και τα άτομα ειδικής αγωγής εφόσον έχουν αναπτύξει το 

χρόνο αντίδρασής τους μπορούν να είναι περισσότερο λειτουργικά στην 

καθημερινότητά τους. Πιο συγκεκριμένα τα άτομα με τύφλωση δέχονται διάφορα 

ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, όπως τα ακουστικά ερεθίσματα-ηχητικά φανάρια 

και απτικά-ακουστικά ερεθίσματα-μπαστούνι. Τα άτομα με πρόβλημα όρασης αν 

αναπτύξουν τα αντανακλαστικά τους και συγκεκριμένα το χρόνο αντίδρασης, θα είναι 

περισσότερο λειτουργικά και αυτόνομα στην καθημερινότητά τους και θα μπορέσουν 

να προλάβουν καταστάσεις κι εμπόδια. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι επίσης ένας 

χώρος στον οποίο υπάρχει η γνωστική ικανότητα του χρόνου αντίδρασης. Οι μαθητές 

συχνά διδάσκονται μέσω οπτικο-ακουστικού υλικού (οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα) 

και καλούνται να αντιδράσουν σε αυτό. Στο χώρο της ψυχολογίας επίσης αν μειωθούν 

τα χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη θα μειωθεί και ο 

χρόνος αντίδρασης και τα άτομα με έντονα επίπεδα των παραπάνω χαρακτηριστικών 

θα γίνουν περισσότερο λειτουργικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αίτηση για δείγμα Ατόμων με Τύφλωση  

Θεσσαλονίκη 17 Οκτωβρίου 2016 

Προς 

Σχολή Τυφλών 

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος και συγκεκριμένα της διπλωματικής εργασίας 

μου, που βασίζεται στην τύφλωση θα χρειαζόμουνα τη βοήθειά σας στην εύρεση του δείγματος 

της εργασίας μου. Η εργασία θα έχει θέμα το χρόνο αντίδρασης και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας σε άτομα με πρόβλημα όρασης που είτε έχουν την ιδιότητα του αθλητή ή όχι. 

Θα χρησιμοποιηθούν 4 εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα 

χρησιμοποιηθούν 2 ερωτηματολόγια για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και 2 εργαλεία 

για το χρόνο αντίδρασης ο οποίος θα μετρηθεί μέσω υπολογιστή. Δεν υπάρχει περίπτωση 

τραυματισμού από τους συμμετέχοντες και η απάντηση σε κάθε εργαλείο θα μείνει απόρρητη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η βοήθειά σας θα ήταν πολύτιμη. Θα 

παρακαλούσα να μου απαντήσετε στο αίτημά μου αυτό. 

 

Ονοματεπώνυμο: Σταυροπούλου Γεωργία 

Ιδιότητα: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

E-mail: georginastavropoulou@yahoo.com  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Φύλο: Άρρεν Θήλυ 

Ηλικία: __________ 

Επίπεδο Μόρφωσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Τριτοβάθμια και 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, ΙΕΚ 

Τόπος Κατοικίας: ___________ 

Άθλημα: Ποδόσφαιρο, Γκόλμπολ, Άλλο 

Προτίμηση Χεριού: Δεξί Αριστερό Αμφίχειρας  

Ηλικία Έλλειψης Όρασης: ___________ 

 

Βαθμός Απώλειας Όρασης 

1. Βαθμός αναπηρίας 

1 ολική τύφλωση  

2 βαριά οπτική αναπηρία 

3 μέτρια οπτική αναπηρία 

 

2. Με ποιο μέσο διαβάζετε; 

1 μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση 

2 κείμενα των βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης 

 

3. Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι 

1 ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

2 μόνο αντίληψη του φωτός 
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3 μικρότερη του ενός εικοστού 

4 καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 

5 καλύτερη του ενός δεκάτου 

 

4. Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι 

1 ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

2 μόνο αντίληψη του φωτός 

3 μικρότερη του ενός εικοστού 

4 καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 

5 καλύτερη του ενός δεκάτου 

 

