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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε απνζαθήληζε ησλ δχν βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ νπηηθή 

αλαπεξία, θαη παξάιιεια ε δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο . Σφζν ε κία έλλνηα 

φζν θαη ε άιιε είλαη εμίζνπ πνιπδηάζηαηεο θαη ζπληζηψληαη απφ επηκέξνπο ζεκαηλφκελα, 

φπσο ην επ δελ, ηα νπνία επίζεο ζα εμεηαζηνχλ. Όζνλ αθνξά, ηελ νπηηθή αλαπεξία ζα 

δνζεί έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Απηέο νη 

νκάδεο είλαη νη έθεβνη θαη νη ελήιηθνη, θπξίσο κεγάιεο ζρεηηθά ειηθίαο. Ζ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλφισλ έγηλε ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο δηαθνξεηηθήο αληίδξαζήο ηνπο απέλαληη ζηελ εθδήισζε ηεο αλαπεξίαο. 

Βέβαηα, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο, πνπ πξνθαινχλ ηα 

πξνβιήκαηα φξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Παξάιιεια, ζα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ, φπσο είλαη ε θαηάζιηςε, θαζψο επίζεο θαη ηα αίηηα πνπ 

νδεγνχλ ζε απηή. Καίξηαο ζεκαζίαο ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο  ηεο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ζα απνδεηρζεί ν 

θαζνξηζηηθφο ηεο ξφινο ζε φιν ην θάζκα, φρη κφλν ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζε άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη πψο απηή επεξεάδεη 

ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Σέινο, ζα ζρνιηαζηεί ε άξξεθηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηνπο δχν ππιψλεο ηεο δηπισκαηηθήο, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ νπηηθή αλαπεξία, κε ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: πνηφηεηα δσήο, νπηηθή αλαπεξία, εθπαίδεπζε, επ δελ, θαηάζιηςε, 

θνηλσληθή ζηήξημε. 
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ABSTRACT 

The aim of this bibliographic master’s thesis is the clarification of both search’s main 

issues, quality of life and education, and the way they affiliate with each other. Both of the 

meanings are equally multidimensional, and consist of individual signified, such as well-

being, which were all studied. Regard to the visual impairment, the writer focused on 

particular population teams. These are adolescents and older adults. The choice of these 

particular age groups is because of their special characteristics, but also because of their 

different reaction to visual impairment. Moreover, the researcher considered necessary to 

refer the reasons of visual impairment, in order to be clear the correlation to quality of life. 

The effects of visual impairment to individuals were also examined. The ascertainment of 

the importance, that social support has on visual impaired individual is crucial because of 

its impact to education and well-being. From the other hand, the researcher try to 

understand the policy that education follows to visual impaired students and how it effects 

to their lives. Last but not least, the relation of quality of life and visual impairment has 

also been studied, including their components. 

 

Key-words: quality of life, education, well-being, depression, social support 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Ζ εθπφλεζε ηεο παξαθάησ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε 

ελφο θχθινπ φρη κφλν ζπνπδψλ αιιά θαη δσήο. Σα δχν ρξφληα πνπ δηήξθεζε ην ηαμίδη κνπ 

ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, κνπ πξνζέθεξε εκπεηξίεο  θαη εθφδηα γηα λα ζπλερίζσ 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οθείισ λα επραξηζηήζσ πξνηίζησο ηνπο γνλείο κνπ, πνπ 

ήηαλ ζηπινβάηεο δίπια κνπ θαη κνπ πξνζέθεξαλ ακέξηζηε ζηήξημε θαη θαηαλφεζε. Γελ ζα 

κπνξνχζα, βέβαηα, λα κελ επραξηζηήζσ ηνλ θ. Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν, επφπηε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαη θαζεγεηή κνπ, πνπ κε θαζνδήγεζε θαη κε ζπκβνχιεπζε 

θαζ’ φιε ηε δηαδξνκή ηεο θνίηεζήο κνπ. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο. Παξφιν, πνπ ε νπηηθή αλαπεξία ζπλαληάηαη 

ιηγφηεξν ζπρλά απφ άιιεο, ην 2002 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο εθηίκεζε φηη 161 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, 

αξηζκφο πνπ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ γηγαληψλεηαη. Ζ νπηηθή αλαπεξία, είηε είλαη εθ 

γελεηήο είηε παξνπζηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πξνθαιεί δεηήκαηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο.  

Ζ φξαζε απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ. Σν άηνκν 

ζπλεζίδεη λα ιακβάλεη κία ζεηξά εξεζηζκάησλ κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ηαπηίδεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ θίλεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ είλαη ηνπ κε ηελ εηθφλα θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ φξαζε. Καηά 

ζπλέπεηα, δελ εθηηκά ηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Όηαλ επέιζεη 

ε απψιεηα φξαζεο, αλαγθάδεηαη, νπζηαζηηθά, λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηα ππφινηπα αηζζεηήξηα φξγαλα. Ζ πξνζαξκνγή απηή είλαη ζπρλά επίπνλε θαη 

απαηηεί ζζέλνο θαη ππνκνλή. 

Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

έρεη ιάβεη. Καη νη δχν έλλνηεο είλαη πνιπδηάζηαηεο, ζχλζεηεο θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ ηδέα πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη πνπ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηελ παηδεία θαη ην αμηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα. Ζ εθπαίδεπζε απφ ηελ άιιε, 

έγθεηηαη ηφζν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ην 

θηλεηήξην έλαπζκα γηα ηελ νκαιή είζνδφ ηνπ ζηελ θνηλσλία. Ζ νπηηθή αλαπεξία 

επεξεάδεη άξδελ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη παξάιιεια εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν δσήο ηνπ 

αηφκνπ.  
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Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα εθνξκάηαη φισλ ησλ παξαπάλσ, θαη πξνζπαζεί λα 

δηεξεπλήζεη ηελ νπζία ηνπο, ηεο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Οη 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν είλαη νη έθεβνη, θαη νη ελήιηθεο 

κεγάιεο, θπξίσο, ειηθίαο. Ζ εζηίαζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο έγηλε γηαηί παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηνπ θξίζηκνπ ειηθηαθνχ ζηαδίνπ ηνπο ζε επίπεδν δσήο. Σν 

ζέκα επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ άκεζνπ αληηθαηνπηξηζκνχ ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηε 

δσή. 

Ζ δηπισκαηηθή απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Απηά είλαη ε ζεσξεηηθή 

αλαζθφπεζε, ε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα θαη, ηέινο, ε ζπδήηεζε θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζεσξεηηθή αλαζθφπηζε πεξηιακβάλεη έμη ππνθεθάιαηα. ην πξψην, 

ζθφπηκα γίλεηαη ελδειερήο αλάιπζε ησλ θχξησλ φξσλ. Απηνί είλαη ε πνηφηεηα δσήο, ε 

εθπαίδεπζε, ε νπηηθή αλαπεξία θαη ην επ δελ. πρλά ππάξρεη ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ απηψλ, 

γηαηί είλαη αζαθείο θαη ζπλαθείο. Έπεηαη, ην δεχηεξν ππνθεθάιαην, φπνπ εξεπλψληαη ηα 

αίηηα ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο θαη ε ζπρλφηεηά ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ εκθάληζή ηεο θαη λα 

κπνξέζνπκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε, νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Αθνινπζεί ην ππνθεθάιαην κε ηελ ελδειερή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νπηηθήο 

αλαπεξίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ηα πξνβιήκαηα θίλεζεο, θαη 

ε θνηλσληθή απνκφλσζε είλαη θάπνηα ελδεηθηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ πθίζηαηαη ηεξάζηην πιήγκα, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζηα άηνκα άγρνο θαη ζπκφ. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ππάξρεη έλα 

αληίθηππν ζε φιν ην θάζκα ηεο ζσκαηηθήο θαη θνηλσληνςπρνινγηθήο δηάζηαζεο. 
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ην ηέηαξην ππνθεθάιαην ζεκεηψλεηαη ην αληίθηππν ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο ζηνπο 

εθήβνπο. πγθεθξηκέλα, δίλεηαη έκθαζε ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ αηνκηθή εμέιημε πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ ήβε, παξάιιεια κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθήβνπ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ βηψλεη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Ζ εθεβεία είλαη έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην, πνπ απαηηεί πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε. Σν παηδί γίλεηαη έθεβνο 

θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ παξνπζία ησλ νπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ κεηάβαζε. Σν επφκελν ππνθεθάιαην 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ελ ιφγσ αλαπεξία ζην επ δελ, θη 

εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο θαηάζιηςεο. Ζ θαηάζιηςε ζπληζηά θχξηα απφξξνηα ηνπ ζνθ πνπ 

πθίζηαηαη ην άηνκν ιφγσ ηεο παξαπάλσ αλαπεξίαο. Ζ εζσζηξέθεηα πνπ επηδεηθλχεη θαη ε 

ζιίςε ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζή ηεο. Σέινο, κειεηάηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ θνηλσληθή ζηήξημε. Δμεηάδεηαη  ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ν 

ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πνπ 

απνηειεί δείθηε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. 

ην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ νη 

πεγέο. Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα επξήκαηα φισλ ησλ 

εξεπλψλ πνπ κειέηεζε ε εξεπλήηξηα. Σέινο, έπεηαη ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1.1 ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ 

 

1.1.1 Οπηική Αναπηρία 

Ζ νπηηθή αλαπεξία ιεηηνπξγεί ζαλ κία νκπξέια πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα επίπεδα 

ηεο απψιεηαο φξαζεο (Pant & Joshi, 2016). Γηαρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, θαζεκηά εθ 

ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Απηέο είλαη ε νιηθή ηχθισζε 

θαη ε κεξηθή φξαζε (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto, & Carvalho, 2009). Ζ κεξηθή 

φξαζε νξίδεηαη σο κφληκε νπηηθή αλαπεξία, ε νπνία είλαη κε δηνξζψζηκε, δελ κπνξεί λα 

επαλέιζεη κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη έρεη αληίθηππν ζε φιεο ηηο θαζεκεξηλέο  

δξαζηεξηφηεηεο (Scott, Smiddy, Sciffman, Feuer, & Pappas, 1999). ηελ κεξηθή φξαζε ε 

νπηηθή νμχηεηα είλαη 1/20 (Μψξαιε, 2017). 

Δθηηκάηαη, φηη πεξίπνπ ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γπηηθνχ Κφζκνπ έξρεηαη 

αληηκέησπν κε ηε κεησκέλε φξαζε (Scott, Smiddy, Sciffman, Feuer, & Pappas, 1999). Σα 

άηνκα κε κεησκέλε φξαζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελαπνκείλαζα 

φξαζε πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο θάπνηα θαζήθνληα, φπσο είλαη ε αλάγλσζε κέζσ 

εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Ζ ηχθισζε απφ ηελ άιιε αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε 

απψιεηα φξαζεο, θαη ην άηνκν νθείιεη λα αλαπηχμεη θαη λα ζηεξηρζεί εμ νινθιήξνπ ζε 

ηθαλφηεηεο, πνπ νπζηαζηηθά αληηθαζηζηνχλ ηελ φξαζε (Alves, Monteiro, Rabello, 

Gasparetto, & Carvalho, 2009). ηελ πεξίπησζε απηή ε νπηηθή νμχηεηα έγθεηηαη κεηαμχ 

ηνπ 1/20νπ θαη ηνπ 1/10νπ. Ζ νπηηθή νμχηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ζαθνχο δηάθξηζεο 

κνξθψλ ή δηάθξηζεο κεηαμχ ιεπηνκεξεηψλ (Μψξαιε, 2017). Σα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία εμαζθνχληαη ζηελ νξζή ρξήζε ηεο φζθξεζεο, ηεο αθήο θαη θπξίσο ηεο αθνήο, 
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γηαηί νπζηαζηηθά αληηζηαζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο κε απηέο ησλ ππφινηπσλ 

αηζζήζεσλ (Μψξαιε, 2017). 

Ζ επηδείλσζε ηεο φξαζεο απνηειεί πιήγκα γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Livingston, McCarty, & Taylor, 1997). Ζ εκθάληζε ηεο νπηηθήο 

αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία. Καηά ζπλέπεηα, εληζρχεηαη θαη ν 

βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηξίηνπο, αιιά θαη ε δπζθνιία εθπφλεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Rubin, Roche, Prasada-Rao, & Fried, 1994). Ζ φξαζε απνηειεί έλα απφ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρξήδεη ην άηνκν δξαζηήξην θαη απηφλνκν. Οη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ βαξφκεηξν ζηελ νπηηθή αλαπεξία. Ζ 

νηθνλνκηθή επρέξεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη θαλείο ην θφζηνο ησλ παξνρψλ πγείαο, 

ε εθπαίδεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη ην επ δελ, αθφκα θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπληεινχλ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ζπλζεθψλ (Livingston, McCarty, & Taylor, 1997). 

Σα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε 

έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ φξαζε πνηθίινπλ. Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα απφ ηελ κέηξεζε 

ηνπ επ δελ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο απψιεηαο ηεο φξαζε κέρξη θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα θέξεη εηο πέξαο ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Σν Centers for Disease 

Prevention and Control (CDC) θαη ην Behavioral Risk Factors Surveillance System 

(BRFSS) παξέρνπλ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ  κέηξεζεο ηεο απηναλαθεξφκελεο πγείαο ηνπ 

δείγκαηνο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο δσήο, ηεο λνεηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, θαη ηέινο, ηεο δηεθπεξαίσζεο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα εξγαιεία απηά 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αληρλεχνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία θαηά ην πέξαο ηνπ 

ρξφλνπ, λα εληνπίδνπλ ηεο αλάγθεο πγείαο θαη λα θαζνδεγνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηδηθψλ 
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πγείαο, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο (Crews et al., 2016). 

Οη κεηξήζεηο ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νπηηθή νμχηεηα, 

κπνξεί λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο φξαζεο, αιιά δελ 

είλαη νη θαηάιιειεο γηα λα καο ππνδείμνπλ ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Γη’ απηφ, νη αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ 

γηα ην πψο βηψλνπλ ην πξφβιεκά ηνπο ην νπνίν κεηαβάιεη ην επ δελ ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο (Varma et al., 2006). 

