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Περίληψη 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του 

θέματος της κοινωνικής στήριξης που παρέχεται σε μαθητές με προβλήματα όρασης στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους βλέποντες συμμαθητές και τους καθηγητές τους. 

Η αναγκαιότητα της έρευνας πηγάζει από τον καταλυτικό ρόλο της κοινωνικής στήριξης 

στη ζωή και την ευημερία των εφήβων με προβλήματα όρασης. 

Στο πλαίσιο της εργασίας επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι: α) Η διερεύνηση και η σύγκριση 

των δύο βασικών κατηγοριών της κοινωνικής στήριξης, πρακτική και συναισθηματική 

από τους συμμαθητές και τους καθηγητές, μέσω μιας τροποποιημένης έκδοσης του 

ερωτηματολογίου για Έλληνες ενήλικες που δημιούργησαν οι Papakonstantinou και 

Papadopoulos (2010), β) Η διερεύνηση του πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι μαθητές με 

μειωμένη όραση ή τύφλωση την κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν από τους βλέποντες 

συμμαθητές, τους καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου, και πόσο σημαντική είναι 

για αυτούς, μέσω του ερωτηματολογίου Child and Adolescent Social Support Scale 

(CASSS· Malecki et al., 1999) και συγκεκριμένα τη Level 2 έκδοση, η οποία αφορά 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και γ) Η σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων. 

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: α) 

Οι καθηγητές παρέχουν σε σημαντικό βαθμό περισσότερη συναισθηματική στήριξη σε 

σχέση με την πρακτική στήριξη στους μαθητές με προβλήματα όρασης, ενώ οι βλέποντες 

συμμαθητές με μικρή διαφορά ακριβώς το αντίθετο, β) Συγκρίνοντας καθηγητές και 

βλέποντες συμμαθητές, οι καθηγητές παρέχουν περισσότερη κοινωνική στήριξη, τόσο 
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πρακτική όσο και συναισθηματική, σε σχέση με τους συμμαθητές, γ) Οι μαθητές με 

τύφλωση λαμβάνουν περισσότερη πρακτική στήριξη από τους βλέποντες συμμαθητές 

τους εν συγκρίσει με τους μαθητές με μειωμένη όραση, και δ) Επαληθεύοντας τα 

παραπάνω, τα αποτελέσματα του CASSS έδειξαν ότι, οι έφηβοι με προβλήματα όρασης 

αξιολογούν πως δέχονται εμφανώς περισσότερη κοινωνική στήριξη από τους καθηγητές 

τους, ενώ με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι συμμαθητές και το προσωπικό του 

σχολείου. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

 

Κοινωνική στήριξη, οπτική αναπηρία, έφηβοι, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

CASSS. 
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Abstract 

 

This Master dissertation unfolds the issue of social support provided to students with 

visual impairment by their sighted peers and teachers in Secondary Education. The 

necessity of the research arises from the catalytic role social support plays in adolescents, 

with visual impairment, life and well-being. 

During this Master dissertation the following aims have been achieved: a) The two basic 

categories of social support, practical and emotional, provided by sighted peers and 

teachers, have been examined and compared by implementing a modified version of a 

questionnaire for Greek adults by Papakonstantinou and Papadopoulos (2010), b) 

Students’, with visual impairment, appraisal for the received social support from their 

sighted classmates, teachers and school staff, and its importance for them, were 

examined by implementing the questionnaire Child and Adolescent Social Support Scale 

(CASSS; Malecki et al., 1999), and more specifically, the Level 2 version, which regards 

Secondary Education students, and c) The above research results have been compared. 

The results of the research led to the following conclusions: a) Teachers provide 

considerably more emotional support in relation to practical, to students with visual 

impairment, whereas classmates provide more practical support, b) Teachers provide 

more social support, both practical and emotional, in relation to classmates, c) Blind 

students receive considerably more practical support than their peers with low vision do 

from their sighted classmates, and d) Verifying the above results, CASSS showed that 

adolescents with visual impairment appraise that they receive considerably more social 

support from their teachers, whereas their sighted classmates and school staff follow. 
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Πρόλογος 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή 

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκπονήθηκε η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο 

«Κοινωνική Στήριξη σε Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με Προβλήματα Όρασης από 

τους Βλέποντες Συμμαθητές και τους Καθηγητές» κατά το διάστημα του ακαδημαϊκού 

έτους 2016-2017. 

Η κοινωνική στήριξη που λαμβάνουμε από το κοινωνικό, φιλικό, εργασιακό και 

οικογενειακό περιβάλλον παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας. Το ίδιο ισχύει σε ακόμα 

μεγαλύτερο βαθμό για τα άτομα με αναπηρίες, όπως η οπτική. Το παρόν πόνημα 

ασχολείται με την ενδελεχή διερεύνηση της κοινωνικής στήριξης στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με έρευνες σε εφήβους με προβλήματα όρασης, 

πρωταγωνιστικό ρόλο παύει να διαδραματίζει η οικογένεια και πλέον οι φίλοι, οι 

συμμαθητές και κατ’ επέκταση το σχολικό περιβάλλον αποκτούν βαρύνουσα σημασία.  

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα δεν περιορίζεται στη λήψη δείγματος μόνο από μαθητές με 

τύφλωση ή μειωμένη όραση, όπως ο μεγαλύτερος αριθμός προηγούμενων ερευνών, 

αλλά συμμετέχουν κυρίως οι βλέποντες συμμαθητές και οι καθηγητές τους, γεγονός που 

αυξάνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. 

Με την ολοκλήρωση λοιπόν της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής μου Εργασίας θα 

ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όσους με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια 

και συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της. Πρωτίστως και πάνω από όλους θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, 

Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή του Τμήματος 
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Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, για την υπομονή και την αμέριστη βοήθεια του. 

Χωρίς τη δική του αρωγή και καθοδήγηση θα ήταν αδύνατο να ολοκληρώσω την έρευνά 

μου. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τον κ. Στέφανο Κούτρα, Σύμβουλο Β’ του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την άμεση ανταπόκριση και αποστολή της απαιτούμενης 

έγκρισης για τη διεξαγωγή της έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω σε όλους τους 

συμμετέχοντες, οι οποίοι αφιέρωσαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για την 

πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Και τέλος, αφιερώνω αυτό το πόνημα  στους 

δικούς μου ανθρώπους που με στηρίζουν ηθικά και ψυχολογικά σε κάθε μου βήμα και 

πιστεύουν σε μένα και τις δυνατότητές μου. 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά όλους… 
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Εισαγωγή 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι έρευνες αναφορικά με την 

κοινωνία και τη ψυχολογία φανέρωσαν τη σημαντικότατη επίδραση που έχουν οι 

κοινωνικές επαφές και η κοινωνική στήριξη στην ευημερία και τη ψυχική ευεξία του 

ατόμου (Nada Raja, McGee, & Stanton, 1992· Sarason, Sarason, & Pierce, 1990). Η 

επίδραση αυτή αυξάνεται και έχει σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας. Το ίδιο ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για τους νέους με αναπηρίες, 

όπως η οπτική, και παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνικές επαφές με τους 

συνομηλίκους, το οικογενειακό περιβάλλον και τους «σημαντικούς άλλους» συμβάλουν 

θετικά στην κοινωνική και ψυχολογική τους εξέλιξη, έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα 

έχουν ξεκινήσει μόλις το τελευταίο διάστημα (Chien-Huey Chang & Schaller, 2000· 

Huurre, 2000· Kef, 2002). 

Η εφηβεία αποτελεί το στάδιο της ζωής στο οποίο οι νέοι σταδιακά αποκόβονται 

από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον και αναζητούν τη δική τους ταυτότητα 

(Erikson, 1959). Για να πραγματοποιήσουν αυτή τη σταδιακή αλλαγή και εξέλιξη οι 

έφηβοι αποζητούν από τους συνομηλίκους τους κοινωνική αλληλεπίδραση και 

υποστήριξη (Gold, Shaw, & Wolffe, 2010). Για το λόγο αυτό  η κοινωνική στήριξη είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική στην περίοδο της εφηβείας, λόγω των πολλαπλών αλλαγών που 

συμβαίνουν εσωτερικά και εξωτερικά στο άτομο. Σύμφωνα όμως με έρευνες, οι 

αναπηρίες, αποτελούν εμπόδιο στην υιοθέτηση και πραγματοποίηση των κοινωνικών 

ρόλων που σχετίζονται με τις φιλίες και τον κοινωνικό περίγυρο, με αποτέλεσμα οι νέοι 

με οπτική αναπηρία να έχουν λιγότερους φίλους σε σχέση με τους βλέποντες 
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συνομηλίκους τους και να δυσκολεύονται στο να αποκτήσουν καινούριες παρέες (Kef & 

Dekovic, 2004). 

Από τις ανωτέρω πληροφορίες ερευνών αναφορικά με την κοινωνική στήριξη, την 

εφηβεία, την οπτική αναπηρία και την αναγκαιότητα για περαιτέρω μελέτη προκύπτει 

και το θέμα της παρούσας έρευνας, η οποία εξετάζει την κοινωνική στήριξη σε μαθητές 

με προβλήματα όρασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους βλέποντες 

συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της κοινωνικής 

στήριξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες 

σε εφήβους με προβλήματα όρασης, πρωταγωνιστικό ρόλο παύει να διαδραματίζει η 

οικογένεια και πλέον οι φίλοι, οι συμμαθητές και κατ’ επέκταση το σχολικό περιβάλλον 

αποκτούν βαρύνουσα σημασία (Kef & Dekovic, 2004). 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας 

πραγματοποιείται ενδελεχής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τα 

προαναφερθέντα ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, τί ορίζουμε ως κοινωνική στήριξη, τις 

μορφές της, τον αντίκτυπο που έχει στα άτομα με προβλήματα όρασης γενικότερα και 

ειδικότερα στους εφήβους. Επιπλέον, αναλύεται γιατί το σχολικό περιβάλλον αποτελεί 

σημαντικό κοινωνικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της εφηβείας και γιατί η  κοινωνική 

στήριξη που λαμβάνουν οι έφηβοι με προβλήματα όρασης από τους καθηγητές και τους 

συμμαθητές τους αποτελεί καταλύτη για την ευημερία και τη μετέπειτα ζωή τους. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εργασίας και της θεωρητικής 

θεμελίωσης της  μελέτης προκύπτουν και παρατίθενται τα διερευνητικά ερωτήματα. Το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τις δύο βασικότερες κατηγορίες της κοινωνικής 

στήριξης, την πρακτική και τη συναισθηματική. Διερευνάται ποια από τις δύο μορφές 

παρέχεται περισσότερο από τους βλέποντες συμμαθητές και τους καθηγητές στη 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προς στους μαθητές με προβλήματα όρασης και ποιοι από 

τους δύο την παρέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά 

το πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι έφηβοι μαθητές με οπτική αναπηρία ή τύφλωση την 

κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν από τους συμμαθητές, τους καθηγητές και το 

προσωπικό του σχολείου και κατά πόσο αυτό είναι σημαντικό για αυτούς. Τέλος, η τρίτη 

βασική επιδίωξη της έρευνας είναι σε ποιο βαθμό η στήριξη που θεωρούν ότι παρέχουν 

τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος γίνεται εξίσου αντιληπτή από τους ίδιους τους 

μαθητές με προβλήματα όρασης. 

Στη συνέχεια της εργασίας παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την εκπόνηση της έρευνας και τη διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων. Οι 

συμμετέχοντες αποτελούνται από βλέποντες μαθητές ηλικίας 13-18 ετών, οι οποίοι 

είχαν στην τάξη του σχολείου τους συμμαθητή-τρια/ές-τριες με οπτική αναπηρία ή 

τύφλωση, από τους καθηγητές των τάξεων αυτών και τέλος, από τους ίδιους τους 

μαθητές με προβλήματα όρασης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η 

τροποποιημένη έκδοση του ερωτηματολογίου για Έλληνες ενήλικες που δημιούργησαν 

οι Papakonstantinou και Papadopoulos (2010), και το ερωτηματολόγιο Child and 

Adolescent Social Support Scale (CASSS· Malecki et al., 1999) και συγκεκριμένα η Level 2 

έκδοση, που αφορά μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Για την ολοκλήρωση του πονήματος καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβατά με τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και τις ερευνητικές υποθέσεις που είχαν προκύψει κατά 

τη θεωρητική θεμελίωση. Από την έρευνα λοιπόν προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι 

καθηγητές παρέχουν σε σημαντικό βαθμό περισσότερη συναισθηματική στήριξη, σε 

σχέση με την πρακτική στήριξη, στους μαθητές με προβλήματα όρασης, ενώ το ίδιο δεν 
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ισχύει και για τους βλέποντες συμμαθητές, οι οποίοι παρέχουν περισσότερη πρακτική 

στήριξη στους συμμαθητές τους. Επιπλέον, συγκρίνοντας καθηγητές και βλέποντες 

συμμαθητές, οι καθηγητές παρέχουν περισσότερη κοινωνική στήριξη, τόσο πρακτική όσο 

και συναισθηματική, σε σχέση με τους συμμαθητές, και τέλος  οι μαθητές με τύφλωση 

λαμβάνουν περισσότερη πρακτική στήριξη από τους συμμαθητές τους εν συγκρίσει με 

τους μαθητές με μειωμένη όραση.  

Επαληθεύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, το ερωτηματολόγιο Child and 

Adolescent Social Support Scale (CASSS· Malecki et al., 1999), το οποίο συμπληρώθηκε 

από τους μαθητές με προβλήματα όρασης, έδειξε ότι οι έφηβοι με προβλήματα όρασης 

αξιολογούν πως δέχονται εμφανώς περισσότερη κοινωνική στήριξη από τους καθηγητές 

τους, ενώ με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι βλέποντες συμμαθητές και το προσωπικό 

του σχολείου. Ανάλογη είναι και η αξιολόγησή τους για το πόσο σημαντική είναι στήριξη 

που δέχονται, αξιολογώντας τη στήριξη από τους καθηγητές τους ως μακράν τη 

σημαντικότερη για αυτούς. 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στοχεύει να γνωρίσουμε 

καλύτερα τους εφήβους με τύφλωση και οπτική αναπηρία και συγκεκριμένα τον τρόπο 

που μπορούν να δεχτούν τη βοήθεια από το σχολικό τους περιβάλλον με ευχαρίστηση. 

Αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νέων με 

προβλήματα όρασης. 
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Θεωρητική Θεμελίωση της Έρευνας- Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Κοινωνική Στήριξη: Ορισμοί, Πηγές και Κυριότερες  Διαχωρίσεις 

 

Σύμφωνα με έρευνες η κοινωνική στήριξη αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη 

ανάγκη (Chien-Huey Chang & Schaller, 2000), ομοίως και η δημιουργία κοινωνικών 

δεσμών και σχέσεων (Reis, Collins, & Bersheid, 2000· Tardy, 1985). Για το λόγο αυτό, εδώ 

και πολλές δεκαετίες, διενεργούνται έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση του τί ακριβώς 

ορίζει την κοινωνική στήριξη, από πού τη λαμβάνουμε, ποιές μορφές μπορεί να πάρει 

και ποιές διαχωρίσεις επιδέχεται. Στο παρόν κεφάλαιο πρόκειται να γίνει ενδελεχής 

παράθεση των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη διερεύνηση των 

παραπάνω ερωτημάτων.  

