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Περίληψη

Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση,

του κατά πόσο τα άτομα ηλικίας 17-30 ετών με οπτική αναπηρία στην Ισπανία

επιλέγουν να ασκήσουν επαγγέλματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις

ικανότητες τους. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τα επαγγέλματα που τους αρμόζουν

περισσότερο μέσω της διενέργειας του διεθνούς σταθμισμένου

ερωτηματολογίου Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών

Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων “Self-Directed Search” του Holland.Το

εργαλείο αυτό καθίσταται σημαντικό, καθώς βοηθάει το άτομο να αποφασίσει

ή να αναθεωρήσει για την επαγγελματική σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει

με κριτήριο την προσωπικότητα του. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν

32άτομα με οπτική αναπηρία, 9 εργαζόμενοι, 11 άνεργοι και 12 φοιτητές, όλοι

διέμεναν στην Ισπανία. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Τα πορίσματα της έρευνας κατέδειξαν

ότι υπάρχει εμφανής ομοιογένεια καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων

εργάζονται, επιθυμούν να εργάζονται και προβλέπεται να εργάζονται

σύμφωνα με το SDS, σε κοινωνικά επαγγέλματα, ενώ υπάρχει ανομοιογένεια

στα ρεαλιστικά και ερευνητικά επαγγέλματα σε σχέση με τις επιθυμίες και τα

καταλληλότερα επαγγέλματα. Ακόμη, από τις απαντήσεις των ανέργων

σχετικά με τα επιθυμητά επαγγέλματα συμπεραίνεται ότι ο κύριος λόγος

επιλογής καθορίζεται από τους περιορισμούς που προκύπτουν από την

αναπηρία τους . Σε αντίθεση με τους φοιτητές, όπου παρατηρούμε μια σχετική

ισομερή επιλογή των επιθυμητών επαγγελμάτων και αυτό οφείλεται στο υψηλό

μορφωτικό επίπεδο που καθορίζει τις επαγγελματικές επιλογές με βάση τις

δεξιότητές τους. Στην Ισπανία παρατηρείται, πως έγινε πράξη η βασική

προϋπόθεση του κοινωνικού μοντέλου για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων

με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Το θέμα των

επαγγελματικών επιλογών των ατόμων με οπτική αναπηρία έχοντας ιδιαίτερο

ερευνητικό ενδιαφέρον μπορεί να αποτελέσει επιστημονική ερευνητική
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επιλογή για τη συσχέτιση παιδείας- τεχνολογίας- εργασίας σε άτομα με οπτική

αναπηρία.

Λέξεις-κλειδιά: Οπτική αναπηρία στην Ισπανία, ερωτηματολόγιο Holland

(SDS), επαγγελματική επιλογή, επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνικό

μοντέλο
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Abstract

The main purpose of this research study was to investigate the extent to which

in Spain people with visual impairment aged 17 to 30 years old choose to

follow a career on the basis of their interests and abilities. More specifically,

professions that are considered more suited to this group were examined

using Holland’s international weighted questionnaire “Self-Directed Search” for

career interests and preferences. This tool is important in helping those who

wish to make decisions about, or change, their career on the basis of their

personality. The sample of the research comprised 32 persons with visual

impairment, 9 of whom were employed, 11 unemployed, and 12 students, all

living in Spain. Statistical analysis of data was carried out using the SPSS

statistical package. Research results showed a clear unanimity in that the

majority of research participants were employed or wished to be employed or

were meant to be employed in accordance with the SDS in social sciences

work. The results also showed a discrepancy between desires and career

suitability test results with relation to realistic and investigative professions. In

addition, responses of the unemployed showed that the main selection

criterion was determined by limitations imposed by their disability. Students, on

the other hand, showed a relatively equal distribution of desirable professions.

This seems to be due to their high education qualifications that bring their

career choices more in line with their skills. It seems that in Spain, the basic

social model requirement that people with disabilities should be fully included

in all parts of social life has been fulfilled. The issue of career choices by

people with visual impairment is worth researching and can become the object

of scientific inquiry concerning the relation between education, technology and

work in people with visual impairment.

Key-words: Visual impairment in Spain, questionnaire Holland (SDS),

professional choice, career orientation, social model
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ενδιαφέρον στην διερεύνηση του πεδίου της επαγγελματικής αποκατάστασης

των ατόμων με προβλήματα όρασης, ήταν η αποκόμιση πλούσιας

εκπαιδευτικής εμπειρίας από την πρακτική μου στη Σχολή Τυφλών. Σημείο

αναφοράς αποτέλεσε η εκπαιδευτική και συναισθηματική μου επαφή με το
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υλοποίηση της εργασίας μου.
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εύρεση του δείγματος.
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Εισαγωγή

Η ανθρώπινη κοινωνία αποτελείται από διαφορετικούς τύπους ατόμων

που έχουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές στην εμφάνιση, το χαρακτήρα,

τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες.

Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία των

ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της

ανθρωπότητας, διασφαλίστηκε από τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε (2006).

Το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο κατοχύρωσε ένα πλήρες

φάσμα αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα

άτομα με αναπηρία.

Το 2012, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε, ότι σε παγκόσμιο

επίπεδο ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ήταν 6,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ σε σύγκριση με το ποσοστό

του γενικού πληθυσμού ανέρχεται στο 12%, με χαμηλότερο ποσοστό της

Ελλάδας 9,3% και υψηλότερο της Ισπανίας 15,2%.

Η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των

ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ατόμων με αναπηρία.

«Η εργασία είναι ο γιατρός της φύσης και θεμέλιο για την ανθρώπινη ευτυχία.»,

επισήμανε o αρχαίος έλληνας γιατρός, Κλαύδιος Γαληνός (129-199 μ.Χ).

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ανθρώπου είναι η σημαντικότερη

απόφαση, καθώς η άσκηση του επαγγέλματος καλύπτει το 1/3 της ζωής του.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης για να μπορούν να ζουν μόνοι τους, να

αυτονομηθούν, να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη ζωή τους και να έχουν την ευθύνη

για το μέλλον τους πρέπει να απολαμβάνουν τις ανταμοιβές της εργασίας

(Mason & McCall, 2013). Η εργασία, σύμφωνα με τους Stankova &

Trajkovski, (2010), είναι το τελευταίο στάδιο της μακράς και πολυσύνθετης
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διαδικασίας για την αποκατάστασής τους, που επηρεάζει την κοινωνική τους

ενσωμάτωση.

Υπάρχει φυσικά και η κατηγορία των ατόμων με οπτική αναπηρία που δεν

ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, άτομα απογοητευμένα από τη μη επιτυχή

ένταξη τους στον επαγγελματικό τομέα και κατά συνέπεια αποσυρμένα

οικειοθελώς από τον επαγγελματικό στίβο (O'Day, 1999).

Είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό το γεγονός, ότι τα άτομα με αναπηρία δε

συμμετέχουν ακόμη ενεργά στον εργασιακό βίο στα ίδια ποσοστά που

συμμετέχουν και τα άτομα χωρίς αναπηρίες (Unger, 2002) και παρουσιάζουν

χαμηλότερες μισθολογικές απολαβές και οφέλη σε σχέση με τον τυπικό

πληθυσμό, καθώς και λιγότερο πιθανό να προσληφθούν σε θέση ανάλογη με

τα προσόντα και τις ικανότητές τους (Leonard, 2002).

Για την επαγγελματική εκπαίδευση καθοριστικό παράγοντα παίζει ο

επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελεί ένα δομικό στοιχείο,

καθώς στόχος του είναι η παροχή βοήθειας στο άτομο για την επιλογή του

κατάλληλου επαγγέλματος ανάλογα με την προσωπικότητά του, τις κλίσεις και

τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητές του, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της αγοράς εργασίας.

Η διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής, περιλαμβάνει την ακριβή και

ρεαλιστική κατανόηση και εκτίμηση, τόσο του εαυτού όσο και του κόσμου της

εργασίας. Η επιλογή ενός επαγγέλματος ή επιθυμία απόκτησης μιας

επαγγελματικής θέσης δεν αποτελούν μοναδικές πράξεις, αλλά διαδικασίες με

διάρκεια ετών και εμπλέκονται με την καθημερινή κοινωνική πράξη, τις

συνδεδεμένες με αυτήν εμπειρίες και τα αντίστοιχα βιώματα και παράγοντες

της ίδιας της προσωπικότητας του ατόμου.

H Επιστήμη της Ψυχολογίας έχει αναπτύξει αρκετές θεωρίες για την

επαγγελματική ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη εργασία η θεωρία που θα
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αναλυθεί είναι η τυπολογική θεωρία του Holland, η οποία ανήκει στις

ψυχολογικές θεωρίες που έχουν ως πυρήνα ανάλυσής τους το ίδιο το άτομο,

χωρίς όμως να αποκλείουν την έμμεση επίδραση περιβαλλοντικών

μεταβλητών στην τελική απόφαση

Στη θεωρία του Holland έχουν στηριχτεί πολυάριθμες πρακτικές

εφαρμογές, με τις οποίες διερευνάται η ανθρώπινη προσωπικότητα σε έξι

τύπους (ρεαλιστικό, ερευνητικό, καλλιτεχνικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό

συμβατικό) και επιχειρείται η συσχέτισή της με διάφορα επαγγέλματα και κατ’

επέκταση με συγγενείς σπουδές και καριέρα. Ο Holland θεωρεί την

επαγγελματική επιλογή, σαν μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο ζητά ένα

επαγγελματικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται περισσότερο στο δικό του

τύπο προσωπικότητας. Σημαντικός δείκτης, κατά τον Holland, αποτελεί ο

βαθμός συμφωνίας καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη

χάραξη της πορείας της συμβουλευτικής διαδικασίας προκειμένου να βοηθηθεί

το άτομο στην αποσαφήνιση των επαγγελματικών στόχων και προτιμήσεων,

Στην παρούσα εργασία, στόχος είναι να διερευνηθεί η εφαρμογή του

ερωτηματολόγιου ικανοτήτων σε άτομα με προβλήματα όρασης στην Ισπανία.

Το θέμα αυτό είναι αρκετά προσφιλές στο χώρο της έρευνας αλλά περιορίζεται

σε τυπικό πληθυσμό, έτσι η απόπειρα αυτή θεωρείται καινοτόμα.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν σε ποιο βαθμό συμπίπτουν

τα επαγγελματικά όνειρα των ατόμων με οπτική αναπηρία με τα

επαγγελματικά περιβάλλοντα σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο SDS και σε

ποιο βαθμό συμπίπτουν τα ασκηθέντα επαγγέλματα με τα επιθυμητά και τα

επαγγέλματα σύμφωνα με τον τριψήφιο κωδικό του Holland;

Η μεθοδολογία που ακολούθησα, για να εκπονήσω τη συγκεκριμένη

πτυχιακή εργασία, ήταν ερευνητική.
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Προκειμένου να αναζητηθούν, να μελετηθούν, και να καταστούν

αντικείμενο επεξεργασίας τα παραπάνω ζητήματα, αρχικά, ακολουθήθηκε

ξένη και ελληνική βιβλιογραφική επισκόπηση, με χρήση επιλεγμένων

επιστημονικών βιβλίων και σχετικών άρθρων από διαδικτυακούς συνδέσμους

και οργανισμούς, έτσι ώστε να συλλεχθούν, να μελετηθούν και να

αποσαφηνιστούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος.

Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα καθοριστικό παράγοντα , αρωγοί στην

επίπονη προσπάθεια μου για την ανεύρεση του δείγματος, ήταν οι οργανισμοί

ατόμων με οπτική αναπηρία στην Ισπανία. Η επαφή με το δείγμα καθορίζει και

τον ορισμό της δειγματοληψίας. Πιο συγκεκριμένα μεροληπτικά χαρακτηρίζεται

το δείγμα από την Καταλονία λόγω της προσωπικής μου επαφής, ενώ τυχαίο

ήταν το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα μέσω διαδικτύου.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην παρουσίαση του θεωρητικού

πλαισίου και στην εμπειρική διερεύνηση. Αναλυτικότερα, η θεωρητική

θεμελίωση αποτελείται από οχτώ κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον επαγγελματικό

προσανατολισμό, την ιστορική του αναδρομή, τη σημασία της επαγγελματικής

ανάπτυξης σε άτομα με αναπηρία και παρουσιάζονται οι θεωρίες

επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η θεωρία του Holland όπου

παρουσιάζονται οι έξι κατηγορίες προσωπικότητες που συνοψίζονται σε

τέσσερις βασικές θέσεις. Ακόμη αναλύεται το εργαλείο της έρευνας, το

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων (the Self-Directed Search-

SDS). Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά στις φόρμες του ερωτηματολογίου αλλά

και σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η αναπηρία, τα μοντέλα αναπηρίας,

τα ποσοστά αναπήρων επί του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως αλλά και στην

ΕΕ. Επίσης γίνεται αναφορά στους ορισμούς της οπτικής αναπηρίας και

παρουσιάζονται τα ποσοστά της οπτικής αναπηρίας .

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται το δικαίωμα στην εργασία και

σημειώνεται το εύρος των νομοθεσιών που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία

χρόνια για το θέμα της εργασίας και της αναπηρίας και υπάρχει μια εκτενής

παράθεση ερευνών σχετικά με τα ποσοστά εργασίας των ατόμων με

αναπηρία.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, προσδιορίζεται η επαγγελματική αποκατάσταση

των ατόμων με αναπηρία στην Ισπανία και συγκεκριμένα των ατόμων με

προβλήματα όρασης.

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανεργία στα άτομα με αναπηρία μέσω

ερευνών και μελετών. Ακολούθως, αναφέρεται η ανεργία στα άτομα με οπτική

αναπηρία, παρατίθενται τα αίτια ανεργίας που χωρίζονται σε κοινωνικά και

ατομικά .

Στο έβδομο κεφάλαιο, επιχειρείται μια προσέγγιση αναφορικά με τις

στάσεις και τις αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά με την επαγγελματική

απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και απαρίθμηση των δυσκολιών

πρόσληψης.

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, το τελευταίο της θεωρητικής θεμελίωσης,

επιχειρείται η περιγραφή της κοινωνικής στήριξης και της σημαντικότητας

που έχει για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
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Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εργασίας παρατίθενται ο

σκοπός της έρευνας, οι επιμέρους στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα της

εργασίας.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας

που αποτελείται από την παρουσίαση του δείγματος, της διαδικασίας που

ακολουθήθηκε και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε.

Έπειτα, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από τις

στατιστικές αναλύσεις και στη συνέχεια παρουσιάζεται η συζήτηση και γίνεται

μια κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων.

Τέλος, αναφέρονται διάφοροι περιορισμοί και περιγράφονται προτεινόμενες

κατευθύνσεις για πιθανές ερευνητικές δραστηριότητες στο μέλλον.

Το τελευταίο κομμάτι της παρούσας εργασίας αποτελεί η παράθεση των

βιβλιογραφικών παραπομπών, ελληνικών και ξενόγλωσσων, που

μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση της παρούσας εργασίας.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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I. Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση

βιβλιογραφίας

1. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η σύζευξη των προσωπικών

στοιχείων του ατόμου, των δεξιοτήτων και εν γένει της προσωπικότητάς του με

τα εργασιακά δεδομένα και το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστούν

οι καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής επιτυχίας και οι νέοι να διεκδικήσουν

τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Υ.Π.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 1994·

Κασσωτάκης,1999, 2002· Βάγγερ, 2002).

Στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η καλλιέργεια της

αυτογνωσίας, η εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, η λήψη

σωστών και έγκαιρων αποφάσεων, η μετάβαση, η επαγγελματική πρακτική και

η ενεργής ένταξη στην αγορά εργασίας (Santana y De Armas,1998·

Παπαβασιλείου – Αλεξίου, 2004).

1.1.Ιστορική αναδρομή
Οι ρίζες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντοπίζονται αρχικά στην

Πολιτεία του Πλάτωνα (έβδομο βιβλίο) όπου διατυπώνεται πρόταση για την

αξιοποίηση των πολιτών ανάλογα με τις ικανότητές τους, το σεβασμό της

ατομικότητάς τους και τη διαφοροποίηση των επαγγελματικών τους ρόλων με

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Κασσωτάκης, 2000).

Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 άρχισε να εισάγεται ο θεσμός του

Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση όπου βασίστηκε στη

διάγνωση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των ειδικών ικανοτήτων των

ατόμων με τη βοήθεια ψυχοτεχνικών μέσων αξιολόγησης. Η προσέγγιση αυτή

απηχούσε τη Θεωρία των Χαρακτηριστικών και Παραγόντων, που είχε

διατυπωθεί το 1909 από το Parsons αλλά και την πεποίθηση που
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δημιούργησε κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η ανάπτυξη της

Ψυχομετρίας.