5. Οπτικό πεδίο 

1 πλήρες οπτικό πεδίο 

2 απώλεια κεντρικής όρασης 

3 απώλεια περιφερειακής όρασης 

 

Κίνηση με συνοδό ή χωρίς 

1. Κινήστε μόνος ή με τη βοήθεια συνοδού; 

1 μόνος 

2 κάποιες φορές μόνος και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού 

3 με τη βοήθεια συνοδού 

 

2. Πόσο συχνά κινείστε μόνος; 

1 ποτέ 
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2 λίγες φορές 

3 μερικές φορές 

4 τις περισσότερες φορές 

5 πάντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Ερωτηματολόγιο Eysenck για χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

 

Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, επιλέγοντας το “ναι” ή το “όχι” που ακολουθούν την κάθε ερώτηση. Δεν 

υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, ούτε πονηρές ερωτήσεις. Να απαντάτε γρήγορα και να μην σκέπτεστε το 

ακριβές νόημα των ερωτήσεων. 

 

Παρακαλώ μην ξεχάσετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

 

 

N 1. ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ;

 …………………………………………………………......... 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

-p  2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ; 

……………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

E 3. ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ; 

………………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

L 4. ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΚΡΑΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΟΥ, ΑΣΧΕΤΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ; 

………………………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 N 5. ΝΙΩΘΕΙΣ ΠΟΤΕ ΚΑΚΟΚΕΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΛΟΓΟ; 

…………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-P) 6. ΘΑ ΣΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΧΡΕΟΣ; 

………………………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 7. ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΕΦΑΤΟ ΑΤΟΜΟ; 

……………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 8. ΣΟΥ ΕΤΥΧΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ 

ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΟΥ; 

………………………………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 9. ΕΙΣΑΙ ΕΥΕΞΑΠΤΟΣ; 

………………………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(P) 10. ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ Ή 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΡΑΣΗ; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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(Ε) 11. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ; 

………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 12. ΣΟΥ ΕΤΥΧΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚA ΣΟΥ 

ΣΦΑΛΜΑTA; 

………………………………………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 13. ΠΛΗΓΩΝΕΣΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ; 

………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(P) 14. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑ ΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 

…………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 15. ΣΥΝΗΘΩΣ, Σ΄ ΕΝΑ ΚΕΦΑΤΟ ΠΑΡΤΥ, ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΝΑ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ;  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(L) 16. ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

…… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 17. ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΣΥΧΝΑ "ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΒΑΡΕΘΕΙ ΟΛΑ"; 

…………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-P) 18. ΔΙΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ; …. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 19. ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ; 

……. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 20. ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΟΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΚΑΡΦΙΤΣΑ Ή ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ); 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 21. ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΤΟΜΟ; 

................................................. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(P) 22. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΟΜΟΔΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ; 

……………………………………………………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 23. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΖΩΗ Σ' ΕΝΑ ΑΝΙΑΡΟ ΠΑΡΤΥ; 

…………………………... 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 24. ΕΧΕΙΣ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ  Ή ΧΑΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ; 

…….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 25. ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ 
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…………………………………………………….. 

 

(-P) 26. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ; 

………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-E) 27. ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ; 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-P) 28. ΣΕ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙ ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ; 

………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 29. ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ Ή ΑΣΧΗΜΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ; 

……………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 30. ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΜΟ ΝΕΥΡΩΤΙΚΟ, ΜΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΥΡΑ; 

………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(P) 31. ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ; …………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 32. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ; 

……………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 33. ΟΤΑΝ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ, ΥΠΗΡΞΕΣ ΠΟΤΕ ΘΡΑΣΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΣΟΥ; …. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 34. ΜΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-P) 35. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

…………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 36. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΣΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΒΑΒΟΥΡΑ; … 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 37. ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΖΑΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ; 

……………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 38. ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΟΥ; 

…………………………………………………………... 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(P) 39. ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΣΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; 

…………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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(-L) 40. ΣΟΥ ΕΤΥΧΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ; 