Αρχικά, αναφορικά με το τί ορίζεται ως κοινωνική στήριξη, αρκετοί είναι οι 

ερευνητές, οι οποίοι επιχείρησαν να διατυπώσουν κάποιον ορισμό με σκοπό την 

επεξήγηση του εν λόγω όρου. Από τις πρώτες προσπάθειες αποτελεί εκείνη του Cobb 

(1976), σύμφωνα με τον οποίο, η κοινωνική στήριξη αφορά τη διαδικασία λήψης 

πληροφοριών, οι οποίες αποτελούνται από τρία στάδια, ώστε πρώτον, το άτομο να 

νιώσει ότι είναι αγαπητό, δεύτερον, ότι αξίζει και χαίρει εκτίμησης και τρίτον, ότι ανήκει 

σε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο. Τα μετέπειτα έτη, ο Robertson (1988), 

υποστήριξε ότι ο όρος κοινωνική στήριξη συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες και τη 

βοήθεια που προσφέρονται προς το άτομο, με σκοπό τη βοήθεια για την επίλυση ενός 

ζητήματος. Ενώ, οι Tilden, Hirsch και Nelson (1994), όρισαν την κοινωνική στήριξη ως τη 

διαθεσιμότητα ενός ατόμου να παρέχει προς σε κάποιον άλλο βοήθεια ή γενικότερα τις 

υποστηρικτικές συμπεριφορές μέσα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, 



17 
 

συμπεριλαμβανομένου της πρόβλεψης για συναισθηματική στήριξη αλλά και την 

επιβεβαίωση με την απτή-χειροπιαστή βοήθεια. 

Συνεχίζοντας με την καταγραφή των βασικότερων ορισμών της κοινωνικής 

στήριξης, οι Colvin, Cullen και Vander Ven (2002, σ. 20), υποστήριξαν για την κοινωνική 

στήριξη ότι αποτελεί την «παροχή βοήθειας από την κοινωνία, τα κοινωνικά δίκτυα και 

τους εμπιστευτικούς εταίρους, με σκοπό την κάλυψη πρακτικών και συναισθηματικών 

αναγκών του ατόμου». Επιπλέον, σύμφωνα με τον Yildirim (2007), η κοινωνική στήριξη 

περιγράφεται ως η κοινωνική και ψυχολογική βοήθεια που παρέχεται στο άτομο από το 

περιβάλλον του. Τέλος, πρόσφατα οι Papakonstantinou και Papadopoulos (2009, σ. 393), 

υποστήριξαν ότι: «ο όρος κοινωνική στήριξη αναφέρεται στον τύπο της 

ενίσχυσης/βοήθειας, που το άτομο λαμβάνει ή προσδοκά ότι θα λάβει από μονάδες ή 

ομάδες του κοινωνικού περιγύρου».  

Η κοινωνική στήριξη είναι δυνατόν να παρέχεται προς το άτομο που τη λαμβάνει 

από πολλαπλές πηγές. Ορισμένες πηγές κοινωνικής στήριξης, οι οποίες αφορούν την 

ηλικιακή ομάδα που εξετάζει η παρούσα εργασία, δηλαδή την εφηβεία, αποτελούν οι 

γονείς, οι καθηγητές, οι στενοί φίλοι οι συμμαθητές και το προσωπικό του σχολείου 

(Malecki & Demaray, 2002), ενώ άλλοι ερευνητές προσθέτουν και τα κοινωνικά ιδρύματα 

(Colvin et al., 2002). Ωστόσο, πρωταρχικός και καίριας σημασίας πάροχος κοινωνικής 

στήριξης θεωρείται η οικογένεια (Sarason, Sarason, & Pierce, 1990). Σύμφωνα με τον 

Boyce (1985), η οικογένεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην παροχή κοινωνικής 

στήριξης, από όπου το άτομο λαμβάνει  τις πρώτες εμπειρίες στη ζωή του αναφορικά με 

αυτόν το τομέα. Επιπρόσθετα, οι Masten, Best και Garmezy (1990), υποστήριξαν ότι τα 

παιδιά, από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής τους, πρέπει να αναπτύξουν ισχυρή 

υποστηρικτική σχέση τουλάχιστον με ένα ενήλικα, ανεξαρτήτως εάν αυτός προέρχεται 
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από το στενό οικογενειακό περιβάλλον ή όχι, ώστε να συντελεστεί η υγιής κοινωνική 

τους ενσωμάτωση στα μετέπειτα στάδια της ζωής τους. Τέλος, αναφορικά με τις πηγές 

κοινωνικής στήριξης που αφορούν άμεσα την παρούσα έρευνα, οι Cause και Srebnik 

(1990), διαχωρίζουν τους παρόχους κοινωνικής στήριξης των εφήβων με προβλήματα 

όρασης σε επίσημους και ανεπίσημους. Το επίσημο δίκτυο παροχής κοινωνικής στήριξης 

αποτελείται από τους καθηγητές, το προσωπικό του σχολείου και άλλους επαγγελματίες 

που ενδεχομένως ασχολούνται με τον έφηβο που παρουσιάζει την οπτική αναπηρία, ενώ 

αντίστοιχα, το ανεπίσημο δίκτυο παροχής κοινωνικής στήριξης αποτελείται από το 

ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, τους φίλους και τους συμμαθητές. 

Λόγω της ποικιλότητας που παρουσιάζει η κοινωνική στήριξη, οι έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό το διαχωρισμό και την οριοθέτησή της σε κατηγορίες 

είναι πολλές (Paulsen & Berg, 2016). Από τις πρώτες προσπάθειες  διαχωρισμού της 

κοινωνικής στήριξης σε κατηγορίες αποτελεί εκείνη του House (1981), σύμφωνα με τον 

οποίο η κοινωνική στήριξη χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Λίγα χρόνια αργότερα την ίδια 

άποψη διατύπωσαν και οι Cohen και Wills (1985). Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες  η 

κοινωνική στήριξη αποτελείται από τις εξής τρεις κατηγορίες: α) τη συναισθηματική 

στήριξη, β) την πρακτική στήριξη και γ) τη στήριξη της πληροφορίας-ενημέρωσης. Την 

ίδια εποχή παράλληλα ο Tardy (1985), διατύπωσε τη δική του θεωρία, η οποία 

διαχωρίζει την κοινωνική στήριξη σε πέντε κατηγορίες που αφορούν: α) την κατεύθυνση 

της στήριξης, εάν δηλαδή η στήριξη παρέχεται ή λαμβάνεται, β) την διάθεση, εάν οι 

υποστηρικτικές συμπεριφορές επιβάλλονται-επιτάσσονται από κάπου ή διατίθενται με 

προθυμία από τους παροχείς, γ) το περιεχόμενο, εάν δηλαδή η στήριξη που παρέχεται 

είναι συναισθηματική, απτή, περιέχει συμβουλές και πληροφορίες ή αξιολογεί τον δέκτη 

της, δ) το δίκτυο, δηλαδή τις πηγές-τους παροχείς της κοινωνικής στήριξης και τέλος, ε) 
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την περιγραφή και αξιολόγηση που αφορά επί της ουσίας το πώς το άτομο περιγράφει 

και αξιολογεί την κοινωνική στήριξη που παρέχει ή λαμβάνει αντίστοιχα. 

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Birch (1998), διαχώρισε την κοινωνική στήριξη σε 

τέσσερις κατηγορίες. Αναφέρθηκε πρώτον, στη συναισθηματική στήριξη, δεύτερον, στη 

στήριξη της πληροφορίας-ενημέρωσης, τρίτον, στην πρακτική και υλική στήριξη και 

τέταρτον, στη στήριξη της αξιολόγησης-ανατροφοδότησης. Τέλος, οι πιο σύγχρονοι 

ερευνητές διαχώρισαν την κοινωνική στήριξη σε δύο βασικές κατηγορίες τη 

συναισθηματική και την πρακτική στήριξη (Cullen, 1994), οι οποίες αποτελούν και τις 

κατηγορίες που πρόκειται να εξεταστούν στην παρούσα έρευνα. Αρκετοί είναι εκείνοι οι 

ερευνητές, οι οποίοι εντάσσουν στη συναισθηματική στήριξη και την πληροφόρηση 

(Gjesfjeld, Greeno, & Kim, 2008· Holden, Hockey, Wares, & Dobson, 2014). Ωστόσο, η 

συναισθηματική στήριξη σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει εκδηλώσεις ανθρώπινου 

ενδιαφέροντος και παροχή συναισθημάτων όπως είναι η αγάπη, η φροντίδα, η 

υποστήριξη, η κατανόηση και η επιβεβαίωση της αξίας του ατόμου από ανθρώπους που 

είναι έμπιστοι, πρόθυμοι και διαθέσιμοι να προσφέρουν βοήθεια (Chien-Huey Chang & 

Scaller, 2000· Cullen, 1994). Από την άλλη πλευρά, η πρακτική στήριξη αφορά την 

χειροπιαστή βοήθεια με σκοπό την εκπλήρωση των καθημερινών αναγκών του ατόμου, 

η οποία συμπεριλαμβάνει την παροχή χρηματικής βοήθειας και υλικών αγαθών (Chien- 

Huey Chang & Scaller, 2000· Cullen, 1994· Kahn & Antonucci, 1980). 

Ολοκληρώνοντας τους κυριότερους διαχωρισμούς της κοινωνικής στήριξης, 

κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί πως η κοινωνική στήριξη, τόσο η πρακτική όσο και η 

συναισθηματική, επιδέχεται άλλες δύο κατηγοριοποιήσεις, τη προσδοκώμενη και τη 

ληφθείσα κοινωνική στήριξη (Hobfoll, 2009· Thoits, 2011). Όσον αφορά την 

προσδοκώμενη στήριξη, αποτελεί την πεποίθηση ότι το άτομο πρόκειται να λάβει την 
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απαιτούμενη βοήθεια, αγάπη, σεβασμό και ενδιαφέρον όταν τα χρειαστεί (Baser, 2006· 

Lindorff, 2005), ενώ, η ληφθείσα στήριξη αποτελεί τη στήριξη που το άτομο στην 

πραγματικότητα λαμβάνει σε παρόντα ή σε παρελθόντα χρόνο (Kef, 1997).  
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Θετικές Επιδράσεις της Κοινωνικής Στήριξης 

 

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες 

με σκοπό να αποδείξουν την άμεση συνάρτηση των κοινωνικών δικτύων και της 

κοινωνικής στήριξης με τη σωματική και κυρίως τη ψυχική ευεξία του ατόμου (Cohen & 

Wills, 1985· Sarason, Sarason, & Pierce, 1990). Η ανάγκη μας για κοινωνικές επαφές και 

σχέσεις θεωρείται θεμελιώδης για την ανθρώπινη ψυχολογία (Reis, Collins, & Berscheid, 

2000), ενώ η ύπαρξη και η ποιότητα των σχέσεων αυτών καθοριστική για τη σωματική 

και ψυχολογική ευημερία του ατόμου (Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000· 

Cohen, 1992), δεδομένου ότι η κοινωνική στήριξη είναι ικανή να μειώσει τα ψυχικά 

τραύματα (Cohen & Wills, 1985· Cullen, 1994). Οι επιδράσεις όμως της κοινωνικής 

στήριξης, τόσο της πρακτικής όσο και της συναισθηματικής, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

ποικίλουν, όπως επίσης ποικίλουν και οι αντιλήψεις, και συγκεκριμένα των εφήβων που 

εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, για το ποιές συμπεριφορές θεωρούνται 

υποστηρικτικές και ποιές όχι (Demaray & Malecki, 2003). Από τη μία πλευρά, υπάρχει 

πληθώρα ερευνών που αποδεικνύει ότι τα άτομα με μεγάλο κοινωνικό δίκτυο, τα οποία 

έχουν επίγνωση της κοινωνικής στήριξης που πρόκειται να λάβουν από αυτό, 

εμφανίζονται να είναι πιο υγιή σωματικά και να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος τους 

όταν βρίσκονται υπό συνθήκες έντονης πίεσης (Cohen & Wills, 1985· House, Landis, & 

Umberson, 1988· House, Umberson, & Landis, 1988). Από την άλλη πλευρά, μελέτες 

φανερώνουν ότι οι χειροπιαστές πράξεις κοινωνικής στήριξης μπορούν να έχουν 

ορισμένες φορές και αρνητικές επιπτώσεις (Barrera, 1986· Bolger, Zuckerman, & Kessler, 

2000· Coyne & Bolger, 1990). 
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Αναφορικά με το θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής στήριξης, όπως ήδη 

αναφέρθηκε σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση υγιούς ψυχολογίας (Cimarolli & Wang, 

2006· Cullen, 1994), τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την ενεργοποίηση του 

εσωτερικού κέντρου ελέγχου του ατόμου (Mallinckrodt & Fretz, 1988). Παράλληλα 

έρευνες αποδεικνύουν θετική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Demaray & Elliot, 2001· Demaray & Malecki, 2002), καθώς και 

της αυτοαντίληψης (Demaray & Malecki, 2002· Rothman & Cosden, 1995), με σημαντικά 

μειωμένες πιθανότητες τα άτομα που δέχονται θετική κοινωνική στήριξη να εμφανίσουν 

ασθένειες (Shulman, 1993) είτε ψυχικές είτε σωματικές. Τα παραπάνω υποστηρίζουν σε 

έρευνα τους και ο Jou και ο Fukada (2002), σύμφωνα με τους οποίους, τα άτομα που 

λαμβάνουν υψηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης αντίστοιχα εμφανίζουν ευεξία και 

μακροζωία, ενώ παράλληλα οι ίδιοι κάποια χρόνια νωρίτερα υποστήριξαν τη θετική 

συσχέτιση της κοινωνικής στήριξης και με την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου 

(1994).  

Αρκετές έρευνες έχουν διενεργηθεί εστιάζοντας στις θετικές επιδράσεις της 

κοινωνικής στήριξης συγκεκριμένα προς την ηλικιακή ομάδα που εξετάζει η παρούσα 

έρευνα, εκείνη των εφήβων. Υποστηρίζεται ότι η κοινωνική στήριξη ωφελεί τους 

εφήβους βελτιώνοντας τη γενικότερη ψυχολογική τους κατάσταση, μειώνοντας τα 

ψυχολογικά τους προβλήματα (Cohen & Wills, 1985) και επηρεάζοντας θετικά τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις (Gilman & Huebner, 2006). Σύμφωνα με τους Barrera, 

Sandler και Ramsay (1981), οι έφηβοι που λαμβάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό κοινωνική 

στήριξη εμφανίζουν σπανιότερα συμπτώματα έντονης ανησυχίας, άγχους, καθώς και 

συμπτώματα κατάθλιψης, σε σχέση με αυτούς που λαμβάνουν ανεπαρκή κοινωνική 

στήριξη. Τα ίδια επιβεβαιώνουν σε μετέπειτα έρευνα τους και οι Demaray και Malecki 
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(2002), σύμφωνα με τους οποίους τα υψηλά επίπεδα ληφθείσας κοινωνικής στήριξης 

μειώνουν τα συμπτώματα αρνητικής ψυχολογίας στους εφήβους, όπως είναι η 

κατάθλιψη, το άγχος και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική 

στήριξη αποτελεί γι’ αυτούς σημαντική πηγή άντλησης θετικής ενέργειας και ευεξίας. 