Στην Ισπανία το 1970, ξεκίνησαν την εφαρμογή του μαθήματος του

επαγγελματικού προσανατολισμού (COU) καθώς θεωρήθηκε πως η κατάρτιση

για την εργασία αποτελεί έναν από τους άξονες προτεραιότητας για την

εκμάθηση των αναπτυξιακών στρατηγικών(Moreno, 1996).

Το 1990, αφαιρέθηκε το μάθημα καθώς έκριναν πως πιο αποτελεσματική

για το έργο της συμβουλευτικής είναι μια ομάδα που αποτελείται από

επαγγελματίες ή δασκάλους από διαφορετικές ακαδημαϊκές μονάδες, για να

προσφέρουν υποστήριξη ποιότητας, κατανόηση των χαρακτηριστικών και των

αναγκών τους.

Σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου γίνονται προσπάθειες να

καθιερωθούν συγκεκριμένα προσόντα και προϋποθέσεις για την άσκηση του

έργου του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού (λ.χ. Ιρλανδία,

Ισπανία, ΗΠΑ, Καναδάς) (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αλεξοπούλου,

Αργυροπούλου, Δρόσος & Ταμπούρη, 2011).

Οι σύμβουλοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα άτομα με αναπηρία, ώστε να

ενθαρρύνουν τους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους για να μπορέσουν να

δημιουργήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την ενεργή θέση τους στην

κοινωνία, για τη συνέχιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την κατάρτιση

τους, για την ένταξη τους στον κόσμο της παραγωγής. Στοχεύουν μέσω αυτής

της διαδικασίας, στην όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των προσωπικών

δεξιοτήτων για να αποφευχθούν οι καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

(Castignani & Gavilán, 2009,2011).

Στον τομέα αυτόν, στην Ισπανία δραστηριοποιούνται και ιδιωτικές

συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως ο Ισπανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας
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για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες, στον οποίο υπάρχουν ερευνητικές ομάδες και

μονάδες επαγγελματικής πρακτικής και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενθαρρύνει και υποστηρίζει την

επιχειρηματικότητα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, τη διαχείριση του

ταλέντου τους, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την ανάπτυξη ενός

σχεδίου δράσης θέτοντας έτσι σε εφαρμογή νέες επιλογές απασχόλησης.

1.2.Επαγγελματικός προσανατολισμός και αναπηρία
Συγκεκριμένα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο τομέας της

επαγγελματικής εκπαίδευσης και εν συνεχεία η επαγγελματική τους

απασχόληση, είναι απαραίτητο να ξεκινάει από μικρή ηλικία, έτσι ώστε μέχρι

την ενηλικίωσή τους να έχουν μειωθεί ή εξαλειφθεί οι περιορισμοί που

προκύπτουν από την αναπηρία και να υπάρχουν πολλές επαγγελματικές

επιλογές.

ΟιThomas και Berven (1984) υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

χρειάζονται εξίσου συμβουλευτική σταδιοδρομίας καθώς πολλές φορές

παγιδεύονται στις αδυναμίες τους και δεν αναδεικνύουν τις δυνατότητές τους.

Τα ελάχιστα επαγγέλματα, στα οποία μέχρι σήμερα εκπαιδεύονται τα

άτομα με προβλήματα όρασης, μας επιβεβαιώνουν τους περιορισμένους

στόχους του επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα, παρόλο που

αρκετοί εγγράφονται και αποφοιτούν με επιτυχία από πανεπιστημιακά τμήματα

(Παπάνης, 2007).

1.3.Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν από τη δεκαετία του ‘50

έως το 1990 αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή του

επαγγελματικού προσανατολισμού και συναποτελούν την ομάδα θεωριών,

γνωστών σήμερα, ως παραδοσιακών (κλασικών) θεωριών επαγγελματικής

ανάπτυξης και επιλογής (Πίνακας 1).
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Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Μη ψυχολογικές ● Η θεωρία της Τύχης

● Οικονομολογικές θεωρίες

● Κοινωνιολογικές – πολιτιστικές θεωρίες ( Lipsett&Roberts)

Ψυχολογικές ● Η θεωρία των χαρακτηριστικών και παραγόντων (Parsons,

Holland)

● Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες

● Θεωρίες μάθησης (Krumboltz)

● Οι θεωρίες αναγκών (Roe)

● Οι εξελικτικές θεωρίες (Ginzeberg, Super)

Γενικές/Συνδυαστικές Busshoff

Πίνακας 1: Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον
Κασσωτάκη, 2004

Στη συγκεκριμένη εργασία η θεωρία που θα αναλυθεί είναι του Holland, η

οποία ανήκει στις ψυχολογικές θεωρίες που έχουν ως πυρήνα ανάλυσής τους

το ίδιο το άτομο, χωρίς όμως να αποκλείουν την έμμεση επίδραση

περιβαλλοντικών μεταβλητών στην τελική απόφαση.
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2. Θεωρία Holland

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία του κλάδου της συμβουλευτικής

καριέρας έχει εμπλουτιστεί με αρκετές θεωρίες που επιχειρούν να συνδυάσουν

επιμέρους προσωπικότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα, αλλά η πλέον

διαδεδομένη και αποδεκτή διεθνώς θεωρία είναι του JohnL.Holland (1973,

1985), ευρέως γνωστή ως θεωρία RIASEC, από τα αρχικά γράμματα των έξι

τύπων (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional)

(Swanson & Gore, 2000).

Η θεωρία του Holland, ή αλλιώς θεωρία χαρακτηριστικών και

παραγόντων (trait & factor theory) διερευνά την ανθρώπινη προσωπικότητα

και επιχειρεί τη σύνδεση ανθρώπου και περιβάλλοντος σύμφωνα με τους

παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

(Holland, 1959,1966, 1973, 1985)

Έτσι λοιπόν, η επαγγελματική επιλογή, σύμφωνα με τον Holland, αποτελεί

την ενέργεια, κατά την οποία τα άτομα αναζητούν εργασιακά περιβάλλοντα

που συμφωνούν με το τύπο της προσωπικότητάς τους .”Το μότο ο κατάλληλος

άνθρωπος στην κατάλληλη θέση” συνόδευσε τη θεωρία από τα πρώτα του

βήματα.

Οι Holland &Holland(1977) υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι νέοι

χαρακτηρίζονται από επαγγελματική αναποφασιστικότητα, δεδομένων των

ποικίλων επαγγελματικών ερεθισμάτων. Ανάμεσά τους όμως βρίσκονται και

αυτοί που δείχνουν «διάθεση αναποφασιστικότητας» (indecisive disposition),

δηλαδή μια γενικότερη αδυναμία στη λήψη αποφάσεων, τη γνώση του εαυτού

τους και του περιβάλλοντος.
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Τέσσερις θέσεις συνοψίζουν τη θεωρία του Holland:

1. Η προσωπικότητα του ατόμου δύναται να περιγραφεί με βάση τους έξι

τύπους προσωπικότητας

Δραστηριότητες/

ικανότητες

Περιγραφικοί

χαρακτηρισμοί

Επαγγέλματα που τους

ταιριάζουν

Πρακτικός

Realistic

Διαθέτει

χειρωνακτικές,

τεχνικές και

μηχανολογικές

ικανότητες,

Απασχόληση με

πράγματα.

Απόλυτος, δογματικός,

εσωστρεφής,

αποτελεσματικός,

μεθοδικός,

προσγειωμένος και

ειλικρινής

Εξειδικευμένα,

κατασκευαστικά &

τεχνικά επαγγέλματα

όπως σεφ, ξυλουργός,

κατασκευαστής κλπ.

Ερευνητικός

Investigative

Διαθέτει συνθετικές

και οργανωτικές

ικανότητες

Απασχόληση με

δεδομένα

Αναλυτικός,

παρατηρητικός

μεθοδικός με ανήσυχη,

ευρηματική, δημιουργική

διάθεση

Προγραμματιστές

ηλεκτρονικών

υπολογιστών, μηχανικοί

και επιστήμονες αλλά και

ερευνητές σε

ανθρωπιστικές

επιστήμες κλπ.

Καλλιτεχνικός

Artistic

Διαθέτει κλίση,

φυσικό ταλέντο

προς κάποια τέχνη,

Απασχόληση με

ιδέες και ασαφείς,

ελεύθερες και μη

Εκφραστικός,

εσωστρεφής, με

αντικομφορμιστικές

τάσεις, παρορμητικός και

χωρίς τάξη, ευφάνταστος

και αφηρημένος,

Καλλιτέχνης, μουσικός,

διακοσμητής κλπ.
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συστηματικές

δραστηριότητες

Κοινωνικός

Social

Διαθέτει πειθώ, και

εμπλέκεται σε

δραστηριότητες

που σχετίζονται με

απασχόληση με

ανθρώπους,

Φιλικός, συνεργάσιμος,

ευγενικός, εξωστρεφής και

συγκαταβατικός.

Πωλητής,

δημοσιογράφος,

δάσκαλος και

φροντιστής ηλικιωμένων

κλπ..

Επιχειρηματικός

Enterprising

Διαθέτει ηγετικές και

εποπτικές

ικανότητες,

δυνατότητες

πειθούς και

φιλοδοξία

Απασχόληση

μεανθρώπους

και δεδομένα

Φιλόδοξος αισιόδοξος,

ανταγωνιστικός,

κοινωνικοί, επίμονος,

δραστήριος, ενθουσιώδης,

εξωστρεφής,

επινοητικός,

εγωκεντρικός,

Διευθυντικές και

ηγετικές θέσεις,

διοικητικά στελέχη σε

τομείς όπως το εμπόριο,

επιχειρήσεις και

πολιτική κλπ..

Συμβατικός

Conventional

Διαθέτει πειθαρχία

ακρίβεια, τάξη και

οργανωτικότητα ,

επιδιώκουν

αναγνώριση

Απασχόληση με

δεδομένα

Προσεκτικός, υπάκουος,

ψύχραιμος, εσωστρεφής,

αφοσιωμένος, επιμελής, ,

ευπροσάρμοστος και

συνεργάσιμος

Υπάλληλος, στέλεχος

επιχειρήσεων, λογιστής,

νομικός στρατιωτικός

και αστυνομικός κλπ..
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Πίνακας 2 Τύποι προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία του Holland

Οι Prediger και Vansickle (1992) έδειξαν ότι αυτοί οι έξι τύποι υπάρχουν σε

δισδιάστατο χώρο οριζόμενοι από τις διαστάσεις Άνθρωποι / Πράγματα και

Δεδομένα / Ιδέες.

2. Οι τύποι αυτοί ταιριάζουν σε έξιαντίστοιχα επαγγελματικά περιβάλλοντα

(επαγγέλματα, εργασίες, προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες

ελεύθερου χρόνου)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν διαγνωστεί ο τύπος προσωπικότητας

ενός ατόμου, τότε το άτομο αυτό μπορεί να επιλέξει το αντίστοιχο περιβάλλον

εργασίας (Holland, 1985).

3. Οι προσωπικότητες των ατόμων ενός δεδομένου τύπου έλκονται από τα

περιβάλλοντα του ίδιου ή όμοιου τύπου και τείνουν να διαμορφώνουν

συνθήκες εργασίας που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους (Κρίβας

1987· Κάντας & Χαντζή 1991· Δημητρόπουλος, 1998α· Farmer, Rotella,

Anderson&Wardrop, 1998).

4. Η τοποθέτηση του ατόμου σε περιβάλλον ίδιο ή όμοιου τύπου συμβάλλει

καθοριστικά στην επίτευξη ικανοποίησης, παραμονής και αποδοτικής

συνεισφοράς στο συγκεκριμένο περιβάλλον (Robitschek & Woodson,

2006· Gottfredson & Holland, 1990· Holland, 1959, 1966,1996· Mount &

Muchinsky, 1978).

Για την καλύτερη κατανόηση ο Holland αποτυπώνει σχηματικά τη θεωρία

του, χρησιμοποιώντας ένα εξαγωνικό μοντέλο (Holland’shexagon) (Εικόνα 1)

για να δείξει τη σχέση ανάμεσα σε έξι τομείς τόσο για τα συμφέροντα ενός

ατόμου όσο και για το περιβάλλον εργασίας. Οι τύποι προσωπικότητας που

είναι πιο κοντά μεταξύ τους παρουσιάζουν μεγαλύτερες ομοιότητες.
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Εικόνα 1: Το Εξαγωνικό μοντέλο του Holland.

Reproduced from the You and Your Career booklet by John L. Holland,

Ph.D.Copyright © 1994 by Psychological Assessment Resources, Inc.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό

πρότυπο προσωπικότητας του Holland, έγινε ταξινόμηση των γονέων και των

παιδιών τους και βρέθηκε ότι, «οι τύποι της προσωπικότητας των γονέων

σχετίζονταν με τους τύπους προσωπικότητας των γιών τους και των

θυγατέρων τους και ο τύπος προσωπικότητας του πατέρα ασκούσε

μεγαλύτερη επίδραση (Γεωργούσης 1995 στο Βίκη, 2002)

2.1. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αυτοκατευθυνόμενης
Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και
Προτιμήσεων (The Self- Directed Search- SDS

Ο Holland το 1994 βασιζόμενος πάνω στη θεωρία του περί

επαγγελματικής ανάπτυξης (Reardon & Lenz, 1999) δημιούργησε το εργαλείο

για τη διερεύνηση των επαγγελματικών προτιμήσεων (Ξηρομερίτη & Μακρής,

2000) και την αξιολόγηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Η ονομασία του είναι Ερωτηματολόγιο Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων (The Self- Directed

Search- SDS). Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς,
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αυτοβαθμολογούμενο, και αυτο-ερμηνευόμενο εργαλείο επαγγελματικής

συμβουλευτικής (Winer, 1988·Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011) το οποίο έχει

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες στα γερμανικά (Muck, 2005) στα ισπανικά

(Martinez-Vicente &Fernández, 2001· Martinez-Vicente &Fernández, 2006)

καθώς και στα ελληνικά (Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011).

Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο

ερωτηματολόγιο για την υλοποίηση της έρευνας και ειδικότερα η γραπτή

μορφή της φόρμας R του SDS, έκδοσης του 1994 (Holland, 1994) που

αποτελείται από 5 κλίμακες (εικόνα 2):

Εικόνα 2: Κλίμακες του ερωτηματολογίου SDS Form R

Στο τέλος του SDS, προστίθενται τα αποτελέσματα και προκύπτει ο

τριψήφιος κωδικός γραμμάτων του Holland (Helwig & Myrin, 1997· Holland

1994a). Το πρώτο γράμμα αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο σε βαθμολογία και

κατά συνέπεια επικρατέστερο τύπο του RIASEC (Holland, 1994a· Armstrong,

Smith, Donnay & Rounds, 2004).

Εν συνεχεία, το Εγχειρίδιο Επαγγελμάτων παρέχει μια λίστα πιθανών

επιλογών σταδιοδρομίας βάση του τριψήφιου κωδικού του SDS (Holland

1994a). Ο ενδιαφερόμενος καλείται να ερευνήσει όλες τις επαγγελματικές

επιλογές, που αντιστοιχούν στον τριψήφιο κωδικό του και τους πιθανούς

αναγραμματισμούς του τριψήφιου κωδικού του και τα επαγγέλματα που

αντιστοιχούν σ’ αυτούς (Holland 1994a· Osborn, 2002· Swanson 2008).
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Γενικά, από έρευνες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί πως το

ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από πολύ καλή αξιοπιστία εσωτερικής

συνάφειας με δείκτες (Cronbach’s a) που κυμαίνονται από 0,69 έως 0,91

(Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011) και από επαναληπτικές μετρήσεις (4-12

εβδομάδες) δείκτες που κυμαίνονται από 0,76 έως 0,89 (Holland, Fritzsche &

Powell, 1997).

Από το 1953 έως τις αρχές του 2007 έχουν γίνει 1.609 παραπομπές

αναφοράς σχετικά με τη θεωρία και τις εφαρμογές του ερωτηματολόγιου λόγω

της ευκολίας χρήσης και της εύκολης αντίληψης και κατανόησης της

τυπολογίας και του ίδιου του Ερωτηματολογίου (Sampson, Shy, Hartley,

Reardon&Peterson, 2009).Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του

εργαλείου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ

συμβούλων και ερευνητών όσο και πολύ ικανοποιητικό για τους χρήστες

καθώς θεωρούν, ότι έχει υψηλή εφαρμογή στην πράξη (Reardon & Lenz,

1999).

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εργαλείου αξιολόγησης SDS έχει

αποδειχτεί και από έρευνες που πραγματοποιηθήκαν σε ελληνικό πληθυσμό

και απέδειξαν τη συνέπεια του εξαγωνικού μοντέλου (Τουλουμάκου, 2005·

Σιδηροπούλου - Δημακάκου, Μυλωνά &Αργυροπούλου, 2008).