ην παξειζφλ, ε εθηίκεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή 

αλαπεξία ήηαλ πεξηνξηζκέλε. ε απηφ έπαημαλ ξφιν πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ εξεπλψλ, ε έιιεηςε 

ζηαζκηζκέλεο λφξκαο, θαη ε απνπζία εηδηθψλ κειεηεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν  (Jackson, Taylor, Palmatier, Elliott, & Elliott, 1998). 

 

1.1.2 Ποιόηηηα Εωής 

Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο απνδίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

σο ε αληίιεςε πνπ έρεη μερσξηζηά ν θάζε άλζξσπνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ζχζηεκα αμηψλ θαη θνπιηνχξαο κέζα ζην νπνίν δεη θαη αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ έρεη (Langelaan, 2007). Απηή εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηελ πγεία, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρεη ην άηνκν (Parrish, 1996). 
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 Καηά γεληθή νκνινγία, ε πνηφηεηα δσήο είλαη κία έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη 

αληαλαθιά θπξίσο ηελ πξνζσπηθή άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γη’ απηφ 

είλαη ζπλεηφ λα εθηηκάηαη αλάινγα κε ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηηο πεξηζηάζεηο (Renaud & 

Bedard, 2013). χκθσλα κε ηνλ Snoek, ε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο έρνπλ 

κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηελ αλάγθε πνπ έρεη ε αλζξψπηλε νληφηεηα γηα ηξνθή 

θαη ζηέγε, ζηελ εθηίκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο επηπρίαο, 

πνπ αληαλαθινχλ ηηο θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο (Snoek, 2000). 

Ζ ηδέα  ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο λνείηαη είηε σο πξφνδνο, είηε 

σο ην ππνθεηκεληθφ επ δελ. Ζ πξψηε δηάζηαζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ην ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν ηνπ αηφκνπ. Απηφ θπξίσο απνηηκά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, αλάινγα κε ην πψο 

ηελ αληηιακβάλεηαη ην ίδην, λα πξαγκαηνπνηεί κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα ληπζεί θαη λα αληαπνθξηζεί ζηνπο φπνηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο έρεη θιεζεί. 

Απφ ηελ άιιε, ε πνηφηεηα δσήο πνπ νξίδεηαη σο ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, αληηπξνζσπεχεη 

θαηά θχξην ιφγν ην ζχλνιν ησλ αληηδξάζεσλ  ηνπ αηφκνπ ζε λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν, απεηθνλίδνληαο ην πφζν ηθαλνπνηεκέλν αηζζάλεηαη ην άηνκν απφ ηελ δσή ηνπ θαη 

ην επ δελ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αμίεο, ηηο έγλνηεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπ (Renaud & Bedard, 2013). 

χκθσλα πάιη κε άιινπο εξεπλεηέο ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα είλαη είηε 

αληηθεηκεληθή είηε ππνθεηκεληθή ή ζπλδπαζηηθά. Μειέηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε 

ππεξεζίεο νπηηθήο απνθαηάζηαζεο ή κε ηελ νπηηθή αλαπεξία εμνινθιήξνπ, αμηνινγνχλ 

ηελ αληηθεηκεληθή πνηφηεηα δσήο, θαη εζηηάδνπλ ζηηο ζσκαηηθέο θαη πιηθέο παξακέηξνπο, 

φπσο είλαη ε επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή θαηάζηαζε. Δλψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 

επίθεληξν βξίζθεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ην πψο απηφ 

εθιακβάλεη ηε δσή ηνπ γηα ππνθεηκεληθή πνηφηεηα δσήο. Κχξηα επίπεδα αμηνιφγεζήο  ηεο 
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ηειεπηαίαο είλαη ην επ δελ, ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ 

ηε δσή ηνπ (Guerette & Smedema, 2011). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

κέηξεζεο ησλ εξεπλψλ πγείαο θαη ησλ παξεκβάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Dijkers ε έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο δσήο δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

επηηεχγκαηα, απηή πνπ αθνξά ην ππνθεηκεληθφ επ δελ θαη, ηέινο, ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθφηεηα/ρξεζηκφηεηα (Renaud et al., 2010). 

Όζνλ  αλαθνξά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία ησλ αηφκσλ 

κε νπηηθή αλαπεξία, νη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο απνηεινχλ ηνλ πην θνηλφ ηξφπν 

θαηαλφεζεο θαη κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, αθνχ πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Δπίζεο, ε πξψηε θαηεγνξία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ επηηπρία 

θαη ηα αγαζά πνπ έρεη ην άηνκν. Ζ πνηφηεηα δσήο πνπ αθνξά ηελ πγεία εζηηάδεη ζηε 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή/λνεηηθή πγεία θαη ηα ζπκπηψκαηα/ελδείμεηο πνπ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο σο επίηεπγκα. Απφ ηελ άιιε, ε 

πνηφηεηα δσήο πνπ αθνξά ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, νξίδεηαη απφ ηηο λνεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ην άηνκν βηψλεη αλάινγα κε ηηο αμίεο, ηα ήζε, ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ (Renaud et al., 2010). 

πγθεθξηκέλα, ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δεδνκέλε νπηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ (Dev, Paudel, Joshi, Shah, & Subba, 

2014). Οη δχν βαζηθνί παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ φπσο έρεη απνδεηρζεί, 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν είλαη:  ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε (Brown & Barrett, 2011). 
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1.1.3 Δσ ζην 

 Σν εξψηεκα θαη ε έλλνηα ηνπ επ δελ απαζρνιεί δηαρξνληθά ηνλ άλζξσπν (Σδηληέξε, 

2010). Ζ έλλνηα ηνπ επ δελ είλαη εμίζνπ πνιπδηάζηαηε θαη πεξίπινθε κε απηή ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηή. Αληαλαθιά ηελ βέιηηζηε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη απαληά ζε δχν πξνζεγγίζεηο, ζην εδνληθφ θαη επδαηκνληθφ επ δελ. Ζ 

πξψηε εζηηάδεη ζηελ επηπρία, ζηελ επίηεπμε ηεο απφιαπζεο θαη ζηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ, 

κε φπνηα κνξθή απηφο κπνξεί λα ζπλαληάηαη, ςπρνινγηθφο θαη ζσκαηηθφο. Απφ ηελ άιιε, 

ην επδαηκνληθφ επ δελ δελ αλαθέξεηαη απιά θαη κφλν ζηελ επηπρία αιιά ζηελ 

απηνπξαγκάησζε θαη ζην βαζκφ πνπ ην άηνκν ραίξεη πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Βαζίδεηαη, δειαδή ζηελ πξαγκάησζε  φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ (Ryan & Deci, 

2001). 

 Ο εδνληζκφο,  πνπ ζπλαληάηαη σο ππνθεηκεληθφ επ δελ, απνηειείηαη απφ δχν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηελ επηπρία (Ryan & Deci, 

2001). ε αληίζεζε κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη κπεκέλνη ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο 

έλλνηαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξαγκαηηθή επηπρία πξνθχπηεη κέζσ ηεο επίηεπμεο ηεο εζηθήο 

θαη ηεο αξεηήο, θαη πσο φ,ηη επηζπκεί ν άλζξσπνο δελ ηνλ νδεγεί ζην επ δελ, αθφκα θη αλ 

πηζηεχεη φηη είλαη ραξνχκελνο (Ryan & Deci, 2001). Ο Αξηζηνηέιεο  ζηα Ζζηθά  

Νηθνκάρεηα  ηνλίδεη φηη ην επ δελ θαη ην επ πξαηηεηλ ηζνδπλακνχλ κε ηελ επδαηκνλία, πνπ 

είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ο 

άλζξσπνο νδεγείηαη ζηελ επδαηκνλία κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο αξεηήο. Ζ επδαηκνλία είλαη 

ηέρλε, ε επίηεπμε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηέπεηαη απφ 

ηάμε, αξκνλία, ζηαζεξφηεηα, ζπλέπεηα θαη ζπληνληζκφ. Με άιια ιφγηα, ε επδαηκνλία είλαη 

ην θαηά θχζηλ θαη ην θαη’ αξεηελ δελ (Σδηληέξε, 2010). 
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 Οη ζηφρνη δσήο , σο κία ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε, ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία θαη 

ζην επ δελ. Δκπεηξηθά ζηνηρεία, απνδεηθλχνπλ φηη ε δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο, ε αληίιεςε 

ηεο πξνφδνπ κέζσ απηψλ θαη ε αίζζεζε ηεο επίηεπμήο ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επ 

δελ. Ζ απνπζία ζηφρσλ ή ε αβεβαηφηεηά ηνπο έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία. εκαληηθνί ζηφρνη δσήο γηα ηνπο νπηηθά αλάπεξνπο είλαη νη ιεηηνπξγηθέο 

πξννπηηθέο ηεο δσήο, δειαδή ε εξγαζία, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε πξνζσπηθή 

θξνληίδα,  αιιά εμέρνληα ξφιν παίδνπλ θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο (Boerner & Cimarolli, 

2005). 

 

1.1.4 Δκπαίδεσζη 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν ζεζκφο πνπ απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή  θαη ζηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ (Σδφινπ, 2014), αιιά θαη ζηε «κεηαβίβαζε ηεο παγησκέλεο θνηλσληθήο 

θιεξνλνκηάο» (Υξηζηνδνχινπ, 2012). Ο φξνο αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε πνπ κεηαιακπαδεχεηαη ζηνπο καζεηέο  κέζσ 

νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Σδφινπ, 2014) .  

Βέβαηα, απφ κία άιιε ζθνπηά, ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ κεραληζκφ θνηλσληθήο 

έληαμεο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηε δηεπζέηεζε πνιχπινθσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ (Μαηζαίνπ, 2012). χκθσλα κε ηνλ Benfield ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ «εθινγίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ» , ελψ ν Fend θάλεη 

ιφγν γηα «ηππηθά ή άηππα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ελήιηθεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 

παηδηά». Καηά γεληθή νκνινγία, ε εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνλ καζεηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηηο γλψζεηο, αιιά θαη πψο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα απνηειεί κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Σδφινπ, 2014). Σέινο, 
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αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φπσο ππνζηήξηδε ν Καλη ε εθπαίδεπζε είλαη ν θηλεηήξηνο κνριφο 

ηνπ αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηελ απηνλνκία, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη (Durkheim, 2013). 

Ζ εληαμηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

παγθνζκίσο, πνπ παξά ηε δσηηθφηεηά ηεο εμαθνινπζεί λα ελέρεη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ην ζθνπφ, ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο έληαμεο 

(Παπαδνπνχινπ, 2013).Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε είλαη φξνο πνπ έπεηαη ηεο έληαμεο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε αλαπεξία ηφζν ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ θνηλσλία (Υαξηηάθε, 2016). 

Ο νχιεο (2008) παξαζέηεη, φηη ε ζπκπεξίιεςε ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεη λα 

απνζθνπεί ζηε δηαπαηδαγψγεζε φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαξηήηνπ αλαπεξίαο ή κε, 

ηξνθνδνηψληαο ηνπο κε ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε, ρσξίο λα πςψλνληαη ηείρε θαη 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο (νχιεο, 2008). Ζ εθπαίδεπζε ηεο ζπκπεξίιεςεο απνηειεί κία 

δηαδηθαζία ρσξίο φξηα, πνπ ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ αληηκεησπίδεη σο πεγή 

κάζεζεο, ζηεξίδεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη απνζθνπεί 

ζηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζπληζηνχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Booth & Ainscow, 2002). 

Ζ εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο αλαθέξεηαη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν φκσο είλαη θαηάιιειν θαη αληηζηνηρεί ζηηο ζσκαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ κε 

αλαπεξίεο. Σν θίλεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο φλησο έρεη απνηειέζκαηα ζην επίπεδν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο, φκσο αθφκα ππάξρνπλ ελδνηαζκνί γηα ην αλ ε 

αιιαγή ζηνπο λφκνπο πθίζηαηαη θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Brown, Packer, & 

Passmore, 2013). 
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε  πξνβιήκαηα φξαζεο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία έρεη εξεπλεζεί απφ πνιινχο κειεηεηέο (Ajuwon, 

Meeks, Griffin-Shirley, & Okungu, 2016). Ζ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία είλαη έλαο 

δηεπηζηεκνληθφο ηνκέαο  γλψζεσλ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ζηξαηεγηθέο, πξντφληα, 

ππεξεζίεο θαη κεζφδνπο πνπ έρεη ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ απηά λα είλαη απηφλνκα, αλεμάξηεηα, λα έρνπλ θαιή 

πνηφηεηα δσήο θαη λα κελ είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλα (Alves, Monteiro, Rabello, 

Gasparetto, & Carvalho, 2009) . 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία θαη ζηελ πιεξνθφξεζε, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνάγεηαη ε 

πνηφηεηα δσήο (Douglas et al., 2001). Ζ θπξηφηεξε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία είλαη απηή 

ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, θαη ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto, & Carvalho, 2009). Οη 

εθαξκνγέο ηεο ζηεξίδνληαη ζηε ξνκπνηηθή, ζηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία θαη ζηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Κσζηνπνχινπ, 2011). Ζ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία πνπ απεπζχλεηαη ζηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζπκπεξηιακβάλεη κεγεζπληηθέο ζπζθεπέο νζφλεο, 

αλαγλψζηεο νζφλεο, ζπζηήκαηα ιεθηηθήο αλαγλψξηζεο (πξνγξάκκαηα αλαγλψξηζεο 

θσλήο), νκηινχληεο επεμεξγαζηέο ιέμεσλ θαη, ηέινο, πξνγξάκκαηα κεηαθξάζεσλ Braille 

(Εαράξνπ, 2015).  

Σν εθάζηνηε ηξηηνβάζκην ίδξπκα νθείιεη λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο 

θαη εγθαηαζηάζεηο θαη λα παξέρεη πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Οη 

βαζηθέο ππνδνκέο θαη ηερληθά βνεζήκαηα πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ είλαη ηα θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ν απαξαίηεηνο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ εμππεξεηεί ζηε κειέηε, εηδηθέο 
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πξνζαξκνζκέλεο βηβιηνζήθεο, πξνζβάζηκεο  θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη, ηέινο, 

ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ( Κσζηνπνχινπ, 2011). 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία έρεη ε ηειεθπαίδεπζε, πνπ δνκείηαη 

ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning) κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη δηαρσξίδεηαη ζε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε (Κσζηνπνχινπ, 2011).  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (Oh & Lee, 2016). Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ 

παξαπάλσ ηξφπν δελ έξρνληαη αληηκέησπα κε δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο, πνπ έγθεηληαη 

ζηελ πξφζβαζε ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ζε ζηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Calvin & Freeburg , 2010). 

Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία παξαηεξνχλ θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ αηζζήζεψλ ηνπο, έθηνο ηεο φξαζεο. Ο ηξφπνο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο ηνπο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ησλ 

βιεπφλησλ (Pant & Joshi, 2016) , γη’ απηφ θπξίαξρε ζέζε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο έρεη ε 

εθκάζεζε ηερληθψλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ε πξναγσγή θαη ζσζηή ρξήζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππφινηπεο αηζζήζεηο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε αιιά θαη επηθνηλσλία, θαζψο επίζεο θαη ε θπζηθή άζθεζε 

(Lieberman, Haegele, Columna, & Conroy, 2014).  

Καζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, θπζηθνζεξαπεπηέο, αιιά θαη νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ (Haegele, 2015). Έηζη, απνθεχγεηαη ε παρπζαξθία, ζχλεζεο θαηλφκελν ζηα άηνκα 

κε νπηηθή αλαπεξία (Haegele, 2015), ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ην άγρνο θαη ηα πξψηκα 



 

17 
 

ζεκάδηα θαηάζιηςεο, απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε αίζζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

(Taskin, 2016), θαη ην άηνκν νδεγείηαη ζηελ ‘επηηπρία’ (Pogrund, Darst, & Munro, 2015). 
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1.2  ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

χκθσλα κε έξεπλεο, ε νπηηθή αλαπεξία, είηε αλαθέξεηαη ζε κεξηθή είηε ζε νιηθή 

ηχθισζε,  ζεσξείηαη φηη ζπλαληάηαη ιηγφηεξν απφ άιιεο. Καηά ζπλέπεηα  ην πνζνζηφ ησλ 

εθήβσλ πνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε απηή  είλαη πνιχ κηθξφ (Schade & Larwin, 2015). Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ, ελψ ην 

πνζνζηφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη άηνκα ειηθίαο 18-65 είλαη κηθξφηεξν (Langelaan et al., 

2007). Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη, φκσο , αλ θαλείο αλαηξέμεη ζηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

ηελ νπηηθή αλαπεξία. Οη θπξηφηεξεο είλαη ν θαηαξξάθηεο, ην γιαχθσκα θαη ε εθθχιηζε 

ηεο σρξάο θειίδαο, πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, θαη  έπεηαη ε 

ηχθισζε, είηε απηή είλαη εθ γελεηήο είηε φρη (Resnikoff et al., 2004). ην ζεκείν απηφ, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα λεφηεξα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα 

αξηζκεηηθά, φκσο ν αληίθηππνο ηεο αλαπεξίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο γεξαηφηεξνπο  (Langelaan et al., 2007).   

Ζ νπηηθή αλαπεξία απνηειεί πιένλ έλα κείδνλ ζέκα πγείαο ηεο θνηλσλίαο, πνπ κε 

ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ απμάλεηαη (Park, Ahn, Woo, & Park, 2015) . Ζ απψιεηα φξαζεο είλαη 

ε ηξίηε   πην δηαδεδνκέλε ζσκαηηθή αλαπεξία παγθνζκίσο αλάκεζα ζε άηνκα ειηθίαο άλσ 

ησλ 65. Μία δηεζλήο έξεπλα πνπ είρε ζην επίθεληξν ην πνηά αλαπεξία είλαη πεξηζζφηεξν 

επηβιαβήο θαη επηδεηλψλεη ηε δσή θαη ηελ πγεία, απέδεημε φηη ην 42% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί πξψηε ηελ απψιεηα φξαζεο, θαη έπεηαη ε απψιεηα κλήκεο. Ζ απψιεηα φξαζεο πνπ 

πξνθχπηεη ιφγσ γήξαηνο είλαη βαζκηαία, θαη νη επηπηψζεηο έγθεηληαη θπξίσο ζε αλεπαξθή 

πξνζαξκνγή ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ θσηφο θαη ζε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ βάζνπο ηεο 

εθάζηνηε εηθφλαο (Tolman, Hill, Kleinschmidt, & Gregg, 2005). 
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Ζ ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο έρεη απμεζεί θαηά θφξνλ (Park, Ahn, Woo, & Park, 2015).Σν 2002 ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο απνηίκεζε ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζε 161 

εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 37 ήηαλ ηπθιά θαη ηα 124 είραλ κεησκέλε φξαζε. Σν 

αμηφινγν ήηαλ φηη ην 85% ηνπ ζπλφινπ ήηαλ θάηνηθνη ηξηηνθνζκηθψλ ρσξψλ (Langelaan 

et al., 2007). ε ρξνληθφ δηάζηεκα κφιηο 8 εηψλ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο αλήιζε ζε 285 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο (Park, Ahn, Woo, & Park, 2015). ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη νπηηθέο παζήζεηο πνπ πιήηηνπλ ηα άηνκα ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληίζηνηρα, δελ είλαη νη ίδηεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηα αίηηα πνπ ηηο πξνθαινχλ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε ρψξα. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νη ηξεηο ζπρλφηεξεο παζήζεηο πνπ 

ζπλαληψληαη ζηνλ Γπηηθφ θφζκν θαη ζηηο ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο ( Σζηλαξέιεο, 2005): 

ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΡΗΣΟΚΟΜΗΚΔ 

ΥΧΡΔ 

1. Καηαξξάθηεο 1. Σξάρσκα 

2. Γιάπθσκα 2. Ξεξνθζαικία 

3.Γηαβεηηθή 

Ακθηβιεζξνπάζεηα 

3. Ογθνθέξθσζε 

 

Ζ απψιεηα φξαζεο εμαηηίαο ηεο πάζεζεο ηνπ καηηνχ απνηειεί κία θνηλή πεξίπησζε 

αλαπεξίαο, πνπ  ηείλεη λα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αηφκσλ. Παξά ηε ζπρλφηεηά θαη ηνλ επηπνιαζκφ πνπ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνξίδνληαη ζην θάζκα αηφκσλ κεγάιεο 
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ειηθίαο. Γη’ απηφ θαη γλσξίδνπκε πνιχ ιηγφηεξα γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηελ φξαζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαπάλσ πιεζπζκηαθή νκάδα (Boerner & Cimarolli, 2005). Σν 1/5 

ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα φξαζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

νθείινληαη ζπλήζσο ζε δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο ιφγσ ηεο ειηθίαο (Brown & Barrett, 2011). 

Απφ ηελ άιιε, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ πάζρεη απφ πξφβιεκα 

φξαζεο αλέξρεηαη ζην 15%, θαη άλσ ησλ 75 ζην 30% (Renaurt & Bedard, 2013). Σέινο, ην  

9% ησλ αλζξψπσλ ειηθίαο ησλ 70 εηψλ ππνθέξεη απφ ηελ απψιεηα φξαζεο, είηε απηή είλαη 

ήπηαο κνξθήο είηε πην ζνβαξήο, ελψ ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη ζην 30% ζε άηνκα ειηθίαο 

άλσ ησλ 80 (Hayman et al., 2007). 

Ο επηπνιαζκφο ηεο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ φξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γήξαηνο 

απνηειεί θαηλφκελν, θαη γη’ απηφ ην ιφγν έρεη ηεθκεξησζεί επαξθψο ζε πάξα πνιιέο 

κειέηεο αλά ηνλ θφζκν. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε θαη εμάπισζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο 

απνδίδεηαη ζε έλα εχξνο αηηηψλ θαη αληαλαθιά έλα ζπλνλζχιεπκα  δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ, ην ζπλδπαζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ πγείαο 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο επίζεο, θαη πεξηβαιινληηθψλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ  

(Seland  et al., 2011). 

Ο θαηαξξάθηεο θαη ην γιαχθσκα απνηεινχλ παγθνζκίσο ηηο θχξηεο παζνινγηθέο 

αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχλ απψιεηα φξαζεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, ηε ζηηγκή πνπ 

ζηελ Δπξψπε νη επηθξαηέζηεξεο αζζέλεηεο είλαη ν θαηαξξάθηεο θαη ν εθθπιηζκφο ηεο 

σρξάο θειίδαο, πνπ ελδέρεηαη λα εκθαλίδνληαη κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ (Seland  et 

al., 2011). Δμίζνπ δηαδεδνκέλε πάζεζε είλαη θαη ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνπάζεηα. Όιεο νη 

παξαπάλσ αζζέλεηεο ζπλήζσο δελ είλαη εθηθηφ λα θαηαπνιεκεζνχλ έηζη ψζηε λα 

επαλέιζεη ε φξαζε ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε νχηε κε γπαιηά νξάζεσο νχηε κε θαθνχο 

επαθήο. Παξ’ φια απηά δηαηεξείηαη θάπνηα ελαπνκείλαζα φξαζε (Brown & Barrett, 2011). 
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1.3 ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Δ 

ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ησλ εθάζηνηε 

πξνβιεκάησλ φξαζεο, ιεηηνπξγεί ζαλ ηξνρνπέδε ζηελ δσή ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε απηναλαθεξφκελεο δπζθνιίεο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία θαη θίλεζε, ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζηα επίπεδα ηνπ άγρνπο, αιιά  θαη ζηελ  

θνηλσληθνπνίεζε, ε νπνία επεξεάδεηαη άξδελ (Broman et al., 2002).  

Ζ νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη δηάθνξα θπζηθά θαζήθνληα φπνπ απαηηείηαη ε 

φξαζε ζε καθξηλέο απνζηάζεηο, φπσο ε νδήγεζε. Δπηπιένλ, έλα εχινγν πνζνζηφ αηφκσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ γιαχθσκα ζπρλά παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζε θαζήθνληα 

φπνπ απαηηείηαη ε πεξηθεξεηαθή φξαζε. Μφλν κεηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ  ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο ππάξρεη πηζαλφηεηα βειηίσζεο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη γηαηί ην 

γιαχθσκα επεξεάδεη πξσηίζησο ηελ πεξηθεξεηαθή φξαζε θη έπεηηα ηελ θεληξηθή, φπνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο είλαη ε έζραηε πνπ κεδελίδεηαη πξηλ ηελ νιηθή ηχθισζε (Broman et al., 

2002).  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην ησλ ελειίθσλ πνπ δηαλχεη 

ηελ έθηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ βηψλεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ νπηηθή αλαπεξία σο 

απνηέιεζκα ηνπ γήξαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα δελ ήξζε 

αληηκέησπε κε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο εθ γελεηήο, ε πξνζαξκνγή ηεο ζε απηά είλαη αθφκα 

πην δχζθνιε, παξά ην γεγνλφο, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηαηεξνχλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ φξαζε. 

πλήζεηο πεξηνξηζκνί, πνπ δεκηνπξγνχληαη εμ αξρήο αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Brown & Barrett, 2011).  
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Σν θίλεηξν γηα λα εμειίμνπλ  ηελ ηθαλφηεηα  δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ έθβαζή ηνπο. χκθσλα κε κειέηεο, νη ζπλεδξίεο/παξεκβάζεηο 

ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα, πνπ βαζίδνληαη ζηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία 

θαη ζηελ νκαδηθή ζπδήηεζε βνεζνχλ ζηελ απηνβειηίσζε θαη ζηελ κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο (Riazi et al., 2014). 

Όπσο αλαθέξεη ν Reinhardt (2001), ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ νπηηθήο αλαπεξίαο  ζε άηνκα πνπ έσο ηφηε δελ είραλ βηψζεη αληίζηνηρεο 

ζπλζήθεο ζην νπηηθφ επίπεδν, είλαη κία εμαηξεηηθή δχζθνιε εκπεηξία. Οη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη μαθληθά αζπλήζηζηα δχζθνιεο θαη πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα 

δηεμαρζνχλ ρσξίο ηελ αξσγή ηξίησλ  (Reinhardt, 2001). 

Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ επηβάιιεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ 

βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Brown & Barrett, 2011). 

Ζ εκεξήζηα πξνζσπηθή πγηεηλή, ε εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, ε αλάγλσζε, ε έλδπζε, ε 

θαζαξηφηεηα θαη φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα νηθηαθά απνηεινχλ θαζήθνληα δσηηθήο ζεκαζίαο 

ηνπ θάζε αλζξψπνπ, πνπ νη νπηηθά αλάπεξνη δελ είλαη ζε ζέζε πνιιέο θνξέο λα 

πινπνηήζνπλ (Horowitz, 2004). 

Ζ φξαζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ, 

πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα, θαη 

επεξεάδεη ην ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ, λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επ δελ. Ζ απψιεηά ηεο 

ζε κεγάιε ειηθία πξνθαιεί  πεξηνξηζκνχο ησλ ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηψλεη ηελ 

απηφλνκε θηλεηηθφηεηα, νδεγεί ζηελ αληζνξξνπία, απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ θαη 

ηελ ζλεζηκφηεηα, θαη ηέινο ρξήδεη ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ ( Dev, Paudel, Joshi, Shah,  & Subba, 2014). 
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Σα πξνβιήκαηα φξαζεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πνιινχο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θηλεηηθφηεηαο. χκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ε θηλεηηθφηεηα είλαη 

αλάκεζα ζηνπο ηξεηο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο, καδί κε ηελ ηθαλνπνίεζε, πνπ αηζζάλεηαη 

ην άηνκν απφ ηε δσή ηνπ θαη ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Ο αληηθαηνπηξηζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο θίλεζεο ζπγθξνηείηαη απφ πέληε δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο πνπ είλαη νη 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ηθαλφηεηα/δπλαηφηεηα εξγαζίαο , ε πγεία , ην είλαη ηνπ θαη 

ν ραξαθηήξαο, θαη ηέινο, ν χπλνο (Yeung et al., 2015). 

