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Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από έφηβους και ενήλικες χρήστες 

με οπτική αναπηρία τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται μαζική και η ενσωμάτωσή 

τους στους κόλπους της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επιτυχίας και 

του κοινωνικού τους κεφαλαίου αξιοσημείωτη. Σκοπό της παρούσας μεταπτυχιακής 

διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση του αντίκτυπου της χρήσης κοινωνικών δικτύων στα 

πλαίσια εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης μαθητών και φοιτητών με προβλήματα 

όρασης αλλά και της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 

άτομα με προβλήματα όρασης που έχουν λογαριασμό σε κοινωνικά δίκτυα (3 μαθητές 

γυμνασίου, 4 μαθητές λυκείου και 33 φοιτητές) οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

δύο ερωτηματολόγια, ένα για την αξιολόγηση της επίδρασης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης στη μαθησιακή διαδικασία και την κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg. 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αναδείχθηκε ότι ο συνηθέστερος λόγος 

χρήσης των κοινωνικών δικτύων είναι η επικοινωνία με παλιούς φίλους στα πλαίσια 

διατήρησης των μεταξύ τους κοινωνικών δεσμών, ενώ η ενίσχυση του κοινωνικού 

κεφαλαίου με τη δημιουργία νέων, κυρίως βλεπόντων φίλων, εξαρτάται μόνο από τα 

χρόνια χρήσης τους και όχι από παράγοντες όπως η συχνότητα και ο ημερήσιος χρόνος 

πλοήγησης ή η δυνατότητα επικοινωνίας με φίλους και οικογένεια ή η κοινοποίηση 

φωτογραφιών και βίντεο. Αξιοσημείωτα ήταν τα ευρήματα που καταδεικνύουν την 

επίπτωση των χρόνων και της συχνότητας χρήσης των κοινωνικών δικτύων, της 

εύρεσης εργασίας και της δημιουργίας νέων βλεπόντων φίλων στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των χρηστών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα χρήσης των 

πλατφορμών δικτύωσης για ακαδημαϊκούς σκοπούς και η αξιοποίησή τους για την 

ενημέρωση σχολικών/πανεπιστημιακών καθηκόντων ή την αναζήτηση βοήθειας στα 

πλαίσια εκπόνησης μιας εργασίας, επηρεάζει θετικά τη στάση των χρηστών ως προς 
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την προώθηση συνεργατικών σχέσεων με τους συμμαθητές/συμφοιτητές τους, ενώ η 

ανάπτυξη αντίστοιχων σχέσεων με το διδακτικό προσωπικό φαίνεται να επηρεάζεται 

από την αξιοποίηση της χρήσης τους για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά και τη 

συχνότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για βοήθεια ή πληροφορίες σχετικές με το 

μάθημα. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μαθητές/φοιτητές με οπτική αναπηρία, 

μαθησιακή διαδικασία, κοινωνικοποίηση, αυτοεκτίμηση 
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Abstract 

During the last decades teenagers and adults with visual impairments use social 

networking sites in a holistic way and their integration in educational environments for 

enhancing their academic success and social capital is remarkable. The intention of the 

current master thesis was to investigate the impact of social media on educational 

process and socialization of visually impaired students, as well as the enhancement of 

their self-esteem. The research involved 40 students with visual impairments who have 

already had an account to a social networking site (3 junior high school students, 3 high 

school students and 33 university students), who were asked to fill two different 

questionnaires, the first on the assessment of social media in enhancing learning process 

and the second on Rosenberg’s self-esteem scale. Analyzing the sample’s answers it has 

emerged that communication with friends they have already known in order to keep 

their existing social bounds is the most common reason for the usage of networking 

platforms. Regarding the reinforcement of social capital through meeting new friends, 

mainly these ones without visual impairments, is turned out that this only depends on 

the years students use social media, and not on the frequency and time they daily spend 

on navigating, the ability to contact with friends or family or even the ability of photo 

sharing. The reasons mentioned not to be forecasting factors. Remarkable were the 

findings which demonstrate that self-esteem was positively affected by the years and 

frequency of social media’s usage, the expansion of students’ social network with new 

friends without visual impairments and success in finding a job through them. It is 

pointed out that the frequency in which students use social networks to achieve 

academic goals and get informed about school/academic duties or ask for help in the 

aim of the completion of a project has a positive impact on the promotion of cooperative 
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relationships with their classmates while the development of that kind of relationship 

with the tutors exists on the extent that they use social media to achieve academic 

purposes and the frequency they contact with them to ask for help or information related 

to an academic project. 