Στην Ισπανία ορισμένοι ερευνητές βασισμένοι στη θεωρία του Holland

δημιούργησαν ένα νέο εργαλείο, το Jobpic, με στόχο τη συμβουλευτική

σταδιοδρομία των εφήβων μέσα από εικόνες. Η ομάδα-στόχος είναι έφηβοι και

ενήλικες που έχουν προβλήματα στο γραπτό λόγο (π.χ. έχουν δυσκολίες

ανάγνωσης ή / και γραφής, περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες ή διαταραχές

προσοχής) (Remesal, Garcia, Sarrión, Bosch, Pastor, Svensrud&Gracia,

2013).
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2.2. Διάφορες φόρμες του ερωτηματολογίου

Πέρα από τη φόρμα R, που έχει σχεδιαστεί, κυρίως για τον προσδιορισμό

επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προτιμήσεων εφηβικής ηλικίας

(Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000)υπάρχουν και άλλες φόρμες, όπως η φόρμα CP

Career Explorer (Δημητριάδου& Σταλίκας, 2011) και η φόρμα Ε.

Αναλυτικότερα, η φόρμα E, η οποία αποτελεί την πιο απλοποιημένη απ’ όλες

τις φόρμες, απευθύνεται σε άτομα με δυσκολία στην ανάγνωση και με

εκπαίδευση δημοτικού σχολείου (Winer, 1988) ενώ η φόρμα CP, η οποία

αποτελεί πιο σύντομη εκδοχή χωρίς το τμήμα των επαγγελματικών ονείρων

και το τελευταίο τμήμα της αυτοαξιολόγησης, απευθύνεται σε επιχειρήσεις και

σε άτομα με εκπαιδευτικό επίπεδο γυμνασίου και άνω και τέλος, η φόρμα

Career Explorer, η οποία απευθύνεται σε μαθητές (Holland, Fritzsche, &

Powell, 1994).

2.3. Έρευνες σχετικές με το εργαλείο του Holland
Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί για τον προσδιορισμό της δομής των

επαγγελματικών συμφερόντων και την επικύρωση της θεωρίας του Holland σε

άλλες χώρες : όπως η Κροατία (Sverko & Babarovik, 2006), η Κίνα (Yang,

Stokes & Hui, 2005) , η Ισλανδία (Einarsdottir, Rounds, Aegisdottir& Gerstein,

2002) καθώς και εφαρμογές και την προσαρμογές σε χώρες όπως η

Αυστραλία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η

Ινδονησία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νιγηρία, η Νορβηγία

(Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). Στο Ιράν, ο κατάλογος υψηλού ενδιαφέροντος

(SII) και η αυτό-κατευθυνόμενη αναζήτηση (SDS) χρησιμοποιούνται συχνά

από τους ερευνητές για να αξιολογήσουν τα συμφέροντα των μαθητών στα

γυμνάσια και τα πανεπιστήμια (Martínez-VicenteyValls ,1999, 2006).

Άλλες έρευνες μέτρησαν άλλες μεταβλητές:

● η ικανοποίηση από την εργασία σε νοσηλευτές (Dockins, 2004)
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● θεμελιώδεις στόχους στις χώρες της Αφρικής- Αμερικανικές γυναίκες και

ευρωπαϊκό Αμερικανούς φοιτητές (Bath, 2004).

● τη συσχέτιση των τύπων προσωπικότητας του Holland με τις

επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών (π.χ. Hall, Kelly, & Van Buren,

1995· Trice, Hughes, Odom, Woods, & McClellan, 1995).

● Την εξαγωνικήδομή (π.χ. Cole & Hanson, 1971· Edwards & Whitney,

1972· Rounds, Davidson & Darvis, 1979). Η έρευνα των Σιδηροπούλου,

Μυλωνά και Αργυροπούλου (2008) σε φοιτητές διαφόρων πανεπιστημίων,

υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη χρήση της θεωρίας ως εννοιολογικό πλαίσιο

για την εκπαιδευτική και επαγγελματική παροχή συμβουλών στην Ελλάδα.

Το εξαγωνικό μοντέλο βρέθηκε δεξιόστροφο και επιβεβαιώθηκε η σειρά

των τύπων κατά Holland. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την εγκυρότητα

του μοντέλου στην Ελλάδα.

● Ένα άλλο σύνολο των μελετών εμφανίζονται στο οποίο SDS

χρησιμοποιείται με δείγματα των μαθητών με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως

στην έρευνα των Osborn και Reardon (2006) με το πληθυσμό μαθητές

γυμνασίου ως υψηλού κινδύνου και του Wilkes (2002) με τους ενήλικες με

ειδικές ανάγκες.

● Ακόμη, το SDS έχει προσαρμοστεί στο αμερικάνικο σύστημα Braille, ώστε

να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης από αμερικάνικο πληθυσμό με

οπτική αναπηρία (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). Η εκδοχή αυτή

χορηγήθηκε και σε ελληνικό πληθυσμό και συγκεκριμένα σε εφήβους με

οπτική αναπηρία με απώτερο στόχο τη διερεύνηση του βαθμού

λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου σε αυτόν τον πληθυσμό.

Αναφέρθηκε πως το SDS είναι ένα λειτουργικό εργαλείο επαγγελματικής

διερεύνησης και σε άτομα με οπτική αναπηρία (Holland, 1973· Levinson,

1990· Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000).
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3. Αναπηρία

Η αναπηρία αποτελεί την τρίτη πιο διαδεδομένη μορφή διάκρισης στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάση της τελευταίας Έρευνας του Ειδικού

Ευρωβαρόμετρου “Διακρίσεις στην ΕΕ το 2009” (SpecialEurobarometerNo

317 ‘DiscriminationintheEUin 2009) το 53% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η

διάκριση λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένη στη χώρα τους, έναντι 45% το

2008, γεγονός που καταδεικνύει μια έντονη αύξηση της αίσθησης της

διάκρισης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα, το 77% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η οικονομική

κρίση θα οδηγήσει σε αύξηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στην αγορά

εργασίας, κατατάσσοντάς την και πάλι στην τρίτη θέση.

3.1. Ποσοστό αναπήρων επί του γενικού πληθυσμού

Το 2012, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σε παγκόσμιο

επίπεδο ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία είναι 6,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Από αυτούς, περίπου 650 εκατομμύρια άνθρωποι, ή αλλιώς το 10%, εκτιμάται

ότι έχουν μέτριες ή σοβαρές αναπηρίες.

Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ σε σύγκριση με το

ποσοστό του γενικού πληθυσμού ανέρχεται στο 12%, με χαμηλότερο ποσοστό

της Ελλάδας 9,3% και υψηλότερο της Ισπανίας 15,2% (Eurostat, 1995).

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) από έρευνα που

πραγματοποίησε το 2002,προέκυψε ότι το 18,2% του πληθυσμού της χώρας

αντιμετωπίζει κάποια αναπηρία ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Το ποσοστό αυτό

είναι τόσο υψηλό καθώς πέρα από την αναπηρία συμπεριλαμβάνει και

διάφορα προβλήματα υγείας.

Η καταγραφή του ποσοστού των ατόμων με αναπηρία βάση των

περιφερειών της Ισπανίας συγκεκριμένα (εικόνα 3), σημειώνει ότι οι
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περιφέρειες με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού με ειδικές ανάγκες είναι:

Γαλίθια (11,2%), Εξτρεμαδούρα (11,0%) και Καστίγια Λεόν (10,9%). Επιπλέον,

τα χαμηλότερα ποσοστά αναπηρίας που εμφανίζονται είναι στην Λα Ριόχα

(6,2%), Καντάβρια (7,0%), Βαλεαρίδων (7,1%), Ναβάρα (7,4%), Μαδρίτη (7,

6%) και Καταλονία (7,6%).

Εικόνα 3 Ποσοστά αναπηρίας στις περιφέρειες της Ισπανίας από CCAA, 2008.

3.2. Μοντέλα αναπηρίας

Τρία είναι μέχρι σήμερα τα κύρια μοντέλα της αναπηρίας, τα οποία ορίζουν

με διαφορετικό τρόπο την αναπηρία, τοποθετούν σε διαφορετική βάση τα

προβλήματα που τη συνοδεύουν και προτείνουν διαφορετικούς τρόπους

διαχείρισής της (Λογαράς, 2016).

α) Το ιατρικό

Η διαχείριση της αναπηρίας στοχεύει στην αποκατάσταση των

λειτουργικών περιορισμών μέσω ιατρικών παρεμβάσεων και όταν αυτή δεν

είναι εφικτή ή στην περίπτωση που τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να
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προσαρμοστούν στις επικρατούσες νόρμες, η κοινωνική απομόνωση είναι

αναπόφευκτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται ως λύση η φιλανθρωπία

και η παροχή προνοιακών επιδομάτων (Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005α:14-15,22).

Σε χώρες που εφαρμόζεται το ιατρικό μοντέλο, τα άτομα με αναπηρία

σπάνια εργάζονται και όταν αυτό συμβαίνει συνήθως η εργασία λαμβάνει

χώρα σε ειδικούς χώρους, «προστατευμένα εργαστήρια» (Gottlieb, Myhill &

Blanck, 2010).

β) Το κοινωνικό

Η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, αλλά ως συνέπεια της

αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες των ατόμων με

αναπηρία και όχι των λειτουργικών περιορισμών που αυτή δημιουργεί,

δίνοντας παράλληλα έμφαση στη «διαφορά», στις «εύλογες προσαρμογές»,

στον «καθολικό σχεδιασμό» («Design forAll») και «στα δικαιώματα»

(Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005α:16).

Οι θετικές επιπτώσεις επικράτησης του κοινωνικού μοντέλου της

αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης είναι οι εξής: η διεκδίκηση εκ μέρους

των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην εργασία και την απασχόληση,

η διεκδίκηση θέσεων εργασίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας, η προσπάθεια

βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων τους.

Επιπρόσθετα, το μοντέλο αυτό έχει συμβάλλει στην αλλαγή της αρνητικής

στάσης των εργοδοτών για τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με

αναπηρία (Gottlieb, Myhill & Blanck, 2010).

Αυτό το μοντέλο είναι στενά συνδεδεμένο με την ενσωμάτωση ορισμένων

αξιών και επιδιώκει να ενισχύσει τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα

την προσωπική ελευθερία και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Έχει
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ως αρχές: την ανεξαρτησία, την απαγόρευση των διακρίσεων, την καθολική

προσβασιμότητα και τον κοινωνικό διάλογο (Gavilán&Castignani, 2011).

γ) Το δικαιωματικό

Το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά συνιστά

προέκταση του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Η αναπηρία δεν είναι

ζήτημα πρόνοιας, αλλά ζήτημα διασφάλισης θεμελιωδών ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και ελευθεριών και ως τέτοιο είναι ζήτημα πρωτίστως πολιτικό. Η

διαχείριση της αναπηρίας στο δικαιωματικό μοντέλο απαιτεί τη θέσπιση

νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και την εφαρμογή στοχευμένων

μέτρων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου και

του τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.

Το δικαιωματικό μοντέλο καθιερώθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση για τα

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό

κείμενο των Συμβαλλόμενων Κρατών, τα οποία είναι υποχρεωμένα να

τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα

και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες

(Σύμβαση για τα Δικαιώματα τωνΑτόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ, άρθρο 4,

Παράγραφος 1β, Ηνωμένα Έθνη, 2007.4) Το άρθρο 27 της Σύμβασης είναι το

πιο σύγχρονο και πλήρες, όσο αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα των ατόμων με

αναπηρία στην ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος, στην εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο του Ελληνικού συντάγματος 21 παράγραφο 6 της

συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 «τα άτομα με αναπηρίες έχουν

δικαίωμα να απολαμβάνουν τα μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την

επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και

πολιτική ζωή της χώρας» .
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Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε

από τα Ηνωμένα Έθνη το 2006, και ενσωματώθηκε στην νομοθεσία της

Ισπανίας το 2008 (Νόμος 26378, άρθρο 1, “Σύμβαση για τα δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρία), έχει ως στόχο την προώθηση, προστασία και

διασφάλιση ώστε να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα

και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και την

προώθηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειάς τους (Gavilán&Castignani,

2011)

Οι ισπανικοί νόμοι που καθορίζουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με

ειδικές ανάγκες είναι:

● Ο Νόμος 13/1982 & ο νόμος 2271/2004, για την πρόσβαση των

αναπήρων σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

● Ο Νόμος 51/2003, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών, της μη διάκρισης

και την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες

(Martínez, 2007).

Ο Guillen (1996) αναφέρει την παραβίαση των νόμων, γιατί ενώ υπάρχει

ευρεία γνώση εργατικής νομοθεσίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

υπάρχουν λίγες εταιρείες που κάνουν το βήμα των προσλήψεων.

3.3. Οπτική αναπηρία

3.3.1. Ορισμός

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της οπτικής αναπηρίας δεν είναι ενιαίος,

υπάρχουν διάφοροι και διαφορετικοί ορισμοί.

Νομικός ορισμός

Η ελληνική νομοθεσία (Ν.958/1979) ορίζει ότι “ως νομικά τυφλό, νοείται

κάθε άτομο του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από το 1/20 της
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φυσιολογικής στον οφθαλμό που βλέπει καλύτερα και με την καλύτερη δυνατή

ιατρική παρέμβαση”. Ο Παπαδόπουλος (2006) προσθέτει πως σύμφωνα με

έρευνες που έχουν γίνει, άτομο με οπτική οξύτητα μεγαλύτερη του 1/20 μπορεί

να θεωρηθεί ως τυφλό.

Μερικώς βλέπων είναι το άτομο που έχει οπτική οξύτητα και απο τους δύο

οφθαλμούς άνω του 67%.

Ιατρικός ορισμός

Υπάρχουν 4 επίπεδα στη λειτουργία της όρασης, σύμφωνα με την

Παγκόσμια Κατάταξη Ασθενειών (International Classification of Diseases,

2006):

1) Η κανονική όραση.

2) Η ελαφριά δυσλειτουργία της όρασης.

3) Η βαριά δυσλειτουργία της όρασης.

4) Η τύφλωση.

Η ελαφριά και η βαριά δυσλειτουργία της όρασης κατηγοριοποιούνται με

τον όρο “χαμηλή όραση”. Η χαμηλή όραση και η τύφλωση αποτελούν τη

δυσλειτουργία της όρασης ή αλλιώς τα προβλήματα όρασης.

Η Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση (2002) ορίζει ότι “τυφλό είναι το άτομο του

οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα δεν υπερβαίνει αντί για 1/20 τα 2/20 στο

καλύτερο μάτι. Το άτομο αυτό βλέπει το οπτικό ερέθισμα στα 20 μέτρα, ενώ οι

άλλοι άνθρωποι που έχουν φυσιολογική όραση βλέπουν το ίδιο οπτικό

ερέθισμα στα 200 μέτρα” (Elliot, Kratochwill, Cook & Travers, 2008). Η

Πολυχρονοπούλου το 2003 προσθέτει πως τυφλό θεωρείται το άτομο που

ακόμα κι αν έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η περιφερική του όραση είναι

περιορισμένη στις 10 μοίρες κεντρικά ή λιγότερο.
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Ανάλογα με το βαθμό της οπτικής βλάβης γίνεται διάκριση ανάμεσα σε

τύφλωση και μερική όραση. Ως μερική όραση ορίζεται η οπτική ικανότητα

μικρότερη από 6/18, αλλά ίση ή μεγαλύτερη από 3/60 στον καλύτερο οφθαλμό,

ύστερα από ιατρική παρέμβαση (WHΟ, 2002).

Εκπαιδευτικός Ορισμός

Από εκπαιδευτική άποψη, τυφλό θεωρείται το άτομο που δε μπορεί να

χρησιμοποιήσει την όραση ως μέσο επίτευξης των εκπαιδευτικών του στόχων

(Barraga, 1986). Επίσης, είναι εξαρτημένο από την αφή ή την ακοή του στην

προσπάθειά να αποκτήσει γνώσεις και χρησιμοποιεί μη οπτικά μέσα για να

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του σχολικού προγράμματος

(Webster & Roe, 1998; Παπαδόπουλος, 2007).Έτσι καθίστανται απαραίτητα

τα ειδικά προγράμματα, μέθοδοι και μέσα, προκειμένου να μάθει και ν'

αποκτήσει γνώσεις (Barraga, 1983.)

Είναι πολύ σημαντικό, για το παιδί με οπτική αναπηρία να μάθει να

χρησιμοποιεί τα υπολείμματα της όρασής του ως δίαυλο άντλησης

πληροφοριών από το περιβάλλον με σκοπό τη μάθηση (Πολυχρονοπούλου,

2003).