Ζ πξφζθαηε θαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ 

Γπηηθφ θφζκν έρεη ζπλεηζθέξεη ζηε ιήςε κέηξσλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο , 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκαιή κεηάβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ παίδεη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κεγάιεο ειηθίαο, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα. Δλψ 

κέρξη πξφζθαηα ε θηλεηηθφηεηα είρε κία ζηελή έλλνηα, απηή ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

ηεο θίλεζεο, πιένλ αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θηλείηαη ζηνλ ρψξν, είηε απηφ 

είλαη ην ζπίηη ηνπ είηε κία επξχηεξε πεξηνρή είηε ρξεζηκνπνηεί κέζα αζηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο, κε ή ρσξίο λα ππνβνεζείηαη απφ ηξίηνπο ή απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία  (Yeung et al., 2015). 
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1.4 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΔΦΖΒΟΤ 

 

Μπνξεί νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη λα έρνπλ ζην επίθεληξν άηνκα 

κεγάιεο ειηθίαο, γηαηί ζε απηνχο ζπλαληάηαη ζπλήζσο ε νπηηθή αλαπεξία, φκσο δελ 

κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ είλαη 

κηθξφηεξα ειηθηαθά. Άιισζηε, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξεο κειέηεο 

θαη πεξηνξηζκέλε αξζξνγξαθία γηα ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (Elsman, van 

Rens,  & van Nispen, 2016). 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζχληξνθνη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ λέσλ κε νπηηθή αλαπεξία, θαζψο είλαη απηνί πνπ ηνπο 

παξαθηλνχλ θαη ηνπο παξνηξχλνπλ λα αγσλίδνληαη θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο θαη ην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

αθνχ, κε ηελ επίηεπμή ηνπο πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε πίζηε ζηνλ εαπηφ καο (Boerner & Cimarolly, 2005).  

Ζ εθεβεία είλαη έλα ρξνληθφ ζηάδην ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, φπνπ επέξρεηαη ε 

ςπρνινγηθή σξίκαλζε θαη ε ζηαδηαθή εμέιημε, κέζσ δηαθφξσλ δεζκεχζεσλ, πνπ θαιείηαη 

ν έθεβνο λα ιάβεη απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θη έπεηηα απέλαληη 

ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ην θνξίηζη θαη ην αγφξη αθήλνπλ ζην παξειζφλ ηελ 

παηδηθφηεηά ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε γπλαίθα θαη άληξα αληίζηνηρα. Καηά ηελ ήβε 

δηαθνξνπνηείηαη ηειείσο ε αλαηνκία ηνπ ζψκαηνο.  Δίλαη κία πεξίνδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζσκαηηθέο αιιαγέο, θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ςπρνινγηθή 

σξίκαλζε (Huure & Aro, 1997).  
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ηα λεαξά άηνκα, ε κεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ πνηθίιεο 

πξνθιήζεηο εηδηθά, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αλαπεξίαο, πφζν 

κάιινλ ηελ νπηηθή πνπ απνηειεί κία κείδνλνο ζεκαζίαο αίζζεζε. Οη έθεβνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ην επάγγεικα πνπ 

επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ, αιιά θαη ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 

Βξίζθνληαη μαθληθά ζε έλα απφ ηα πην θαίξηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο  θαη πξέπεη λα πάξνπλ 

απνθάζεηο πνπ ζα ηνπο θαζνξίζνπλ ίζσο θαη εμ νινθιήξνπ. Ζ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ αιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο κπνξεί λα ελέρεη 

ςπρνινγηθνχο θηλδχλνπο θαη λα παξεκπνδίζεη δηάθνξα θαζήθνληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ εθήβνπ (Elsman, van Rens, & van Nispen, 2016). 

Χο πξνο ηελ ςπρνινγία ηνπ, ν έθεβνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη λέεο πξνθιήζεηο  

ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά 

θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. Απηέο είλαη, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ απφ ηελ παηδηθφηεηα 

ζηελ ελειηθίσζε  θαη ζηελ αλεμαξηεζία. Οη έθεβνη πνιχ ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα 

κεηαβνχλ νκαιά απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν. Δμαηηίαο απηνχ αληηδξνχλ αξλεηηθά θαη 

γίλνληαη θάπνηεο θνξέο επηζεηηθνί. Όια απηά φκσο πξνθχπηνπλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ. Σν πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη απηφ ζην επ δελ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ έρεη ηεθκεξησζεί ζε πνιιέο έξεπλεο  (Huure & Aro, 1997). 

Σν ζπλνλζχιεπκα απηφ δπζρεξαίλεη ηελ κεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε, επεξεάδεη ηελ 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, θαη εληείλεη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Οη λένη κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ιηγφηεξν θνηλσληθνπνηεκέλνη, δεκηνπξγνχλ 

πεξηνξηζκέλεο θηιηθέο ζρέζεηο θαη βηψλνπλ έληνλα ην ζπλαίζζεκα ηελ κνλαρηθφηεηαο. 

Γπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πφζν κάιινλ λα ηηο δηαηεξήζνπλ. Χο 

ζπλέπεηα, ε απηνεθηίκεζή ηνπο βξίζθεηαη ζην λαδίξ. Δπίζεο, ε εχξεζε εξγαζίαο είλαη 
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πνιχ δπζθνιφηεξε ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηεγαλψλ, πνπ αθφκα 

επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. Οη εξγνδφηεο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε άγλνηα γηα ηα 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ δηθαηνχληαη ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο αηφκνπ κε 

αλαπεξία θαη  κεξνιεπηνχλ απέλαληί ηνπο  (Elsman, van Rens, & van Nispen, 2016). 

Ζ αλζξψπηλε εμέιημε ζπκπεξηιακβάλεη ηε κεηάβαζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηξίηνπο 

ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ζηελ απηνλνκία. Ζ εμέιημε απηή θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, 

κέζσ επθαηξηψλ γηα απηεμνχζηα ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα παξέρεη ζην άηνκν ηελ πνηφηεηα 

δσήο, πνπ ζέιεη. Σα παξαπάλσ απαξαίηεηα εθφδηα δελ είλαη επίθηεηα, αιιά απνθηψληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαιακπαδεπηνχλ ζην παηδί, νη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο επίζεο θαη ε 

παηδεία κε ηελ νπνία ζα γαινπρεζεί (Lieberman & Robinson, 2004). 

Δίλαη απηνί, πνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζην παηδί ηνπο επθαηξίεο , φηαλ απηφ είλαη 

αθφκα κηθξφ. Γηα ηελ αθξίβεηα, νθείινπλ λα ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηζφηηκα ζαλ λα κελ είρε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, θαη λα ηνπ δίλνπλ ην ίδην έλαπζκα γηα εμέιημε, φπσο αλ είρε ηππηθή 

φξαζε. Οη εηδηθνί απνηξέπνπλ ηνπο γνλείο απφ ην λα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί απέλαληί 

ηνπ  εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Αληίζεηα, ηνπο παξνηξχλνπλ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα 

παίξλεη ξίζθν κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνάγεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο απηνλνκίαο (Lieberman & 

Robinson, 2004). Οη γνλείο νδεγνχληαη ζηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ιφγσ ηνπ θφβνπ 

ηνπο γηα ην, αλ ην παηδί ηνπο ζα είλαη αζθαιέο (Mc Allister & Gray, 2007). 

Οη έθεβνη κε νπηηθή αλαπεξία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηηο ζπλήζεηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη ηελ πίεζε 

πνπ ιακβάλνπλ ιφγσ ηηο αλαπεξίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ πνιιέο κειέηεο. 

Δίλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη θαη εζσζηξεθείο. Μεγάιε κεξίδα ησλ εθήβσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη, έρνπλ ιηγνζηνχο θίινπο , θαη ζε 
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γεληθέο γξακκέο ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν πεξηνξίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ζε 

αλζξψπνπο κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα (Huure & Aro, 1997). 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο βξίζθνληαη ζπρλά ζηε δπζάξεζηε ζέζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο θξνληίδαο θαη πξνζνρήο πνπ 

απαηηείηαη. Καηά ζπλέπεηα, νη επθαηξίεο, πνπ δπλεηηθά πθίζηαληαη δελ αμηνπνηνχληαη. 

Βέβαηα, νξηζκέλεο θνξέο νη έθεβνη κε νιηθή ηχθισζε επηιέγνπλ λα κελ αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, γηαηί θνβνχληαη ηελ απφξξηςε, πνπ είραλ αηζζαλζεί ζην 

παξειζφλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο (Mc Allister & Gray, 2007). Γη’ απηφ ε θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ 

ελήιηθε δσή. Έρνληαο, σο γλψκνλα απηή ηελ θαζνδήγεζε, νη έθεβνη ζπλεηδεηνπνηνχλ, 

πσο φ,ηη θάλνπλ έρεη αμία, φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο. 

πκκεηέρνληαο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο αηζζάλνληαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηαλννχλ φηη 

ν θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο  (Lieberman & Robinson, 2004). 

Ζ εξκελεία, πνπ απνδίδεηαη ζε φια φζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη φηη ην παηδί-έθεβνο 

κε νπηηθή αλαπεξία πξέπεη λα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο επηινγήο,  ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο 

θαη λα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα αλαδπζνχλ 

νη ηθαλφηεηεο θαη ε ζέιεζε πνπ θξχβεη κέζα ηνπ ην άηνκν. Ζ απηνλνκία εμάιινπ ηνπ 

αηφκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζηφρσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Lieberman  & Robinson, 2004). 

Με ην λα κέλνπλ ακέηνρνη ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη κε ηελ ειιεηπή 

ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, δελ δίλνπλ ην έλαπζκα ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο. Γηαηί, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δελ είλαη 

κνλνδηάζηαηεο θαη απνηεινχληαη απφ έλα δίπνιν, πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 

δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο (Caballo & Verdugo, 2007).  
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χκθσλα κε ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Αλαπεξίαο θαη  ηεο 

Τγείαο, γλσζηή σο ICFDH,  ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν αιιειεπηδξά ν έθεβνο, παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ 

ξφισλ. Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο  ζρεηίδνληαη κε ηα θπζηθά ζηνηρεία πνπ απηφ 

πεξηθιείεη, φπσο ε ζηήξημε πνπ πθίζηαηαη θαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ, νη ππεξεζίεο θαη ε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη. Ζ χπαξμε θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ ηνπο εθήβνπο  ηεο 

βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο, βνεζά ζηελ επθνιφηεξε ελζσκάησζε θαη πξνζαξκνγή  (Brown, 

Packer, & Passmore, 2013). 

Οη έθεβνη ιφγσ ηνπ ςπρνινγηθνχ αδηεμφδνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη ζπρλά, δελ 

πξνζπαζνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην ζχλνιν, κε απνηέιεζκα λα μερσξίδνπλ θαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη. Καη ζηε ειηθία ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηφ παίδεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπο. Ζ ηζνξξνπία θαη ν ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν 

επεξεάδνληαη θη απηά. Όηαλ ν έθεβνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ επίθηεηε ηχθισζε, 

απηφ ζεκαίλεη, φηη κέρξη θάπνηα ειηθία είρε ηππηθή φξαζε θαη κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο θαηά βνχιεζε. Ζ νπηηθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληα 

ρψξνπ βνεζά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζα ειηρζεί κέζα ζην ρψξν. Όηαλ, ινηπφλ, 

έρεη ζπλεζίζεη απηφ πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ θαη απηνλφεην, κεηά πξέπεη λα ππνβάιεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα ηηηάληα πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί νκαιά ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο (Masaki, 2015). 
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1.5 ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟ ΔΤ ΕΖΝ ΚΑΗ Ζ 

ΚΑΣΑΘΛΗΨΖ 

 

Ζ παξνπζία ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, είηε είλαη επίθηεηε είηε εθ γελεηήο, πξνθαιεί 

πνιιέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, θαη ηαπηφρξνλα έρεη ζπλέπεηεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο δσήο ηνπ. Απνηειεί κία κνλαδηθή εκπεηξία δσήο, αξθεηά δπζλφεηε γηα φζνπο δελ ηελ 

έρνπλ ζπλαληήζεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ βηψλεη ηελ 

νπηηθή αλαπεξία, παξνπζηάδεη πνηθίιεο ζπλαηζζεκαηηθέο, λνεηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο, φπσο επίζεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ απνξξένπλ εμαηηίαο ηεο 

αλαπεξίαο. Ζ επηζεηηθφηεηα θαη ε εζσζηξέθεηα απνηεινχλ  δχν απφ ηα πην ζπρλά 

επαθφινπζα (Stevelink, Malcolm, & Fear, 2015). Οη πεξηνξηζκνί ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη νη 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο επζχλνληαη θαηά  64% γηα ηελ 

εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη θαηά 97% γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο (Brown 

& Barrett, 2011). 

χκθσλα κε έξεπλεο νη ζσκαηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ε κείσζε ηεο θίλεζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο, νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Ζ 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη αλαπεξία είλαη ζχλζεηε. Ζ νπηηθή αλαπεξία θαη ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ζπλδένληαη κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ελψ 

ην θχιν, ε εζληθφηεηα θαη ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο δελ ζπλδένληαη απαξαίηεηα 

(Hayman & Kerse, 2007). Ζ θαηάζιηςε είλαη κία ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, πνπ εκθαλίδεηαη 

αξθεηά ζπρλά ζηηο κεγάιεο ειηθίεο. Όπσο είλαη επξέσο γλσζηφ, επηδξά αξλεηηθά ζην επ 

δελ θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη φρη κφλν, θαη απμάλεη 

ηε ζλεζηκφηεηα (Jongenelis et al., 2004 ). 
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Όηαλ αλαθεξφκαζηε  ζηνλ φξν ηνπ επ δελ ελλννχκε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη μερσξηζηά ην θάζε άηνκν, φπσο γηα παξάδεηγκα , λα είλαη 

πλεπκαηηθά πγηήο, λα έρεη είηε πςειά επίπεδα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είηε ρακειά 

αξλεηηθψλ, λα κπνξεί λα απνδερζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δσή 

ηνπ. Ζ θαηάζιηςε, ε πλεπκαηηθή πγεία, ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη κνλαμηάο, ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν απφ ηε δσή, θαζψο επίζεο ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ζπλζέηνπλ ηηο θχξηεο θαη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ 

δελ  (Pinquart & Pfeiffer, 2011). 