Τέλος, οι έφηβοι, οι οποίοι λαμβάνουν υψηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης, σπανίως 

εμφανίζουν προβλήματα στη προσαρμογή τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή με 

οποιαδήποτε κατάσταση (Compas, Slavin, Wagner, & Vannatta, 1986). 
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Αρνητικές Επιδράσεις της Κοινωνικής Στήριξης 

 

Η κοινωνική στήριξη εμφανίζει δύο όψεις. Πέραν από τις προαναφερθείσες 

θετικές μορφές της κοινωνικής στήριξης και το θετικό αντίκτυπο που αυτές 

συνεπάγονται, έχει πλέον αναγνωριστεί και η ύπαρξη αρνητικών μορφών κοινωνικής 

στήριξης, καθώς και η σημαντικότητα των επιδράσεων που αυτές προκαλούν στο άτομο 

που λαμβάνει τη στήριξη (Coyne & DeLongis, 1986).  

Οι κυριότερες μορφές αρνητικής κοινωνικής στήριξης αποτελούν η έλλειψη 

ενσυναίσθησης και ευαισθησίας από τους παρόχους της βοήθειας (Chien-Huey Chang & 

Schaller, 2000), η εχθρική συμπεριφορά, η έλλειψη υπομονής, η έντονη 

παρεμβατικότητα και η χλεύη προς το άτομο που λαμβάνει τη στήριξη (Ruehlman & 

Karoly, 1991). Επίσης, αρνητική μορφή κοινωνικής στήριξης θεωρείται και η 

υπερπροστατευτικότητα (Cimarolli, 2002· Cimarolly & Boerner, 2005· Thompson, 

Galbraith, Thomas, Swan, & Vrungos, 2002). Η υπερπροστατευτικότητα ορίζεται ως «η 

παροχή υπερβολικής βοήθειας προς έναν άρρωστο ενήλικα, η οποία τον οδηγεί στο να 

χάνει την αυτονομία του, καθώς και η προστασία του από κάθε είδους στρεσογόνο 

παράγοντα και σε γενικές γραμμές, η μη λήψη συμπεριφοράς ανάλογης με εκείνη που 

αρμόζει σε έναν ενήλικα» (Thompson & Sobolew-Shubin, 1993b, σ. 87). Τέλος, αρνητική 

μορφή κοινωνικής στήριξης συνιστά και η υπερτίμηση ή αντίστοιχα υποτίμηση των 

δυνατοτήτων του ατόμου που δέχεται τη βοήθεια, ειδικότερα όταν αυτή αφορά άτομο 

με αναπηρία, όπως η οπτική (Cimarolly & Boerner, 2005). Δηλαδή, το να μη γνωρίζει ο 

πάροχος της στήριξης ποιές είναι οι πραγματικές δυνατότητες του ατόμου, καθώς επίσης 

και το πότε, το πόσο και το ποιός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να βοηθήσει (Horowitz, 

Goodman, & Reinhardt, 2004). 
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Πέραν όμως των προαναφερθέντων εμφανών μορφών, πρόσφατες έρευνες 

αποκαλύπτουν νέες πτυχές αναφορικά με την αρνητική κοινωνική στήριξη. Πιο 

συγκριμένα, σύμφωνα με τους Bolger, Zuckerman και Kessler (2000), η παροχή 

κοινωνικής στήριξης με έκδηλο και εμφανή τρόπο ενδεχομένως να έχει αρνητική 

επίδραση στη ψυχολογία του ατόμου που λαμβάνει τη στήριξη. Στην έρευνα τους 

επισημαίνουν ότι η κοινωνική στήριξη γίνεται πιο αποτελεσματική είτε στην περίπτωση 

που παρέχεται εν αγνοία του ατόμου που λαμβάνει τη στήριξη, είτε στην περίπτωση που 

ο παραλήπτης της στήριξης έχει μεν επίγνωση, ωστόσο πραγματοποιείται με ιδιαίτερη 

λεπτότητα, ώστε να μην θεωρείται επί της ουσίας στήριξη. Για το λόγο αυτό διαχώρισαν 

την κοινωνική στήριξη σε «ορατή» (visible) και «αόρατη» (invisible) (Bolger, Zuckerman, 

& Kessler, 2000), και σε μετέπειτα έρευνα των Bolger και Amarel (2007), αποδείχτηκε ότι 

η «ορατή» στήριξη είναι είτε αναποτελεσματική, είτε επιδεινώνει τη ψυχολογία του 

ατόμου που λαμβάνει τη στήριξη. Επιπροσθέτως, η μελέτη έδειξε ότι η «αόρατη» 

στήριξη, τόσο η πρακτική και όσο και η συναισθηματική, μειώνει εμφανώς τη 

ψυχολογική πίεση του ατόμου που λαμβάνει τη στήριξη, εν συγκρίσει τόσο με την 

«ορατή» στήριξη, όσο και με την παντελή έλλειψη παροχής κοινωνικής στήριξης (Bolger 

& Amarel, 2007). 

Η αρνητική κοινωνική στήριξη λοιπόν, η οποία εμφανίζεται με τις μορφές που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, δύναται να είναι επιζήμια για την πνευματική και τη ψυχική 

υγεία του ατόμου (Reinhardt, 2001), καθώς είναι τεκμηριωμένο ότι οι αρνητικές μορφές 

κοινωνικής στήριξης είναι άμεσα συνδεδεμένες με συμπτώματα κατάθλιψης (Guerette & 

Smedema, 2011). Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί με σκοπό τη 

διερεύνηση των επιδράσεων που μπορεί να επιφέρει η αρνητική κοινωνική στήριξη 

στους εφήβους, οι οποίοι αποτελούν και την ηλικιακή ομάδα που εξετάζει η παρούσα 
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έρευνα. Σύμφωνα με έρευνες η αρνητική κοινωνική στήριξη ορισμένες φορές επιφέρει 

στους νέους αντικοινωνική συμπεριφορά (Licitra-Kleckler & Waas, 1993). Το ίδιο 

υποστηρίζουν σε έρευνά τους και οι  Kashani, Canfield, Borduin, Soltys και Reid (1994),  

οι οποίοι προσέθεσαν πως πέραν της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η αρνητική 

κοινωνική στήριξη σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα στη προσαρμογή των εφήβων, 

καθώς επίσης και στο γεγονός ότι εύκολα αναπτύσσουν το αίσθημα της απόγνωσης και 

της απελπισίας. Επιπλέον, η ανεπάρκεια στη λήψη κοινωνικής στήριξης αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην εμπλοκή των εφήβων με τη χρήση ουσιών  ή τη διάπραξη 

εγκλημάτων (Mason, 2004· Holt & Espelage, 2005). Ενώ τέλος, οι Demaray και Malecki 

(2002b), συνέδεσαν τα χαμηλά ποσοστά ή την αρνητική κοινωνική στήριξη που 

λαμβάνουν οι έφηβοι από τους συνομηλίκους τους με την εμφάνιση άγχους, 

κατάθλιψης, αποξένωσης και δυσκολία στην προσαρμογή τους με το ευρύτερο 

περιβάλλον. Ωστόσο, αναλυτικότερα για τους εφήβους και την κοινωνική στήριξη από 

τους συνομηλίκους και το σχολικό περιβάλλον θα υπάρξει ενδελεχής αναφορά στη 

συνέχεια της θεωρητικής θεμελίωσης της εργασίας. 
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Έφηβοι με Προβλήματα Όρασης και Αναγκαιότητα Κοινωνικής 

Στήριξης  

 

Η εφηβεία είναι το μεταβατικό στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου τα νεαρά 

αγόρια και κορίτσια αναζητούν την ταυτότητά τους και παράλληλα αποζητούν την 

αυτονομία τους, μη έχοντας ουσιαστική επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων τους. 

Οι έφηβοι, από τη μία πλευρά έχουν την ανάγκη να επιβληθούν και να επαναστατήσουν, 

ενώ την ίδια στιγμή φοβούνται να χάσουν την ασφάλεια που τους παρέχει η οικογένειά 

τους (Bruhn & Philips, 1987· Shulman, 1993). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές οι νέοι, λόγω 

της προαναφερθείσας μετάβασης, βασίζονται σε πολύ μικρότερο ποσοστό στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον για παροχή στήριξης (Cheng & Chan, 2004). Σύμφωνα με 

τους Furman  και Buhrmester (1992), πιθανά αίτια αποτελούν η ανάπτυξη κοινών 

ενδιαφερόντων  μεταξύ των συνομηλίκων, η ανάγκη για ανάπτυξη και επικύρωση της 

προσωπικής τους ταυτότητας μέσω της φιλίας και η ανάγκη για αυτονομία από τους 

γονείς, καθώς και οι αυξημένες διαμάχες κατά τη χρονική περίοδο της εφηβείας με 

αυτούς. Αναφορικά με τους εφήβους με προβλήματα όρασης, φαίνονται σε γενικές 

γραμμές να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και να έχουν όμοιες αντιδράσεις σε σχέση 

με τους βλέποντες συνομηλίκους τους.  

Η κοινωνική στήριξη, όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, σχετίζεται 

θετικά γενικότερα με την ψυχολογική υγεία του ατόμου (Thoits, 2011) και ειδικότερα με 

την προσαρμογή στις αναπηρίες (Reinhardt, 2001· Schulz & Schwarzer, 2003) και την 

εφηβεία (Kef, 2002). Σύμφωνα με τους Kef και Dekovic (2004), η κοινωνική στήριξη 

παίζει ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της εφηβείας λόγω των πολλαπλών 

αλλαγών που λαμβάνουν χώρα (Fabes, Karlo, Kupanoff, & Laible, 1999), τόσο εσωτερικά 
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όσο και εξωτερικά του ατόμου. Σε αυτό το στάδιο ζωής, οι νέοι επιθυμούν να μην 

ξεχωρίζουν, να ταιριάζουν σε όλα με τους συνομηλίκους τους  και να παρουσιάζουν όσο 

το δυνατόν λιγότερες ή και καθόλου ιδιαιτερότητες λόγω της οπτικής τους αναπηρίας 

(Kef & Dekovic, 2004). Παρ’ όλη όμως την προσπάθεια που καταβάλουν οι έφηβοι με 

οπτική αναπηρία ή τύφλωση, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να 

ενταχθούν στον κοινωνικό τους περίγυρο, γεγονός που δύναται να επηρεάσει το 

αίσθημα της ευτυχίας και την ψυχοκοινωνική «προσαρμογή» τους. Σύμφωνα με τον 

Tuttle (1987), «προσαρμογή» είναι «η διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

ανταποκρίνεται στις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της ζωής έχοντας ως πρόσθετο 

στρεσογόνο παράγοντα την οπτική αναπηρία». 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  η οπτική αναπηρία είναι δυνατόν να επιφέρει 

μέτρια έως και σημαντικά εμπόδια στην πραγμάτωση των κοινωνικών ρόλων των 

εφήβων, οι οποίοι σχετίζονται με το σχολείο, τη διασκέδαση, την οικογένεια και τους 

φίλους (Lyons, Sullivan, & Ritvo, 1995· Sacks & Wolffe, 1998· Eide & Roysamb, 2002). Οι 

έφηβοι με οπτική αναπηρία έχουν μικρότερο κοινωνικό δίκτυο (Kef, 2002, 2005) και 

λιγότερους στενούς φίλους (Rosenblum, 1998) σε σχέση με τους βλέποντες έφηβους. Το 

ίδιο προκύπτει και από την έρευνα των Huurre, Komulainen και Aro (1996), σύμφωνα με 

την οποία οι έφηβοι με οπτική αναπηρία δυσκολεύονται αισθητά να αποκτήσουν 

καινούριες παρέες, έχουν μικρότερο κοινωνικό κύκλο και λιγότερους στενούς φίλους σε 

σχέση με τους βλέποντες συνομηλίκους τους. Επιπλέον, έχουν λιγότερες εμπειρίες σε 

ραντεβού με το αντίθετο φίλο και γενικότερα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 

σε αρκετούς τομείς της ζωής τους (Huurren κ.ά., 1996). Αντίστοιχα, στον τομέα του 

σχολείου, τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 

συμπερίληψη τους στις γενικές τάξεις των σχολείων και στην πλήρη κοινωνική 
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ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα, καθώς αισθάνονται πως δεν κατέχουν  ισάξια θέση 

με τους βλέποντες συμμαθητές τους μέσα στο σχολείο (Doubt & McColl, 2003).  

Ανακεφαλαιώνοντας, συνδέοντας την εφηβεία με την οπτική αναπηρία και την 

κοινωνική στήριξη προκύπτει η αναγκαιότητα για περισσότερη κοινωνική στήριξη στα 

άτομα με οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της εφηβείας, διότι πέραν του ότι η 

εφηβεία αποτελεί σημαντικό σταθμό στη ζωή του κάθε ατόμου, επιπρόσθετα, οι έφηβοι 

με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην ενσωμάτωση με τον 

κοινωνικό τους περίγυρο στη διάρκεια αυτής λόγω της αναπηρίας. 
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Παροχή Κοινωνικής Στήριξης στους Εφήβους με Προβλήματα Όρασης 

στο Σχολικό Περιβάλλον 

 

Θεωρείται πλέον τεκμηριωμένο ότι οι υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των 

συνομηλίκων στο σχολικό περιβάλλον, της οικογένειας και των «σημαντικών άλλων» 

είναι περισσότερο σημαντικές για την κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη των 

εφήβων με προβλήματα όρασης σε σχέση με τους εφήβους, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν 

κάποια αναπηρία, διότι οι αναπηρίες είναι συνδεδεμένες με την αναγκαιότητα παροχής 

περισσότερης κοινωνικής στήριξης (Kef & Dekovic, 2004). Παρόλο όμως που η 

αναγκαιότητα της κοινωνικής στήριξης στα άτομα με οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας, καθώς και η σημαντικότητα του ζητήματος είναι πλέον τεκμηριωμένη, 

ωστόσο, έρευνες επί του συγκεκριμένου θέματος πρόσφατα ξεκίνησαν  να 

πραγματοποιούνται (Chien-Huey Chang & Schaller, 2000· Huurre, 2000· Kef, 1999, 2002). 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί παράθεση των 

αποτελεσμάτων των σημαντικότερων ερευνών, οι οποίες αφορούν την κοινωνική 

στήριξη των εφήβων με προβλήματα όρασης, έχοντας ως επίκεντρο το σχολικό 

περιβάλλον και τα άτομα που το απαρτίζουν. Στόχος με την ολοκλήρωση του παρόντος 

κεφαλαίου είναι αφ’ ενός να κατοχυρωθεί η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας και 

αφ’ ετέρου μέσω της  παράθεση προηγούμενων μελετών να προκύψουν οι ερευνητικές 

υποθέσεις και τα διερευνητικά ερωτήματα. 

Οι έφηβοι με προβλήματα όρασης είναι πιθανό να βιώσουν κοινωνική 

απομόνωση από τους συνομηλίκους τους, καθώς η οπτική αναπηρία δυσχεραίνει τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και παρέχει μειωμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Huurre, 2000). Έρευνα, η οποία μελέτησε την καθημερινότητα 
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και τις κοινωνικές δραστηριότητες των εφήβων με οπτική αναπηρία στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, έδειξε ότι οι έφηβοι με οπτική αναπηρία περνούν περισσότερο 

χρόνο μόνοι τους σε σχέση με τους βλέποντες συνομηλίκους τους, με αποτέλεσμα να 

πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να αποκτήσουν φιλίες (Sacks & 

Wolffe, 1998). Προς επίρρωση των παραπάνω ισχυρισμών προκύπτουν έρευνες, οι 

οποίες αποδεικνύουν ότι οι έφηβοι με οπτική αναπηρία λαμβάνουν ή προσδοκούν ότι 

πρόκειται να λάβουν χαμηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης από τους συνομηλίκους τους 

και ότι το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο από την αντίστοιχη παροχή κοινωνικής 

στήριξης προς τους βλέποντες εφήβους (Huurre κ.ά., 1999, Kef & Dekovic, 2004).  