Μερικώς βλέποντες (ή αμβλύωπες) θεωρούνται οι μαθητές οι οποίοι

χρησιμοποιούν την όρασή τους για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του

σχολείου, αφού γίνουν βέβαια οι απαραίτητες τροποποιήσεις και

προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στο μαθησιακό περιβάλλον

του μαθητή γενικότερα (Παπαδόπουλος, 2007). Ο Barraga (1986)

συγκεκριμενοποιεί πως, εκτός από τη χρήση των κατάλληλων οπτικών

βοηθημάτων χρειάζεται και ο απαραίτητος φωτισμός για να πετύχει ότι και οι

βλέποντες συμμαθητές του, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική τάξη.
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3.3.2. Ποσοστά οπτικής αναπηρίας

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2011) υπολόγισε ότι παγκοσμίως 285

εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης: 39 εκατομμύρια

είναι τυφλοί και 246 εκατομμύρια έχουν χαμηλή όραση. Tο 90% επί του

συνόλου ζει στις μη αναπτυσσόμενες χώρες (εικόνα 4). Πιο συγκεκριμένα, η

Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και η Αυστραλία βάση του παγκόσμιου χάρτη

παρουσιάζουν ποσοστό οπτικής αναπηρίας μικρότερο από 0,3 % ενώ οι

χωρές της Νότιας Αμερικής και της Ασίας έχουν ποσοστό μέχρι 0,5%.Στη

δυσμενέστερη θέση βρίσκονται οι χώρες της Αφρικής, η Ινδονήσια, η Μαλαισία

και οι Φιλιππίνες όπου τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα από 1%.

Εικόνα4 Ποσοστά αναπηρίας παγκοσμίως σύμφωνα με το World Health
Organization Media Centre, "Prevalence of Blindness," World Health
Organization

Σύμφωνα με ειδική έρευνα που έγινε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το

2002 στην Ελλάδα, 75.507 άτομα έχουν προβλήματα όρασης, δηλαδή το

0,69% του ελληνικού πληθυσμού. Λόγω έλλειψης νέων στατιστικών στοιχείων
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από την ΕΛΣΤΑΤ, η μόνη πηγή πληροφόρησης για τον αριθμό των ατόμων με

οπτική αναπηρία στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Εργασίας, κοινωνικής

ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Βάση των στοιχείων της Γενικής

Διεύθυνσης της Πρόνοιας επιδοτούνται κατά προσέγγιση 25.000 άτομα με

80% προβλήματα όρασης.

Στην Ισπανία υπάρχουν 979.200 άνθρωποι με διαταραχές όρασης,

σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα του2008 από το ΙΝΕ (Instituto

Nacional de Estadística). Η έρευνα του Οnce το 2010 αναφέρει πως από το

100% των ατόμων με προβλήματα όρασης, άτομα με τύφλωση είναι το 20%.

Απο το 80% των ατόμων με προβλήματα όρασης, το 21% είναι εκ γενετής,

κατα την ηλικιακή εξέλιξη του πληθυσμού τα ποσοστά των ατόμων που

αποκτούν προβλήματα όρασης αυξάνονται σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, το

67% των 30χρόνων αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Αντίστροφη πορεία

έχουν οι τυφλοί, το 79% είναι εκ γενετής τυφλοί και στην ηλικία των 30 ετών

τυφλώνονται το 33% (εικόνα 5).

Εικόνα 5 Συσχέτιση ατόμων με τύφλωση και ατόμων με προβλήματα όρασης
(Once,2010)
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4. Δικαίωμα εργασίας

Η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των

ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ατόμων με αναπηρία. Η

εργασία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί

συμβάλλει στην επιβίωσή του, παρέχοντας οικονομικές απολαβές, αλλά και

στην άνθιση της προσωπικότητάς του, αφού βοηθάει στην ανάπτυξη της

ατομικής και κοινωνικής ευημερίας ( Ψαλλιδάκου, 2010).

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ανθρώπου είναι η σημαντικότερη

απόφαση καθώς η άσκηση του επαγγέλματος καλύπτει το 1/3 της ζωής του. Η

χρονική περίοδος της επιλογής του επαγγέλματος συνήθως λαμβάνει χώρα

κατά την εφηβική ηλικία, την περίοδο της ζωής των νέων που είναι γεμάτοι

ψυχολογικές δυσκολίες και ανακατατάξεις (Χατζηευστρατίου, 2008).

Επίσημα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση των ατόμων με

αναπηρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από δημοσιεύματα

της Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το

2001)παρουσίασε από τις 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ποσοστά

πληθυσμού με αναπηρία που έχουν αμειβόμενη εργασία σε ηλικίες 16-64

χρονών (εικόνα 7). Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας κατηγοριοποιούνται

ανά φύλο και ανά είδος αναπηρίας. Στην πρώτη θέση με ποσοστό 53,8 % η

Γερμανία εξασφαλίζει εργασία σε άτομα με ελαφριά αναπηρία , ενώ η Γαλλία

είναι πρώτη με 36,8% στα εργαζόμενα άτομα με βαριά αναπηρία. Η Ελλάδα

είναι στη 11η θέση με 36,3% ατόμων με ελαφριά αναπηρία και με ποσοστό

16,7% με βαριά αναπηρία.
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Πίνακας 3: Ποσοστά πληθυσμού με αναπηρία στις χώρες της Ε.Ε που

έχουν αμειβόμενη εργασία (ηλικίες από 16 έως 64 χρονών)

Χώρες Άνδρες

Σοβαρή Μέτρια

Γυναίκες

Σοβαρή Μέτρια

Και τα 2 φύλα

Σοβαρή Μέτρια

Βέλγιο 20,4 54,2 15,9 22,6 18,3 36,9

Δανία 15 62,3 19,2 45 17,1 52

Γερμανία 30,3 67,3 21,5 41,4 26,4 53,8

Ελλάδα 15,9 54,2 17,5 23,8 16,7 36,3

Ισπανία 16,6 40,2 9 18,9 13,1 28,7

Γαλλία 45,4 59 28,5 43,1 36,8 50,5

Ιρλανδία 15,2 38,7 11,8 16,6 13,7 27,1

Ιταλία 18,8 40,5 12,2 19,4 15,3 29,6

Λουξεμβούργο 35,6 49,5 20,8 29,5 28,7 40,2

Ολλανδία 36 57,1 19,5 33,8 26,1 44

Αυστρία 31,9 54,5 25,3 41,7 28,4 48,6

Πορτογαλία 34,7 64,1 27,7 44,3 30,7 52,9

Φιλανδία 23 50,8 19,9 49,1 21,6 49,8

Ηνωμένο

Βασίλειο

16,6 57,7 18,2 39,1 17,4 46,6

Σύνολο 14 27,9 57,6 20,5 36,7 24,3 46,2
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Το ποσοστό των εργαζόμενων ανδρών με βαριά αναπηρία στις 14 χώρες

της ΕΕ είναι 27,9% έναντι 20,5% των αντίστοιχων εργαζόμενων

γυναικών. Σημαντική ποσοστιαία διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους άνδρες

και τις γυναίκες στην ελαφριά αναπηρία 57,6 % ανδρών έναντι 36,7%

γυναικών

Τέλος, η εν λόγων έρευνα της Eurostat κατέληξε ότι ένα άτομο χωρίς

αναπηρία έχει πιθανότητα 66% να βρει δουλειά ή να δημιουργήσει δική του

επιχείρηση, ενώ για ένα άτομο με μια ελαφριά αναπηρία η πιθανότητα αυτή

μειώνεται στο 46,2 % και για ένα άτομο με βαριά αναπηρία στο 24,3%

(Ε.Σ.Α.μεΑ. 2002β: 17)(Πίνακας 3).

Επιπλέον σε πιο πρόσφατη μελέτη που έγινε από την Ισπανική Στατιστική

Υπηρεσία (ΙΝΕ, 2011) αναφέρεται πως το 3,8% του συνολικού πληθυσμού

στην Ισπανία είναι άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας

(16-64 χρονών).

Μια επίσης σημαντική παράμετρος για τα άτομα με αναπηρία είναι η

μελέτη για τους μισθούς και τα επιδόματα των αναπήρων. Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού

Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) στο πλαίσιο του

Προγράμματος «Αναπηρία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ε. Ε – Ώρα για

αλλαγή, εργαλεία για την αλλαγή» αναφέρεται ότι το 57% των ατόμων με

αναπηρία που εργάζονται κατατάσσονται στο χαμηλόμισθο προσωπικό, ενώ

το 42% των ατόμων με αναπηρία εξαρτάται από τα επιδόματα αναπηρίας.

Χωρών ΕΕ
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5. Επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην

Ισπανία

Σε έρευνα που έγινε στην Ισπανία (Odismet,2014) σε άτομα με αναπηρία

που εργάζονται, αναλύθηκαν ορισμένες μεταβλητές όπως το φύλο, το επίπεδο

σπουδών και ο τύπος της αναπηρίας (Εικόνα 6).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι :

● 39,2% άνδρες με προβλήματα αναπηρίας εργάζονται έναντι 33,5% των

γυναικών .

● Οι εργοδότες προσλαμβάνουν άτομα που έχουν επίπεδο σπουδών

υψηλό καθώς το 57,3% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου.

● Οι κωφοί είναι ο πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία που έχει εργασία

που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (57,4%) και έπονται τα άτομα

με προβλήματα όρασης (42,4%).
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Εικόνα 6 Ποσοστό δραστηριότητας πληθυσμού με αναπηρία σε διάφορες

μεταβλητές (2012)

Τα συστήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε

ηλικία εργασίας στην Ισπανία παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα

(εικόνα 7), με τρεις αλληλοσυνδεόμενους κύκλους.

Συγκεκριμένα :

● ο κύκλος (Pensiones) συντάξεις : κύρια οι συντάξεις συνεισφοράς και

πρόωρης συνταξιοδότησης και περιφερειακά οι μη ανταποδοτικές

συντάξεις.

● οι οικιακές δουλειές (trabajo doméstico)

● η αμειβόμενη εργασία (trabajo remunerado) όπου στα πιο χαμηλά επίπεδα

είναι η σταθερή απασχόληση, μετά η προσωρινή και τέλος η αορίστου

χρόνου. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνα της στην οποία

αναφέρεται πως μόνο το 16,7% έχουν συμβάσεις εργασίας επ' αόριστον

ενώ πριν το ποσοστό σταθερής απασχόλησης ήταν 36,8%.
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Εικόνα 7 Συστήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε

ηλικία εργασίας

Όσον αφορά τον τομέα εργασίας όπου εργάζονται άτομα με αναπηρία

στην Ισπανία σύμφωνα με την έρευνα της ΙΝΕ το 2013 το 81% εργάζεται σε

υπηρεσίες (καθαριότητας, τηλεφωνικά κέντρα, γραφεία, ξενοδοχεία, δημόσιες

υπηρεσίες), το 13% στη βιομηχανία και 3% στον κατασκευαστικό κλάδο και

στα αγροτικό τομέα (εικόνα 8).

Εικόνα 8 Ποσοστό ατόμων με αναπηρία ανά τομέα εργασίας (INE,2013)
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5.1. Επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών

Τα άτομα με προβλήματα όρασης θεωρούν ότι η εργασία παρέχει

ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, κατ’ επέκταση συνεπάγεται

συναισθηματική ευχαρίστηση και αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας

(Σιδηροπούλου – Δημακάκου, 1995).

Στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των τυφλών και μερικώς

βλεπόντων, ο νόμος Ν.2643/1998 δεν αναφέρεται ειδικά για τα άτομα που

αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αλλά ρυθμίζει συνολικά για τα άτομα με

αναπηρία. Kαθορίζει ότι οι φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου

τομέα, όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν

άτομα με αναπηρία σε συγκεκριμένο ποσοστό, ανάλογα με την ειδικότητα.

Εξαίρεση αποτελεί η ειδικότερη ρύθμιση του νόμου, σύμφωνα με την

οποία οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και οι

οργανισμοί κοινής ωφελείας και οι τράπεζες, υποχρεούνται, επιπρόσθετα του

ποσοστού που ορίζει ο νόμος, να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών

θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους

των Σχολών Εκπαίδευσης Τυφλών Τηλεφωνητών.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης

(Παπαδόπουλος, Κοσμίδου & Τζέκου, 2007), σε δείγμα 50 ατόμων με οπτική

αναπηρία, το ποσοστό των τηλεφωνητών/τριών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο

(περίπου 70%). Επίσης σε παρόμοιες έρευνες όταν ρωτήθηκαν ποιο

επάγγελμα τους αρέσει, άσχετα αν νομίζουν ότι μπορούν να το

πραγματοποιήσουν στο μέλλον, τις περισσότερες προτιμήσεις συγκέντρωσαν

η γυμναστική ακαδημία,τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, οι εργασίες γραφείου

(Τζίμας & Τσιναρέλης, 2000α) και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε ειδικά

σχολεία. Τέλος, ανέφεραν πως επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύθεροι
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επαγγελματίες, ανώτερα διοικητικά στελέχη, δικηγόροι και ψυχολόγοι

(Κοντομηνά, 1994)

Όσο αναφορά την Ισπανία, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από τον

οργανισμό ONCE τον Δεκέμβριο του 2015, τα άτομα με προβλήματα όρασης

επιλέγουν πανεπιστημιακές σχόλες όπως Νομική (12.24%), Φυσιοθεραπεία

(10,61%), Ψυχολογία ( 10,26%), Κοινωνική Εργασία ( 4,55%), Γεωγραφία

και Ιστορία ( 4,31%). Επιπλέον στην έρευνα αναφέρονται τα επαγγέλματα με

τα μεγαλύτερα ποσοστά σε πληθυσμό ατόμων με προβλήματα όρασης

διοικητικές θέσεις (13,1%), τηλεφωνητές (11%), δάσκαλοι ( 10,6%), και

φυσιοθεραπευτές ( 10,5%).

6. Ανεργία

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια σημαντική διαρθρωτική

κοινωνικοοικονομική κρίση, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνοδεύει τις

έννοιες της εργασίας, την απασχόληση, την ανεργία και την ανασφάλεια. Τα

αποτελέσματα της κρίσης έχουν γίνει πιο αισθητά στις πιο ευάλωτες ομάδες

όπως τα άτομα με αναπηρία (OECD, 2014)

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε σε συνεργασία με αναπηρικές

οργανώσεις της Γαλλίας, της Ισπανίας της Φιλανδίας και της Σουηδίας

αναφέρεται, ότι από το σύνολο του εργατικού δυναμικού με αναπηρία, μόνο το

30,5% απασχολείται. Τα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία είτε είναι άνεργα

(20,8%) είτε άεργα (42%).2001

Πιο πρόσφατη έρευνα στην Ισπανία από το Odismet το 2011 (εικόνα 9)

αναφέρει ότι ο ενεργός πληθυσμός ατόμων με αναπηρία είναι 33,9%έναντι

78,1% χωρίς αναπηρία. Άτομα με αναπηρία που εργάζονται είναι στο 23,4%

και άνεργοι αντίστοιχα σε άτομα χωρίς αναπηρία τα ποσοστά αυτά είναι

60,9% και 21,9%
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Εικόνα 9 Επαγγελματική κατάσταση των ατόμων με ή χωρίς αναπηρία

Για την ανοδική πορεία της ανεργίας στην Ισπανία από το 2008-2012 ο

ΙΝΕ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας (εικόνα 10). Συγκεκριμένα, το

ποσοστό ανεργίας ατόμων με αναπηρία το 2008 ήταν 16,3 %, το 2012

διπλασιάστηκε στο φτάνοντας στο 33,1%. Η δεύτερη παράμετρος του

διαγράμματος είναι η ανεργία των ατόμων χωρίς αναπηρία το 2008, το

ποσοστό ανεργίας ήταν 11,3 % ενώ το 2012 ανέβηκε στο 25%, ποσοστό

αύξησης 13,7%.

Εικόνα 10 Ποσοστά ανεργίας, 2008-2012 (INE, Αμεα και ανεργία)

Άτομα με αναπηρίαΆτομα χωρίς
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6.1. Η ανεργία σε άτομα με προβλήματα όρασης

Η αυτοματοποίηση σε όλους τους κλάδους κυριαρχεί και επηρεάζει σε

τεράστιο βαθμό επαγγέλματα προσιτά σε τυφλούς(π.χ. τηλεφωνητής κτλ), οι

οποίοι λόγω της χαμηλής προσαρμοστικότητάς τους στις νέες εξελίξεις και

τεχνολογίες, αδυνατούν να εξοικειωθούν με τη ζήτηση για νέα επαγγέλματα, τα

οποία πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικά με ότι είχαν εκπαιδευτεί και

συνηθίσει.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εφαρμογή νέων δομών και προγραμμάτων, τα

οποία δεν βοηθούν στην γρήγορη οικονομική και κοινωνική ωρίμανση των

νέων, έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την φάση της

μετάβασης των νέων από την παιδική ηλικία και την οικονομική εξάρτηση από

τους γονείς, στην ενήλικη ζωή και την οικονομική ανεξαρτησία. Για τους

τυφλούς νέους η υπερπήδηση και η αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων είναι

πολύ πιο δύσκολη (Douglas&McLinden, 2004).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με προβλήματα

όρασης είναι πολύ πιο υψηλά από εκείνα που σημειώνονται στο γενικό

πληθυσμό, όπως επίσης και από εκείνα των ατόμων με άλλες ειδικές ανάγκες.