 

Key - words: Social Networking Sites, students with visual impairment, learning 

process, socialization, self-esteem 
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Πρόλογος 

Την αιτία να γνωρίσω τον, μέχρι και τέσσερα χρόνια πριν, άγνωστο σε μένα κόσμο των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, πυροδότησαν οι στενές κοινωνικές επαφές που ανέπτυξα 

με μια φίλη με βαριά οπτική αναπηρία, στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιμόρφωσης. Η 

όλο και καλύτερη γνωριμία μου μαζί της, με οδήγησε να γνωρίσω τον τρόπο 

συμπεριφοράς και τις στάσεις ενός ατόμου με προβλήματα όρασης, τον διαφορετικό 

τρόπο με τον οποίο «βλέπει», αντιλαμβάνεται και αλληλεπιδρά στις διαφορετικές 

συνθήκες και απαιτήσεις της καθημερινότητας, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής, κάνοντάς με τελικά να συνειδητοποιήσω 

ότι υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση του τρόπου που οι άνθρωποι προσεγγίζουν, 

αντιμετωπίζουν και δρουν στον κόσμο γύρω τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μία 

είναι καλύτερη ή χειρότερη της άλλης. Λόγω της φύσης της δουλειάς της, η ίδια 

χρησιμοποιούσε κατά κόρων τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η λειτουργία των 

οποίων δεν φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτή των βλεπόντων 

χρηστών. Η περιέργειά μου να γνωρίσω σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο άτομα με 

προβλήματα όρασης αλληλεπιδρούν με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ως η 

σημαντικότερη μάλλον τεχνολογία που χαρακτηρίζει και προσδιορίζει την κοινωνική 

ζωή εφήβων και ενηλίκων, με ώθησε να προσανατολίσω το ενδιαφέρον της 

ερευνητικής μου μελέτης στο παραπάνω πεδίο. Επίσης ως δασκάλα γενικής αγωγής, 

έχω βρεθεί στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, σε δομές συμπερίληψης που 

φοιτούσαν μαθητές με προβλήματα όρασης, παρατηρώντας τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, οι περισσότερες από τις οποίες πηγάζουν από τη δυσκολία 

προσαρμογής τους στη μαθησιακή διαδικασία, ελλείψει του κατάλληλου διδακτικού και 

υποστηρικτικού υλικού. Στη βάση της παραπάνω παρατήρησης αποφάσισα να ορίσω 
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ένα δεύτερο πεδίο έρευνας στην εργασία μου, αυτό που αφορά στην ενσωμάτωση και 

επίδραση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Με το πέρας της ερευνητικής αυτής εργασίας, θερμές ευχαριστίες οφείλω σε 

όλους τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες με προβλήματα όρασης του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας και αυτούς - φίλους πια- του 

Κέντρου Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών που εδράζεται στη Θεσσαλονίκη, 

για τη συμμετοχή και το πραγματικό τους ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία περάτωσής 

της έρευνάς μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή, κύριο 

Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, για την υποστήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, μέσω της αναγκαίας ανατροφοδότησης, των 

κατάλληλων οδηγιών και προτροπών του. Τέλος, νιώθω ότι οφείλω το μεγαλύτερο 

ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου για την ουσιαστική συμπαράσταση 

και ψυχολογική υποστήριξη σε όλη την απαιτητική αυτή χρονιά, αλλά και στη δεύτερή 

μου οικογένεια, αυτή που επέλεξα και δημιούργησα εγώ, τους φίλους μου, για την 

αδιάλειπτη ηθική και συναισθηματική υποστήριξη και τις συμβουλές τους σε διάφορα 

ζητήματα που άπτονταν της ολοκλήρωσης της ερευνητικής μου εργασίας.  
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                                         Εισαγωγή 

Γεννημένοι στα 1980, η γενιά του διαδικτύου (Generation Net), είναι η πρώτη που 

ωριμάζει διαδικτυακά, δημιουργώντας διακριτούς τρόπους σκέψης, επικοινωνίας και 

μάθησης. Χρήστες με και χωρίς αναπηρίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, την επικοινωνία με φίλους και 

οικογένεια, την αναζήτηση πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές, καθώς και για 

λόγους διασκέδασης (Inan, Jones, Namin & Pogrund, 2016). Δύο δεκαετίες μετά και 

πιο συγκεκριμένα το 2004, πρωτοεμφανίζεται ο όρος Web 2.0, για να περιγράψει τη 

μετάβαση του παγκόσμιου ιστού, από ένα μέσο μετάδοσης σε ένα μέσο συμμετοχής, 

σηματοδοτώντας αλλαγές στη λειτουργικότητα του διαδικτύου και ορίζοντας το έδαφος 

για τη δημιουργία και εξέλιξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ( Haenlein &  

Kaplan, 2010). Σύμφωνα με την έρευνα του Ofcom (2008), ως Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης ορίζονται εκείνες οι ιστοσελίδες, που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

να δομήσουν ένα διαδικτυακό δίκτυο, που λέγεται «φίλοι» και μέσω αυτού να 

επικοινωνούν με φίλους και οικογένεια. Με τις πλατφόρμες δικτύωσης να αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, άνθρωποι με και χωρίς αναπηρίες, φαίνεται 

να τις χρησιμοποιούν για κοινωνικούς, επικοινωνιακούς, ενημερωτικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (Bahram, Bigham Morris, Kane & Zolyomi, 2016). Τα άτομα 

με προβλήματα όρασης δεν αποτελούν εξαίρεση, συμμετέχοντας μάλιστα ενεργά στις 

πλατφόρμες δικτύωσης και επιλέγοντας να χρησιμοποιούν περισσότερο το Facebook, 

το Twitter και το GooglePlus και λιγότερο συχνά το LinkedIn (Fuglerud et al.,, 2012). 