Εξετάζοντας πιθανές διαφορές που ενδεχομένως να υπάρξουν στις παραπάνω 

έρευνες αναφορικά με το φύλο, τα αποτελέσματα των ερευνών διχάζονται. Από τη μία 

πλευρά, η έρευνα των Huurre κ.ά. (1999), φανερώνει ότι τα ποσοστά κοινωνικής 

στήριξης προς τα κορίτσια με οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι 

μικρότερα σε σχέση με αυτά των αγοριών. Το αποτέλεσμα αυτό ενδεχομένως να 

μαρτυρεί ότι οι έφηβες με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες 

στο να οικοδομήσουν θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους εν 

συγκρίσει με τα αγόρια εφήβους με οπτική αναπηρία. Σύμφωνα με έρευνα των Pinquart 

και Pfeiffer (2012), πιθανό αίτιο για τη δυσκολία της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης 

των εφήβων κοριτσιών με οπτική αναπηρία αποτελεί το γεγονός ότι συχνά αδυνατούν να 

εναρμονιστούν με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά με την θελκτικότητα. 

Ωστόσο, σε αντίστοιχες έρευνες αποδείχτηκε το αντίθετο αποτέλεσμα, ότι οι έφηβες με 

προβλήματα όρασης δέχονται περισσότερη κοινωνική στήριξη, από τους συμμαθητές και 

τους φίλους τους (Demaray & Malecki, 2002· Frey & Röthlisberger, 1996· Jackson & 

Warren, 2000· Lifrak, McKay, Rostain, Alterman, & O’ Brien, 1997· Schraedley, Gotlib, & 
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Hayward, 1999). Πιθανά αίτια για τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν πρώτον, ότι 

τα κορίτσια ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν καλύτερα την 

κοινωνική στήριξη που τους παρέχεται ή δεύτερον, ότι όντως στην πραγματικότητα 

λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική στήριξη σε σχέση με τα αγόρια. 

Η επιστημονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει αρκετές έρευνες αναφορικά με 

την παροχή κοινωνικής στήριξης στους έφηβους με οπτική αναπηρία από τους 

συνομηλίκους τους. Ωστόσο, περιορισμένες είναι οι έρευνες, οι οποίες αναφέρονται 

αποκλειστικά και μόνο στους συμμαθητές τους, παρόλο που οι έφηβοι με αναπηρίες 

αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα πολλά κοινωνικά προβλήματα στο σχολικό τους 

περιβάλλον (McDougall, DeWit, King, Miller, & Killip, 2004) και που οι σχέσεις τους με 

αυτό, καθηγητές και συμμαθητές, έχουν τη δεδομένη χρονική περίοδο της ζωής τους 

βαρύνουσα σημασία (Lee, Smith, Perry, & Smylie, 1999). 

Σύμφωνα με έρευνα των McDougall κ.ά. (2004), η στάση της πλειοψηφίας των 

βλεπόντων μαθητών προς τους έφηβους συμμαθητές τους με οπτική αναπηρία στον 

Καναδά κυμαίνεται σε μεγάλο ποσοστό από μέτρια έως και θετική, ακολουθεί με μεγάλη 

διαφορά η πολύ θετική στάση, ενώ τέλος, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό των 

συμμαθητών τους, οι οποίοι φανερώνουν πολύ αρνητικές στάσεις απέναντί τους. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα των Papadopoulos και Papakonstantinou (2016), η 

οποία πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα, οι βλέποντες μαθητές 

παρέχουν κατά μέσο όρο «μερικές φορές» έως και «συχνά» πρακτική κοινωνική στήριξη 

στους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης, ενώ αντιστοίχως παρέχουν κατά μέσο 

όρο «συχνά» συναισθηματική στήριξη. Πιθανότερο αίτιο που η συναισθηματική στήριξη 

παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό εν συγκρίσει με την πρακτική ενδεχομένως να αποτελεί 

το γεγονός ότι οι βλέποντες συμμαθητές των μαθητών με προβλήματα όρασης θεωρούν 
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ότι οι συμμαθητές τους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από συναισθηματική και ηθική 

στήριξη, ενώ η πρακτική στήριξη θεωρείται από αυτούς ήσσονος σημασίας.  

Ανακεφαλαιωτικά, οι βλέποντες συμμαθητές των μαθητών με προβλήματα 

όρασης αποδείχτηκαν κατ’ αρχήν πρόθυμοι να στηρίξουν τους συμμαθητές τους σε 

γενικά πρακτικά ζητήματα και να επιδείξουν κατανόηση και προσαρμοστικότητα 

απέναντί τους, ωστόσο, δεν γνωρίζουν απόλυτα τον τρόπο να τους προσφέρουν στήριξη 

σε ορισμένα πιο εξειδικευμένα θέματα (Papadopoulos & Papakonstantinou, 2016). Τα 

παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα προηγούμενης 

έρευνας, η οποία φανέρωσε ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας είτε έχει άγνοια, είτε 

παρερμηνεύει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Papadopoulos, Koustriava, Papakonstantinou, & Koutsoklenis, 2009).  

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι έφηβοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με 

τις βιολογικές και κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στους εαυτούς τους αλλά και στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο. Οι προκλήσεις αυτές 

ενδεχομένως να δυσκολεύουν την  κοινωνική και σχολική τους προσαρμογή και να 

οδηγούν σε μειωμένες σχολικές επιδόσεις (McDougall & Hymel, 1998· McGill, Hughes, 

Alicea, & Way, 2012). Η κοινωνική στήριξη από το σχολικό περιβάλλον ενδεχομένως να 

λειτουργεί κατασταλτικά απέναντι στις δυσκολίες αυτές (Cohen & Wills, 1985), ωστόσο 

λίγα πράγματα γνωρίζουμε συγκεκριμένα για το ρόλο της κοινωνικής στήριξης από τους 

καθηγητές προς τους εφήβους με οπτική αναπηρία. 

Η σχέση μεταξύ μαθητών και καθηγητών εξετάζεται ως ένας καθοριστικός 

παράγοντας για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών και επιπλέον, έχει ποικίλες σχολικές 

και κοινωνικό-συναισθηματικές εκβάσεις που συνδέονται με αυτές. Οι σχέσεις των 

μαθητών με τους καθηγητές τους αδιαμφισβήτητα τους παρέχουν κίνητρα και 
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υποστήριξη, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία τους από ανεπιθύμητες 

εκβάσεις (Crosnoe, Johnson, & Elder, 2004· Wentzel, 1998). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με έρευνες, οι θετικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών σχετίζονται άμεσα με 

χαμηλά ποσοστά συγκρούσεων και αντιθέτως, με υψηλά ποσοστά καλλιέργειας θετικών 

συναισθημάτων  για το σχολείο καθώς και υψηλές σχολικές επιδόσεις (Ladd & Burges, 

2001). Αυτές οι θετικές εκβάσεις βοηθούν στην ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο και το Λύκειο στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές αντιμετωπίζουν σχολικές και 

κοινωνικό-συναισθηματικές προκλήσεις. Σύμφωνα δε με τον Wentzel (1998), οι έφηβοι 

μαθητές, οι οποίοι δέχονται περισσότερη κοινωνική στήριξη, δείχνουν αρκετά 

μεγαλύτερη προσοχή μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενδιαφέρονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό για το σχολείο και επιδιώκουν υψηλότερους κοινωνικούς και 

σχολικούς στόχους. Για το λόγο αυτό, η εδραίωση και συντήρηση θετικών σχέσεων 

μεταξύ μαθητών και καθηγητών αποτελεί καταλύτη για τη σωστή καθοδήγηση των 

μαθητών σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.  

Ωστόσο, οι προαναφερθείσες σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών 

αποτελούνται από ποικίλες μορφές και εκβάσεις, αναλόγως με το πώς παρέχεται η 

κοινωνική στήριξη αλλά και με το φύλο των μαθητών. Οι υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ 

μαθητών και καθηγητών συνηθέστερα περιγράφονται από χαρακτηριστικά θαλπωρής 

και αποδοχής (Brewster & Bowen, 2004), τα οποία έγκεινται στην συναισθηματική 

στήριξη. Παράλληλα όμως, η κοινωνική στήριξη περιέχει την ενημέρωση και την 

αξιολόγηση από τους καθηγητές προς τους μαθητές τους, οι οποίες αφορούν την παροχή 

γνώσεων και ανατροφοδότησης και έγκεινται στην πρακτική στήριξη. Σύμφωνα με τους 

Tennat κ.ά. (2015), η παροχή κοινωνικής στήριξης από τους καθηγητές και ειδικότερα, η 

παροχή συναισθηματικής στήριξης, είναι ιδιαιτέρως καθοριστική για τους εφήβους. 
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Αναφορικά με το φύλο, σύμφωνα με έρευνες τα κορίτσια λαμβάνουν περισσότερη 

κοινωνική στήριξη από τους καθηγητές τους, γεγονός το οποίο έχει αρνητική συσχέτιση 

με εξωτερικευμένες συμπεριφορές, όπως είναι η υπερκινητικότητα, τα προβλήματα στην 

επικοινωνία και την κατάθλιψη, ενώ αντιθέτως, έχει θετική συσχέτιση με τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Για τα αγόρια αντιστρόφως, η κοινωνική στήριξη από τους καθηγητές 

τους φαίνεται να αμβλύνει τις εσωτερικευμένες συμπεριφορές όπως είναι το άγχος και η 

κατάθλιψη (Bokhorst, Sumter, & Westenberg, 2010· Malecki & Demaray, 2003). 

Επομένως, τα  παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η στήριξη από τους 

καθηγητές προς τους μαθητές τους ποικίλει  σε σημαντικότητα και σε εκβάσεις για το 

κάθε φύλο.  

Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο αναφορικά με την κοινωνική στήριξη που 

παρέχεται στους έφηβους μαθητές και ιδιαιτέρως σε αυτούς με οπτική αναπηρία από το 

σχολικό τους περιβάλλον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες 

δεν παρέχονται πληροφορίες στα αποτελέσματα σχετικά με το πώς αξιολογούν οι 

έφηβοι μαθητές τη σημαντικότητα της εκάστοτε μορφής κοινωνικής στήριξης που 

λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. Επομένως, μία επιπλέον πτυχή της κοινωνικής 

στήριξης, στην οποία οι έφηβοι μαθητές μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες 

και αξίζει να ερευνηθεί, είναι συγκεκριμένα το ποιές υποστηρικτικές συμπεριφορές είναι 

σημαντικές γι’ αυτούς (Demaray & Malecki, 2003). Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS· Malecki et al., 1999), 

το οποίο καταγράφει το πώς αξιολογούν οι μαθητές την κοινωνική στήριξη που δέχονται, 

ζητώντας από τους μαθητές όχι μόνο να βαθμολογήσουν τη συχνότητα με την οποία 

δέχονται υποστηρικτικές συμπεριφορές, αλλά και τη σημαντικότητά της έτσι όπως την 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Σύμφωνα με τους  Malecki και Demaray (2002), οι οποίοι 
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χρησιμοποίησαν το CASSS, οι αξιολογήσεις των μαθητών για όλα τα ερωτήματα του 

CASSS κυμαίνονταν μεταξύ του είναι «σημαντικό» έως και «πολύ σημαντικό», 

αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά τον καταλυτικό ρόλο της κοινωνικής στήριξης στις 

ζωές των εφήβων μαθητών. 
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Ερευνητικές Υποθέσεις και Διερευνητικά Ερωτήματα 

 

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη διάρκεια 

της οποίας τεκμηριώθηκαν ο καταλυτικός ρόλος της κοινωνικής στήριξης στις ζωές των 

εφήβων με οπτική αναπηρία, καθώς επίσης και η σημαντικότητα του σχολικού 

περιβάλλοντος (Kef & Dekovic, 2004), προκύπτουν τα διερευνητικά ερωτήματα και οι 

ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας.  

Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα αφορά τις δύο βασικότερες κατηγορίες της 

κοινωνικής στήριξης, την πρακτική και τη συναισθηματική και τη συχνότητα που αυτές 

παρέχονται από τους βλέποντες μαθητές και τους καθηγητές προς τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να εξεταστεί: σε ποιό βαθμό 

παρέχεται η πρακτική και αντίστοιχα η συναισθηματική στήριξη α) από τους καθηγητές 

και β) από τους βλέποντες μαθητές προς τους μαθητές με οπτική αναπηρία σε Γυμνάσιο 

και Λύκειο. Εν συνεχεία, θα υπάρξει γ) σύγκριση ώστε να αποδειχτεί ποια από τις δύο 

ομάδες, οι βλέποντες μαθητές ή οι καθηγητές, παρέχει περισσότερη πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη στους μαθητές με προβλήματα όρασης. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία αναμένεται να αποδειχτεί ότι οι καθηγητές στηρίζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης σε σχέση με τους βλέποντες 

συμμαθητές τους (Pinquart & Pfeiffer, 2013), καθώς έρευνες φανερώνουν χαμηλά 

ποσοστά κοινωνικής στήριξης από τους βλέποντες συνομηλίκους προς τους συμμαθητές 

τους με προβλήματα όρασης (Huurre, 2000· Huurre κ.ά., 1999). Επιπλέον, σύμφωνα με 

έρευνα των Papadopoulos και Papakonstantinou (2016), αναμένεται οι συμμαθητές να 

παρέχουν περισσότερη συναισθηματική στήριξη σε σχέση με την πρακτική. Στο πλαίσιο 

της σύγκρισης πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης θα εξετάσουμε επιπλέον: δ) 
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ενδεχόμενες διαφορές στην παροχή στήριξης μεταξύ των μαθητών με τύφλωση και των 

μαθητών με μειωμένη όραση από τους βλέποντες συμμαθητές τους καθώς επίσης και ε) 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πρακτική και στη συναισθηματική 

στήριξη που παρέχεται μεταξύ των έφηβων μαθητών με προβλήματα όρασης των 

ηλικιακών ομάδων Γυμνασίου και Λυκείου . Σύμφωνα με αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών (Gold, Shaw, & Wolffe, 2010· Kef, 1997) αποδείχτηκε ότι οι τυφλοί έφηβοι 

λαμβάνουν λιγότερη συναισθηματική στήριξη σε σχέση με τους συνομηλίκους τους με 

μειωμένη όραση, αλλά οι διαφορές αυτές δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. Τέλος, 

θα υπάρξει καταγραφή των μορφών κοινωνικής στήριξης που εμφανίζονται συχνότερα 

τόσο από τους βλέποντες συμμαθητές όσο και από τους καθηγητές. 

Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα αφορά το πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι έφηβοι 

μαθητές με μειωμένη όραση ή τύφλωση την κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν από τους 

βλέποντες συμμαθητές, τους καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου και κατά πόσο 

αυτό είναι σημαντικό για τους ίδιους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να 

δείξουν ότι για τους μαθητές με προβλήματα όρασης είναι αρκετά σημαντική η στήριξη 

από το σχολικό περιβάλλον. Η ερευνητική αυτή υπόθεση πηγάζει από προηγούμενη 

έρευνα των Malecki και Demaray (2002), οι οποίοι απέδειξαν ότι όλες οι απαντήσεις των 

μαθητών αναφορικά με τη σημαντικότητα της κοινωνικής στήριξης κυμαίνονταν από το 

«σημαντικό» έως και το «πολύ σημαντικό». 

Τέλος, σκοπό της παρούσας έρευνας δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η 

διερεύνηση της παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, πρακτική και συναισθηματική, από το 

σχολικό περιβάλλον προς τους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης και η 

σημαντικότητας της για αυτούς. Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα αφορά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του πρώτου και του δεύτερου διερευνητικού ερωτήματος. Σε ποιο 
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βαθμό δηλαδή η στήριξη που θεωρούν ότι παρέχουν τα άτομα του σχολικού 

περιβάλλοντος γίνεται εξίσου αντιληπτή και από τους ίδιους τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία. 
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Μεθοδολογία της Έρευνας 

Ερευνητική Στρατηγική 

  

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει την 

κοινωνική στήριξη, η οποία παρέχεται στους έφηβους με προβλήματα όρασης από το 

σχολικό τους περιβάλλον, τους βλέποντες συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Για το 

σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε πειραματική έρευνα σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης. Η 

πειραματική έρευνα αποτελείται από δύο ομάδες συμμετεχόντων α) τους καθηγητές και 

τους διευθυντές των σχολείων και β) τους μαθητές, βλέποντες και με προβλήματα 

όρασης. Για την πραγματοποίηση του ειδικού σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

δύο εργαλεία. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με την ερευνητική μέθοδο που 

ακολουθήθηκε παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 39 καθηγητές, 22 γυναίκες και 17 άντρες, 

ηλικίας 26-61 ετών [μέσος όρος= 43.12, τυπική απόκλιση (SD)= 9.81], 77 βλέποντες 

μαθητές, 37 κορίτσια και 40 αγόρια, ηλικίας 14-18 ετών [μέσος όρος= 15.77 , τυπική 

απόκλιση (SD)= 1.43] και 4 μαθητές με προβλήματα όρασης, 2 κορίτσια και 2 αγόρια, 

ηλικίας 16-19 ετών [μέσος όρος= 17.25 , τυπική απόκλιση (SD)= 1.5]. 

Οι συμμετέχοντες καθηγητές προέρχονται από το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και 

από το 24ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με τις ειδικότητές τους, 5 (12,8%) 

είναι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, 2 Πληροφορικοί (5,1%), 7 Μαθηματικοί (17,9%), 8 

Φιλόλογοι (20,5%), 4 καθηγητές Αγγλικών (10,3%), 3 καθηγητές Γερμανικών (7,7%), 4 

Φυσικοί (10,3%), 3 Χημικοί (7,7%) και 3 καθηγητές Φυσικής Αγωγής (7,7%). Οι καθηγητές 

έχουν στην τάξη τους τουλάχιστον ένα μαθητή-τρια με πρόβλημα όρασης. Εξ’ αυτών οι 

18 (46,2%) είναι καθηγητές στο Γυμνάσιο και οι υπόλοιποι 21 (53,8%) καθηγητές στο 

Λύκειο.  

Παρομοίως, οι βλέποντες μαθητές προέρχονται από το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

και από το 24ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και έχουν στην τάξη τους τουλάχιστον ένα 

μαθητή-τρια με πρόβλημα όρασης. Από τους 77 συμμετέχοντες βλέποντες μαθητές, οι 

33 (42,9%) φοιτούν στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι 20 (60,6%) είναι Β’ Γυμνασίου 

και  οι 13 (39,4%) Γ’ Γυμνασίου. Οι υπόλοιποι 44 (57,1%) φοιτούν στο Γενικό Λύκειο, εκ 

των οποίων οι 19 (43,2%) είναι Α’ Λυκείου και οι 25 (56,8%) Γ’ Λυκείου. 

Τέλος, αναφορικά με τους 4 μαθητές με προβλήματα όρασης, οι 2 (50%) 

προέρχονται από το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και οι άλλοι 2 (50%) από το 24ο Γενικό 

Λύκειο Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές με προβλήματα όρασης κατέταξαν τον εαυτό τους σε 
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μία από τις δύο κατηγορίες: α) άτομο με ολική τύφλωση και β) άτομο με μειωμένη 

όραση. Οι 2 μαθητές (50%) έχουν μειωμένη όραση και οι άλλοι 2 (50%) τύφλωση. Οι 

μαθητές με μειωμένη όραση χρησιμοποιούν για ανάγνωση στο σχολείο κείμενα 

βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης ,ενώ οι μαθητές με τύφλωση το 

σύστημα γραφής και ανάγνωσης μπράιγ.  
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Διαδικασίες και Εργαλεία της Έρευνας 

Ερευνητικά Εργαλεία 

 

Η παρούσα έρευνα διεκπεραιώθηκε με τη βοήθεια δύο ερευνητικών εργαλείων. 

Για την καταγραφή της κοινωνικής στήριξης, πρακτικής και συναισθηματικής που 

παρέχεται από τους βλέποντες συμμαθητές και τους καθηγητές προς τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης, χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη έκδοση του 

ερωτηματολογίου για Έλληνες ενήλικες, το οποίο δόθηκε από τους Παπακωνσταντίνου 

και Παπαδόπουλο και βασίζεται στην έρευνα τους (Papakonstantinou & Papadopoulos, 

2009, 2010), αναφορικά με τα διάφορα είδη κοινωνικής στήριξης στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Αρχικά, το ερωτηματολόγιο των βλεπόντων μαθητών ξεκινάει με την καταγραφή 

των δημογραφικών στοιχείων του ιδίου και του μαθητή με πρόβλημα όρασης για τον 

οποίο απαντάει. Πιο συγκεκριμένα, ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει για το φύλο, 

την ηλικία, το σχολείο φοίτησης, την τάξη, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών του, τον 

αριθμό των τυφλών παιδιών που έχει έρθει σε επαφή και τέλος, εάν είναι στην ίδια τάξη 

με το μαθητή με πρόβλημα όρασης για τον οποίο καλείται να απαντήσει στο 

ερωτηματολόγιο. Αντιστοίχως, απαντάει για το φύλο, την ηλικία, την τάξη, την 

κατάσταση της όρασης, για το εάν κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου, καθώς 

επίσης και για τα μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο μαθητής με πρόβλημα όρασης. 

Εν συνεχεία, ο συμμετέχων μαθητής απαντάει σε συνολικά 36 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 15 αφορούν την πρακτική στήριξη και οι 

21 τη συναισθηματική. Στις ερωτήσεις αυτές ο συμμετέχων μαθητής καλείται να 

βαθμολογήσει σε μία κλίμακα 5 βαθμών, τύπου Likert, από το «καθόλου» έως  το 
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«πάντα» (1= καθόλου, 2= σπάνια, 3= μερικές φορές, 4= συχνά, 5= πάντα) το πόσο συχνά 

παρέχει την στήριξη που περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο στον συμμαθητή του με 

πρόβλημα όρασης. 

 Αντίστοιχα, το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ξεκινάει με την καταγραφή 

των δημογραφικών στοιχείων των ιδίων  και του μαθητή με πρόβλημα όρασης για τον 

οποίο καλούνται να απαντήσουν. Πιο συγκεκριμένα, ο συμμετέχων καθηγητής καλείται 

να απαντήσει για το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα  και τις σπουδές του αναλυτικά, το 

σχολείο που διδάσκει, τα έτη διδασκαλίας, τα έτη διδασκαλίας σε παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα σε παιδιά με προβλήματα όρασης, εάν έχει ή είχε 

στο παρελθόν μαθητές με μειωμένη όραση, τύφλωση ή και τα δύο και τέλος, πόσους 

μαθητές με προβλήματα όρασης έχει την τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, απαντάει για το 

φύλο, την ηλικία, την τάξη, την κατάσταση της όρασης, για το εάν κινείται αυτόνομα 

στους χώρους του σχολείου, καθώς επίσης και για τα μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιεί 

ο μαθητής με το πρόβλημα όρασης για τον οποίο καλείται να απαντήσει στο 

ερωτηματολόγιο.  Οι εκπαιδευτικοί απαντούν σε συνολικά 35 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 17 αφορούν την πρακτική στήριξη και οι 18 τη 

συναισθηματική. Σημειώνεται δε ότι, οι διευθυντές των σχολείων απαντούν σε τρεις 

επιπλέον ερωτήσεις, οι οποίες αναγράφονται με αστερίσκο (*), αναφορικά με την 

πρακτική στήριξη και πιο συγκεκριμένα, με την παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού 

εξοπλισμού , την παροχή συνοδού στο παιδί και τη φροντίδα για ένα προσβάσιμο 

σχολικό περιβάλλον για τα οποία είναι αποκλειστικοί αρμόδιοι. Στις ερωτήσεις αυτές ο 

συμμετέχων καθηγητής καλείται να βαθμολογήσει σε μία κλίμακα 5 βαθμών, τύπου 

Likert, από το «καθόλου» έως  το «πάντα» (1= καθόλου, 2= σπάνια, 3= μερικές φορές, 4= 
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συχνά, 5= πάντα) το πόσο συχνά παρέχει την στήριξη που περιγράφεται στο 

ερωτηματολόγιο στον μαθητή του με πρόβλημα όρασης. 

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ώστε να καταγράψει 

το πώς αξιολογούν οι έφηβοι μαθητές με προβλήματα όρασης την κοινωνική στήριξη 

που δέχονται από το σχολικό περιβάλλον και κατά πόσο είναι σημαντική για αυτούς, 

είναι το Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS; Malecki et al., 1999) και 

συγκεκριμένα η Level 2 έκδοση, η οποία αφορά μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, το 

οποίο δόθηκε μεταφρασμένο στα Ελληνικά από τον επόπτη Καθηγητή. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από συνολικά 36 ερωτήσεις, 12 για κάθε εξεταζόμενη πηγή κοινωνικής 

στήριξης, δηλαδή τους συμμαθητές, τους καθηγητές και το προσωπικό σχολείου των 

μαθητών με πρόβλημα όρασης που απαντούν στο ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση ο 

συμμετέχων μαθητής με πρόβλημα όρασης καλείται να δώσει δύο απαντήσεις, μία 

αναφορικά με την συχνότητα και μία αναφορικά με τη σημαντικότητα. Αρχικά, 

βαθμολογεί το πόσο συχνά λαμβάνει την υποστήριξη που περιγράφεται σε μία κλίμακα 

6 βαθμών, τύπου Likert, από το «ποτέ» μέχρι το «πάντα» (1= ποτέ, 2= σχεδόν ποτέ, 3= 

μερικές φορές, 4= τις περισσότερες φορές, 5= σχεδόν πάντα, 6= πάντα) και εν συνεχεία, 

βαθμολογεί το πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη  αυτή για τον ίδιο σε μία κλίμακα 3 

βαθμών, τύπου Likert,  από το «όχι σημαντικό» έως το «πολύ σημαντικό» (1= όχι 

σημαντικό, 2= σημαντικό, 3= πολύ σημαντικό). 
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Διαδικασία της Έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στο 24ο Γενικό 

Λύκειο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και συγκεκριμένα 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων έγινε με γνώμονα 

ότι στα δύο σχολεία φοιτούσαν μαθητές με προβλήματα όρασης, οι οποίοι δεν 

παρουσίαζαν κάποια άλλη αναπηρία και παρακολουθούσαν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα της γενικής τάξης, πλην λίγων ωρών την εβδομάδα που παρακολουθούσαν 

μαθήματα σε τμήμα ένταξης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρειάστηκε να 

ληφθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία 

επέτρεπε τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στα δύο συγκεκριμένα προαναφερθέντα 

σχολεία. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη επαφή με τους διευθυντές των 

σχολείων ώστε να υπάρξει συγκεκριμένη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό του 

δείγματος και περαιτέρω συνεννόηση για τη διεξαγωγή της έρευνας αναφορικά με τις 

ημέρες και ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Βασική επιδίωξη 

αποτελούσε η αποφυγή της παραμικρής παρακώλησης του σχολικού προγράμματος και 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πριν από την έναρξη της έρευνας δόθηκαν από τους 

διευθυντές των σχολείων στους  βλέποντες μαθητές και στους μαθητές με προβλήματα 

όρασης του Γυμνασίου και του Λυκείου έντυπα ενυπόγραφης συγκατάθεσης γονέων, με 

τα οποία θα πιστοποιούσαν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ότι έχουν λάβει γνώση 

και συμφωνούν με τη συμμετοχή του παιδιού τους στην παρούσα έρευνα. Οι διευθυντές 

έδωσαν περιθώριο μιάμισης εβδομάδας στους μαθητές να επιστρέψουν τα έντυπα 

ενυπόγραφης συγκατάθεσης, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν αυστηρά μόνο οι μαθητές, 
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οι οποίοι προσκόμισαν το έντυπο συγκατάθεσης υπογεγραμμένο από τον γονέα ή/και 

κηδεμόνα τους. 

 Όσον αφορά τη διαδικασία της έρευνας με τους βλέποντες μαθητές, όσοι από 

αυτούς προσκόμισαν το έντυπο συγκατάθεσης υπογεγραμμένο, συγκεντρώθηκαν από 

τον/την διευθυντή-τρια του εκάστοτε σχολείου σε μεγάλες ομάδες ανά τάξεις ,εντός του 

ωρολογίου προγράμματος, σε διδακτική ώρα και μέρα που υπέδειξε ο/η διευθυντής του 

σχολείου, κατά προσέγγιση δέκα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Η 

διαδικασία είχε ως εξής: Αρχικά, ο/η διευθυντής ενημέρωσε προφορικά τους βλέποντες 

μαθητές για το σκοπό της έρευνας και για τη διαδικασία συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και στη συνέχεια οι μαθητές ρωτήθηκαν εάν θέλουν να λάβουν μέρος 

σε αυτή, αφού πρώτα είχε γίνει ξεκάθαρο στους συμμετέχοντες ότι θα διασφαλιστεί η 

ανωνυμία τους και ότι έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της. Ενώ υπήρξαν αρκετοί μαθητές, οι οποίοι δεν 

προσκόμισαν το έντυπο συγκατάθεσης υπογεγραμμένο, ωστόσο σε αυτή τη φάση της 

διαδικασίας της έρευνας δεν αποχώρησε κανένας μαθητής. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν 

τα ερωτηματολόγια στους βλέποντες μαθητές, στους οποίους δόθηκε χρόνος από πέντε 

έως δέκα λεπτά για τη συμπλήρωση και παράδοση του ερωτηματολογίου τους. 