(Wolffe & Spungin , 2002·Βell, 2010). Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι

αρκετά ευπαθή και δεν έχουν μεγάλες προοπτικές για γρήγορη επαγγελματική

αποκατάσταση καθώς υπάρχουν ελάχιστες επιλογές για απασχόληση

(Kiernan & Brinkman ,1988·Delgarza & Erin 1993).

Οι έρευνες αποδεικνύουν, ότι όχι μόνο τα άτομα με οπτική αναπηρία

προσλαμβάνονται σε μικρότερα ποσοστά, αλλά είναι και λιγότερο πιθανό να

προσληφθούν σε θέση ανάλογη με τα προσόντα και τις ικανότητές τους

(Leonard, 2002) επίσης πληρώνονται λιγότερο από τους άλλους εργαζομένους

και βρίσκονται σε δυσμενή θέση αναφορικά με την εργασιακή τους ανέλιξη

(Barnes, 1991·Roy, Dimigen & Taylor, 1996). Επιπλέον, όταν βρίσκονται σε
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κατάσταση ανεργίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παραμείνουν σε

αυτήν για μεγάλο χρονικό διάστημα.(Ε.Σ.Α.μεΑ, 2003).

Το 84% των ατόμων με προβλήματα όρασης είναι οικονομικά μη ενεργά,

έναντι του 58% του γενικού πληθυσμού (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2002). Σημειώνεται, ότι

αναφορικά με το εν λόγω θέμα δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα στατιστικά

δεδομένα διαθέσιμα απ’ την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

6.2. Τα αίτια της ανεργίας ατόμων με αναπηρία

Τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι εργοδότες (Golub,

2003)εντοπίζουν την ύπαρξη μια σειρά εμπόδιων και προβλημάτων που

σχετίζονται με την εύρεση και τη διατήρηση της εργασίας (Papadopoulos &

Papakonstantinou, 2014)

❖ Κοινωνικές αιτίες

Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία για

να ενταχθούν στην αγορά εργασίας δε συνδέονται τόσο πολύ με την αναπηρία

τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό με τη διακριτική μεταχείριση την οποία υφίστανται

από την κοινωνία, η οποία συνιστά και βασικό παράγοντα αποκλεισμού τους.

1. Η προκατάληψη απέναντι στα άτομα με αναπηρία ενισχύθηκε από τη

μακροχρόνια επικράτηση του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας

απομόνωση μέσω χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και

«φιλανθρωπία»

2. Μια από τις κυριότερες αιτίες ανεργίας των ατόμων με αναπηρία είναι η

περιθωριοποίηση τους που υφίστανται σε όλους τους τομείς της ζωής

τους (Salomone & Paige,1984).

3. Ο Baxter (1985) ανέφερε πως η έλλειψη της γονικής στήριξης επηρεάζει

αρνητικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών και ακόμα περισσότερο στην
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περίπτωση ενός ατόμου που είναι τυφλό εκ γενετής ή χάνει την όραση

του κατά την παιδική του ηλικία (Kiernan & Brinkman ,1988).

4. Η έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με τις ικανότητες των τυφλών

(Salomone & Paige,1984).

5. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των τυφλών αναφέρουν ως αίτιο τις

δυσκολίες μετακίνησης δηλαδή τη μη πρόσβαση στις υπηρεσίες

επαγγελματικής αποκατάστασης που κατ’ επέκταση παρεμποδίζουν

σοβαρά την αναζήτηση εργασία (Kirchner, Schmeidler, &Todorov,

1999·Leonard&D’Allura, 2000).

6. Ο Dickey&Vieceli 1972 δήλωσε: "ο ασθενέστερος κρίκος της

αποκατάστασης είναι η πτυχή της επαγγελματικής κατάρτισης, του

επαγγελματικού προσανατολισμού, την προετοιμασία των τυφλών να

συμβαδίζει με τον μεταβαλλόμενο κόσμο της τεχνολογίας και των

απαιτήσεων της εργασίας .

7. Επιπλέον, η ελλιπής νομοθεσία που υπάρχει για την επαγγελματική

αποκατάσταση των τυφλών η οποία δίνει το δικαίωμα για άσκηση

παρασιτικών επαγγελμάτων ή για φιλανθρωπικές ενέργειες ορισμένων

φορέων, συλλόγων ή ακόμα και πολιτικών παρατάξεων.

8. Η μεταπήδηση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας γίνεται

αντιληπτή από το γεγονός ότι σε έρευνα που πραγματοποίησε ο

Rusalem το 1972 σχετικά με τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν τα

άτομα με προβλήματα όρασης ανέφερε την έλλειψη γενικής ετοιμότητας

του τυφλού να χρησιμοποιήσει εργαλεία και τεχνικές που έχουν

επινοηθεί για να ξεπεράσουν ορισμένες από τις επιπτώσεις της

τύφλωση. Πλέον, η ίδια η κοινωνία πρέπει να μεριμνά για τη παροχή

κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
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του και ο χώρος εργασίας να είναι κατάλληλα υλικοτεχνικά

υποδομημένος για την πρόσβαση του σε αυτόν.

❖ Ατομικές αιτίες

Οι διανοητικές ικανότητες των ατόμων με προβλήματα όρασης βρίσκονται

γενικά σε φυσιολογικά επίπεδα (Κρουσταλάκης, 2000).

Ωστόσο, έρευνες σε άτομα με αναπηρία διαπιστώνουν ότι, είναι πιθανόν

να εμφανίσουν προβλήματα

● στον τομέα της αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης (Taylor, Sternberg, &

Richard, 1996),

● να εκδηλώσουν περισσότερο αγχώδη συμπεριφορά (Karlsson, 1998 στο

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008)

● ή εξ αιτίας της αναπηρίας τους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην

εργασία τους, ιδιαιτέρως με τους συναδέλφους τους, καθώς και δυσκολίες

με το άλλο φύλο, με φίλους και γνωστούς (Τζίμας & Τσιναρέλης, 2000α;

Σιδηροπούλου et al, 2011). Τα άτομα με προβλήματα όρασης συνήθως

δεν γνωρίζουν τι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο και προσιτό για εκείνους

στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να προσεγγίσουν το θέμα της

απασχόλησής τους με χαμηλή αυτοπεποίθηση και φοβερό άγχος

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995) και επιλέγουν τους «σίγουρους

δρόμους» επαγγελματικής αποκατάστασης, ώστε να διατηρήσουν το

αυτοσυναίσθημά τους υψηλό (Oka & Paris, 1987 στον Παπάνης, 2007).

● Μερικές φορές υποβιβάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους

φιλοδοξίες, έχουν δηλαδή μειωμένη έννοια του εαυτού (Salomone, 1984)

γίνονται αναποφάσιστοι ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές,

αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και

συχνά χάνουν τις εργασιακές τους θέσεις και παραμένουν άνεργοι
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(Σιδηροπούλου et al, 2011). Οι Kiernan και Brinkman (1988),αναφέρουν

τον κίνδυνο να χαθούν οι παροχές που δικαιούνται ως άτομα με ειδικές

ανάγκες,

● Ο Bauman (1975), αναφέρει την ελλιπή απασχόληση των ατόμων αυτών,

συνδέοντας την με τον τρόπο σχεδιασμού της σταδιοδρομίας τους και τη

λήψη αποφάσεων.

● Μερικοί διακατέχονται από την αρχή της απομόνωσης, καθώς

περιθωριοποιούνται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους αντί να

ενσωματώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Πολυχρονοπούλου–

Ζαχαρογεωργά, 1999).

7. Ο ρόλος του εργοδότη

Κύριος παράγοντας για την εργασία των ατόμων με αναπηρία είναι οι

εργοδότες. Παρά τη νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα (το άρθρο 1 του

N.2643/98 και το άρθρο 29 του Ν.3599/2007, στο οποίο αναφέρεται η

υποχρεωτική απασχόληση Α.Μ.Ε.Α. σε ποσοστό 2% επί του συνόλου του

προσωπικού της επιχείρησης ή του φορέα καθώς και διορισμό τους σε

προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους (Βαρδακαστάνης, Γούναρη,

Λογαράς, Μπαρμπαλιά, Πανανός, Σκορδίλης & Χριστοφή, 2011).Οι εργοδότες

παρουσιάζουν μια σειρά δυσχερειών στην πρόσληψη ατόμων με προβλήματα

όρασης.

Οι εργοδότες ανησυχούν έντονα για το κόστος και τις δυσκολίες που

προκύπτουν από την προμήθευση του κατάλληλου υποστηρικτικού

εξοπλισμού, τις αργοπορίες που μπορεί να υπάρξουν από τον εργαζόμενο με

προβλήματα όρασης, αλλά και ο φόβος των συνεπειών που μπορεί να
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αντιμετωπίσουν σε μια πιθανή απόλυση ατόμου με μειωμένη όραση, εφόσον

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας (Wolffe & Candela,

2002)

Οι εργοδότες τείνουν να μη παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης στα άτομα

με προβλήματα όρασης, όταν όμως προσλαμβάνουν τυφλούς εργαζομένους

τους τοποθετούν σε στερεοτυπικούς επαγγελματικούς ρόλους για μικρά

χρονικά διαστήματα (Rusalem, 1972)καθώς θεωρούν πως η απόδοσή τους

είναι χαμηλή, λόγω των λειτουργικών περιορισμών που η αναπηρία θέτει, και

ότι η επαγγελματική τους κατάρτιση είναι ελλιπής.

Αυτή όμως η προκατάληψη συνήθως «υποχωρεί» όταν

απασχολήσουν στην επιχείρησή τους κάποιο άτομο με αναπηρία. Σε έρευνα

που πραγματοποιήθηκε και αξιολόγησαν οι εργοδότες τα προσόντα, τις

δεξιότητες, την επαγγελματική συμπεριφορά και την απόδοση ανέφεραν πως

οι εργαζόμενοι με αναπηρία δε διαφοροποιούνται από τους εργαζόμενους

χωρίς αναπηρία. Το 67% των εργοδοτών δήλωσαν ικανοποίηση από την

απόδοση και τη συμπεριφορά των εργαζόμενων με αναπηρία και θεώρησανι

πως οι επιδόσεις τους ήταν παρόμοιες με εκείνες των άλλων εργαζομένων.

Επιπλέον, οι εταιρείες που είχαν άτομα με αναπηρία στο εργατικό

δυναμικό τους ,το 83% των επιχειρήσεων εξακολουθούν να τους απασχολούν

μέχρι σήμερα. Οι εταιρείες αυτές έχουν μια πιο θετική άποψη για τις επιδόσεις

των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με άλλες εταιρείες (Landy&Conte, 2016).

Επιπρόσθετα , ένας ανασταλτικός παράγοντας από μεριάς των εργοδοτών

είναι ότι εμφανίζεται ανταγωνισμός με τους βλέποντες συναδέλφους, λόγω

ότι υπάρχει ελλιπής κατάρτιση στους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των

εργαζομένων με μειωμένη όραση όσο και των βλεπόντων συναδέλφων τους

(Crudden, McBroom, Skinner&Moore, 1998).
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Στην Ισπανία στο πλαίσιο μιας μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη

2006- 2007 από το ONCE αναλύθηκαν τα συμπεράσματα από τους εργοδότες

που ρωτήθηκαν από 1.500 εταιρείες έδειξαν ότι οι περισσότεροι αποδέχονται

θετικότερα τα άτομα με σωματικές αναπηρίες παρά τα άτομα με νοητικές ή

αισθητικές δυσκολίες. Επιπλέον, κυριαρχούσε η ιδέα στους περισσότερους

συμμετέχοντες, ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ικανά να πάρουν θέσεις

εργασίας με υψηλή ευθύνη ή σε θέσεις που χρειάζεται επικοινωνία με τον

πελάτη.

Παρόλη αναμφισβήτητη πρόοδο που υπάρχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες

σχετικά με την εργασιακή ενταξη των ατόμων με αναπηρια εξακολουθούν να

υφίστανται περιορισμοί οι οποίοι καθυστερήσουν τη πλήρη εξομάλυνση των

ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας (Ren, Paetzold&Colella, 2008).

8. Κοινωνική στήριξη

Η έρευνα του Golub (2003) επισημαίνει πως οι κοινωνικές δεξιότητες στο

χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους με προβλήματα

όρασης. Γι’ αυτό το λόγο η υποστήριξη από την κοινότητα είναι απαραίτητη για

όλους τους ανθρώπους, αλλά ακόμη περισσότερο επωφελής για τα άτομα με

μόνιμη αναπηρία, όπως προβλήματα όρασης (Papakonstantinou &

Papadopoulos, 2010).

Έρευνες έχουν δείξει πως τα υψηλά επίπεδα στήριξης οδηγούν:

1. ταυτόχρονα σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία

(Schirmer&Lopez, 2001;Winskowski,2007).

2. προάγουν την ψυχική ευεξία (Cimarolli, 2006; Reinhardt, 2001),

3. την αυτοεκτίμηση,

4. την αίσθηση του ελέγχου.

5. Τη συναισθηματική στήριξη.
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Τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα τα άτομα με οπτική αναπηρία

όταν βρίσκονται στο χώρο εργασίας και δεν δέχονται την ίδια κοινωνική

στήριξη με τα υπόλοιπα άτομα οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης

(Guerette & Smedema, 2011) .

Υπάρχουν βέβαια και μορφές αρνητικής κοινωνικής στήριξης, όταν αυτή

προσφέρεται ανάρμοστα, απρόθυμα, ή άσκοπα (Sarason&Pierce, 1987).

Ειδικές συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας καθώς και ειδικά

προγράμματα software και hardware βασισμένα στην ιδέα «Σχεδιάζοντας για

Όλους» και στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (EDF, 2001).

παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση

και απασχόληση και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των χρηστών με

προβλήματα όρασης με το περιβάλλον (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008).

Συμπερασματικά, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται

όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα άτομα χωρίς διακρίσεις και ιδιαιτέρως στο

εργασιακό περιβάλλον (Cimarolli&Wang, 2006). Βασική προϋπόθεση για αυτό

αποτελεί η σύσταση υπηρεσιών μέσα από τη συνεργασία των κρατικών δομών,

δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του συστήματος

επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ανταγωνιστική εργασία των

ατόμων με αναπηρία (McDonnall&Crudden, 2009).

Με την πραγματοποίηση της θεωρητικής θεμελίωσης της έρευνας και την

αντίστοιχη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα γίνει ανάλυση του σκοπού της

έρευνας, των επιμέρων στόχων και ερωτημάτων.

Αρχικά, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση, του κατά πόσο

τα άτομα με οπτική αναπηρία (τύφλωση ή μειωμένη όραση) επιλέγουν να

ασκήσουν επαγγέλματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους.

Ειδικότερα, η διερεύνηση των επαγγελμάτων που τους αρμόζουν περισσότερο

γίνεται μέσω της διενέργειας του διεθνούς σταθμισμένου ερωτηματολογίου
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Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και

Προτιμήσεων «Self-Directed Search» του Holland.

Η σκοπιμότητα για την πραγματοποίηση της μελέτης προκύπτει κατ’

αρχήν από το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν

διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Επιπροσθέτως, τα

προβλήματα της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων είναι ακόμη πιο

έντονα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η οποία δημιουργεί

αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες ενός πληθυσμού

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοιτης έρευνας ήταν:

● O εντοπισμός των επαγγελματικών ονείρων των συμμετεχόντων.

● Η διερεύνηση της αντιστοιχίας μεταξύ της παρούσας και της επιθυμητής

επαγγελματικής απασχόλησης.

● Η διερεύνηση της αντιστοιχίας ανάμεσα στην παρούσα επαγγελματική

τους κατάσταση και αυτής που τελικά προτείνεται ως κατάλληλη για

αυτούς μέσω του ερωτηματολογίου.

Συνοπτικά, μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων η

έρευνα αποσκοπεί να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

1. Σε ποιο βαθμό συμπίπτουν τα επαγγελματικά όνειρα των ατόμων με

οπτική αναπηρία με τα επαγγελματικά περιβάλλοντα σύμφωνα με το

ερωτηματολόγιο SDS;

2. Σε ποιο βαθμό συμπίπτουν τα ασκηθέντα επαγγέλματα με τα επιθυμητά

και τα επαγγέλματα σύμφωνα με τον τριψήφιο κωδικό του Holland;
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
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II. Μεθοδολογία της έρευνας

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης της

έρευνας πιο συγκεκριμένα γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των δημογραφικών

και ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, της διαδικασίας, του

εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

i. Συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 32 άτομα με οπτική

αναπηρία στην Ισπανία. Το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από17-30 ετών

{μέσος όρος= 24, τυπική απόκλιση (SD) = 3.54}.

Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονταν στην ηλικιακή

κλίμακα 17-20 ετών ήταν 21,88 % (Ν=7), στις ηλικίες από 21 έως 24 ετών ήταν

31,25% (Ν= 10) και στις µμεγαλύτερες ηλικίες όπως της κλάσης 25-28 και

29-30 ετών τα ποσοστά ήταν της τάξης των 37,5% (Ν=12) και 9,37% (Ν=3)

αντίστοιχα.
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Ν %

Φύλο Άντρας

Γυναίκα

10

22

31,25%

68.75%

Τόπος κατοικίας Ανδαλουσία

Αραγόνα

Αστούριας

Βαλένσια

Βασκική περιοχή

Γαλίθια

Εξτρεμαδούρα

Καταλούνια

Καστίλια Λεόν

Καστίλλη-Λα Μάντσα

5

2

2

3

1

2

2

11

2

2

15,62%

6,25%

6,25%

9,37%

3,12%

6,25%

6,25%

34,37%

6,25%

6,25%

Μορφωτικό

επίπεδο

Απόφοιτος Δημοτικού

Απόφοιτος Γυμνασίου

Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

0

0

10

18

2

2

0

0

31,25%

56,25%

6,25%

6,25%
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Πίνακας 4: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

Ειδικότερα στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα περιγραφικά και ατομικά

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Σχετικά µε το φύλο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων µε ποσοστό
66,75% (Ν=22) ήταν οι γυναίκες ενώ το ποσοστό των αντρών ήταν 31,25%
(Ν=10)

Από τους συμμετέχοντες το χρονικό διάστημα της έρευνας κατοικούσαν, 5

(15,62%) στην Ανδαλουσία, 11(34,37%) στη Καταλονία, 3 (9,37%) στη

Βαλένθια, 2 (6,25%) στην Αραγόνα, 2 (6,25%) στην Αστούριας, 2 (6,25%) στη

Γαλίκια, 2 (6,25%) στην Εξτρεμαδούρα, 2 (6,25%) στην Καστίλια Λεόν, 2

(6,25%) στην Καστίλλα Λα Μαντσα, 1 (3,12%) στη Χώρα των Βάσκων.

Εικόνα 11 Κατοικίσιμες περιοχές συμμετεχόντων

Εξετάζοντας την κατανομή των συμμετεχόντων στο κλάδο του μορφωτικού

επιπέδου προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία

ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημίου (56,25%) (Ν=18), το 31,25% ήταν απόφοιτοι

Λυκείου (Ν=10), το 6,25% (Ν=2) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού και το 6,25%

(Ν=2) ήταν κάτοχοι Διδακτορικού
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Πίνακας 5:Περιγραφικά στοιχεία οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων

Ν %

Πάθηση/
Αίτιο

αναπηρίας

Ανιρίδια

Ατύχημα

Αλβινισμός/Λευκοπάθεια

Αμβλυωπία

Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Γλαύκωμα

Γλοίωμα του οπτικού νεύρου

Δυστροφίας κωνίων – ραβδίων

Κερατόκωνος

Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (RP)

Νόσος του Stargard

Παιδικός καταράκτης

Ρετινοβλάστωμα

8

2

1

3

2

1

3

2

1

1

2

3

1

2

25%

6,25%

3,12%

9,37%

6,25%

3,12%

9,37%

6,25%

3,12%

3,12%

6.25%

9,37%

3,12%

6,25%

Βαθμός
οπτικής

αναπηρίας

Ολική τύφλωση

Βαριά οπτική αναπηρία

Μέτρια οπτική αναπηρία

12

20

0

37,5%

62,5%

Οπτικό πεδίο Πλήρες οπτικό πεδίο

Απώλεια κεντρικής όρασης

Απώλεια περιφερειακής όρασης

12

14

6

37,5%

43,74%

18,75%

Οπτική
οξύτητα

Ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός

Μόνο αντίληψη του φωτός

Μικρότερη του ενός εικοστού

Καλύτερη του ενός δεκάτου

2

1

16

13

6,25%

3,12%

50%

40,62%
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Στον παραπάνω πίνακα 5, γίνεται μια εκτενής παράθεση των

αιτίων/παθήσεων της οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων.

Η πάθηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα των

συμμετεχόντων ήταν η Ανιρίδια με ποσοστό 25% (Ν=8). Επιπλέον, με

ποσοστό 9,37% (Ν= 3) βρίσκονταν η αμβλυωπία, το γλαύκωμα και η Νόσος

του Stargard. Είναι φανερό πως με μικρότερη συχνότητα και με ποσοστό

6,25% ήταν το ατύχημα, η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, το

γλοίωμα του οπτικού νεύρου, η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (RP)

και το ρετινοβλάστωμα. Τέλος, με 3,12% (Ν= 1) ήταν οι εξής οφθαλμολογικές

παθήσεις: αλβινισμός/λευκοπάθεια, παιδικός καταρράκτης, δυστροφίας

κωνίων – ραβδίων, κερατόκωνο και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντάξουν την

κατάσταση της οπτικής τους αναπηρίας σε μία από τις εξής κατηγορίες:

α) Ολική τύφλωση,

β) Βαριά οπτική αναπηρία και

γ) Μέτρια οπτική αναπηρία.

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων γίνεται αντιληπτό ότι οι 12

(37,5%) απ’ τους συμμετέχοντες είναι άτομα με ολική τύφλωση και οι

υπόλοιποι 20 (62,5%) με σοβαρά προβλήματα όρασης. Στο δείγμα δε

υπήρχαν συμμετέχοντες που να δηλώσουν μέτρια οπτική αναπηρία.

Ειδικότερα, 2 (6,25%) από τους συμμετέχοντες έχουν ολική τύφλωση, ένας

(3,12%) έχει μόνο αντίληψη φωτός, 16 δηλαδή το 50% διαθέτουν οπτική

οξύτητα μικρότερη του 1/20, και οι υπόλοιποι 13 (40,62%) έχουν οπτική

οξύτητα μεγαλύτερη του 1/10.
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Πίνακας 6: Περιγραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων σχετικά με τη μετακίνηση

και το μέσο ανάγνωσης

Όσον αφορά, τη μετακίνηση των ατόμων με ή χωρίς συνοδό όπως

φαίνεται και από τον πίνακα 6, το 65,22% (Ν=21) δήλωσε ότι κινούνται μόνοι

τους ενώ το 34,3% (Ν=11) ανέφερε πως κάποιες φορές κινούνται μόνοι και

κάποιες με τη βοήθεια συνοδού.

Σχετικά με το μέσο ανάγνωσης, οι 20 (62,5%) από τους συμμετέχοντες

χρησιμοποιούν τη γραφή Μπράιγ ή το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (screen

reader), ενώ οι υπόλοιποι 12 (37,5%) χρησιμοποιούν κείμενα βλεπόντων με τη

χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (φακοί, μεγεθυμένες εκτυπώσεις, ειδικοί

φωτισμοί κτλ).

Ν %

Κινείστε μόνος ή με

συνοδό

Μόνος

Κάποιες φορές μόνος και

κάποιες συνοδό με τη βοήθεια

συνοδού

Με τη βοήθεια συνοδού

21

11

0

65,62%

34,37%

Μέσο ανάγνωσης Braille ή ηχητική ανάγνωση,

Κείμενα βλεπόντων με τη χρήση

βοηθημάτων χαμηλής όρασης

20

12

62,5%

37,5%
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Μέση τιμή Τυπική

απόκλιση

Ελάχιστο Μέγιστο

Ηλικία

εμφάνισης
4,13 5.20 0 18

Πίνακας 7: Ηλικία εμφάνισης προβλημάτων όρασης

Στο πίνακα 7 αναφέρονται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία

εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας στο δείγμα των 32 ατόμων. Αναφορικά με

την ηλικία εμφάνισης του προβλήματος της όρασης σημειώνεται, ότι σχεδόν

στους μισούς από τους συμμετέχοντες (Ν=15 ,46,86%) η απώλεια της όρασης

εμφανίσθηκε εκ γενετής (ελάχιστο =0). Επιπλέον από τις απαντήσεις φαίνεται

ότι το 31,25% (Ν=10) από τους συμμετέχοντες ξεκίνησαν να έχουν

προβλήματα όρασης μεταξύ των ηλικιών 1 έως 10 ετών και το 21,87%(Ν=

7των συμμετεχόντων στην ηλικία των 18 ετών (μέγιστο=18).

Με βάση τις απαντήσεις υπολογίστηκε η μέση τιμή της ηλικίας εμφάνισης

σε 4,13 και η τυπική απόκλιση σε 5,20.

Πίνακας 8: Εργασιακή κατάσταση των ατόμων με οπτική αναπηρία

Ν %

Εργασιακή

κατάσταση

Εργαζόμενος

Άνεργος

Φοιτητής

Συνταξιούχος

9

11

12

0

28,12%

34,37%

37,5%
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Σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των ερωτηθέντων προέκυψε ότι το

28,12% του ερευνητικού πληθυσμού (Ν=9) ήταν εργαζόμενοι, το 37,5 % (Ν=12)

ήταν φοιτητές και το 34,37% (Ν=11) ήταν άνεργοι.

Οι περιοχές που εργάζονταν οι συμμετέχοντες ήταν 4 από την Καταλονία,

2 από την Ανδαλουσία, 2 από την Καστίλλα Λεόν και 1 από τη Βαλένθια.

Όσον αφορά, το μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων ήταν 25 ετών με

μέγιστη τιμή την ηλικία των 30 και ελάχιστη την ηλικία των 22 ετών.

Αντίστοιχα οι άνεργοι, το χρονικό διάστημα της έρευνας κατοικούσαν 5

στην Καταλονία, 1 στη Βαλένθια, 1 στην Αστούριας, 1 στην Ανδαλουσία και 1

στην Αραγόνα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 27 ετών με μέγιστη τιμή την ηλικία

των 30 και ελάχιστη την ηλικία των 20 ετών.

Σχετικά με τους φοιτητές, κατοικούσαν 2 στην Ανδαλουσία, 2 στην

Καταλονία, 2 στη Γαλίθια και 2 στην Καστίλλα Λεόν. Τέλος ένας στη Βαλένθια,

1 στην Αραγόνα, 1 στην Αστούριας και ένας στην Εξτρεμαδούρα. Ο μέσος

όρος ηλικίας ήταν 23 ετών με μέγιστη ηλικία των 29 και ελάχιστη των 17 ετών.

ii. Διαδικασία
Για τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας, το βασικότερο

κομμάτι ήταν ο εντοπισμός του δείγματος. Από την αρχή του καλοκαιριού

ξεκίνησε η επικοινωνία με διάφορους οργανισμούς ατόμων με προβλήματα

όρασης στην Ισπανία όπως το Once, Asociación Española de Aniridia,

FASOCIDE, Asociación Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3. Η επιλογή

των υποψηφίων συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε μέσα από τις πλατφόρμες

που διέθεταν οι ίδιοι οι οργανισμοί.

Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε σε κάθε

συμμετέχοντα ενημέρωση για το θέμα της έρευνας, τους ακριβείς στόχους της

και μια εκτενής περιγραφή της διαδικασίας ολοκληρωσής της προκειμένου να

ληφθεί η συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία.
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Ακόμη, αναφέρθηκε πως θα τηρηθεί πλήρη εχεμύθεια, ανωνυμία των

αποτελεσμάτων και τονίστηκε πως η χρήση των ευρημάτων είναι μόνο για

δεοντολογικά αποδεκτά επιστημονικούς σκοπούς. Ουσιαστικά τηρήθηκαν οι

Ηθικές Αρχές και Κανόνες που διέπουν την επιστημονική έρευνα σύμφωνα με

τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (World Medical

Association, 2010).

Η περάτωση της έρευνας διαρθρώθηκε σε τρεις φάσεις.

Αρχικά, στην πρώτη φάση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν

ορισμένες εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, όπως

το φύλο, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας τους και το μορφωτικό επίπεδο.

Επιπλέον, μέρος του ερωτηματολογίου ήταν ερωτήσεις που αφορούσαν

την πάθηση/ αίτιο της οπτικής αναπηρίας, το βαθμό της οπτικής αναπηρίας

(ολική τύφλωση, βαριά οπτική αναπηρία, μέτρια οπτική αναπηρία), την ηλικία

εμφάνισης των προβλημάτων της όρασης, το οπτικό τους πεδίο (πλήρες

οπτικό πεδίο, απώλεια κεντρικής όρασης, απώλεια περιφερειακής όρασης),

την οπτική τους οξύτητα (ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός, μόνο

αντίληψη του φωτός, μικρότερη του ενός εικοστού, καλύτερη του ενός εικοστού

και χειρότερη του ενός δεκάτου, καλύτερη του ενός δεκάτου), το μέσο

ανάγνωσης που χρησιμοποιούν (Braille ή ηχητική ανάγνωση, κείμενα

βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης) και ακόμη μια

ερώτηση σχετικά με τη κινητικότητα με ή χωρίς συνοδό (μόνος, κάποιες φορές

μόνος και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού, με τη βοήθεια συνοδού).

Επιπροσθέτως, τα άτομα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτήσεις που

αφορούσαν την εργασιακή τους κατάσταση (φοιτητής, εργαζόμενος, άνεργος),

καθώς και να προσδιορίσουν το επάγγελμα που ασκούν, τα εργασιακά τους

καθήκοντα και τέλος το χρονικό διάστημα εργασίας τους στο συγκεκριμένο
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επάγγελμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρωνόταν η πρώτη φάση η οποία

διαρκούσε γύρω στα 10 λεπτά.

Σχετικά με τη δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν

το ερωτηματολόγιο, όπου γινόταν είτε με τη μορφή ερώτησης- απάντησης

κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες, είτε τηλεφωνικώς είτε

διαδικτυακά μέσα από τη πλατφόρμα της Google. Η συνολική χρονική διάρκεια

συμπλήρωσης του κυμάνθηκε κατά μέσο όρο από 35-40 λεπτά.

Τέλος, στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων

και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ώστε για τον κάθε συμμετέχοντα να

εξαχθεί ο τριψήφιος κωδικός γραμμάτων και να γραφτεί μια μικρή έκθεση

σχετικά με το τύπο της προσωπικότητάς του καθώς και τα επαγγέλματα που

είναι καταλληλότερα για αυτόν σύμφωνα με το τεστ του Holland.

iii. Εργαλείο
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας στο

δείγμα ατόμων με οπτική αναπηρία ήταν το Ερωτηματολόγιο

“Self-DirectedSearch” (SDS) του Holland και συγκεκριμένα η γραπτή έκδοση

του SDSFormR (1994)(paperandpencil), η οποία έχει μεταφραστεί στα

ισπανικά (Martinez-Vicente&Fernández, 2001)

Ειδικότερα, η φόρμα R του SDS περιλαμβάνει :

● το Εγχειρίδιο Αξιολόγησης (The Assesement booklet),

● Ευρετήριο Επαγγελμάτων(The Occupations finder)

● Το εγχειρίδιο « εσύ και η καριέρα σου» (You and your career) .

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Δελτίο Εκτίμησης, πρόκειται για ένα

αυτοχορηγούμενο και αυτοβαθμολογούμενο δελτίο, το οποίο αποσκοπεί στην
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εκτίμηση της βαθμολογίας σε καθεμία από τις περιοχές επαγγελματικών

ενδιαφερόντων, οι οποίες αντιστοιχούν σε καθέναν από τους έξι

επαγγελματικούς τύπους (RIASEC)

Ακόμη, το Δελτίο Εκτίμησης αποτελείται από τις εξής ενότητες:

1. Επαγγελματικά Όνειρα (Daydreams Section), όπου το άτομο παραθέτει

τις πρόσφατες επαγγελματικές του φιλοδοξίες, ενώ αυτές κωδικοποιούνται

με βάση την τυπολογία RIASEC και το κάθε επάγγελμα αντιστοιχίζεται με

έναν τριψήφιο κωδικό (Holland, 1994),

2. Υποκλίμακες του SDS, όπου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

α) Δραστηριότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), όπου ζητείται από

το άτομο να απαντήσει με διωνυμική επιλογή, δηλαδή να δηλώσει αν τον

ενδιαφέρει ή όχι με «ναι» ή «όχι»,

β) Ικανότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), όπου και πάλι ζητείται

από το άτομο να απαντήσει με διωνυμική επιλογή, δηλαδή να δηλώσει αν

μπορεί να κάνει κάτι ή όχι με «ναι» ή «όχι»,

γ) Επαγγέλματα (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), όπου ζητείται από

το άτομο να απαντήσει με «ναι» ή «όχι» για τα επαγγέλματα που τον

ενδιαφέρουν ή όχι

δ) Αυτοεκτίμηση (2 σύνολα από 6 κλίμακες εκτίμησης [από το 1-7], όπου

κάθε κλίμακα αντιστοιχεί σε έναν τύπο προσωπικότητας) αναφορικά με

συγκεκριμένες δυνατότητες που πιστεύει ότι έχει.