Ζ απψιεηα φξαζεο, πνπ εκθαλίδεηαη ζε ελήιηθεο πνπ δηαλχνπλ ηελ έθηε δεθαεηία 

ηεο δσήο ηνπο έρεη αληίθηππν ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο δσήο ηνπο. Σνπο ππνβάιεη ζε 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή αδξάλεηα. Γειαδή, ην άηνκν απέρεη απφ θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο θαη απνθεχγεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηαηί αηζζάλεηαη 

κεηνλεθηηθά θαη άβνια ζην λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο θαη δεζκνχο. Απνκνλψλεηαη θαη 

επηδεηθλχεη εγθιεηζκφ ζηνλ εαπηφ ηνπ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ην έληνλν ζπλαίζζεκα ηεο 

κνλαμηάο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη 

θνηλσληθνςπρνινγηθήο αγθχισζεο, είλαη ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, ε νπνία 

επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ην επ δελ (Renaud & Bedard, 2013). 

Ζ παξνπζία ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο είλαη γλσζηφ, φηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη απνηειεί εμαξηεκέλν κέζν πξφβιεςεο απηνθηνληθψλ 

ηάζεσλ ζηηο κεγάιεο ειηθηαθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξφιν, πνπ ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία παξέρνληαη πξαθηηθέο ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κεγεζπληηθνί θαθνί πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάγλσζε, θαη απηφ εθηηκάηαη, ηα 

άηνκα αλαθέξνπλ κία έθπησζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε 
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απηφ είλαη ε θαηάζιηςε, πνπ απνηειεί εκπφδην θαη ζηηο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο 

(Margain et al., 2012). 

Ζ φξαζε παξέρεη ζην άηνκν κία επηζπκεηή δσή θαη βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ απψιεηά ηεο έρεη αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζην επ δελ, είηε ζε ζσκαηηθφ είηε ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν. Ζ θαηάζιηςε 

απνηειεί αλαπφηξεπην νξηζκέλεο θνξέο επαθφινπζν. Ζ θαηάζιηςε βέβαηα, απνηειεί 

ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε έλα θάζκα ρξφλησλ παζήζεσλ, φπσο 

είλαη ν θαξθίλνο, νη θαξδηαθέο αζζέλεηεο θαη ν δηαβήηεο. Ζ δηαθνξά απηψλ κε ηελ νπηηθή 

αλαπεξία έγθεηηαη ζην φηη είλαη αλαπφθεπθηε ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Tsai et al., 

2003). 

 Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε ηεο  απηνθπξηαξρίαο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. Σν άηνκν θπξηεχεηαη απφ έληνλε αλεζπρία ιφγσ αλαζθάιεηαο θαη 

θφβνπ, θαη δηαθαηέρεηαη απφ ρακειή απηνπεπνίζεζε. Απφ ηελ άιιε, ζηνλ  θνηλσληθφ 

ηνκέα γίλεηαη εκθαλέο ζην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε. Όζνλ 

αθνξά ηα ζσκαηηθά αληίθηππα ζρεηίδνληαη θπξίσο  κε πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε, ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζσκαηηθή απφδνζε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη ε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο (Moore, 

Constantino, & Allen, 2000).  

εκαίλνπζα ζεκαζία ζηελ αληίιεςε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

ζηαδίσλ ηεο έρεη ην κνληέιν ηεο ζιίςεο πνπ πξφηεηλε ν Kubler- Ross. Αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άξξσζηνη, πνπ 

βξίζθνληαλ ζε ηεξκαηηθφ ζηάδην αληηκεηψπηδαλ ςπρνινγηθά ηελ αζζέλεηά ηνπο. Πιένλ  

έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξν ρξήζηκν ζε άηνκα πνπ βηψλνπλ κεγάιεο απψιεηεο αιιαγέο θαη 
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ζεκαληηθέο θξίζεηο ζηε δσή ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απψιεηα φξαζεο (Stevelink, 

Malcolm, & Fear, 2015). 

Σα άηνκα απηά ζπλήζσο ζξελνχλ γηα ηελ απψιεηά ηνπο, ηελ νπνία ζπζρεηίδνπλ κε 

δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην κε ηελ απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. 

Πξνθαλψο, ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο, θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

αξλνχληαη λα ζπκβηβαζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε απηή. Δπίζεο, απνηειεί ζχλεζεο 

θαηλφκελν λα βηψλνπλ απηή ηελ ζιίςε κέζα απφ κία αιπζίδα ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηελ άξλεζε, ηνλ ζπκφ, ηελ θαηάζιηςε θαη, ηέινο, ηελ απνδνρή  

(Stevelink, Malcolm, & Fear, 2015). 

Σα άηνκα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απψιεηά ηνπο κέζσ 

δηάθνξσλ ζεηηθψλ ή θαη αξλεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζε 

πξνζαξκνζηηθέο, γηα παξάδεηγκα ζπλεδξίεο κε θάπνηνλ επαγγεικαηία ζχκβνπιν θαη 

ζέηνληαο ζηφρνπο, θαη κε, φπσο είλαη ε θνηλσληθή απνθπγή. ε γεληθέο γξακκέο ε απψιεηα 

ηεο φξαζεο θαη ε δσή κε απηή κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε έλα ζθιεξνηξάρειν ηαμίδη. 

Πξφθεηηαη γηα κία πξνζσπηθή κάρε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ μαθληθή εμάξηεζε ηνπ 

αηφκνπ απφ ηξίηνπο, ηελ απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο, ηε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ηελ 

απνγνήηεπζε (Stevelink, Malcolm, & Fear, 2015). 

Πνιιέο είλαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ ζεκειηψλνπλ  φηη ε φξαζε θαη ε αθνή 

είλαη νη δχν αηζζήζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν νη εκεξήζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, ε απψιεηα ηεο φξαζεο ή ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο έρεη 

επηπηψζεηο ζην επ δελ κέζσ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ, θαζψο επίζεο 

απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Ζ αηθλίδηα θαη απξνζδφθεηε 
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κεηαβνιή ηεο, νδεγεί ην άηνκν ζηελ απνζηξνθή θαη εζσηεξηθνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ (Wahl, Schilling, Oswald, & Heyl,1999). 

Όηαλ ε απψιεηα φξαζεο επέξρεηαη ζε κεγάιε ειηθία  ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. Σν άηνκν παχεη πιένλ λα 

νξακαηίδεηαη θαη λα πξνζδνθά ην κέιινλ θαη δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηε δσή ηνπ. Δπηπιένλ, 

αξλείηαη λα αμηνπνηήζεη επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν, απνθεχγεη λα πάξεη 

ελεξγφ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έσο ηφηε απνηεινχζαλ ηελ ξνπηίλα ηνπ θαη δεη ζε 

έλα γεληθφηεξν πιαίζην παζεηηθά, ζαλ απιφο παξαηεξεηήο (Wahl, Schilling, Oswald, & 

Heyl,1999). 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε λέα ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ ζηε δσή ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία απηή δηαηεξεί θαη πξνάγεη ζην βέιηηζην βαζκφ ην επ δελ 

θαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα έρεη ην άηνκν. πγθεθξηκέλα, φζα άηνκα έρνπλ πξνβιήκαηα 

φξαζεο, αιιά δηαηεξνχλ ηελ ειπίδα ηνπο θαη επηκέλνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε 

ηεο δσήο ηνπο παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Ζ χπαξμε ηεο ειπίδαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο θαξπνθφξεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη  βνεζά ζηελ 

επθνιφηεξε  ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ λέσλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 

νπηηθήο αλαπεξίαο (Jackson, Taylor, Palmatier, Elliott, & Elliott, 1998). 

Ση είλαη φκσο ε ειπίδα; Ζ ειπίδα ζπληζηά έλα καθξνρξφλην ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, 

λνεηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο θχζεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ καο θαη ην κέιινλ. Οη 

πεπνηζήζεηο απηέο ηείλνπλ λα είλαη ζεηηθά πξνδηαηηζεηκέλεο ηδηνηειείο σο αλαθνξά ηελ 

εηθφλα θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο. Ζ ειπίδα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ην άηνκν θαη κε ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ  ηνπ 

ζηφρσλ. Όζν εκθαλέζηεξε είλαη ε χπαξμε ηεο ειπίδαο ηφζν πηζαλφηεξε είλαη ε επίηεπμε 
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ησλ ζηφρσλ. Οπζηαζηηθά ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε ζέιεζε 

ηνπ λα επηβηψζεη θαλείο ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Απφ ηελ άιιε, ε επηηπρήο πξνζαξκνγή 

θαη αληηκεηψπηζε ηζνχηαη κε ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ  (Jackson, Taylor, Palmatier, 

Elliott, & Elliott, 1998). 

Όηαλ ην άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία βξεζεί ζε αγρψδεηο θαη πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζε πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα ειπίδαο ηνπ είλαη πςειά, ζα κπνξέζεη λα θαλεί αηζηφδνμν, 

λα αληηπαξέιζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ. Μφιηο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε επθαηξία ζα δξάζεη αλάινγα. 

Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδέεηαη ε χπαξμε ηεο ειπίδαο κε ηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Jackson, Taylor, Palmatier, Elliott, & Elliott, 1998). 

Άιιε κία νπζηψδεο παξάκεηξνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ή κε ηεο θαηάζιηςεο 

είλαη ε ηθαλφηεηα ςχρξαηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πξναλαθεξζείζα 

ηθαλφηεηα ζπληζηάηαη απφ κία δπλακηθή θαη ελαιιαζζφκελε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 

απαληάηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη κε ην εθηηκεζέλ άγρνο πνπ ππάξρεη θάζε θνξά 

(Jackson, Taylor, Palmatier, Elliott, & Elliott, 1998). 
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1.6  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ 

Άμην ιφγνπ είλαη, φηη νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζπλερίδνπλ λα  

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ γξαθή, αθφκε θη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, φπσο νπηηθά φξγαλα κεγέζπλζεο. Ο ζπλδπαζκφο φκσο 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, παξαδείγκαηνο ράξε κεγεζπληηθέο ζπζθεπέο νζφλεο 

θαη νκηινχληεο επεμεξγαζηέο ιέμεσλ ηαπηφρξνλα, κπνξεί λα απνδεηρζεί σθέιηκνο. Ζ 

ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία επηηξέπεη ζην άηνκν λα μεπεξλά ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα αηζζάλεηαη απηφλνκνο, ελψ παξάιιεια έρεη 

πξφζβαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ πιεξνθφξεζε (Alves, Monteiro,  Rabello, 

Gasparetto, & Carvalho,  (2009). 

Ζ χπαξμε καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηε ζρνιηθή ηάμε ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήηνπ βαζκίδαο, απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ηνπο ζεσξείηαη θαίξηνο. Οθείινπλ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα 

εθάζηνηε βνεζήκαηα θαη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηά 

έρνπλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ 

έλα αζθαιέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ(Elsman, van Rens, Peeters, & van Nispen, 2016)..  

Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε ζπλεξγαζία θξάηνπο θαη εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ 

ην θξάηνο είλαη απηφ πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηκνξθψζεη ηνπο θαζεγεηέο. Καη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνάγνπλ ην επ δελ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηελ δίνδν επηθνηλσλίαο ηνπο, παξάιιεια κε ηελ βειηίσζή ηεο. Σέινο, νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη απέλαληη ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία, λα κελ θξίλνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη κεξνιεπηηθά (Elsman, van Rens, Peeters, 

& van Nispen, 2016). 
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

εξεπλψλ, έρεη απνδεηρζεί ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο γηα ηελ επδνθίκεζε ηνπ επ δελ, εηδηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο κε 

νπηηθή αλαπεξία. Παξφιν πνπ ε ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη έθεβνη κε αλαπεξία απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά θαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, φπσο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, απνηειεί ίζσο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν πνπ ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

εμέιημε θαη ζηελ ςπρνινγηθή σξίκαλζε θαη πξφνδν, κφιηο πξφζθαηα ρξνληθά μεθίλεζε ε 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζή ηνπο (Kef & Dekovic, 2004). 

Ο φξνο θνηλσληθή ζηήξημε, φπσο θαη ε πνηφηεηα δσήο, είλαη κία έλλνηα 

πνιπζχλζεηε. χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν θαη ηελ Παπαθσλζηαληίλνπ (2009) ε 

θνηλσληθή ζηήξημε έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ηεο αξσγήο, πνπ ην άηνκν ειπίδεη λα ιάβεη ή έρεη 

ήδε ιάβεη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Papakonstantinou,& Papadopoulos, 2009).  

Κνηλψο απνδεθηνί ηχπνη  θνηλσληθήο ζηήξημεο είλαη ε πξαθηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή( 

Papakonstantinou,& Papadopoulos, 2009), φπσο επίζεο ε ιεθζείζα θαη ε πξνζδνθψκελε 

(Kef, 2002). 

Παξ’ φια απηά, ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη πξνβιεκαηηθή θαη 

λα πάξεη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο, πνπ είλαη ν ζπκφο, ε επηθξηηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

ερζξηθφηεηα θαη ε ππεξπξνζηαζία. Ζ ιακβάλνπζα ππεξπξνζηαζία νξίδεηαη σο ηελ ππέξ ην 

δένλ βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζην άηνκν κε αλαπεξία, πνπ πξνθαιεί εμάξηεζε, 

πεξηνξηζκνχο  θαη άγρνο. Σα άηνκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηήξημεο 

αηζζάλνληαη πεξηνξηζκέλα. Έρεη απνδεηρζεί, φηη ε πξναλαθεξζείζα κνξθή ζηήξημεο 

πξνθαιεί ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη κεησκέλα επίπεδα επ δελ θαη δπζρεξαίλεη ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Ζ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα απέλαληη ζε άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία πνπ είηε είλαη έθεβνη είηε βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ελειηθίσζήο ηνπο είλαη 
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αθφκα δπζθνιφηεξν θαη επίθνβν. ηηο ειηθίεο απηέο ην άηνκν παζρίδεη γηα λα 

δηακνξθψζεη ηε δσή ηνπ θαη ην είλαη ηνπ, λα νξηνζεηήζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ, λα 

πξνζαλαηνιηζηεί επαγγεικαηηθά. Ζ αξλεηηθή ζηήξημε ην πεξηνξίδεη θαη ηνπ πξνθαιεί 

ζχγρπζε (Cimarolly, 2006). 

Σα πξνβιήκαηα πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, πξνθαινχλ 

ηξηβέο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ζηηγκή πνπ δεζκνί απηνί απνηεινχλ νξφζεκν γηα ηηο 

απνθάζεηο δσήο πνπ πξφθεηηαη ν έθεβνο λα ιάβεη. Γπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη 

νιηζζαίλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο. Ζ νπηηθή αλαπεξία πξνθαιεί είηε ήπηνπο 

είηε ζνβαξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία, 

ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Σα πξνβιήκαηα φξαζεο πξνθαινχλ άγρνο ζην άηνκν, 

αιιά θαη εκπφδηα ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ, γη’ απηφ θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε 

ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θνηλσληθή ελζσκάησζε (Kef & Dekovic, 2004). 