Όσον αφορά τη διαδικασία της έρευνας με τους μαθητές με προβλήματα  όρασης, 

οι τέσσερις από τους πέντε μαθητές προσκόμισαν στο σχολείο το έντυπο συγκατάθεσης 

υπογεγραμμένο από τον γονέα και κηδεμόνα τους. Πάλι κατόπιν συνεννόησης με 

τον/την διευθυντή-τρια του εκάστοτε σχολείου και σε διδακτική ώρα του τμήματος 

ένταξης συμπλήρωσαν ο καθένας ατομικά σε μία τάξη παρουσία του ερευνητή και μόνο 

το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο των μαθητών με πρόβλημα όρασης, καθώς οι ερωτήσεις 

του CASSS αφορούσαν τον διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο ερευνητής 
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αφού πρώτα  ενημέρωσε προφορικά τον εκάστοτε μαθητή με οπτική αναπηρία για το 

σκοπό της έρευνας, καθώς και για τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 

στη συνέχεια ο μαθητής ρωτήθηκε εάν επιθυμεί να λάβει μέρος σε αυτή, αφού πρώτα 

είχε γίνει ξεκάθαρο από τον ερευνητή ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία του και ότι έχει 

το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της 

έρευνας. Κανένας από τους τέσσερις μαθητές με οπτική αναπηρία δεν αποχώρησε ή 

διέκοψε τη διαδικασία. Ο ερευνητής διάβασε ο ίδιος τις ερωτήσεις στον καθένα μαθητή 

με πρόβλημα όρασης ξεχωριστά  χάριν ευκολίας και συμπλήρωσε τις απαντήσεις του. Η 

διαδικασία διήρκησε αντιστοίχως με τους βλέποντες μαθητές περί των δέκα λεπτών. 

 Τέλος, τα ερωτηματολόγια των καθηγητών δόθηκαν στους ίδιους τους καθηγητές 

απ’ ευθείας, είτε από τον/την διευθυντή-τρια του εκάστοτε σχολείου, είτε από τον 

ερευνητή και τους ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν και να τα παραδώσουν πίσω στους 

διευθυντές σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Μαζί με το ερωτηματολόγιο που τους 

δόθηκε τους ειπώθηκε προφορικά ο σκοπός της έρευνας, ότι πρόκειται να διασφαλιστεί 

η ανωνυμία τους και ότι μπορούσαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος, ενημερώθηκαν για το χρόνο συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων τους, τα οποία ομοίως με τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια δεν 

χρειάζονταν πάνω από δέκα λεπτά για τη συμπλήρωσή τους. 
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Ανάλυση των Δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την καταγραφή 

των δημογραφικών στοιχείων, τον υπολογισμό των μέσων όρων και των τυπικών 

αποκλίσεων των μορφών της κοινωνικής στήριξης από τους καθηγητές και τους 

βλέποντες μαθητές προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης, καθώς επίσης για το 

ποιά ομάδα συμμετεχόντων, οι μαθητές ή οι καθηγητές, παρέχουν περισσότερη 

κοινωνική στήριξη προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης και τέλος, για τον 

υπολογισμό των μέσων όρων της συχνότητας και της σημαντικότητας λήψης της 

κοινωνικής στήριξης από τους καθηγητές, τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, 

όπως αυτή την αξιολογούν οι ίδιοι οι μαθητές με προβλήματα όρασης.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επαγωγική στατιστική και συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-test) σε συζευγμένα δείγματα 

(paired samples) με σκοπό να εξεταστεί ποιά στήριξη, η πρακτική ή η συναισθηματική, 

παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους καθηγητές και από τους βλέποντες μαθητές 

προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Εν συνεχεία, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

ισότητας μέσων τιμών (T-test) σε ανεξάρτητα δείγματα (independent samples) 

προκειμένου να εξεταστεί εάν οι μαθητές του Γυμνασίου ή του Λυκείου παρέχουν 

περισσότερη κοινωνική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης και 

τέλος, σε ποιά ομάδα συμμετεχόντων, στους μαθητές με τύφλωση ή στους μαθητές με 

μειωμένη όραση, παρέχεται από τους βλέποντες συμμαθητές τους περισσότερη 

κοινωνική στήριξη. 
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Αποτελέσματα της Έρευνας 

 

Αποτελέσματα Μορφών Κοινωνικής Στήριξης από τους Καθηγητές προς 

τους Μαθητές με Προβλήματα Όρασης 

 

Στους παρακάτω Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά οι 

παρεχόμενες μορφές κοινωνικής στήριξης από τους καθηγητές προς τους μαθητές τους 

με προβλήματα όρασης. 

 

Πίνακας 1. Μορφές πρακτικής στήριξης από τους καθηγητές προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης σε 
φθίνουσα σειρά από τη συχνότερη στη λιγότερο συχνή-Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση σύμφωνα με τη 
συχνότητα που παρουσιάζει η εκάστοτε μορφή στήριξης (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010). 
 

Μορφές Πρακτικής Κοινωνικής Στήριξης Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ε20 Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 
ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μια 
εργασία. 

4.67 .58 

Ε11 Είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω στα καθήκοντά του που δεν 
μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω μαζί 
του. 

4.62 .59 

Ε10 Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 
καθήκοντα στα οποία μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία. 

4.46 .55 

Ε19 Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 
χρειαστεί να απουσιάσει ή να καθυστερήσει λίγη ώρα. 

4.44 .64 

Ε12 Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να 
κάνει μόνος του. 

4.44 .59 

Ε13 Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο 
σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια. 

4.33 .70 

Ε22 Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
σχολείου. 

4.28 .94 

Ε16 Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματα 
του στη διεύθυνση. 

4.26 .68 

Ε21 Δεν τον διαχωρίζω στη βαθμολογία- αμείβεται σύμφωνα με την 
προσπάθεια και την απόδοσή του. 

4.21 .61 

Ε17 Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους 
μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο. 

4.15 .74 

Ε15 Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται με την 
εκπαίδευσή του). 

4.10 .94 

Ε14 Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 
σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή του 
(π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική, κτλ). 

4.05 .99 

Ε2 Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται. 4.05 .72 
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Ε8 Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 3.84 .96 

Ε5 Φροντίζω για την τάξη του χώρου (για την αποφυγή διαφόρων 
μικροτραυματισμών). 

3.61 .96 

Ε6 Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων. 3.41 .90 

Ε7 Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 
κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ). 

2.51 1.16 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4.01  

 

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ερωτήσεις Ε1, 

Ε3 και Ε4, οι οποίες αφορούν μόνο τους διευθυντές των σχολείων. Από τους δύο 

διευθυντές ο ένας δέχτηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ο οποίος απάντησε ως 

εξής στις παρακάτω μορφές πρακτικής στήριξης: α) πάντα - του παρέχει ή είναι 

πρόθυμος να του παρέχει τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό, β) μερικές φορές - 

του παρέχει συνοδό, όταν του είναι απαραίτητος και γ) συχνά - φροντίζει για την 

προσβασιμότητα των χώρων του σχολείου (έχει κάνει ή είναι πρόθυμος να κάνει 

αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον που να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα). 

 

Πίνακας 2. Μορφές συναισθηματικής στήριξης από τους καθηγητές προς τους μαθητές με προβλήματα 
όρασης σε φθίνουσα σειρά από τη συχνότερη στη λιγότερο συχνή-Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση 
σύμφωνα με τη συχνότητα που παρουσιάζει η εκάστοτε μορφή στήριξης (Papakonstantinou & 
Papadopoulos, 2010). 
 

Μορφές Συναισθηματικής Κοινωνικής Στήριξης Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ε10 Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 
δραστηριότητες. 

4.80 .40 

Ε2 Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος- να 
μην νιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω της οπτικής του 
αναπηρίας. 

4.77 .43 

Ε3 Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 
συμπεριφορά. 

4.74 .50 

Ε16 Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες 
καταστάσεις και φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν 
μπορεί να κάνει. 

4.74 .44 

Ε6 Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα- γνωρίζω με πιο τρόπο να τον 
προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ. 

4.72 .51 

Ε18 Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω- από την πρώτη στιγμή 
ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4.72 .46 

Ε1 Αναγνωρίζω, εμπιστεύομαι και αξιοποιώ τις ικανότητες του- δεν τον 
υποτιμώ. 

4.67 .48 
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Ε9 Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματα του και τον ανταμείβω 
ηθικά. 

4.64 .54 

Ε4 Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 4.62 .54 

Ε17 Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα 
θέματα και ζητάω τη δική του.4.59 

4.62 .54 

Ε5 Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4.59 .55 

Ε7 Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 
έπαινο και ευγένεια. 

4.59 .50 

Ε14 Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 4.56 .60 

Ε13 Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν- φροντίζω να αισθάνεται καλά. 4.56 .55 

Ε8 Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερπροστασία 
και υπερβολική προθυμία για βοήθεια. 

4.54 .55 

Ε12 Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν, 
που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για 
οποιοδήποτε πρόβλημα. 

4.51 .56 

Ε15 Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως 
άτομο. 

4.51 .51 

Ε11 Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 4.08 .77 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4.61  
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Αποτελέσματα Μορφών Κοινωνικής Στήριξης από τους Βλέποντες 

Μαθητές προς τους Συμμαθητές τους με Προβλήματα Όρασης 

 

Στους παρακάτω Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά οι 

παρεχόμενες μορφές κοινωνικής στήριξης από τους βλέποντες μαθητές προς τους 

συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης. 

 

Πίνακας 3. Μορφές πρακτικής στήριξης από τους βλέποντες μαθητές προς τους συμμαθητές τους με 
προβλήματα όρασης σε φθίνουσα σειρά από τη συχνότερη στη λιγότερο συχνή-Μέσος Όρος και Τυπική 
Απόκλιση σύμφωνα με τη συχνότητα που παρουσιάζει η εκάστοτε μορφή στήριξης (Papakonstantinou & 
Papadopoulos, 2010). 
 

Μορφές Πρακτικής Κοινωνικής Στήριξης Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ε13 Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους 
μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο. 

4.06 1.14 

Ε5 Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 4.04 1.32 
Ε14 Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 
ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μια 
εργασία. 

4.03 .99 

Ε9 Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο σημείο 
και μετά χρειάζεται βοήθεια. 

4.03 .92 

Ε6 Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 
καθήκοντα στα οποία μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία. 

3.99 1.30 

Ε8 Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να κάνει 
μόνος του. 

3.91 1.00 

Ε1 Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται. 3.91 .99 
Ε3 Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων. 3.83 1.29 
Ε7 Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν 
μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω μαζί 
του. 

3.53 1.27 

Ε11 Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται με την 
εκπαίδευσή του). 

3.48 1.25 

Ε12 Υποστηρίζω τα δικαιώματα του και προωθώ τα όποια αιτήματα 
του στη διεύθυνση. 

3.35 1.30 

Ε10 Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 
σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή του 
(π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική, κτλ).  

3.27 1.50 

Ε2 Φροντίζω για την τάξη του χώρου (για την αποφυγή διαφόρων 
μικροτραυματισμών). 

3.08 1.32 

Ε15 Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
σχολείου. 

3.04 1.07 

Ε4 Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 
κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ). 

2.78 1.18 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3.62  
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Πίνακας 4. Μορφές συναισθηματικής στήριξης από τους βλέποντες μαθητές προς τους συμμαθητές τους 
με προβλήματα όρασης σε φθίνουσα σειρά από τη συχνότερη στη λιγότερο συχνή-Μέσος Όρος και Τυπική 
Απόκλιση σύμφωνα με τη συχνότητα που παρουσιάζει η εκάστοτε μορφή στήριξης (Papakonstantinou & 
Papadopoulos, 2010). 

 

Μορφές Συναισθηματικής Κοινωνικής Στήριξης Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ε2 Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος- να 
μην νιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω του προβλήματος 
όρασης. 

4.44 .75 

Ε1 Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητες του- δεν τον υποτιμώ. 4.31 1.07 
Ε20 Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω- από την πρώτη στιγμή 
ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4.25 .71 

Ε12 Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν, 
που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για 
οποιοδήποτε πρόβλημα. 

4.08 1.16 

Ε13 Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν- φροντίζω να αισθάνεται καλά. 3.97 .92 
Ε18 Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις- είναι μέρος της 
παρέας μου. 

3.81 1.01 

Ε9 Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του. 3.79 .78 
Ε3 Δεν τον αντιμετωπίζω εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 
συμπεριφορά. 

3.70 1.11 

Ε16 Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες 
καταστάσεις και φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτό που δεν 
μπορεί να κάνει. 

3.70 .84 

Ε6 Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα- γνωρίζω με ποιόν τρόπο να τον 
προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ. 

3.69 1.04 

Ε14 Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 3.69 .92 
Ε19 Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα 
θέματα και ζητάω τη δική του. 

3.69 1.12 

Ε21 Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήνω σε άλλους συμμαθητές. 3.56 1.28 
Ε15 Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως 
άτομο. 

3.52 1.23 

Ε7 Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 
έπαινο. 

3.40 1.16 

Ε10 Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 
δραστηριότητες. 

3.27 1.14 

Ε11 Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 3.22 .93 
Ε4 Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 3.01 1.27 
Ε8 Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερπροστασία 
και υπερβολική προθυμία για βοήθεια. 

2.99 1.29 

Ε5 Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 2.47 1.44 
Ε17 Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός του σχολικού χώρου. 2.40 1.14 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3.57  
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Αποτελέσματα Μέσων Όρων παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, 

πρακτικής και συναισθηματικής, από τους βλέποντες μαθητές και τους 

καθηγητές προς τους μαθητές με Προβλήματα Όρασης 

 

Αρχικά, όσον αφορά την πρακτική στήριξη, σύμφωνα με τους μέσους όρους 

αποδεικνύεται ότι οι καθηγητές (M= 4.6, SD= .273, N= 39) παρέχουν περισσότερη 

πρακτική στήριξη σε σχέση με τους βλέποντες μαθητές (M= 3.7, SD= 1.009, N= 77) προς 

τους έφηβους με προβλήματα όρασης. Ενώ, αναφορικά με τη συναισθηματική στήριξη, 

σύμφωνα με τους μέσους όρους αποδεικνύεται ότι οι καθηγητές (M= 3.9, SD= .394, N= 

39) παρέχουν περισσότερη συναισθηματική στήριξη σε σχέση με τους βλέποντες 

μαθητές (M= 3.6, SD= .660, N= 77) προς τους έφηβους με προβλήματα όρασης. 

Στον παρακάτω Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικοί Μέσοι Όροι της 

παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, πρακτικής και συναισθηματικής, από τους βλέποντες 

μαθητές και τους καθηγητές προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Πίνακας 5. Μέσοι Όροι της παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, πρακτικής και συναισθηματικής, από τους 
βλέποντες μαθητές και τους καθηγητές προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης. 
 
 

 Ιδιότητα Δείγμα Μ.Ο. Τυπική Απόκλιση 

 βλ. μαθητές 77 3.7 1.009 

Πρακτική Στήριξη καθηγητές 39 4.6 .273 

 βλ. μαθητές 77 3.6 .660 

Συναισθηματική Στήριξη καθηγητές 39 3.9 .394 
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Αποτελέσματα T-test 

Ερώτημα Α 

 

Για το πρώτο ερώτημα της έρευνας, το οποίο αφορά τη σύγκριση της 

παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, πρακτική και συναισθηματική, από τους καθηγητές 

προς τους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης, ώστε να αποδειχτεί ποιά 

παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-

test) σε συζευγμένα δείγματα (paired samples). Σύμφωνα με τους μέσους όρους η 

συναισθηματική στήριξη (M= 4.6, SD= .273, N= 39) παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με την πρακτική (M= 4.1, SD= .417, N= 39). Το T-test φανερώνει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t= -8.911, df=38, p< .01). 