Κατόπιν, η συμπλήρωση του Δελτίου Εκτίμησης ολοκληρώνεται με την

ενότητα “Πώς να οργανώσεις τις απαντήσεις σου”, όπου το άτομο υπολογίζει

τη βαθμολογία του σε κάθε ενότητα, η οποία τον οδηγεί στο σχηματισμό ενός

Συνοπτικού Κωδικού Τριών Γραμμάτων, ο οποίος δηλώνει την ομοιότητα του
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ατόμου με ένα από τους έξι τύπους προσωπικότητας που αντιπροσωπεύουν

το RIASEC. Το πρώτο γράμμα του κωδικού αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο

σε βαθμολογία τύπο του RIASEC, το δεύτερο γράμμα τον δεύτερο υψηλότερο

και το τρίτο γράμμα τον τελευταίο σε βαθμολογία τύπο (Ξηρομερίτη & Μακρής

2000 · Holland, 1994).

Έπειτα, με αυτό τον κωδικό προχωρά στο Ευρετήριο Επαγγελμάτων,

όπου περιλαμβάνονται επαγγέλματα, τα οποία καταχωρούνται με βάση τη

σχέση τους με καθέναν από τους τύπους προσωπικότητας (Ξηρομερίτη &

Μακρής, 2000). Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δίνει στο ενδιαφερόμενο άτομο μια

λίστα επαγγελμάτων και ως εκ τούτου επιλογών επαγγελματικών

σταδιοδρομιών ανάλογα με τον Κωδικό που προέκυψε από το SDS ώστε να

διαλέξει το καταλληλότερο γι’ αυτό (Holland, 1994).

Στην συγκεκριμένη έρευνα το στάδιο της οργάνωσης των απαντήσεων και

το υπολογισμό του τριψηφίου κωδικού δε πραγματοποιήθηκε από τα ίδια τα

άτομα αλλά από εμένα.

iv. Ανάλυση των δεδομένων

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού

πακέτου SPSS, 22.0 (IBM SPSS STATISTICS 22) και ήταν εξ ολοκλήρου

περιγραφική και οι δείκτες που χρησιμοποίησα ήταν ο Μέσος Όρος (Μ), η

Τυπική Απόκλιση (SD), η Ελάχιστη Tιμή (Μinimum) και η Μέγιστη (maximum).

Ακόμη, για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων καταγράφηκε το πλήθος

(Ν) και το ποσοστό (%) των ατόμων σχετικά με τα ασκηθέντα επαγγέλματα, τα

επιθυμητά αλλά και τα κατάλληλα σύμφωνα με το τριψήφιο κωδικό που

προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο SDS.

Επιπλέον, με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν οι

ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των μεταβλητών του δείγματος.
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III. Αποτελέσματα

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει μια εκτενής παρουσίαση των

αποτελεσμάτων, σχετικά με το επάγγελμα που ασκούν οι συμμετέχοντες, το

επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκούν (επαγγελματικά όνειρα) και το

επάγγελμα, το οποίο είναι κατάλληλο για αυτούς σύμφωνα με το τριψήφιο

κωδικό του Holland.

Πιο συγκεκριμένα στη πρώτη φάση καταγράφτηκαν τα επαγγέλματα που

ήδη ασκούν οι συμμετέχοντες και κατηγοριοποιήθηκαν με το τριψήφιο κωδικό

σύμφωνα με το ευρετήριο επαγγελμάτων.

Επαγγέλματα Κατηγορία Ν %

Φυσικοθεραπευτής SIE 2 22%

Δάσκαλος SAE 2 22%

Τηλεφωνητής CSE 2 22%

Δικηγόρος ESI 1 11%

Υπεύθυνος εκπαίδευσης SEE 1 11%

Διοικητικός Προϊστάμενος SER 1 11%

Πίνακας 9: Ασκηθέντα επαγγέλματα

Όπως προαναφέρθηκε μόνο 9 από τους συμμετέχοντες αυτής της έρευνας

ήταν εργαζόμενοι ενώ οι υπόλοιποι 23, ήταν 11 άνεργοι και 12 φοιτητές. Στον

πίνακα 10 παρουσιάζονται στη πρώτη στήλη τα ασκηθέντα επαγγέλματα των

εργαζομένων και στη δεύτερη κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το ευρετήριο

επαγγελμάτων με το τριψήφιο κωδικό .
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Τα επαγγέλματα που ασκούσαν οι συμμετέχοντες κατά το χρονικό

διάστημα της έρευνας, είναι τα ακόλουθα: Δάσκαλοι 22%, Φυσιοθεραπευτές

22%, Τηλεφωνητές 22%, Δικηγόρος 11%, Υπεύθυνος εκπαίδευσης11% και

Διοικητικός προϊστάμενος 11%.

Ν %

Κατηγορία

παρούσας

επαγγελματικής

κατάστασης

Κοινωνικά

Επιχειρηματικά

Καλλιτεχνικά

Συμβατικά

Ερευνητικά

Ρεαλιστικά

6

1

0

2

0

0

67%

11%

22%

Πίνακας 10: Κατηγορία παρούσας επαγγελματικής κατάστασης σύμφωνα με
τα επαγγελματικά περιβάλλοντα του

Από τον πίνακα 10 προκύπτει, ότι στη πρώτη θέση των επαγγελμάτων

που ασκούν τα άτομα με προβλήματα όρασης ανέρχονται τα κοινωνικά με

ποσοστό 67% , ακολουθούν τα συμβατικά με ποσοστό 22% ενώ μόνο το 11%

πραγματοποιεί επιχειρηματική εργασία και εκλείπουν τα καλλιτεχνικά,

ερευνητικά και ρεαλιστικά.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάλυσης των επαγγελμάτων,

εξετάσθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα επαγγελματικά

όνειρα τους. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαριθμήσουν

από ένα έως έξι επαγγέλματα, τα οποία θα επιθυμούσαν να

πραγματοποιήσουν χωρίς να περιορίζονται σκεπτόμενοι τις δυνατότητες ή τις

ικανότητες τους. Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα επιθυμητά επαγγέλματα
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των συμμετεχόντων και η συχνότητα εμφάνισης τους και στο πίνακα 12

κατηγοριοποιούνται στα 6 επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Πίνακας 11: Επαγγελματικά όνειρα τω συμμετεχόντων

Επιθυμητό Επάγγελμα Τριψήφιος Κατηγορία Ν %

Δάσκαλος ειδικής αγωγής SEC Κοινωνικά 4 12,51%

Ψυχολόγος SIA Κοινωνικά 4 12,51%

Φυσιοθεραπευτής SIE Κοινωνικά 3 9,37%

Δικηγόρος ESI Επιχειρηματικά 2 6,25%

Υπάλληλος
πληροφορικής

CSR Συμβατικά 2 6,25%

Διευθυντής σχολείου SEI Κοινωνικά 1 3,12%

Μανατζέρ ESR Επιχειρηματικά 2 6,25%

Διευθυντής κέντρου
φροντίδας

ESC Επιχειρηματικά 1 3,12%

Ζωγράφος/Γλύπτης AER Καλλιτεχνικά 2 6,25%

Τηλεφωνητής CSE Συμβατικά 2 6,25%

Ηχολήπτης RSC Ρεαλιστικά 1 3,12%

Συγγραφέας AES Καλλιτεχνικά 1 3,12%

Μάγειρας RSE Ρεαλιστικά 1 3,12%

Ποδοσφαιριστής SRC Κοινωνικά 1 3,12%

Κτηνίατρος IRS Ερευνητικά 1 3,12%

Διευθυντής εφημερίδας ESA Επιχειρηματικά 1 3,12%

Μαθηματικός IER Ερευνητικά 1 3,12%

Υπάλληλος εργαστηρίου RCE Ρεαλιστικά 1 3,12%

Αστυνομικός SER Κοινωνικά 1 3,12%
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Ν %

Κατηγορία

Επιθυμητής

επαγγελματικής

κατάστασης

Κοινωνικά

Επιχειρηματικά

Συμβατικά

Καλλιτεχνικά

Ρεαλιστικά

Ερευνητικά

14

6

4

3

3

2

43,75%

18,75%

12,51%

9,37%

9,37%

6,25%

Πίνακας 12: Κατηγορία επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης σύμφωνα με
τα επαγγελματικά περιβάλλοντα του

Εξετάζοντας τις απαντήσεις προκύπτει ότι τα επαγγελματικά όνειρα των

ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ισπανία είναι κατανεμημένα και στα 6

επαγγελματικά περιβάλλοντα. Τα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά

43,75% (Ν=14) είναι τα κοινωνικά, όπως δάσκαλος ειδικής αγωγής ,

ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής, μετά τα επιχειρηματικά με 18,75% (Ν= 6) με

ενδεικτικά επαγγέλματα του δικηγόρου, του μάνατζερ και του διευθυντή

κέντρου φροντίδας. Έπονται με ποσοστό 12,51% (Ν=4) τα συμβατικά όπως

του υπάλληλου πληροφορικής και του τηλεφωνητή και τα καλλιτεχνικά με

9,37% (Ν=3) όπως του γλύπτη και του συγγραφέα. Τέλος, με μικρότερα

ποσοστά και κατ’ επέκταση μικρότερο επαγγελματικό ενδιαφέρον είναι τα

ρεαλιστικά όπως ηχολήπτης, μάγειρας και υπάλληλος εργαστηρίου με

ποσοστό 9,37 (Ν=3) και τα ερευνητικά όπως κτηνίατρος και μαθηματικός με

6,25% (Ν=2).
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Κατηγορία Ασκηθέντα
επαγγέλματα

% Επιθυμητά
επαγγέλματα

% Επαγγέλματα
σύμφωνα με
το τριψήφιο
κωδικό

%

Κοινωνικά 6 67% 4 45% 5 56%

Συμβατικά 2 22% - - 1 11%

Επιχειρηματικά 1 11% 1 11% 2 22%

Καλλιτεχνικά - - 1 11% 1 11%

Ρεαλιστικά - - 2 22% - -

Ερευνητικά - - 1 11% - -

Σύνολο 9 100
%

9 100% 9 100%

Πίνακας 13: Σύγκριση ασκηθέντων και επιθυμητών επαγγελμάτων των
εργαζομένων

Στο παραπάνω πίνακα (13) παρατίθενται τα αποτελέσματα της

σύγκρισης των επαγγελμάτων που ασκούν και αυτών που θα επιθυμούσαν να

ασκούν οι 9 εργαζόμενοι, από όπου προκύπτει ότι τα επαγγέλματα που

ασκούν οι συμμετέχοντες είναι κυρίως κοινωνικά επαγγέλματα μετά τα

συμβατικά και τέλος τα επιχειρηματικά με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ

τους (67%, 22 % και 11% αντίστοιχα).

Από τη σύγκρισή μεταξύ των ασκηθέντων επαγγελμάτων και των

επιθυμητών παρατηρούνται ομοιότητες αλλά και διαφορές. Πιο σημαντική

ομοιότητα είναι πως και στα επιθυμητά επαγγέλματα πρωτοστατούν τα

κοινωνικά με ποσοστό 45% και συμπίπτουν τα επιχειρηματικά με ποσοστό

11%. Όσον αφορά τα επαγγελματικά φαίνεται να υπάρχουν τύποι και από τα 6

επαγγελματικά περιβάλλοντα ρεαλιστικά με ποσοστό 22%, καλλιτεχνικά και

ερευνητικά με ποσοστό 11% σε αντίθεση με τα ασκηθέντα όπου οι κατηγορίες

αυτές εκλείπουν.
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Επιπλέον, συγκρίνοντας τις μεταβλητές των ασκηθέντων επαγγελμάτων

και των επαγγελμάτων σύμφωνα με το τριψήφιο κωδικό του SDS

διαπιστώθηκε ότι οι ομοιότητες ήταν περισσότερες από τις διαφορές. Πρώτον,

για ακόμα μια φορά τα κοινωνικά επαγγέλματα συγκεντρώνουν τα υψηλότερα

ποσοστά, έπειτα τα επιχειρηματικά και μετά τα συμβατικά. Η μόνη κύρια

διαφορά είναι πως στα επαγγέλματα σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο υπάρχει

σε ποσοστό 11% τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ενώ η κατηγορία αυτή εκλείπει

από τα ασκηθέντα.

Τέλος, συγκρίνοντας τις μεταβλητές των επιθυμητών επαγγελμάτων και

των επαγγελμάτων σύμφωνα με το κωδικό του Holland προκύπτει πως τα

επαγγελματικά περιβάλλοντα που συμπίπτουν είναι τα κοινωνικά με 45% και

56% αντίστοιχα και τα καλλιτεχνικά με 11%. Τα ρεαλιστικά και τα ερευνητικά

απουσιάζουν από την κατηγορία των κατάλληλων επαγγελμάτων ενώ στη

κατηγορία των επιθυμητών βρίσκονται με ποσοστά 22% και 11%.

Στην επόμενη φάση, υπολογίστηκαν οι τριψήφιοι κωδικοί όλων των

συμμετεχόντων από το ευρετήριο επαγγελμάτων του Holland και εντάχθηκαν

στις επαγγελματικές κατηγορίες (ρεαλιστικά, ερευνητικά, καλλιτεχνικά,

κοινωνικά, επιχειρηματικά, συμβατικά επαγγέλματα).
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Τριψήφιος

κωδικός

Κατηγορία Ν %

SIE Κοινωνικά 4 15,51%

SIA Κοινωνικά 3 9,37%

CSE Ερευνητικά 2 6,25%

ASC Καλλιτεχνικά 2 6,25%

CAR Επιχειρηματικά 1 3,12%

SEA Κοινωνικά 2 6,25%

SEC Κοινωνικά 2 6,25%

SIR Κοινωνικά 1 3,12%

CRS Επιχειρηματικά 1 3,12%

SIR Κοινωνικά 1 3,12%

RIC Ρεαλιστικά 1 3,12%

SCA Κοινωνικά 1 3,12%

AIS Καλλιτεχνικά 1 3,12%

EIS Συμβατικά 2 6,25%

AES Καλλιτεχνικά 2 6,25%

SEC Κοινωνικά 1 3,12%

ASC Καλλιτεχνικά 2 6,25%

SEA Κοινωνικά 1 3,12%

ESC Συμβατικά 1 3,12%

ESI Συμβατικά 1 3,12%

Πίνακας 14: Αποτελέσματα τριψήφιων κωδικών όλων των συμμετεχόντων

Με την επεξεργασία των δεδομένων και τον υπολογισμό των τριψήφιων

κωδικών όλων των συμμετεχόντων γίνεται δυνατή η παράθεση των

αποτελεσμάτων στον πίνακα 14 Αξιοπρόσεκτη είναι η κατανομή των μισών
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συμμετεχόντων (Ν=16) στο κοινωνικό τύπο προσωπικότητας και αντίστοιχα

στα κοινωνικά επαγγέλματα. Έπειτα ακολουθούν τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα,

με 21,87% (Ν=7), τα συμβατικά με 12,51% (Ν=4), τα επιχειρηματικά με 6,25%

(Ν=2) , τα ερευνητικά με 6,25% (Ν=2) και τα ρεαλιστικά με 3,12% (Ν=1).

Κατηγορία Επιθυμητά

επαγγέλματα

% Επαγγέλματα

σύμφωνα με το

τριψήφιο

κωδικό

%

Κοινωνικά 10 31,25% 15 46,87%

Συμβατικά 3 9,37% 4 12,5%

Επιχειρηματικά 4 12,5% 6 18,75%

Καλλιτεχνικά 6 18,75% 5 15,62%

Ρεαλιστικά 6 18,75% 1 3,12%

Ερευνητικά 3 9,37% 1 3,12%

Σύνολο 32 100% 32 100%

Πίνακας 15: Σύγκριση επιθυμητών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων
σύμφωνα με το τριψήφιο για όλο το δείγμα

Βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων στο πίνακα 15, συγκρίνοντας τα

επιθυμητά επαγγέλματα με τα επαγγέλματα σύμφωνα με τον τριψήφιο για όλο

το δείγμα της έρευνας, προκύπτει ότι τα επιθυμητά επαγγέλματα συμπίπτουν

σε υψηλό βαθμό με τα καταλληλότερα. Αντίστοιχα, τα κοινωνικά βρίσκονται

στη πρώτη θέση και στις δύο κατηγορίες με ποσοστά 31,25% και 46,87%.