Ζ θνηλσληθή ζηήξημε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, 

ιφγσ ησλ επηθείκελσλ αιιαγψλ ζε ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ επίπεδν αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν. Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο δσήο πνπ ην άηνκν δελ ζέιεη λα μερσξίδεη απφ ην ζχλνιν, 

αιιά λα απνηειεί νκνηνγελέο θνκκάηη ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη έθεβνη κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο βηψλνπλ ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ ζπλφινπ, πνπ ηαπηφρξνλα ζπλνδεχεηαη κε 

δπζθνιίεο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

Αηζζήκαηα άγρνπο θαη αγσλίαο ηνπο δηαθαηέρνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ηφζν ε 

ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ φζν θαη απφ ηνπο θίινπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε πξψηε επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ην άηνκν ζηελ ειηθία πξηλ ηα 

16, θαη ε δεχηεξε έπεηηα. Καη νη δχν φκσο ζπλεηζθέξνπλ ζην επ δελ  (Kef & Dekovic, 

2004). 
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Μέρξη πξφζθαηα απνηεινχζε ζχλεζεο θαηλφκελν νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία 

λα κελ εηζέξρνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εμαηηίαο ηεο ρακειήο ηνπο απφδνζεο 

αιιά θαη ησλ ειιείςεσλ ππνδνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. Ζ 

ειιεηπήο θνηλσληθή ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ζρνιείν, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, δελ κπνξεί λα ηνπο σζήζεη ζηε κειέηε θαη ζηελ πξφνδν, κε απνηέιεζκα 

λα παξακέλνπλ αδξαλείο θαη ζηάζηκνη. Ζ αλεπαξθήο, φκσο, εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ κειινληηθή εξγαζία πνπ ην άηνκν ζα θιεζεί λα επηιέμεη, θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο πνπ ζα έρεη (Richrdson & Roy, 2002). 

Ζ εηζαγσγή ησλ εθήβσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απαηηεί ηελ νξζή ρξήζε 

εξγαιείσλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ πιεξνθφξεζε. Ζ 

εθκάζεζή ηνπο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ γηα γλψζε αιιά θαη απφ ηε 

ζηήξημε πνπ ζα ιάβεη απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη, ν θνηηεηήο νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή 

ησλ  δηάθνξσλ κνξθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ, πνπ πηζαλφλ κέρξη ηφηε λα κελ 

γλψξηδε λα ρεηξίδεηαη. Ζ θαηαλφεζε, ε αληδηνηειήο βνήζεηα θαη ε ςπρνινγηθή ζηήξημε απφ 

ηνπο ζπκθνηηεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθή αξσγή ζηελ ελζσκάησζή ηνπ (Fichten, Asuncion, 

Barile, Ferraro, & Wolforth, 2009). 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ππνζέζεηο θαη ηα 

δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε 

νξζή έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα θχξηα εξσηήκαηα απνηεινχλ ζπλάξηεζε ησλ 

ζεκειησδψλ ππιψλσλ ηεο εξγαζίαο θαη είλαη ηα εμήο: 

 Έρεη ε νπηηθή αλαπεξία ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ; Αλ 

λαη, πνηεο είλαη απηέο; 

 Απφ ηη επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα δσήο; 
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 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εθήβσλ ηη επηδξάζεηο 

δέρεηαη απφ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο; 

 Οη έθεβνη ή νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία δέρνληαη ηζρπξφηεξε επηξξνή 

εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο; 

 Τπάξρεη ζχλδεζε θαη εμάξηεζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο; 

Χο αλαθνξά ηηο ππνζέζεηο, ε εξεπλήηξηα εηθάδεη φηη ππάξρεη ζαθήο επίδξαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ φξαζεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη πξνθαινχληαη ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. ηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζηηο 

απνθηεζείζεο γλψζεηο κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθήο ηεο θνίηεζεο ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί επηζηεκνληθή έξεπλα. Γηα ηελ 

εθπφλεζή ηεο δηεμήρζε ζπζηεκαηηθή θαη ελδειερήο κειέηε γχξσ απφ ηελ ειιελφγισζζε 

θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, πνπ αληηζηνηρνχζε ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ 

θξίζεθαλ αλαγθαίεο. Καηά θχξην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ άξζξα θαη κειέηεο μέλσλ 

επηζηεκφλσλ, ηα νπνία δηεμήγαγαλ είηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είηε  έξεπλα. 

 Ζ εθκαίεπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αξσγή δηάθνξσλ 

ςεθηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Οη θπξηφηεξεο είλαη νη εμήο: ην Google Scholar, ε Eric, ε 

ResearchGate θαη ε Φεθίδα. εκαληηθή βνήζεηα απνηέιεζε ε βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θφξνλ  είλαη 

νη παξαθάησ: πνηφηεηα δσήο, νπηηθή αλαπεξία, εθπαίδεπζε, επ δελ, θαηάζιηςε, έθεβνη, 

φξαζε, εθπαηδεπηηθή έληαμε, ζπκπεξίιεςε, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, θνηλσληθή ζηήξημε. 

Σα άξζξα πνπ επηιέρζεθαλ σο πεγέο είλαη δεκνζηεπκέλα ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά αλά ηνλ θφζκν, φπσο είλαη Journal of  Visual Impairment & Blindness, Journal 

of Education and Practice, International Journal of  Evaluation and Research in 

Education, Disability and Rehabilitation, Investigate Opthalmology & Visual Science. 

Απηφ απνζθνπεί ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. 

 Δπίζεο, δφζεθε έκθαζε ζηε ρξνλνινγία ζπγγξαθήο ησλ άξζξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη αληαλάθιαζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη απφςεσλ επί ηνπ ζέκαηνο, ρσξίο 

βέβαηα λα εμαηξεζνχλ παιαηφηεξεο έξεπλεο, πνπ απνηεινχλ αξσγή ζηε ζπγγξαθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σν παιαηφηεξν ρξνλνινγηθά άξζξν ζπληάρζεθε ην 1992 θαη ην 

πην ζχγρξνλν ην 2017. Βαζηθφ ξφιν ζηελ επηινγή θαη εχξεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

παξαπνκπψλ έπαημε ν ηίηινο θαη ε πεξίιεςε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πεγέο ζπκθσλνχζαλ 
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ζην ζχλνιν ηνπο κε ηε ζεκαηνινγία ηεο εξγαζίαο, δηαρσξίδνληαλ ζε νκάδεο αλά 

πεξηερφκελν θαη ζχκθσλα κε ηελ ζπγγξαθηθή νκάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ζ νπηηθή αλαπεξία είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο αλαπεξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειηθία θαη ζπλήζσο αγλνείηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εκθάληζήο ηεο. Γπζηπρψο, ηα άηνκα 

πνπ έξρνληαη αληηκέησπα κε απηή, φπσο επίζεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ιφγσ ηεο ειηθίαο 

πνπ βξίζθνληαη φηαλ εκθαλίδεηαη, ηελ ζεσξνχλ αλαπφθεπθηε θαη ζπλήζσο αγλννχλ ηηο 

ςπρνινγηθέο - θηλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο (Horowitz, 2004). χκθσλα, κε έξεπλεο ηα άηνκα 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ έρνπλ πξνζέιζεη ζε νίθνπο επγεξίαο έρνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο απ’ φηη απηά πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπλ 

καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γηαηί  δελ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε θέληξα πγείαο θαη 

λνζνθνκεία, νχηε ιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη  ζε φζνπο 

παξακέλνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Dev, Paudel, Joshi, Slah, & Subba, 2014). 

χκθσλα κε ηνπο Eklund, Sonn θαη Dahlin-Ivanoff ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ 

λνζνχλ απφ ηνλ εθθπιηζκφ ηεο σρξάο θειίδαο εμαξηψληαη απφ ηα άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη ζπλνκήιηθνη  ηνπο κε ηππηθή 

φξαζε, γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζσπηθέο αιιά θαη ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο (Eklund, Sonn, & Dahlin-Ivanoff, 2004). 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη σο απνηέιεζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

επηβάξπλζε ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηηο ρξφληεο αζζέλεηεο έρεη απμεζεί ξαγδαία, θπξίσο 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Δπεηδή νη πεγέο παξνρψλ πγείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ν ζσζηά κειεηεκέλνο ζρεδηαζκφο (Park, Ahn, 

& Park, 2016). 

Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο 

ρξφλησλ παζήζεσλ, αθνχζησλ ηξαπκαηηζκψλ, θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, θαηάζιηςεο 
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θαη ζλεζηκφηεηαο (Varma et al., 2016). Όινη νη πξναλαθεξζέληεο ηνκείο απνηεινχλ  

ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπνκέλσο, ε νπηηθή αλαπεξία ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ησλ παξακέηξσλ ηεο (Broman et al., 2002).  

Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε νπηηθή αλαπεξία πξνθαιεί απφηνκε κείσζε ηεο 

πλεπκαηηθήο πγείαο. Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ππνβάιινληαη απφ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα εμάξηεζεο απφ ηξίηνπο (Broman et al., 2002). Δπηπιένλ, ζε φζα άηνκα 

εκθαλίδνπλ παξαπάλσ απφ κία νπηηθή αζζέλεηα,  ν αληίθηππνο ζε φιν ην θάζκα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαίλεηαη λα πνιιαπιαζηάδεηαη. χκθσλα κε ηνλ Broman, ηνλ Munoz 

θαη ηνλ Rodriguez, νη επηδξάζεηο πνπ επηδέρεηαη ε πνηφηεηα δσήο, είλαη αλάινγεο  κε ην 

βαζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην φηη 

ε νπηηθή αλαπεξία πνηθίιιεη θαη είλαη πνιπδηάζηαηε (Broman et al., 2002).  

Οη Williams, Pathak θαη Αustin (2007) ζεκεηψλνπλ φηη ε εκθάληζε ηεο νπηηθήο 

αλαπεξίαο απνηειεί ην έλαπζκα γηα κία ζεηξά πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί αθνξνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή θαη θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ηηο εξγαζίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζην ζπίηη αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα (Forooghian et al., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή είλαη ε απνπζία ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηε δηάξθεηα 

ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο. Έρεη παξαηεξεζεί, πσο ηα άηνκα πνπ κέλνπλ 

κφλα ηνπο πξνζαξκφδνληαη γξεγνξφηεξα θαη κεγαιχηεξε επθνιία απ’ φηη απηά πνπ κέλνπλ 

κε άιινπο. Απηφ πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη γηαηί ε πξψηε πιεζπζκηαθή νκάδα   ‘αλαγθάδεηαη’ 

νπζηαζηηθά λα πξνζαξκνζηεί θαη λα έξζεη αληηκέησπε κε ηηο επζχλεο πνπ φινη έρνπλ θαη 

ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα, ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  βνήζεηαο θαη ζπκπαξάζηαζεο 

απφ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ  (Forooghian et al., 2007). 
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Σν γήξαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο, γηαηί ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθία νη 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο απμάλνληαη. Ζ απψιεηα ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ, ε εκθάληζε 

ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ε έιιεηςε αξκνληθψλ ζρέζεσλ ηείλνπλ λα έρνπλ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Σέινο, ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ αλζξψπσλ απηψλ κεηψλνληαη ξαγδαία, 

γηαηί είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιφγσ αλαπεξίαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θνηλσληθέο νκάδεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε θάπνησλ εκπνδίσλ ζηελ θίλεζε, ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε (Renaud et al., 2010). 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπιήξσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ξνπηίλα παίδεη ην θίλεηξν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην άηνκν. Ζ κεησκέλε ηθαλφηεηα δηεθπεξαίσζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ, ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

θαηαιχηεο ζηελ άκεζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο (Riazi et al., 2014). 

Μία επηπιένλ εμήγεζε ησλ κεησκέλσλ επηπέδσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ν 

αξλεηηθφο θνηλσληθφο αληίθηππνο. Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξνπζηάδνπλ 

έιιεηςε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη κεησκέλα επίπεδα ιεθζείζαο θνηλσληθήο ζηήξημεο, 

ηα νπνία  επηδξνχλ αξλεηηθά ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σέινο, άιιε κία 

παξάκεηξνο είλαη ηα ρακειά επίπεδα ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη. Οη νπηηθά αλάπεξνη θαηαβάιινληαη απφ άγρνο, ππεξβνιηθέο έγλνηεο θαη 

αγσλία γηα ην κέιινλ, ελψ παξάιιεια απνκνλψλνληαη θαη απνθεχγνπλ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο (Brown & Barrett, 2011). 

Αθφκε, ε νπηηθή αλαπεξία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία θαη 

θαηάζηαζε, θαζψο κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο εζηίαζεο ζην ρψξν. Οη 

ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο απψιεηαο φξαζεο είλαη πνιιέο. Ζ κεησκέλε φξαζε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θαθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο, κε κεγάιν αξηζκφ ηξαπκαηηζκψλ, θαη πξνθαλψο, 
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απμεκέλε νπηηθή αληθαλφηεηα. Οπζηαζηηθά, νη αλίαηεο νπηηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχλ ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε ή νδεγνχλ ζε δξακαηηθή κείσζε ηεο ζσκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Όια ηα παξαπάλσ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ (Hayman et al., 2007). 

Ζ νπηηθή αλαπεξία ζπλήζσο δελ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν κφλν ζηελ θηλεηηθφηεηα 

αιιά θαη ζε ζέκαηα πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, αλεπηζχκεηεο πηψζεηο θαη ιχζε ηεο 

ζπλέρεηαο ησλ νζηψλ, αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε άιισλ ρξφλησλ παζήζεσλ, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε νπηηθή αλαπεξία έρεη επηδξάζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πγεία. πλεπψο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ρξήδνπλ αλάγθεο ζηήξημεο θαη 

πεξίζαιςεο ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ άιιεο ρξφληεο 

παζήζεηο (Park,  Ahn, Woo, & Park, 2015). 