 

Ερώτημα Β 

 

Για το δεύτερο ερώτημα τα έρευνας, το οποίο αφορά τη σύγκριση της 

παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης, πρακτική και συναισθηματική, από τους βλέποντες 

μαθητές προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης, ώστε να αποδειχτεί ποιά 

παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-

test) σε συζευγμένα δείγματα (paired samples). Σύμφωνα με τους μέσους όρους η 

πρακτική στήριξη (M= 3.62, SD= .974, N= 77 ) παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με τη συναισθηματική (M= 3.57, SD= .660, N= 77). Από τα αποτελέσματα του T-test δεν 

προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Ερώτημα  Γ 

 

Στόχος του τέταρτου ερωτήματος της έρευνας είναι να αποδειχτεί σε ποιούς 

προσφέρουν οι βλέποντες μαθητές περισσότερη κοινωνική στήριξη, πρακτική και 

συναισθηματική,  στους συμμαθητές τους με μειωμένη όραση ή στους συμμαθητές τους 

με τύφλωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-

test) σε ανεξάρτητα δείγματα (independent samples).  

Όσον αφορά την πρακτική στήριξη, αποδεικνύεται ότι οι βλέποντες μαθητές 

προσφέρουν περισσότερη πρακτική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με ολική 

τύφλωση (M= 4.15, SD= .392, N= 37) και αισθητά λιγότερη προς τους συμμαθητές τους 

με μειωμένη όραση (M= 3.18, SD= 1.174, N= 40). Το T-test φανερώνει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t= 4.937, df=48.2, p< .01). 

Αντιθέτως, αναφορικά με τη συναισθηματική στήριξη, αποδεικνύεται ότι οι 

βλέποντες μαθητές προσφέρουν περισσότερη συναισθηματική στήριξη προς τους 

συμμαθητές τους με μειωμένη όραση (M= 3.58, SD= .871, N= 40) και λιγότερη προς τους 

συμμαθητές τους με τύφλωση (M= 3.56, SD= .313, N= 37). Ωστόσο, το T-test δεν 

φανερώνει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 

Ερώτημα Δ 

 

Τέλος, το πέμπτο ερώτημα της έρευνας εξετάζει εάν οι βλέποντες μαθητές  που 

φοιτούν στο Γυμνάσιο παρέχουν περισσότερη ή λιγότερη στήριξη, πρακτική και 

συναισθηματική, σε σύγκριση με τους βλέποντες μαθητές του Λυκείου, προς τους 

συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-test) σε ανεξάρτητα δείγματα (independent samples). 
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Αρχικά, όσον αφορά την πρακτική στήριξη, αποδεικνύεται ότι οι βλέποντες 

μαθητές του Γυμνασίου (M= 3.7, SD= .996, N= 33) προσφέρουν περισσότερη πρακτική 

στήριξη προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης σε σχέση με τους βλέποντες 

μαθητές του Λυκείου (M= 3.6, SD= 1.027, N= 44). Ωστόσο, τα αποτελέσματα του T-test 

δεν φανερώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Ομοίως, όσον αφορά τη συναισθηματική στήριξη, αποδεικνύεται ότι οι βλέποντες 

μαθητές Γυμνασίου (M= 3.7, SD= .697, N= 33) προσφέρουν περισσότερη συναισθηματική 

στήριξη προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης σε σχέση με τους βλέποντες 

μαθητές Λυκείου (M= 3.5, SD= .625, N= 44). Ωστόσο και πάλι τα αποτελέσματα του T-test 

δεν φανερώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Αποτελέσματα CASSS 

 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου Child and Adolescent Social Support Scale 

(CASSS· Malecki et al., 1999) αναφορικά με τη συχνότητα λήψης της κοινωνικής στήριξης, 

όπως την αξιολογούν και την αντιλαμβάνονται οι μαθητές με προβλήματα όρασης, 

έδειξαν ότι οι καθηγητές τους παρέχουν την περισσότερη κοινωνική στήριξη (Μ= 4.79), 

ακολουθούν οι βλέποντες συμμαθητές τους (Μ= 2.77) και στη τελευταία θέση βρίσκεται 

το προσωπικό του σχολείου (Μ= 2.35). 

Αντίστοιχα, το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά το κατά 

πόσο νιώθουν σημαντική την κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικότερη γι’ αυτούς θεωρείται 

η στήριξη που λαμβάνουν από τους καθηγητές (Μ= 2.54), ακολουθεί σε σημαντικότητα η 

στήριξη από τους βλέποντες συμμαθητές τους (Μ= 2.21) και στην τελευταία θέση 

βρίσκεται το προσωπικό του σχολείου (Μ= 2.06).  

Στους Πίνακες 6 και 7 που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά ανά μαθητή με 

πρόβλημα όρασης οι μέσοι όροι των απαντήσεων τους για τη συχνότητα και τη 

σημαντικότητα  για κάθε μία από τις πηγές κοινωνικής στήριξης. 

 

Πίνακας 6. Μέσοι Όροι ανά μαθητή με πρόβλημα όρασης για τη συχνότητα λήψης κοινωνικής στήριξης 
από τους καθηγητές, τους βλέποντες συμμαθητές τους και το προσωπικό του σχολείου. 
 

Μαθητές με Πρόβλημα Όρασης Καθηγητές Βλέποντες Συμμαθητές Προσωπικό Σχολείου 

Μαθητής 1 4.50 2.75 2.17 
Μαθητής 2 5.00 2.58 2.25 
Μαθητής 3 5.17 3.00 2.83 
Μαθητής 4 4.49 2.76 2.16 

Μέσοι Όροι Συνολικά 4.79 2.77 2.35 
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Πίνακας 7. Μέσοι Όροι ανά μαθητή με πρόβλημα όρασης για το πόσο σημαντική είναι γι’ αυτούς η 
κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν από τους καθηγητές, τους βλέποντες συμμαθητές τους και το 
προσωπικό του σχολείου. 
 

Μαθητές με Πρόβλημα Όρασης Καθηγητές Βλέποντες Συμμαθητές Προσωπικό Σχολείου 

Μαθητής 1 2.33 1.83 1.83 
Μαθητής 2 2.67 2.42 1.82 
Μαθητής 3 2.83 2.75 2.75 
Μαθητής 4 2.34 1.82 1.84 

Μέσοι Όροι Συνολικά 2.54 2.21 2.06 
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Συζήτηση- Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 

Η παρούσα Μ.Δ.Ε. έχει ως σκοπό να εξετάσει την κοινωνική στήριξη, πρακτική και 

συναισθηματική, η οποία παρέχεται στους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης 

από τα πρόσωπα που αποτελούν το σχολικό τους περιβάλλον, καθώς επίσης και τις 

μορφές- τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται προς αυτούς και τη σημαντικότητά της έτσι 

όπως την αξιολογούν οι ίδιοι. 

 Αναφορικά με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ξεκινώντας από το 

ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι καθηγητές, ο μέσος όρος της συχνότητας που 

εμφανίζεται η πρακτική στήριξη είναι 4.01 που επί της ουσίας αποτελεί την απάντηση 

«συχνά». Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.  που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, η συνηθέστερη μορφή με την οποία οι καθηγητές 

εκδηλώνουν την πρακτική στήριξη απαντάται στην Ερώτηση 20 «Επιδεικνύω 

ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία», ενώ αντίστοιχα, η μορφή με την οποία 

εκδηλώνουν την πρακτική στήριξη σε λιγότερο βαθμό απαντάται στην Ερώτηση 7 «Τον 

βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ)». Επιπλέον, ο μέσος όρος της συχνότητας που 

εμφανίζεται η συναισθηματική στήριξη είναι 4.61 που βρίσκεται μεταξύ των 

απαντήσεων «συχνά» και «πάντα». Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.  που παρουσιάστηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η συνηθέστερη μορφή με την οποία οι καθηγητές εκδηλώνουν 

τη συναισθηματική στήριξη απαντάται στην Ερώτηση 10 «Αναγνωρίζω την προσφορά 

του σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες», ενώ η μορφή αντίστοιχα με την οποία 
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εκδηλώνουν τη συναισθηματική στήριξη σε λιγότερο βαθμό απαντάται στην Ερώτηση 11 

«Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση». 

 Από τη άλλη πλευρά, αναφορικά με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των 

βλεπόντων μαθητών, ο μέσος όρος της συχνότητας που εμφανίζεται η πρακτική στήριξη 

είναι 3.62 που βρίσκεται μεταξύ των απαντήσεων «μερικές φορές» και «συχνά». 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3.  που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, η συνηθέστερη μορφή με την οποία οι βλέποντες μαθητές εκδηλώνουν την 

πρακτική στήριξη απαντάται στην Ερώτηση 13 «Τον υπερασπίζομαι στις 

διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση 

που έχει δίκιο», ενώ η μορφή αντίστοιχα με την οποία εκδηλώνουν την πρακτική στήριξη 

σε λιγότερο βαθμό απαντάται στην Ερώτηση 4 «Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την 

κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, 

νερό, κτλ)». Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος της συχνότητας που εμφανίζεται η 

συναισθηματική στήριξη είναι 3.57 που βρίσκεται μεταξύ των απαντήσεων «μερικές 

φορές» και «συχνά». Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.  που παρουσιάζεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, η συνηθέστερη μορφή με την οποία οι βλέποντες μαθητές εκδηλώνουν τη 

συναισθηματική στήριξη απαντάται στην Ερώτηση 2 «Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- 

φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος- να μην νιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω 

του προβλήματος όρασης», ενώ η μορφή αντίστοιχα με την οποία εκδηλώνουν τη 

συναισθηματική στήριξη σε λιγότερο βαθμό απαντάται στην Ερώτηση 17 «Τον καλώ σε 

διάφορες δραστηριότητες εκτός του σχολικού χώρου». 

Τα παραπάνω αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των καθηγητών και των 

βλεπόντων μαθητών σε  ένα μεγάλο βαθμό συνάδουν με αυτά πρόσφατης έρευνας των 

Papadopoulos και Papakonstantinou (2016), η οποία αφορούσε την κοινωνική στήριξη 
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που παρέχεται από βλέποντες μαθητές προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα 

όρασης. Ομοίως λοιπόν, οι μέσοι όροι των βλεπόντων μαθητών βρίσκονται μεταξύ των 

απαντήσεων «μερικές φορές» και «συχνά», ενώ μεγαλύτερη ταύτιση παρουσιάζεται στα 

αποτελέσματα των δύο ερευνών αναφορικά με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

σχετικά τόσο με τις συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές πρακτικής και συναισθηματικής 

στήριξης όσο και με αυτές που εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό. Επιπλέον, στα 

αποτελέσματα της Μ.Δ.Ε. παρατηρείται ταύτιση στην απάντηση καθηγητών και 

βλεπόντων μαθητών αναφορικά με τη λιγότερο συχνά απάντηση στον τομέα της 

πρακτικής στήριξης, Ερώτηση 7 «Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη 

προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, 

κτλ.)». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Ερώτηση 17 «Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες 

εκτός του σχολικού χώρου» έρχεται τελευταία στην κατάταξη των μορφών 

συναισθηματικής στήριξης από τους βλέποντες συμμαθητές με μέσο όρο μόλις 2.40, 

δηλαδή αρκετά κοντά στην απάντηση «σπάνια», γεγονός που επιβεβαιώνει 

προηγούμενες έρευνες περί κοινωνικής απομόνωσης των εφήβων με οπτική αναπηρία, 

μικρού κοινωνικού δικτύου (Kef, 2002, 2005) και δυσκολία απόκτησης στενών φίλων 

εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Huurre κ.ά., 1996). 

Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναφορικά με την πρακτική 

και συναισθηματική στήριξη που παρέχεται από τους καθηγητές και τους βλέποντες 

μαθητές προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης, έδειξαν, αρχικά, ότι η 

συναισθηματική στήριξη παρέχεται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την 

πρακτική από τους καθηγητές. Αντιθέτως, αποδείχτηκε ότι οι βλέποντες μαθητές 

παρέχουν περισσότερη πρακτική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα 

όρασης σε σχέση με τη συναισθηματική. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 
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αποτελέσματα της έρευνας των Papadopoulos και Papakonstantinou (2016), σύμφωνα 

με τους οποίους, η συναισθηματική στήριξη υπερείχε της πρακτικής. Ωστόσο, να 

σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα οι αποκλίσεις ήταν μικρές και δεν προέκυψε 

στατιστική σημαντικότητα. 

Αναφορικά με το επόμενο διερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά τη σύγκριση 

της παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης μεταξύ βλεπόντων μαθητών και καθηγητών προς 

τους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης, αποδείχτηκε ότι  τα αποτελέσματα της 

έρευνας συμβαδίζουν με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα βάσει των βιβλιογραφικών 

αναφορών. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι οι καθηγητές παρέχουν σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό τόσο την πρακτική, όσο και τη συναισθηματική στήριξη, γεγονός που έρχεται σε 

συμφωνία, αρχικά, με τα αποτελέσματα της έρευνας των Pinquart και Pfeiffer (2013), 

καθώς επίσης και με τις υπόλοιπες έρευνες που φανερώνουν σχετικά χαμηλά ποσοστά 

κοινωνικής στήριξης από τους βλέποντες μαθητές προς τους συνομηλίκους τους με 

προβλήματα όρασης (Huurre, 2000· Huurre κ.ά., 1999). 

Από την παρούσα έρευνα, επιπλέον, αποδείχτηκε ότι οι βλέποντες μαθητές 

προσφέρουν αισθητά περισσότερη πρακτική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με 

ολική τύφλωση σε σχέση με αυτούς με μειωμένη όραση, ενώ αντιθέτως, αποδείχτηκε ότι 

προσφέρουν περισσότερη συναισθηματική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με 

μειωμένη όραση και λιγότερη προς τους συμμαθητές τους με τύφλωση. Τα 

αποτελέσματα αυτά συνάδουν με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που 

αποδεικνύουν ότι οι έφηβοι με ολική τύφλωση λαμβάνουν λιγότερη συναισθηματική 

στήριξη σε σχέση με τους συνομηλίκους τους με μειωμένη όραση (Gold, Shaw, & Wolffe, 

2010· Kef, 1997). Τέλος, αποδείχτηκε ότι οι βλέποντες μαθητές του Γυμνασίου παρέχουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο πρακτική όσο και συναισθηματική στήριξη προς τους 
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συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης εν συγκρίσει με την κοινωνική στήριξη που 

παρέχουν οι βλέποντες μαθητές Λυκείου. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναφορικά με τη συχνότητα λήψης της 

κοινωνικής στήριξης, όπως την αξιολογούν και την αντιλαμβάνονται οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης, έδειξαν ότι οι καθηγητές τους παρέχουν την περισσότερη 

κοινωνική στήριξη σε σχέση με τους υπόλοιπους παροχείς με μέσο όρο 4.79 που 

βρίσκεται πολύ κοντά στην απάντηση «σχεδόν πάντα», ακολουθούν με μεγάλη διαφορά 

οι βλέποντες συμμαθητές τους  με μέσο όρο 2.77 που βρίσκεται κοντά στην απάντηση 

«μερικές φορές» και στη τελευταία θέση βρίσκεται το προσωπικό του σχολείου με μέσο 

όρο 2.35, δηλαδή πολύ κοντά στην απάντηση «σχεδόν ποτέ». Με την ίδια αναλογία οι 

μαθητές με προβλήματα όρασης απάντησαν στο κατά πόσο νιώθουν πως η στήριξη που 

λαμβάνουν είναι σημαντική γι’ αυτούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικότερη γι’ 

αυτούς θεωρείται πάνω από όλα η στήριξη που λαμβάνουν από τους καθηγητές τους με 

μέσο όρο 2.54 που βρίσκεται μεταξύ των απαντήσεων «σημαντικό» και «πολύ 

σημαντικό», ακολουθεί σε σημαντικότητα η στήριξη από τους βλέποντες συμμαθητές 

τους με μέσο όρο 2.21 που βρίσκεται λίγο πάνω από την απάντηση «σημαντικό» και 

στην τελευταία θέση βρίσκεται το προσωπικό του σχολείου με μέσο όρο 2.06 που είναι η 

απάντηση «σημαντικό». Οι απαντήσεις των μαθητών με προβλήματα όρασης αφ’ ενός 

έρχονται να επιβεβαιώνουν και να επισφραγίσουν τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

που λάβαμε στην παρούσα έρευνα από τους συμμετέχοντες καθηγητές και βλέποντες 

μαθητές, στα οποία αποδείχτηκε ότι οι καθηγητές παρέχουν περισσότερη κοινωνική 

στήριξη, τόσο πρακτική όσο και συναισθηματική, στους έφηβους μαθητές με 

προβλήματα όρασης. Αφ’ ετέρου τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμβαδίζουν και 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει ότι οι καθηγητές στηρίζουν σε μεγαλύτερο 
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βαθμό τους έφηβους μαθητές με προβλήματα όρασης εν συγκρίσει με τους βλέποντες 

συμμαθητές τους (Pinquart & Pfeiffer, 2013) και πως για τους μαθητές με προβλήματα 

όρασης η στήριξη από το σχολικό περιβάλλον είναι σημαντική, καθώς σύμφωνα με 

παρόμοια έρευνα των Malecki και Demaray (2002), οι οποίοι χρησιμοποίησαν το ίδιο 

ερευνητικό εργαλείο, όλες οι απαντήσεις των μαθητών που αφορούσαν τη 

σημαντικότητα της κοινωνικής στήριξης κυμαίνονταν από το «σημαντικό» έως και το 

«πολύ σημαντικό». 