Ακόμη, τα συμβατικά, επιχειρηματικά, καλλιτεχνικά και ερευνητικά κυμαίνονται

και στις δυο κατηγορίες σε παρόμοια επίπεδα με ποσοστιαία διαφορά απο

3,13 εώς 6,25 %. Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρούμε στα ρεαλιστικά καθώς

στα επιθυμητά έχουν ποσοστό 18,7 % ενώ στα καταλληλότερα το ποσοστό

αυτό είναι 3,12%.
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Κατηγορία Επιθυμητά

επαγγέλματα

% Επαγγέλματα

σύμφωνα με το

τριψήφιο κωδικό

%

Κοινωνικά 3 27,27% 5 45,45%

Συμβατικά 3 27,27% 2 18,18%

Επιχειρηματικά 1 9% 2 18,18%

Καλλιτεχνικά 2 18,18% 2 18,18%

Ρεαλιστικά 1 9% - -

Ερευνητικά 1 9% - -

Σύνολο 11 100 11 100

Πίνακας 16: Σύγκριση επιθυμητών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων
σύμφωνα με το τριψήφιο για τους ανέργους

Στο πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανέργων από τη

σύγκριση των επιθυμητών επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων που

σύμφωνα με το SDS. Στα επιθυμητά επαγγέλματα με ποσοστό 27 % είναι τα

κοινωνικά και τα συμβατικά ενώ μεγάλη είναι η ποσοστιαία διαφορά στα

αντίστοιχα περιβάλλοντα σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, τα κοινωνικά

κατέχουν τη πρώτη θέση με ποσοστό 45% και τα συμβατικά με ποσοστό 18%.

Επίσης, από τη σύγκριση προκύπτει πως συμπίπτουν τα καλλιτεχνικά

επαγγέλματα με ποσοστό 18% ενώ οι κατηγορίες των επιχειρηματικών στον

κλάδο των επιθυμιών έχουν ποσοστό 9% και το διπλάσιο (18%) στα

καταλληλότερα σύμφωνα με το SDS.
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Τέλος, στα επαγγέλματα που προκύπτουν από το SDS απουσιάζουν τα

ρεαλιστικά και τα ερευνητικά, ενώ στα επιθυμητά επαγγέλματα οι κατηγορίες

των ρεαλιστικών και των ερευνητικών είναι στο 9%.

Κατηγορία Επιθυμητά

επαγγέλματα

% Επαγγέλματα

σύμφωνα με το

τριψήφιο κωδικό

%

Κοινωνικά 3 25% 5 41,67%

Συμβατικά - 1 8,33%

Επιχειρηματικά 2 16,67% 2 16,67%

Καλλιτεχνικά 3 25% 2 16,67%

Ρεαλιστικά 3 25% 1 8,33%

Ερευνητικά 1 8,33% 1 8,33%

Σύνολο 12 100 12 100

Πίνακας 17: Σύγκριση επιθυμητών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων
σύμφωνα με το τριψήφιο για τους φοιτητές

Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται τα επιθυμητά επαγγέλματα και τα

επαγγέλματα με το SDS στους φοιτητές. Στα επιθυμητά επαγγέλματα με

ποσοστό 25% είναι τα κοινωνικά, τα καλλιτεχνικά και τα ρεαλιστικά. Τα

προαναφερόμενα περιβάλλοντα σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, κατέχουν

πολύ διαφορετικά ποσοστά, πρώτον τα κοινωνικά πρωτοστατούν με 41,6%,

τα καλλιτεχνικά με 16,6% και τα ρεαλιστικά με 8,3%.

Επιπλέον, από τη σύγκριση τα μόνα που συμπίπτουν είναι τα

επιχειρηματικά με ποσοστό 16,6% και τα ερευνητικά με ποσοστό 8,3%. Τα

συμβατικά απουσιάζουν από τα επιθυμητά επαγγέλματα των συμμετεχόντων
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φοιτητών ενώ στα επαγγέλματα που προκύπτουν από το SDS

παρουσιάζονται με ποσοστό 8,3 %.



- 77 -

IV. Συζήτηση -Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν η διερεύνηση του πεδίου της

επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με προβλήματα όρασης στην

Ισπανία, καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από το

συνδυασμό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την ανάλυση των

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούν οι προτάσεις για την επαγγελματική

αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς και οι περιορισμοί

της έρευνας.

Πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές έχουν στηριχτεί στο ερωτηματολόγιο

του Hollandμε το οποίο διερευνάται η ανθρώπινη προσωπικότητα και

επιχειρείται η συσχέτισή της με διάφορα επαγγέλματα και περιβάλλοντα.

Παρόλη την ευρεία αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα και τους

συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, η εφαρμογή του

συγκεκριμένου εργαλείου με δείγμα ατόμων με οπτική αναπηρία είναι

περιορισμένη στην Ελλάδα και ανύπαρκτη στην Ισπανία.

Λόγω της έλλειψης από προϋπάρχουσες έρευνες στην Ισπανία και της

διαφορετικής προσέγγισης δείγματος και μεταβλητών στην Ελληνική

βιβλιογραφία, η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας μου

περιορίζεται.

Η πολύμηνη ενασχόληση μου για την υλοποίηση της έρευνας σε άτομα

με οπτική αναπηρία στην Ισπανία, η συνεχής επαφή με τους οργανισμούς

όλων των οφθαλμολογικών παθήσεων και η καθημερινή τριβή στα ισπανικά

δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την εμβάθυνση, κατανόηση, ερμηνεία,

σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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Η σκοπιμότητα για την πραγματοποίηση της μελέτης προκύπτει κατ’

αρχήν από το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν

διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Επιπροσθέτως, τα

προβλήματα της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων είναι ακόμη πιο

έντονα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η οποία δημιουργεί

αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες ενός πληθυσμού.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας οριοθετήθηκε το δείγμα, ελέγχτηκε

η παραγοντική δομή του εργαλείου, μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση

των δεδομένων απαντήθηκαν τα εξήςερευνητικά ερωτήματα:

3. Σε ποιο βαθμό συμπίπτουν τα επαγγελματικά όνειρα των ατόμων με

οπτική αναπηρία με τα επαγγελματικά περιβάλλοντα σύμφωνα με το

ερωτηματολόγιο SDS;

4. Σε ποιο βαθμό συμπίπτουν τα ασκηθέντα επαγγέλματα με τα επιθυμητά

και τα επαγγέλματα σύμφωνα με τον τριψήφιο κωδικό του Holland;

Η μελέτη του θέματος, διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών των

Ισπανών ατόμων με προβλήματα όρασης, αναπόφευκτα οδηγεί στη

διεξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σύνθεση μιας

συγκεντρωτικής εικόνας του ζητήματος αυτού.

Για την καλύτερη και εγκυρότερη διερεύνηση των αποτελεσμάτων έγινε

διαχωρισμός του δείγματος βάση της εργασιακής κατάστασης των

συμμετεχόντων.

Το σύνολο του δείγματος ήταν 32, εργαζόμενοι 9, άνεργοι 11 και

φοιτητές 12.

Πρώτο, παρατηρήθηκε ότι οι ομοιότητες ήταν περισσότερες από τις

διαφορές σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες των ατόμων με οπτική
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αναπηρία και με τα επαγγελματικά περιβάλλοντα σύμφωνα με το

ερωτηματολόγιο SDS.

Δεύτερο, βάση των αποτελεσμάτων υπάρχει εμφανής ομοιογένεια καθώς

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζονται, επιθυμούν να εργάζονται και

προβλέπεται να εργάζονται σύμφωνα με το SDS, σε κοινωνικά επαγγέλματα.

Με μεγαλύτερη ταύτιση των μεταβλητών στους εργαζόμενους.

Ενώ σε παρόμοιες έρευνες Παπακωνσταντίνου (2012) και Αξιωτίδου

(2016) που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των

ατόμων με προβλήματα όρασης ασκούσαν συμβατικά επαγγέλματα.

Τρίτο, σε όλο το δείγμα υπάρχει ανομοιογένεια στα ρεαλιστικά και

ερευνητικά επαγγέλματα σε σχέση με τις επιθυμίες και τα καταλληλότερα

επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα και στις τρεις κατηγορίες του δείγματος

(εργαζόμενοι, άνεργοι και φοιτητές) παρουσιάζεται ένα σεβαστό ποσοστό

στα επιθυμητά ρεαλιστικά και ερευνητικά ενώ αντίστοιχα στα επαγγέλματα

σύμφωνα με το Holland, αυτές οι δυο κατηγορίες εκλείπουν παντελώς

Αντίθετα σε έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό με συμμετέχοντες 29 εφήβους

με οπτική αναπηρία και τη χρήση του SDS διαπιστώθηκε η κλίση προς την

επιλογή καλλιτεχνικών και κοινωνικών επαγγελμάτων (Ξηρομερίτης & Μακρής,

2000).

Τέταρτο, από τα αποτελέσματα της έρευνας των επιθυμητών

επαγγελμάτων στους άνεργους, παρατηρείται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του

συμβατικού επαγγέλματος ,σε σχέση με τη μηδενική επιθυμία των φοιτητών

και των εργαζομένων για αυτήν την επαγγελματική κατηγορία. Κάτω από αυτό

το πρίσμα, μπορούμε να πούμε, ότι οι άνεργοι επέλεξαν συγκεκριμένες

απαντήσεις λαμβάνοντας υπ΄ όψιν κατά κύριο λόγο όχι τις δυνατότητες και τις

επιθυμίες τους, αλλά τους περιορισμούς που προκύπτουν από την αναπηρία

τους .



- 80 -

Πέμπτο, από τις προσδοκίες/ επιθυμίες των φοιτητών παρατηρούμε μια

σχετική ισομερή επιλογή των επιθυμητών επαγγελμάτων απουσιάζοντας το

συμβατικό ,δύναται να συμπεράνουμε ότι οι νέοι με προβλήματα όρασης δεν

περιορίζονται από την αναπηρία τους Αξίζει να αναφερθεί ότι το υψηλό

μορφωτικό επίπεδο αποτελεί κινητήριος μοχλός ενδυνάμωσης των ατόμων με

οπτική αναπηρία, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητές τους , να μεγιστοποιηθούν

οι δεξιότητές τους και οι επαγγελματικές επιλογές να μη καθορίζονται από

την αναπηρία.

Έκτο, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων κινούνται χωρίς

συνοδό. Η αυτονομία που διέπει το δείγμα καθιστά ενδιαφέρον την ανάλυση

του συγκεκριμένου δημογραφικού στοιχείου.

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων

των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι η προσβασιμότητα. Στην Ισπανία , βάση

του δείγματος ,εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην

εργασία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην πληροφόρηση , στην τεχνολογία ,

στην καθημερινή ζωή. Από αυτή την σκοπιά απορρέει ότι έγινε πράξη η βασική

προϋπόθεση του κοινωνικού μοντέλου για τις απαραίτητες περιβαλλοντικές

τροποποιήσεις για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους

τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Έβδομο, τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Ισπανία φοιτούν σε γενικά

σχολεία και όχι σε ειδικά. Ουσιαστικά η κοινωνική ενσωμάτωση ξεκινά από την

παιδική ηλικία, εξαλείφοντας στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις σε βάρος

της αναπηρίας

Συμπερασματικά,από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψεότιτο

άτομο με οπτική αναπηρία έχει ένα μεγάλο εύρος επαγγελμάτων που μπορεί

να επιλέξει και να εξασκήσει, αρκεί να έχει την κατάλληλη παιδεία, να

προστατεύεται από τις διακρίσεις και να του παρέχεται πρόσβαση σε όλους

τους τομείς της καθημερινότητας του.
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➢ Περιορισμοί

H ισπανική στατιστική υπηρεσία (ΙΝΕ) και οι ισπανικοί οργανισμοί για την

αναπηρία καταγράφουν ανά τακτά διαστήματα τον πληθυσμό ατόμων με

αναπηρία αλλά περιορίζονται στο θέμα των δημογραφικών στοιχείων. Πιο

συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο του Holland έχει αποτελέσει ερευνητικό

εργαλείο μόνο για τον τυπικό πληθυσμό της Ισπανίας. Δεν έχω εντοπίσει ούτε

μια επιστημονική μελέτη με το εν λόγω εργαλείο ειδικά για την οπτική

αναπηρία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό αυτών των ατόμων. Η

έλλειψη από προϋπάρχουσες έρευνες, επιστημονικά στατιστικά δεδομένα και

τεκμηριωμένων συμπερασμάτων,αποτέλεσε κύριος ανασταλτικός περιορισμός

για την έρευνα μου.

Ακριβώς αντίστροφη είναι η εικόνα της καταγραφής των ατόμων με οπτική

αναπηρία στην Ελλάδα. Από τη μια η παντελής απουσία στατιστικών

στοιχείων για τα άτομα με οπτική αναπηρία από την ΕΛΣΤΑΤ και από την άλλη

η πληθώρα επιστημονικών ερευνών και μάλιστα με εργαλείο το

ερωτηματολόγιο του Holland με αναπηρία. H δυσκολία που προέκυψε ήταν η

διερεύνηση και η σύγκριση ισπανικών και ελληνικών δεδομένων.

Οι Οργανισμοί των ατόμων με οπτική αναπηρία στην Ισπανία

χαρακτηρίζονται από μια υπερπροστατευτική πολιτική των προσωπικών

δεδομένων των μελών τους. Γεγονός που ήταν εμπόδιο για την έρευνα μου

καιχρειάστηκε μεγάλη προσπάθειαγια την πραγματοποίηση της έρευνας.

Λύση ήταν η συνεχής εθελοντική μου εργασία μέσω της οποίας κέρδισα την

εμπιστοσύνη των υπευθύνων.

Λόγω ότι ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος έχει άμεση σχέση με

το βαθμό ακρίβειας των αποτελεσμάτων που είναι επιθυμητός για τη

συγκεκριμένη μελέτη, οι περιορισμοί για μεγαλύτερο δείγμα ήταν:
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● Η απροθυμία συμμετοχής στην έρευνα από μεριάς ατόμων με οπτική

αναπηρία λόγω μεγάλης εδαφικής απόστασης. Παρόλο που προσάρμοσα

το ερωτηματολόγιο στο Google Platform να απαντάνε μέσω διαδικτύου,

διαπίστωσα ότι η αντικειμενική έλλειψη της προσωπικής επαφής οδήγησε

πολλούς συμμετέχοντες να μην ολοκληρώσουν τη διαδικασία

συμπλήρωσης όλου του ερωτηματολογίου.

● Η μικρή συμμετοχή εργαζομένων με προβλήματα όρασης ήταν λόγω

έλλειψης ενδιαφέροντος και αμφισβήτησης για το κατά πόσο αυτή η

έρευνα θα τους βοηθούσε, αφού ήδη είχαν προσανατολιστεί στην

επαγγελματική τους πορεία. Παρόλη την προσπάθεια μου και με το

«δέλεαρ» ότι με το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θα

τους ενημέρωνα με μια έκθεση για τα αποτελέσματα με το τύπο της

προσωπικότητας τους και τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν σύμφωνα

με τον Holland, τελικά όπως φαίνεται και από το δείγμα δεν είχε απήχηση

στους εργαζόμενους.

● Αρχικός μου στόχος, ήταν η ισότιμη κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά

με το φύλο τους. Στην πορεία της έρευνας αυτό κατέστη αδύνατο και λόγω

της άνισης διαφοράς, η μεταβλητή του φύλου δεν μπορούσε να αποτελέσει

παράγοντα σύγκρισης.
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➢ Προτάσεις

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δύναται να τροφοδοτήσουν

μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.

Ο Οργανισμός ατόμων με Ανιρίδια στη Μαδρίτη ενδιαφέρθηκε να

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας μου στη θεματική

«Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με Aνιρίδια». Καθίσταται δυνατό

με το ίδιο εργαλείο να επιλεγεί, να εξεταστεί και να αναλυθεί μεγαλύτερο δείγμα

ατόμων με τη συγκεκριμένη πάθηση .

Πρόταση για μελλοντική ερευνητική προσπάθεια είναι η διεξαγωγή της

ίδιας έρευνας χωρίς ηλικιακό περιορισμό, κατά συνέπεια θα αυξηθούν οι

πιθανότητες μεγαλύτερης συμμετοχής γενικότερα αλλά και ειδικά των

εργαζομένων με οπτική αναπηρία, για τη διεξαγωγή αντιπροσωπευτικότερων

αποτελεσμάτων.

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα σε

συνδυασμό με ένα άλλο εργαλείο ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε άτομα με

οπτική αναπηρία, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.

Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρον να αναλυθούν τα γράμματα από τους

τριψήφιους κωδικούς σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο του Holland για

περισσότερη εμβάνθυνση και καλύτερη ανάλυση των τύπων που αντιστοιχούν

στον κάθε συμμετέχων..

Το θέμα των επαγγελματικών επιλογών των ατόμων με οπτική αναπηρία

έχοντας ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον μπορεί να αποτελέσει επιστημονική

ερευνητική επιλογή για τη συσχέτιση παιδείας- τεχνολογίας- εργασίας σε

άτομα με οπτική αναπηρία.
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Μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να στοχεύει στην ψυχική

ενδυνάμωση των ατόμων με οπτική αναπηρία για να ανταπεξέρχονται τις

δυσκολίες που δημιουργούνται. Να απαιτούν τα δικαιώματα τους, να κάνουν

πράξη τα όνειρά τους.

Τέλος, η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική

αναπηρία είναι υποχρέωση, καθήκον της πολιτείας.
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