…………………………………… 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-E) 41. ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΛΙΓΟΜΙΛΗΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΑΤΟΜΑ; … 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 42. ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΟΝΑΞΙΑ; 

………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-P) 43. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑ 

ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΑΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ; 

………………………………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 44. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΕΦΑΤΟ ΑΤΟΜΟ; 

…………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(L) 45. ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ; 

……………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Ν) 46. ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΧΗΣ; 

……………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(-L) 47. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ 

ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ; 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(E) 48. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΚΕΦΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΥ; 

………………………………………………. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

P= N= E= L= 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

Symptom Rating Scale for Depression and Anxiety-Greek Translation 

 

Bech P., 1993 

 

Greek Translation-adaptation-validation:  

Fountoulakis KN, Iacovides A, Kleanthous S, Samolis S, Gougoulias K., Kaprinis GS, P. Bech 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Το ερωτηματολόγιo που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από «ομάδες απαvτήσεωv». 

Παρακαλώ διαβάστε ολόκληρη κάθε ομάδα απαvτήσεωv και διαλέξτε εκείvη τηv απάvτηση που 

περιγράφει κατά τοv καλύτερο τρόπο το πώς αισθάvεστε σήμερα, για τηv ακρίβεια, πώς 

αισθάvεστε αυτήv ακριβώς τη στιγμή. Απαvτήστε βάζοvτας σε κύκλο το γράμμα που πρonγείται 

της απάvτησης. Αv σε κάποια ομάδα περισσότερες από μια απαvτήσεις είvαι κατάλληλες για 

σας, σημειώστε τις όλες. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις απαvτήσεις της ομάδας πριv 

κάvετε τηv επιλογή σας.  

 

1. α Η όρεξή μου (για φαγητό)  είvαι όπως ήταv πάvτα. 

 β Η όρεξή μου δεv είvαι τόσο καλή όσο παλαιότερα. 

 γ Η όρεξή μου είvαι πολύ χειρότερη τώρα. 

 δ Έχω χάσει τηv όρεξή μου εvτελώς. 

   

   

2. α Δεv έχω ποvοκέφαλο. 

 β Αισθάvομαι έvαv ελαφρό ποvοκέφαλο. 

 γ Περιστασιακά έχω έvτοvους ποvοκεφάλους. 

 δ Έχω έvτοvους ποvοκεφάλους σχεδόv συvεχώς. 

   

   

3. α Δεv ιδρώvω πολύ. 

 β Οι παλάμες μου είvαι υγρές. 

 γ Συχvά «λούζομαι» στοv ιδρώτα. 
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 δ Αvαγκάζομαι vα αλλάζω αρκετές φορές τηv ημέρα ρούχα επειδή ιδρώvω πολύ. 

   

   

4. α Αισθάvομαι ήρεμος/η και σίγουρος/η. 

 β Κατά κάποtoτρόπο αισθάvομαι αvασφαλής και φοβισμέvος. 

 γ Μερικές φορές αισθάvομαι πολύ αvασφαλής, για τηv ακρίβεια αισθάvομαι vα 

βρίσκομαι στα όρια του παvικού. 

 δ Αδυvατώ vα ελέγξω το αίσθημα αvασφάλειάς μου. Μερικές φορές με πιάvει παvικός. 

   

   

5. α Δεv αισθάvομαι ζάλη. 

 β Έχω τηv τάση vα αισθάvομαι ζαλάδα αv σηκωθώ απότομα. 

 γ Έχω τηv τάση vα χάvω τηv ισορρonία μου ακόμα κι αv σηκωθώ σιγά-σιγά. 

 δ Έχω τηv τάση vα λιποθυμώ πάvτα όταv προσπαθώ vα σηκωθώ. 

   

   

6. α Αισθάvομαι δυστυχής. 

 β Σε γεvικές γραμμές αισθάvομαι καλά. 

 γ Αισθάvομαι χαρούμεvος/η τοv περισσότερο καιρό. 

 δ Από τηv χαρά μου, vιώθω ότι είμαι στοv ουραvό. 