Συμπερασματικά, οι καθηγητές παρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό κοινωνική 

στήριξη προς τους μαθητές τους με προβλήματα όρασης, ειδικότερα όσον αφορά τον 

τομέα της συναισθηματικής στήριξης, ενδεχομένως είτε επειδή τον θεωρούν ως τον 

σημαντικότερο τομέα, είτε επειδή δεν είναι καταλλήλως ή/και επαρκώς καταρτισμένοι 

για το πώς να στηρίξουν στο πρακτικό κομμάτι τους μαθητές τους.  

Από την άλλη πλευρά, αποδείχτηκε, αρχικά, ότι οι βλέποντες μαθητές παρέχουν 

σε μικρότερο μεν αλλά ικανοποιητικό δε βαθμό κοινωνική στήριξη, τόσο πρακτική όσο 

και συναισθηματική, προς τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης σε σχέση με 

τους καθηγητές. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα αποτελέσματα των μορφών 

κοινωνικής στήριξης από τους βλέποντες μαθητές, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 

λιγότερο συχνά εμφανιζόμενη μορφή συναισθηματικής στήριξης, η οποία φανερώνει ότι 

οι βλέποντες μαθητές σπανίως επιχειρούν να προσκαλέσουν τους συμμαθητές τους με 

οπτική αναπηρία σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα πρώτον, ενδεχόμενου φόβου από πλευράς των βλεπόντων μαθητών για το 

πώς θα διαχειριστούν έναν συνομήλικο τους με οπτική αναπηρία πέραν του 

προστατευμένου σχολικού περιβάλλοντος και δεύτερον, στο ότι οι βλέποντες μαθητές 

υπολείπονται κυρίως γνώσης για το ποιές ακριβώς είναι οι ανάγκες των συμμαθητών 
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τους με οπτική αναπηρία και όχι ενσυναίσθησης. Επιπρόσθετα, το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει τους αρχικούς ισχυρισμούς πάνω στους οποίους βασίστηκε η έρευνα περί 

κοινωνικής απομόνωσης των εφήβων με οπτική αναπηρία. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι βλέποντες μαθητές παρέχουν περισσότερη πρακτική 

στήριξη προς τους συμμαθητές τους με ολική τύφλωση και περισσότερη συναισθηματική 

στήριξη προς τους συμμαθητές τους με μειωμένη όραση φανερώνει ότι πιθανότατα 

υπεισέρχονται στη διαδικασία να προβληματιστούν και να κρίνουν ποιά στήριξη έχει 

περισσότερη ανάγκη ο εκάστοτε συμμαθητής τους αναλόγως με την αναπηρία του, προς 

επίρρωση του προαναφερθέντος ισχυρισμού ότι οι βλέποντες μαθητές δεν υπολείπονται 

ενσυναίσθησης. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης που 

παρέχεται από βλέποντες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έδειξαν ότι οι μαθητές 

Γυμνασίου παρέχουν περισσότερη κοινωνική στήριξη, τόσο πρακτική όσο και 

συναισθηματική, με ελάχιστη διαφορά σε σχέση με τους μαθητές Λυκείου, γεγονός που 

μαρτυρά ότι η μικρή αυτή ηλικιακή διαφορά των δύο ομάδων συμμετεχόντων 

ενδεχομένως να μην αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην παροχή κοινωνικής 

στήριξης. 

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 

καθηγητές και οι βλέποντες μαθητές συμφωνούν με τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές με οπτική αναπηρία αναφορικά με τη 

συχνότητα παροχής κοινωνικής στήριξης που σημαίνει  ότι την κοινωνική στήριξη που 

θεωρούν πως παρέχουν οι καθηγητές και οι βλέποντες μαθητές την αντιλαμβάνονται 

εξίσου και οι έφηβοι με προβλήματα όρασης. Τέλος, όλες οι απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι έφηβοι μαθητές με προβλήματα όρασης  
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αναφορικά με τη σημαντικότητα της κοινωνικής στήριξης βρίσκονται μεταξύ του 

«σημαντικό» και του «πολύ σημαντικό», γεγονός που αφ’ ενός αποδεικνύει το πόσο 

καίριας σημασίας είναι η κοινωνική στήριξη γι’ αυτούς και αφ’ ετέρου επιβεβαιώνει τον 

αρχικό ισχυρισμό πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα έρευνα ότι η κοινωνική 

στήριξη από το σχολικό περιβάλλον  είναι για τους έφηβους με προβλήματα όρασης 

πρωτίστης σημασίας. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, πρωταρχικό περιορισμό 

αποτελεί το δείγμα των συμμετεχόντων. Σε ιδανικές συνθήκες θεωρείται σκόπιμο να 

ληφθεί δείγμα όχι μόνο από την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά από σχολεία όλης της 

ελληνικής επικράτειας, γεγονός που θα οδηγήσει σε ασφαλή γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Επιπλέον περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι στην έρευνα 

δεν εξετάζεται ο παράγοντας του φύλου, τόσο όσον αφορά το εάν τα αγόρια ή τα 

κορίτσια παρέχουν περισσότερη κοινωνική στήριξη προς τους συμμαθητές τους με 

οπτική αναπηρία, όσο και το εάν τα έφηβα αγόρια ή τα έφηβα κορίτσια με προβλήματα 

όρασης λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική στήριξη από τους βλέποντες συμμαθητές 

τους. 

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί μπορούν να αποτελέσουν πρόταση για τη 

διενέργεια εκ νέου έρευνας. Σε αυτή θα μπορούσαν να προστεθούν ως συμμετέχοντες 

και οι γονείς των εφήβων με οπτική αναπηρία, οι οποίοι αποτελούν επίσης σημαντικό 

παράγοντα στη ζωή τους, ξεφεύγοντας από τα πλαίσια του σχολείου και συγκρίνοντας 

ποιό περιβάλλον είναι σημαντικότερο για τα άτομα με οπτική αναπηρία στη διάρκεια της 

εφηβείας. 

Τέλος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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με σκοπό την ευαισθητοποίηση των βλεπόντων μαθητών αλλά και για την περεταίρω 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταλαμπαδεύσουν στους 

μαθητές τους την αναγκαιότητα για κοινωνική στήριξη, ενσυναίσθηση και συμπερίληψη 

των μαθητών με οπτική αναπηρία, όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνία. 
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Έντυπο Ενυπόγραφης Συγκατάθεσης Γονέα 

 

 

Αξιότιμοι γονείς, 
Με το παρόν έντυπο συγκατάθεσης δίνετε την άδεια στο παιδί σας να 

συμμετάσχει σε μεταπτυχιακή επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

του τμήματος Εκπαιδευτικής  και Κοινωνικής Πολιτικής. Η έρευνα πρόκειται να εξετάσει 

την κοινωνική στήριξη που παρέχεται σε μαθητές με οπτική αναπηρία ή τύφλωση στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Ο μαθητής 

καλείται να απαντήσει ανώνυμα σε ένα ερωτηματολόγιο 36 ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής διάρκειας περίπου εφτά λεπτών εντός του ωρολογίου προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην 

της χρήσης των αποτελεσμάτων για τη διεκπεραίωση της επιστημονικής έρευνας και θα 

τηρηθεί αυστηρά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο μαθητής έχει το 

δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στην έρευνα ή/και απόσυρσης από αυτή σε οποιοδήποτε 

στάδιο της. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την κοινωνική στήριξη και 

συμπερίληψη των μαθητών με προβλήματα όρασης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην 

ευρύτερη κοινωνία. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 

 

 

Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………………………., κηδεμόνας του/της 

………………………………………………………………….………………………………….…. δηλώνω υπεύθυνα ότι 

αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην επιστημονική έρευνα. Το παιδί μου διατηρεί το 

δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής 

της. 

 

  

Υπογραφή                                                                                                        Ημερομηνία 

…………………………………………………                                                   ……………………………………………..…. 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ- CASSS 

 
  

Στις επόμενες δύο σελίδες, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στις προτάσεις για κάποια 

μορφή στήριξης ή βοήθειας που μπορείτε να λάβετε είτε από έναν καθηγητή, έναν 

συμμαθητή ή το προσωπικό του σχολείου. Διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά και 

απαντήστε σε αυτές με ειλικρίνεια. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.  

Για κάθε πρόταση θα σας ζητηθεί να δώσετε δύο απαντήσεις. Αρχικά, βαθμολογήστε το 

πόσο συχνά λαμβάνετε την υποστήριξη που περιγράφεται και στη συνέχεια βαθμολογήστε 

πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη για εσάς. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα. 

Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά πριν ξεκινήσετε να δίνετε τη δική σας βαθμολογία. 

 
1. Ο καθηγητής μου με βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων.  

Πόσο συχνά; 

Ποτέ     Σχεδόν ποτέ     Μερικές φορές     Τις περισσότερες φορές      Σχεδόν πάντα     

Πάντα 

  1                 2                       3                                    4                                   5                   6 

 

        Σημαντικό; 

Όχι σημαντικό     Σημαντικό    Πολύ σημαντικό 

                                                     1                       2                        3 

 

Σε αυτό το παράδειγμα, η μαθήτρια περιγράφει την πρόταση «Ο καθηγητής μου με 

βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων» ως κάτι που συμβαίνει «μερικές φορές» και που 

είναι «σημαντικό» γι’ αυτήν. 

Παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια εάν έχετε μια ερώτηση ή δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μην 

παραλείψετε καμία πρόταση. Παρακαλούμε γυρίστε στην επόμενη σελίδα και απαντήστε 

στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ! 
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Πόσο συχνά (Α) ; 

1 Ποτέ   2 Σχεδόν ποτέ   3 Μερικές φορές  4 Τις περισσότερες φορές  5 Σχεδόν πάντα  

6 Πάντα 

 

Σημαντικό (Β) ; 

1 Όχι σημαντικό     2 Σημαντικό    3 Πολύ σημαντικό 

 

 

 

Ο καθηγητής μου (οι καθηγητές μου)… 

1… νοιάζεται για μένα. Α =       Β = 

2… με αντιμετωπίζει δίκαια. Α =       Β = 

3… εγκρίνει την υποβολή ερωτήσεων. Α =       Β = 

4… εξηγεί ό, τι δεν καταλαβαίνω. Α =       Β = 

5… μου δείχνει τον τρόπο, για να κάνω κάτι. Α =       Β = 

6… με βοηθάει να λύνω προβλήματά παρέχοντάς μου ενημέρωση. Α =       Β = 

7… με επαινεί, όταν έχω κάνει κάτι καλά. Α =       Β = 

8… όταν κάνω λάθη μου τα επισημαίνει με καλό τρόπο. Α =       Β = 

9…μου λέει πόσο καλά κάνω τις εργασίες. Α =       Β = 

10…σιγουρεύεται ότι έχω ο, τι χρειάζεται για το σχολείο. Α =       Β = 

11…μου αφιερώνει χρόνο, για να με βοηθήσει να μάθω να κάνω κάτι καλά. Α =       Β = 

12…ξοδεύει χρόνο με μένα όταν χρειάζομαι βοήθεια. Α =       Β = 

 

Οι συμμαθητές 

13…μου συμπεριφέρονται καλά. Α =       Β = 

14…τους αρέσουν οι περισσότερες από τις ιδέες και γνώμες μου. Α =       Β = 

15…δίνουν προσοχή σε μένα. Α =       Β = 

16…μου δίνουν ιδέες, όταν δεν ξέρω τι να κάνω. Α =       Β = 

17…μου δίνουν πληροφορίες, ώστε να μπορώ να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Α =       Β 

= 

18…μου δίνουν καλές συμβουλές. Α =       Β = 

19…με επαινούν, όταν έχω κάνει κάτι καλά. Α =       Β = 

20…μου λένε με ευγενικό τρόπο ότι κάνω λάθη. Α =       Β = 

21…παρατηρούν, όταν έχω δουλέψει σκληρά. Α =       Β = 
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22…μου ζητούν να συμμετέχω σε δραστηριότητες. Α =       Β = 

23…ξοδεύουν χρόνο κάνοντας πράγματα με μένα. Α =       Β = 

24…με βοηθούν με τα προγράμματα μέσα στην τάξη. Α =       Β = 

 

Το προσωπικό του σχολείου μου  

25… ενδιαφέρεται για μένα. Α =       Β = 

26… με καταλαβαίνει. Α =       Β = 

27… με ακούει, όταν έχω ανάγκη να μιλήσω. Α =       Β = 

28… μου δίνει καλές συμβουλές. Α =       Β = 

29… με βοηθάει να λύσω  τα προβλήματά μου δίνοντάς μου πληροφορίες. Α =       Β = 

30… εξηγεί όσα δεν καταλαβαίνω. Α =       Β = 

31… μου λέει πόσο καλά εκτελώ ένα έργο/δραστηριότητα. Α =       Β = 

32… με επαινεί, όταν έχω κάνει κάτι καλά. Α =       Β = 

33… μου λέει με ευγενικό τρόπο ότι κάνω λάθη. Α =       Β = 

34… αφιερώνει χρόνο, για να με βοηθήσει να πάρω αποφάσεις. Α =       Β = 

35… περνάει χρόνο μαζί μου, όταν χρειάζομαι βοήθεια. Α =       Β = 

36… βεβαιώνεται πως έχω όσα χρειάζομαι για το σχολείο. Α =       Β = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