Πέξαλ ηνχησλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηξαπκαηηζκψλ θαη πηψζεσλ, πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζε ππεξήιηθεο νθείιεηαη ζηελ απψιεηα φξαζεο. Γπζηπρψο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνηειεί κνλφδξνκν, θαη κεξηθέο θνξέο δελ ππάξρεη αίζην ηέινο 

γηα ηνλ ηξαπκαηία, αθνχ ιφγσ ειηθίαο δελ παξνπζηάδεη ηηο αληνρέο πνπ απαηηνχληαη ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ έιιεηςε απηνθπξηαξρίαο θαη ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηεο ηζνξξνπίαο ζπληζηνχλ δηαθχβεπκα. Πνιιέο πιεζπζκηαθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη 

ηε ζπζρέηηζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο κε ηα πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη ηηο πηψζεηο. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, ην νπηηθφ ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην αηζνπζαίν, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ν 

κεραληζκφο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο,  θαη ηελ αθή παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν 

ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο επζηάζεηαο (Black, Wood, Lovie-Kitchin,  & Newman, 2008). 

ην ίδην αθξηβψο ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Salive θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ. 

πκθσλνχλ, δειαδή, φηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ είλαη λνκηθά ηπθιά, φρη φκσο εθ 

γελεηήο, αδπλαηνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο κέρξη πξφηηλεο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο 
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θαη δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζε πηψζεηο θαη αηπρήκαηα. 

Βέβαηα, έρεη παξαηεξεζεί, φηη φζνη απφ απηνχο έρνπλ ιάβεη ζην παξειζφλ εθπαίδεπζε 

παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, έρνπλ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν 

είλαη πςειφ, κπνξνχλ θαη πξνζαξκφδνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

(Salive et al., 1992). 

Ο Vitale, ν Cotch θαη ν Sperduto έθαλαλ παξφκνηεο παξαηεξήζεηο. Απέδεημαλ ην 

πφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε φξαζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη φηη είλαη απηή πνπ 

ιεηηνπξγεί σο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Σέινο, παξαηήξεζαλ 

ην πφζν πεξηνξηζκέλα είλαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη, ηαπηφρξνλα επίθνβα ζε 

πηψζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο (Vitale, Cotch,  & Sperduto, 2006). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε εμάξηεζε θαη ε αλεπαξθήο λνεηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φξαζε ζπλδένληαη κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο. 

Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν, ηφζν 

κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπ ζηα ζσκαηηθά θαζήθνληα θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο λνεηηθήο 

πγείαο, φπσο επίζεο επεξεάδεηαη ε πγεία ζην ζχλνιφ ηεο θαη απμάλνληαη ηα επίπεδα 

άγρνπο. Σέινο, ε νπηηθή αλαπεξία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ θαθή πνηφηεηα δσήο (Crews et al., 2016). 

Πξφζθαηεο έξεπλεο απέδεημαλ, φηη νη λεφηεξνη ελήιηθεο (18 – 40) πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε 

πλεπκαηηθά/ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα απ’ φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (Boerner & 

Cimarolly, 2005). χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Elsman, van Rens θαη van 

Nispen ηα άηνκα ειηθίαο 18-25 κε πξνβιήκαηα φξαζεο, επεξεάδνληαη θπξίσο ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ζηελ αλεμαξηεζία ηεο δηαβίσζεο, ζηελ θηλεηηθφηεηα, 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, αιιά θαηά 
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θχξην ιφγν ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. ε ηνκείο, δειαδή, πνπ 

ζθηαγξαθνχλ νπζηαζηηθά απηφ πνπ ζεκαίλεη δσή (Elsman, van Rens, & van Nispen, 2016). 

Ζ νπηηθή αλαπεξία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζε έλα παηδί ή έλαλ έθεβν επεξεάδεη ην 

ίδην αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπ, 

ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ αιιά θαη ζηελ θξνληίδα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

ηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο, πξνζδηνξίδεη ηνλ έθεβν πνπ ζα γίλεη ελήιηθαο 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ.  Δίλα ζεκαληηθφ λα έρνπκε 

ππφςελ καο, φηη νη επηπηψζεηο ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο έρνπλ άιιε βαξχηεηα ζε έλαλ έθεβν 

θαη άιιε ζε έλαλ ελήιηθα (Chadha & Subramanian, 2010). 

Με άιια ιφγηα έρνπλ αλεπαξθή θνηλσληθή ζηήξημε, γεγνλφο πνπ επηδξά ζηελ 

ςπρνινγία ηνπο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. χκθσλα κε κειέηεο, ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε βξίζθνληαη ζε 

κεγάιν ςπρνινγηθφ θίλδπλν θαη κπνξεί λα απνθηήζνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Βέβαηα, 

αλ ε κεηάβαζε θαη ε πξνζαξκνγή είλαη ελαξκνληζκέλεο δελ ηίζεηαη ζέκα χπαξμεο ηεο 

παξαπάλσ πηζαλφηεηαο λα απνθηήζεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη ν έθεβνο ζα 

αθνινπζήζεη ηε θπζηθή εμέιημε (Huure & Aro, 1997). 

Οη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ εθήβσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε 

αζιήκαηα θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε , 

ζηηο πεξηνξηζκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη γεληθά ζην κηθξφ θνηλσληθφ δίθηπν απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ (Lieberman & Robinson, 2004). 

Κη άιινη φκσο εξεπλεηέο, φπσο ν Caballo θαη ν Verdugo απέδεημαλ φηη ηα παηδηά 

θαη νη έθεβνη κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα θνηλσληθφηεηαο. 

Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, είηε απηέο είλαη ιεθηηθέο είηε φρη, 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Γειαδή, δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 
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ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ αλαπηχζζνπλ ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία. Γελ εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο θαη ηα ζέισ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη άβνπια φληα. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ έιιεηςε δπλακηθφηεηαο, ζπκκεηέρνπλ ζε ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

γεληθά, κνηάδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνη. Όιε απηή ε 

ζπζζψξεπζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπο νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ αδηέμνδν 

(Caballo & Verdugo, 2007). 

Οη έθεβνη κε νπηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ θαηά γεληθή νκνινγία πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπκπεξηθνξάο, θαζψο επίζεο θαη ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ επίδξαζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ 

εθήβνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε, φπσο επίζεο θαη κε ηελ ςπρνινγία ηνπ. 

Ο έθεβνο κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνηηκά λα κέλεη ζηελ αθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ, θαη λα κελ έρεη ελεξγφ ξφιν. Απηφ απνηειεί απφξξνηα 

ηεο εζσζηξέθεηαο πνπ επηδεηθλχεη θαη ηνπ θφβνπ ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο  (Wong,  Machin, Tan, Wong, & Saw, 2009). 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα απέδεημε, πσο φλησο πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην παηρλίδη, ηε ζπλεξγαζία, ηελ έθθξαζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ  (Caballo & Verdugo, 2007). 

Γεδνκέλνπ, φηη ε  νπηηθή αλαπεξία πνηθίιεη ζπκπεξηιακβάλνληαο  ηελ κεησκέλε 

φξαζε αιιά θαη ηελ ηχθισζε ηαπηφρξνλα επηδξά αξλεηηθά ζε φια ηα επίπεδα ηεο εμέιημεο 

ηνπ εθήβνπ, είηε απηά αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, είηε ζηε ςπρνρνζχλζεζή ηνπ 

είηε ζηελ αθαδεκατθή ηνπ πξφνδν. Δπηπιένλ, πεξηνξίδεη ή θαη απνθιείεη ηελ πξφζβαζε 

ζηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξαθσιχεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο, κία απφ 
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ηηο πην ζεκαίλνπζεο ζπληζηψζεο ηεο δσήο ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ρξφλν ην άηνκν θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο , θαζψο  είλαη 

απηή, πνπ ζα ηνλ ελεκεξψζεη κέζσ ησλ ζνξχβσλ θαη ησλ ήρσλ γηα ηελ χπαξμε αλζξψπσλ 

θαη πξαγκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη (Brown, Packer, & 

Passmore, 2013). 

πλ ηνηο άιινηο, ε εκθάληζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο επεξεάδεη φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο δσήο ελφο εθήβνπ. Έρεη επηβιαβή απνηειέζκαηα φρη κφλν ζηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο 

αιιά θαη ζηε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, πνπ αθνξά ηελ πγεία (HRQOL). Απφ ηε ζηηγκή, πνπ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο 

επηδξνχλ ζηε δπζρέξεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθαινχλ 

ειιεηπείο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκψλ, θαηαιήγνπκε 

ζην φηη ηα αξλεηηθά επίπεδα ηεο HRQOL ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νπηηθή αλαπεξία 

(Masaki, 2015).  

Ζ HRQOL είλαη ζεκαληηθή, επεηδή θαζνξίδεηαη απφ απηνχο πνπ ηε ιακβάλνπλ θαη 

φρη απφ απηνχο πνπ ηελ παξέρνπλ, θαη αληαλαθιά ην πψο νη αζζελείο εθιακβάλνπλ ην 

επίπεδν πγείαο ηνπο. Ζ ειηθία είλαη ε πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο κείσζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ δηαβίσζεο, θαη ηαπηφρξνλα έλαο 

ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηελ νπηηθή αλαπεξία θαη ζηε δπζθνιία ηεο εθπφλεζεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ  (Masaki, 2015). 

Αθφκα πην ζεκαληηθφ είλαη φκσο φηη ε ειηθία αιιάδεη ηελ νπηηθή γσλία πνπ ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Σα κεγαιχηεξα ζε ειηθίαο άηνκα, 

ησλ νπνίσλ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο εκθαλίζηεθαλ κεηέπεηηα, ηείλνπλ λα είλαη πην 

αηζηφδνμα θαη λα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία ηεο δσήο. Ζ έθβαζε απηή νθείιεηαη 

ζην φηη έρνπλ ήδε βηψζεη εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο σο ελήιηθεο βιέπνληεο θαη αληηδξνχλ 
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κε σξηκφηεηα. Οη έθεβνη απφ ηελ άιιε, πξέπεη γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο λα είλαη 

αληηκέησπνη κε ηελ  νπηηθή αλαπεξία, πνπ επεξεάδεη απ’ φιεο ηηο απφςεηο ηε δσή ηνπο. Κη 

απηφ γηαηί δελ είλαη επηδήκηα κφλν ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζηελ 

πλεπκαηηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ε πνηφηεηα δσήο, πξνθαιψληαο απνγνήηεπζε θαη έγλνηεο 

γηα ην κέιινλ (Masaki, 2015). 

Έξεπλεο  απνδεηθλχνπλ φηη ε εκθάληζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο εληείλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία .Σν 2006, ν Vitale, o Cotch θαη ν Sperduto απέδεημαλ ζηε κειέηε ηνπο, 

φηη ην πνζνζηφ ησλ λεαξψλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξνεθεβεία θαη ζηελ εθεβεία 

ζηηο Ζ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην 7,8%, ελψ ην αληίζηνηρν ζε ελήιηθεο άλσ ησλ 60 εηψλ αγγίδεη 

ην 31% (Vitale, Cotch, & Sperduto, 2006). Έρνληαο γλψζε ησλ παξεπνκέλσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ φξαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαδεηθλχεηαη φηη 

ε νπηηθή αλαπεξία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο  επηπηψζεηο ζην επ δελ 

ηνπ αηφκνπ (Pinquart & Pfeiffer, 2011). 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Karlsson (1998) ππνδεηθλχνπλ, φηη ε χπαξμε 

πξνβιεκάησλ φξαζεο ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπηψκαηα κειαγρνιίαο, ζιίςεο θαη 

ζηελαρψξηαο  εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Ζ απνκφλσζε, ε απνπζία ηεο 

επηπρίαο θαη ην έληνλν αίζζεκα ηεο ιχπεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξέζεθε ην άηνκν, ζπρλά ζπλαληάηαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο θίλεζεο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (Karlsson, 1998). 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη ελήιηθεο πνπ έραζαλ ηελ φξαζή ηνπο 

μαθληθά βηψλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο λέεο ζπλζήθεο κε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη 

πεξηζζφηεξν άγρνο, απ’ φηη απηνί πνπ αληηκεηψπηζαλ ηελ απψιεηα φξαζεο βαζκηαία. Ζ 

αίζζεζε ηεο θφπσζεο θαη ε δπζθνιία ζηνλ χπλν απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν, θαη 

ζπληζηνχλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Όια ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη 
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νδεγνχλ ζηελ θαηάζιηςε. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ππάξρνπλ ιηγφηεξεο αλαθνξέο 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο απφ γεξαηά άηνκα ζπγθξηηηθά κε ηνπο λεφηεξνπο. Ζ δηαθνξά 

απηή έγθεηηαη ζην, φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ζεσξνχλ ηελ απψιεηα φξαζεο θπζηθφ 

επαθφινπζν ηνπ γήξαηνο, ελψ νη λεφηεξνη ππνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε δηαδηθαζία 

ζχγθξηζεο κε απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Karlsson, 1998). 

ε παξεκθεξή ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ νη Strawbridge, Wallhagen θαη Shema 

(2007). Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηαηαξάζζνληαη, κε αθνξκή ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο κε ηάζηκεο παζήζεηο ηεο 

φξαζεο. Γεδνκέλνπ, φηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο δπζθνιεχνληαη λα αληηιεθζνχλ 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, νθείινπλ λα 

αλαπηχμνπλ άιιεο δεμηφηεηεο θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηέο, γηα λα πξνζπειάζνπλ ην 

ηξνρνπέδε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ηξίηνπο. Ζ δπζθνιία 

δηεθπεξαίσζεο ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηδξά ζηελ δηαθχκαλζε ηεο δηάζεζεο θαη 

πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη ηα αλεπηζχκεηα αξλεηηθά επίπεδα 

ηνπ επ δελ (Strawbridge, Wallhagen, & Shema, 2007). 

Ο Crews θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θάλνπλ παλνκνηφηππεο αλαθνξέο κε ηελ παξαπάλσ 

έξεπλα, κε ηε δηαθνξά φηη ζπγθξίλνπλ ηα επίπεδα απνγνήηεπζεο απφ ηε δσή θαη ηα 

αζζελή επίπεδα πγείαο ησλ νπηηθά αλαπήξσλ κε ηνπο κε, φπνπ θαη φπσο είλαη 

αλακελφκελν είλαη ζπλαληψληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Σέινο, ζεκεηψλνπλ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα (Crews et al., 2016). Παξεκθεξήο δηαπίζησζε γίλεηαη θαη απφ ηνπο 

(Brown & Barrett, 2011), πνπ δηαπίζησζαλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ ζσκαηηθή πγεία θαη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ζαλάηνπ γηα φζνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο  (Brown 

& Barrett, 2011). Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη άκεζνο ζπζρεηηζκφο 
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αλάκεζα ζηηο νπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηελ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα (Knudtson, Klein, & 

Klein, 2006).  