   

   

7. α Η όρεξή μου για φαγητό είvαι φυσιολογική. 

 β Η όρεξή μου έχει ελαφρά αυξηθεί. 

 γ Αισθάvομαι πειvασμέvος/η σχεδόv συvεχώς. 

 δ Αισθάvομαι πειvασμέvος/η όλη τηv ώρα. 
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8. α Δεv αισθάvομαι λύπη 

 β Αισθάvομαι λύπη και κατάθλιψη 

 γ Αισθάvομαι συvεχώς λύπη και κατάθλιψη και vιώθω αδυvαμία vα ξεφύγω απ’ αυτό. 

 δ Αισθάvομαι τόσο δυστυχής και στις μαύρες μου που δε μπορώ vα το αvτέξω. 

   

   

9. α Δεv αισθάvομαι στεγvό το στόμα μου. 

 β Το στόμα μου είvαι λίγο στεγvό. 

 γ Το στόμα μου είvαι πολύ στεγvό. 

 δ Το στόμα μου είvαι τόσο εvοχλητικά στεγvό, ώστε δυσκολεύομαι vα μιλήσω. 

   

   

10. α Δε vιώθω vα έχω αρκετή δύvαμη και αvτοχή. 

 β Έχω αρκετή ποσότητα δύvαμης και αvτοχής. 

 γ Έχω περισσότερη δύvαμη και αvτοχή από το μέσο όρο.  

 δ Είμαι γεμάτος/η δύvαμη και εvέργεια. 

   

   

11. α Δεv είμαι ιδιαίτερα απαισιόδοξος/η ή απογonτευμέvος/η όσοv αφορά το μέλλοv. 

 β Αισθάvομαι απογonτευμέvος/η για το μέλλοv. 

 γ Vιώθω ότι δεv έχω τίποτα πια vα περιμέvω. 

 δ Αισθάvομαι απελπισία για το μέλλοv, και πιστεύω ότι τα πράγματα δε μπορεί vα 

καλυτερέψουv. 

   

   

12. α Δεv έχω δυσκολία vα αvασάvω. 

 β Δυσκολεύομαι vα πάρω μια βαθιά αvάσα. 

 γ Μερικές φορές έχω δυσκολία vα αvασάvω. 
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 δ Μερικές φορές είχα τόσο μεγάλη δυσκολία vα αvασάvω που φοβήθηκα ότι θα πέθαιvα. 

   

   

13. α Δεv αισθάvομαι αποτυχημέvος/η. 

 β Αισθάvομαι ότι είμαι αποτυχημέvος/η σε σχέση με το μέσο άvθρωπο.  

 γ Όσο θυμάμαι, η ζωή μου ήταv γεμάτη μόvο με αποτυχίες. 

 δ Αισθάvομαι πλήρως αποτυχημέvος/η ως άvθρωπος. 

   

   

14. α Δεv έχω χάσει το εvδιαφέροv μου για τους άλλους αvθρώπους. 

 β Έχω λιγότερο εvδιαφέροv για τους άλλους απ’ ότι είχα παλαιότερα.  

 γ Έχω χάσει το μεγαλύτερο μέρος του εvδιαφέροvτός μου για τους άλλους αvθρώπους και 

αισθάvομαι πολύ λίγα πράγματα γι’ αυτούς. 

 δ Έχω χάσει κάθε εvδιαφέροv για τους άλλους αvθρώπους και δε vοιάζομαι καθόλου γι’ 

αυτούς. 

   

   

15. α Τα χέρια μου είvαι σταθερά. 

 β Τα χέρια μου τρέμουv λίγο, αλλά μπορώ vα το ξεπεράσω όταv είμαι αποφασισμέvος/η. 

 γ Τα χέρια μου αρχίζουv vα τρέμουv όποτε χρειαστεί vα τα χρησιμonοιήσω για vα γράψω, 

vα πιω κτλ. 

 δ Τα χέρια μου τρέμουv όλη τηv ώρα. 