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε 

άηνκα κεγάιεο ειηθίαο κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ απμεζεί θαηά 14%, ελψ παξάιιεια 

επεξεάδνπλ ην 1/3 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Καηά γεληθή νκνινγία ε θαηάζιηςε 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ αθνξά ηελ πγεία (HRQOL) θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα καδί 

ηεο. Ζ χπαξμή ηεο δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα θαηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, 

γηαηί ην άηνκν ζπλεζίδεη λα απνθεχγεη ηελ πξνζπάζεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηήησλ. Καηάζηαζε, πνπ πθίζηαηαη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο θαη ηνπ 

ελδνηαζκνχ πνπ δηαθαηέρεη ηνλ νπηηθφ αλάπεξν. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο 

είλαη ε απνζηξνθή ησλ αηφκσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ παιαηφηεξα ηνπο άξεζαλ, ε 

έιιεηςε ζζέλνπο θαη αληνρήο, θαη ε ειάρηζηε ζπγθέληξσζε. Σα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο ζπκβάιινπλ ζην λα επηηαρπλζεί ε αλαπεξία θαη λα κεηαηξαπεί απφ αζζέλεηα 

ζε αληθαλφηεηα. Κξίλεηαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε ζηήξημε θαη ε ζπκπαξάζηαζε, ρσξίο φκσο 

ςήγκαηα ιχπεζεο (Renaud & Bedard, 2013). 

ε κειέηε, πνπ δηεμήγαγε ν Moore (2000), επηβεβαίσζε ην πξνθαλέο· φηη, δειαδή, 

ε πνηφηεηα δσήο επεξεάδεηαη άξδελ απφ ηελ απψιεηα φξαζεο. Σα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θαη ζσκαηηθά δεηήκαηα, 

απφηνθα ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο. Πηζαλφλ λα θαληάδνπλ αλεμάξηεηα ην έλα κε ην 

άιιν, φκσο δελ είλαη (Moore, Constantino, & Allen, 2000). Ζ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ελφο θαχινπ θχθινπ (Moore, Constantino, & Allen, 2000). 

Αληίζηνηρα  απνηειέζκαηα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα είλαη θαη απηά ησλ Tsai θαη Cheng. 

χκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην απμεκέλν πιένλ πξνζδφθηκν δσήο παγθνζκίσο έθεξε ζην 
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πξνζθήλην ηεο έξεπλαο ηελ πνηφηεηα δσήο, ην επ δελ θαη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηνπ 

αηφκνπ (Tsai et al., 2003).  

χκθσλα κε ηελ Cimarolly (2006) ηα άηνκα κε ρξφληεο αλαπεξίεο, άξα θαη κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζπρλά αλαγθάδνληαη λα βαζηζηνχλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο. 

Υξεηάδνληαη, δειαδή, θαη ηελ πξαθηηθή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθή ζηήξημε.  

Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη ζεηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζηήξημεο έρνπλ σθέιηκν 

αληίθηππν ζην επ δελ θαη πξνάγνπλ κία επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή ζηελ αγρψδε 

θαζεκεξηλφηεηα (Cimarolly, 2006). 

ηνλ ίδην άμνλα θηλείηαη θαη κειέηε ηνπ Reinhardt (2001). Αλαθέξεηαη ζηελ 

θνκβηθφηεηα  ηεο ζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ην θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη ζε απηή απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν. Ζ αμία θαη ησλ δχν κνξθψλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Σν αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο  είλαη 

ηεξάζηην. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππνγξακκίδεη πσο ε ππεξβνιηθή ζηήξημε, κε ηελ 

κνξθή ηεο ππεξπξνζηαζίαο , ειινρεχεη ηα αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα 

επηζπκεηά  (Reinhadt, 2001). 

Ο Elsman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2016) ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρεη κία άξξεθηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία, πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνλ θχθιν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε εξγαζίαο. 

Έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, γηαηί δελ πζηεξνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο.  Γεγνλφο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο ηνπ αηφκνπ θαη 

βνεζά ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αηζζάλεηαη αλίθαλνο θαη 

παζεηηθφο δέθηεο (Elsman, van Rens, Peeters, & van Nispen, 2016).  
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Παξφκνηα παξαηήξεζε έθαλαλ ν Brown θαη ν Barett (2011). Ζ νηθνλoκηθή 

αλεμαξηεζία θαη επκάξεηα πθίζηαληαη φηαλ ην νπηηθά αλάπεξν άηνκν πιεξνί ηα 

πξναπαηηνχκελα εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, ηα νπνία ηνλ σζνχλ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ( 

Brown & Barrett,2011). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κειέηεο, νη ελήιηθεο κε νπηηθή αλαπεξία 

πνπ εξγάδνληαη δνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξακέλνπλ θνηλσληθά 

εληαγκέλνη, ζπλεηζθέξεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη παξάιιεια  απνδίδεη ζεηηθά ζηελ 

πγεία ηνπο, παξέρνληαο ξφινπο πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα είραλ ζπκβηβαζηεί (Nyman & 

Gosney, 2009). 

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ, φηη ε νπηηθή αλαπεξία απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε θαη νη 

ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο βνεζνχλ ζηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ. χκθσλα κε ην άξζξν 

ηνπ Nyman (2009), ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ εξγάδνληαη παξνπζηάδνπλ πην 

ζπάληα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ιηγφηεξν άγρνο 

(Nyman & Gosney, 2009). 

Δπηπξφζζεηα, έρεη απνδεηρζεί φηη φζα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία γλσξίδνπλ ηε 

γξαθή Braille πξνζαξκφζηεθαλ επθνιφηεξα ζηηο παλεπηζηεκηαθέο απαηηήζεηο. Ζ θνίηεζε 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξέρεη δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ νξίδνληα, δειψλεη 

εμέιημε θαη παξέρεη πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη κνξθσκέλνη επαξθψο νπηηθά αλάπεξνη, βξίζθνληαη ζε επλντθέο ζπλζήθεο, θη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη θαη λα αηζζάλνληαη απνδνηηθνί, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Ryles, 1996). Τπφ ηηο αληίζεηεο ζπλζήθεο, 

νη ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αληηκεησπίδνπλ δπζκελείο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Rahi, 

Cumberland, & Peckam,2009). 
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Πξφζθαηεο έξεπλεο απέδεημαλ, πσο ν θίλδπλνο γηα κεηαγελέζηεξα πλεπκαηηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο ηείλεη λα είλαη πηζαλφηεξνο ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

κηθξφηεξεο ειηθίαο απ’ φηη ζε κεγαιχηεξεο. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ πξψηκε εκθάληζε  

ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ζην, φηη ε αλαπεξία επεκβαίλεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

δσήο ζην ζεκείν εθείλν ηεο ελήιηθεο δσήο, φπνπ ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Boerner & Cimarolli, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
 : ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 Ζ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα 

πνπ θξίλνληαη σθέιηκα, θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηεμνδηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ επ 

δελ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα πεξεηαίξσ ζπζρεηηζκνχο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ  ελλνηψλ, θαη έθξηλαλ ηελ έθβαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ κειεηήζεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, ηαπηίδνληαη. Καηά ζπλέπεηα ηα ζπκπεξάζκαηα  

ηεο ελ ιφγσ βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ ζην έπαθξν κε απηά ησλ πεγψλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, εμεηάζηεθε ε απφξξνηα ηεο νπηηθήο  αλαπεξίαο ζηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη πνην είλαη ην 

ςπρνινγηθφ αληίθηππν ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο  ζε απηνχο πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ, είηε 

είλαη έθεβνη είηε ελήιηθεο. 

Ζ νπηηθή αλαπεξία, νχζα κία εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αλαπεξηψλ, πξσηαγσληζηεί 

ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ. Ζ δσή θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

νξίδεηαη απφ έλα θξάκα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηιήςεσλ. Ζ πνηφηεηα δσήο θαη ην επ δελ, 

έλλνηεο ηαπηφζεκεο κε εηδνπνηνχο φκσο δηαθνξέο, επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηα 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Ο εθάζηνηε άλζξσπνο επηζπκεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, απηφλνκνο, 

ειεχζεξνο θαηά βνχιεζε, ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δσή θαη ηηο επηινγέο ηνπ, πγηήο θαη λα 

απηνπξνζδηνξίδεηαη. Όια ηα παξαπάλσ φκσο, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνηφηεηα δσήο θαη ηνπ επ δελ κεηαβάιινληαη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο. 
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 πγθεθξηκέλα, ζπκπεξαίλνπκε, φηη ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία είλαη ηδηαίηεξα ρακειά, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. χκθσλα κε ηνλ Broman 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) ηα πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θίλεζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ηα επίπεδα άγρνπο ηνπ. Σν επίπεδν ηεο 

πνηφηεηαο δσήο πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο κεηψλεηαη άξδελ 

(Broman et al., 2002). Δπίζεο, ν Reinhardt (2001) αλαθέξεη φηη ε δχζθνιε πξνζαξκνγή 

ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο (Reinhardt, 2001). 

    Άιινη παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο δσήο, φπσο είλαη ην επ δελ θαη ε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ κία εμίζνπ αξλεηηθή ηάζε. Ζ θαηάζιηςε θαηαθαίλεηαη φηη είλαη 

ε πην δηαδεδνκέλε ζπλέπεηα ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα  θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ θαηάζιηςε, νχζα κία ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, εκθαλίδεηαη ζηνπο 

νπηηθά αλαπήξνπο εμαηηίαο ηεο θαθήο ηνπο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο, πνπ πξνθχπηεη ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαδχνληαη. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ην επ δελ επεξεάδεηαη θαη έρεη 

αξλεηηθφ πξφζηκν (Jongenelis et al., 2004). ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη, 

επίζεο, ν Karlsson (1998),  αιιά θαη ν Renaud θαη Bedard (2013). 

  Σέινο, ε εθπαίδεπζε απνηειεί βαξφκεηξν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. Όζνη απηηθά 

αλάπεξνη έρνπλ ιάβεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα 

πνηφηεηαο δσήο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Elsman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζεκεηψλνπλ κία 

άξξεθηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία, πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο (Elsman, van Rens, Peeters, & van Nispen, 2016). πλ ηνηο άιινηο, ν 

Brown θαη ν Barrett (2011) παξαηήξεζαλ φηη φηαλ ην άηνκν πιεξεί ηα πξναπαηηνχκελα 

εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη εξγάδεηαη, έρεη θαιχηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο (Brown & 

Barrett, 2011). Δπηπιένλ, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε πεξηνξίδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο 
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ηνπ αηφκνπ θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ (Richαrdson & Roy, 2002). Όια ηα 

παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη νη ππνζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο επαιεζεχηεθαλ.  

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο επαθφινπζν ηεο νπηηθή αλαπεξίαο είλαη ην ρακειφ 

επίπεδν πνηφηεηαο δσήο. Σν άηνκν πεξηνξίδεηαη, αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά, αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα θίλεζεο θαη αγρψλεηαη. πρλά βηψλεη ηελ απφξξηςε θαη θνβάηαη ηελ 

επίθξηζε. Γηα ην ιφγν απηφ, απνκνλψλεηαη απφ ην θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηζσξηνπνηείηαη. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνλ νδεγεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, 

θαη ηέινο, ζηελ θαηάζιηςε. Ζ θαηάζιηςε ζπληζηά έλα βαζηθφ αληίθηππν, πνπ ρξίδεη 

βνήζεηαο. 

Απφ ηελ άιιε, παξαηεξήζεθε άκεζε αιιειεμάξηεζε ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο κε 

ηελ εθπαίδεπζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε 

θνηλσληθή ζηήξημε λα κελ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη λα πξνέξρεηαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πήγεο, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην θξάηνο. Γίλεη ζην άηνκν 

θίλεηξα γηα λα ζπλερίζεη λα πξνζπαζεί θαη ην βνεζά λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εμνηθεησζεί 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ο Ficten θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνπλ φηη πξνθξηκέλνπ ν καζεηήο 

λα πεηπρεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ απαηηείηαη ζηήξημε, θαηαλφεζε θαη βνήζεηα ζε φια ηα 

επίπεδα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (Fichten, 

Asuncion, Barile, Ferraro, & Wolforth, 2009). Ζ εθπαίδεπζε απφ ηελ άιιε, ζπληζηά ην 

κέζν πξνφδνπ θαη εμέιημεο ζε επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Άμην ιφγνπ είλαη φηη ε αξλεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε νδεγεί ζε κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ζ Cimarolly (2006) θαη ν Reinhardt (2001) ππνγξακκίδνπλ πσο ε 

ππεξπξνζηαζία, πνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αξλεηηθήο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο,  πξνθαιεί ζην άηνκν άγρνο, πεξηνξηζκνχο θαη εμάξηεζε. 
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 Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

ζηήξημεο πνπ ην άηνκν δέρεηαη. Όπσο, είλαη θαλεξφ ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε πσο ε επίθηεηε 

αλαπεξία επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο εθήβνπο απ’ φηη ηνπο ελήιηθεο κεγάιεο 

ειηθίαο. Ζ εθεβεία είλαη κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεο δσήο, φπνπ αθφκα δελ έρεη επέιζεη 

ε ςπρνινγηθή σξίκαλζε θαη ςπρξαηκία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

αλαπεξία. Οη έθεβνη βηψλνπλ αθφκα πην έληνλα ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αθφκα πην αηζζεηή πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε εχξεζε πεγψλ πεξηνξίζηεθε εμαηηίαο ηεο κε 

δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σέινο, 

ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο. Ζ νξζή αλάγλσζή ηεο πηζαλφηαηα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

νδεγφο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, είηε βηβιηνγξαθηθή είηε εξεπλεηηθή, θαη λα απνηειέζεη ην 

εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεζφδσλ ζηελ εθπαίδεπζε.  
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