   

   

16. α Νιώθω ότι οι περισσότεροι άvθρωποι με ερεθίζουv ή με εvοχλούv. 

 β Αποδέχομαι τους άλλους όπως αυτοί είvαι. 

 γ Τα πάω καλά σχεδόv με όλους. 

 δ Μου είvαι πολύ εύκολο vα τα πηγαίvω καλά με όλους. 
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17. α Δε με αvησυχεί το θέμα της υγείας μου περισσότερο από το συvηθισμέvο. 

 β Με αvησυχούv κάποιες εvοχλήσεις και πόvοι, αvακατωμέvο στομάχι ή δυσκοιλιότητα.  

 γ Αvησυχώ τόσο πολύ με το πώς αισθάvομαι ή το τι αισθάvομαι, που μου είvαι πολύ 

δύσκολο vα σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. 

 δ Ασχολούμαι μόvο μ’ αυτά που αισθάvομαι και με τίποτε άλλο. 

   

   

18. α Έχασα πολύ λίγο ή καθόλου βάρος κατά τοv τελευταίο μήvα. 

 β Έχασα περίπου έvα κιλό κατά τοv τελευταίο μήvα. 

 γ Έχασα περίπου δύο κιλά κατά τοv τελευταίο μήvα. 

 δ Έχασα παραπάvω από δύο κιλά κατά τοv τελευταίο μήvα. 

   

   

19. α Ευχαριστιέμαι με διάφορα πράγματα, όπως συvέβαιvε και παλιότερα. 

 β Δεv ευχαριστιέμαι με διάφορα πράγματα, με τοv τρόπο που συvέβαιvε παλιότερα. 

 γ Δύσκολα ευχαριστιέμαι κάτι πια. 

 δ Δε vιώθω vα ευχαριστιέμαι απολύτως τίποτα πλέοv. 

   

   

20. α Μπορώ vα πάρω αποφάσεις το ίδιoκαλά όπως και παλιότερα. 

 β Προσπαθώ vα αvαβάλλω τη λήψη αποφάσεωv. 

 γ Έχω μεγάλη δυσκολία στο vα πάρω αποφάσεις. 

 δ Δε μπορώ vα πάρω καμία απόφαση πλέοv. 

   

   

21. α Δεv είμαι περισσότερο ευερέθιστος τώρα, σε σχέση με αυτό που ήμουvα πάvτα. 



136 
 

 
  

 β Εvοχλούμαι ή τσαvτίζομαι ευκολότερα απ’ ότι στο παρελθόv. 

 γ Αισθάvομαι εvοχλημέvος τοv περισσότερο καιρό. 

 δ Δεv vοιάζομαι καθόλου για πράγματα που συvήθως με εvοχλούσαv παλιά. 

   

   

22. α Δεv αισθάvομαι ιδιαίτερα έvοχος/η. 

 β Αισθάvομαι κακός/η ή αvάξιος/α έvα μεγάλο μέρος του χρόvου. 

 γ Vιώθω αρκετά έvοχος/η. 

 δ Αισθάvομαι συvεχώς έvοχος/η και αvάξιος/α. 

   

   

23. α Δε βάζω τα κλάματα περισσότερο απ’ ότι συvήθως. 

 β Βάζω τα κλάματα περισσότερο απ’ ότι παλιότερα. 

 γ Τώρα κλαίω συvεχώς και δε μπορώ vα σταματήσω.  

 δ Παλιότερα μπορούσα vα κλάψω, τώρα όμως δε μπορώ, παρότι θα το ήθελα πολύ. 

   

   

24. α Δε vιώθω έvταση ή πίεση στηv καρδιά μου. 

 β Αισθάvομαι μια ελαφριά έvταση και πίεση στηv καρδιά μου. 

 γ Vιώθω τηv καρδιά μου vα κτυπά δυvατότερα απ’ ότι συvήθως. 

 δ Vιώθω έvαv πόvο και πίεση στο μέρος της καρδιάς, η onοία κτυπά υπερβολικά δυvατά. 

   

   

25. α Δεv έχω αvτιληφθεί vα έχει αλλάξει τίποτα τώρα τελευταία όσοv αφορά το εvδιαφέροv 

μου για το σεξ. 

 β Εvδιαφέρομαι λιγότερο για το σεξ απ’ ότι παλαιότερα. 

 γ Εvδιαφέρομαι πολύ λιγότερο για το σεξ τώρα. 

 δ Έχω χάσει τελείως το εvδιαφέροv μου για το σεξ. 
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26. α Δεv αισθάvομαι ότι με τιμωρούv. 

 β Νιώθω ότι κάτι κακό μπορεί vα μου συμβεί. 

 γ Αισθάvομαι ότι τιμωρούμαι ή ότι θα τιμωρηθώ. 

 δ Νιώθω ότι μου αξίζει vα τιμωρηθώ. 

   

   

27. α Μπορώ vα κοιμηθώ τόσο καλά όπως πάvτα. 

 β Ξυπvώ περισσότερο κουρασμέvος/η το πρωί απ’ ότι παλαιότερα. 

 γ Ξυπvώ 1-2 ώρες vωρίτερα από το συvηθισμέvο και δυσκολεύομαι vα ξαvακοιμηθώ. 

 δ Ξυπvώ πολύ vωρίς κάθε μέρα και δε μπορώ vα συμπληρώσω πάvω από 5 ώρες ύπvο 

συvολικά. 

   

   

28. α Δεv αισθάvομαι απογoητευμέvος/η από τον εαυτό μου. 

 β Είμαι απογonτευμέvος/η από τοv εαυτό μου. 

 γ Ο εαυτός μου με αηδιάζει. 

 δ Μισώ τοv εαυτό μου.  

   

   

29. α Μπορώ vα εργαστώ τόσο καλά όσο και πριv. 

 β Πρέπει vα καταβάλλω παραπάvω προσπάθεια για vα ξεκιvήσω vα κάvω κάτι. 

 γ Πρέπει vα πιέσω τοv εαυτό μου πάρα πολύ για vα κάvω οτιδήποτε. 

 δ Δε μπορώ vα κάvω απολύτως καμιά δουλειά. 

   

   

30. α Αισθάvομαι απογoητευμέvος/η από τα περισσότερα πράγματα. 
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 β Δεv παραποvιέμαι για το μέλλοv μου 

 γ Όλα πάvε μια χαρά. 

 δ Το μέλλοv φαίvεται vα είvαι υπέροχο. 

   

   

31. α Δεv αισθάvομαι ότι είμαι χειρότερος/η από onοιοvδήποτε άλλο. 

 β Ασκώ κριτική στοv εαυτό μου για αδυvαμίες και λάθη. 

 γ Κατηγορώ τοv εαυτό μου για τα λάθη μου. 

 δ Κατηγορώ τοv εαυτό μου για οτιδήποτε κακό συμβαίvει. 

   

   

32. α Δεv κουράζομαι ευκολότερα απ’ ότι συvήθως. 

 β Κουράζομαι ευκολότερα απ’ ότι παλιότερα. 

 γ Κουράζομαι χωρίς vα κάvω σχεδόv τίποτα. 

 δ Αισθάvομαι τόσο κουρασμέvος/η ώστε δε μπορώ vα κάvω τίποτα. 

   

   

33. α Πηγαίvω vα ουρήσω τόσο συχvά όσο και παλιότερα. 

 β Πηγαίvω για ούρηση συχvότερα αλλά η ποσότητα τωv ούρωv είvαι μικρότερη από 

παλιότερα. 

 γ Η ούρηση μου εμφαvίζει δυσκολίες. 

 δ Μου είvαι εξαιρετικά δύσκολο vα ουρήσω. 

   

   

34. α Δε vιώθω η εμφάvισή μου vα είvαι χειρότερη από παλιότερα. 

 β Αvησυχώ για το ότι η εμφάvισή μου με δείχvει γέρο/γριά ή μη ελκυστικό/η 

 γ Αισθάvομαι ότι έχουv γίvει οριστικές αλλαγές στηv εξωτερική μου εμφάvιση. 

 δ Vιώθω ότι είμαι άσχημος/η ή απωθητικός/η. 
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35. α Το στομάχι μου λειτουργεί φυσιολογικά. 

 β Υποφέρω από δυσκοιλιότητα. 

 γ Το έvτερό μου κιvείται μόvο αv πάρω καθαρτικό. 

 δ Παρά τις διάφορες θεραπείες, το έvτερό μου δεv κιvείται. 

   

   

36. α Η όρασή μου είvαι όπως ήταv πάvτα. 

 β Αvαγκάζομαι vα ζορίσω τα μάτια μου για vα διαβάσω. 

 γ Διαβάζω με πιο αργό ρυθμό τώρα, εξαιτίας προβλημάτωv με τηv όρασή μου. 

 δ Αvαγκάζομαι vα κάvω συχvά διαλείμματα στο διάβασμα επειδή τα γράμματα 

θολώvουv. 

   

   

37. α Αισθάvομαι δυστυχισμέvος/η τοv περισσότερο καιρό. 

 β Που και που είμαι πεσμέvος/η, αλλά τοv περισσότερο καιρό αισθάvομαι καλά. 

 γ Vιώθω αρκετά καλά τοv περισσότερο καιρό. 

 δ Ποτέ στη ζωή μου δεv αισθαvόμουv καλύτερα. 

   

   

38. α Καταvαλώvω τηv ίδια ποσότητα υγρώv (vερό, αvαψυκτικά) που καταvάλωvα και 

παλαιότερα. 

 β Δεv είvαι σίγουρο ότι αυξήθηκε η ποσότητα υγρώv που καταvαλώvω. 

 γ Η ποσότητα υγρώv που καταvαλώvω σαφώς αυξήθηκε. 

 δ Αισθάvομαι συvέχεια δίψα, και η καταvάλωση υγρώv που κάvω έχει αυξηθεί 

υπερβολικά. 
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39. α Νιώθω τόσο χαλαρός/η όσο συvήθως. 

 β Αισθάvομαι λίγο περισσότερη έvταση απ’ όσο συvήθως. 

 γ Μερικές φορές vιώθω ότι βρίσκομαι σε υπερέvταση και έχω μεγάλη δυσκολία vα 

χαλαρώσω. 

 δ Συvεχώς vιώθω ότι βρίσκομαι σε μεγάλη υπερέvταση και έχω μεγάλη δυσκολία vα 

χαλαρώσω. 

   

   

40. α Δεv αισθάvομαι ναυτία. 

 β Έχω έvα ελαφρύ αίσθημα vαυτίας αλλά δεv έκανα εμετό. 

 γ Έχω έvα δυσάρεστο αίσθημα ναυτίας αλλά δεν έκανα εμετό. 

 δ Έχω έvα δυσάρεστο αίσθημα ναυτίας και έκανα εμετό. 

   

   

41. α Δεv σκέφτομαι vα κάvω κακό στον εαυτό μου. 

 β Vιώθω ότι θα ήταv καλύτερα vα ήμουv vεκρός/η. 

 γ Κάvω συγκεκριμέvα σχέδια για να αυτοκτοvήσω. 

 δ Θα αυτοκτοvούσα αv μου διvόταv η ευκαιρία. 

   

   

42. α Η μvήμη μου και η ικαvότητά μου vα συγκεvτρωθώ σε κάτι είvαι τόσο καλά όσο πάvτα. 

 β Πρέπει vα καταβάλλω προσπάθεια ώστε vα θυμηθώ πράγματα που άκουσα, διάβασα ή 

είδα στηv τηλεόραση. 

 γ Έχω τηv τάση vα ξεχvώ πράγματα που άκουσα, διάβασα ή είδα στηv τηλεόραση. 

 δ Μου είvαι τόσο δύσκολο vα συγκεvτρωθώ, ώστε μου είvαι δύσκολο vα παρακολουθήσω 

τη ροή μιας γεvικής συζήτησης ή τηv τηλεόραση.  

 

 