Οι ίδιες οι δυνατότητες και λειτουργίες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και κοινωνικής 

προσαρμογής των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη ετικετών σε φίλους (tag), η 

λίστα φίλων και η δυνατότητα δημοσίευσης στον τοίχο των φίλων, συμβάλλει στη 
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διατήρηση των κοινωνικών επαφών και την ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων (Ellison, 

Lampe & Steinfield, 2008). Μάλιστα ο αριθμός των φίλων στο δίκτυο επαφών είναι 

θετικός παράγοντας πρόβλεψης της κοινωνικής προσαρμογής, με τα άτομα με 

προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης για να επιτύχουν ένα 

κοινωνικό status και να χαίρουν το σεβασμό των βλεπόντων γύρω τους (Gray et al.,, 

2013). 

Η αποδοχή των ομηλίκων και η διαπροσωπική ανατροφοδότηση για τον εαυτό, 

μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, όπως τα μηνύματα και τα σχόλια σε δημοσιεύσεις, είναι παράγοντες 

πρόβλεψης της κοινωνικής αυτοεκτίμησης και ευημερίας, με τη θετική 

ανατροφοδότηση στο προφίλ των χρηστών να συνδέεται με την ενίσχυση της θετικής 

αυτοεκτίμησης (Valkenburg et al.,, 2006). 

Όπως οι Hewett et al., (2012) επισημαίνουν, οι πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης χρησιμοποιούνται και στους κόλπους της εκπαίδευσης για ακαδημαϊκούς 

σκοπούς, βρίσκοντας μάλιστα μεγάλη ανταπόκριση. Η αξιοποίησή τους 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, στους χώρους της σχολικής 

τάξης αλλά και της ανεπίσημης, εκτός τάξης, με δραστηριότητες που κατευθύνονται 

από τους ίδιους τους μαθητές στα πλαίσια της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Bow,  

Schauder & Williamson, 2000). Πιο συγκεκριμένα βρίσκουν εφαρμογή στα πλαίσια 

δημιουργίας διαδικτυακών ομάδων συζήτησης με ομήλικους συμμαθητές, σε ζητήματα 

όπως η εκπόνηση ακαδημαϊκών καθηκόντων ή η υποβολή ερωτήσεων κατά την 

αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία, στην 

ενημέρωση για θέματα του σχολείου ή πανεπιστημίου και στην επικοινωνία με τους 

καθηγητές για τη λήψη ανατροφοδότησης. Μάλιστα, η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές, μειώνει τα συναισθήματα αβεβαιότητας του 
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μαθητών, δημιουργεί θετικές στάσεις προς την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ 

συνδέεται με υψηλά κίνητρα για δέσμευση στη μαθησιακή διαδικασία (Dunlap & 

Lowenthal, 2009). 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο «Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας – Θεωρητική 

θεμελίωση», γίνεται αναφορά στην ευρύτερη χρήση του παγκόσμιου ιστού από άτομα 

με προβλήματα όρασης, στα κίνητρα αξιοποίησής του, στα εμπόδια προσβασιμότητας 

που αντιμετωπίζουν κατά την πλοήγησή τους σε αυτόν και τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούν για την υπέρβασή τους. Ακολουθεί η αναφορά στις 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αφού δίνεται ένας σύντομος ορισμός τους, 

παραθέτονται οι λόγοι που οδηγούν στην αξιοποίησή τους από χρήστες με οπτική 

αναπηρία, η συμπεριφορά τους και τα προβλήματα προσβασιμότητας που 

αντιμετωπίζονται κατά την πλοήγηση σε αυτές. Κατόπιν, γίνεται μια αναφορά στα 

κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους και πιο συγκεκριμένα στις κοινωνικές 

δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση και επισημαίνεται ο αντίκτυπος της χρήσης Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης σε αυτά. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος των πλατφορμών δικτύωσης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα κίνητρα κα τα οφέλη που σημειώνονται κατά την 

αξιοποίησή τους από μαθητευόμενους και διδακτικό προσωπικό. 

Στο επόμενο κεφάλαιο «Μεθοδολογία της έρευνας» παρουσιάζονται οι 

συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας, με αναφορά στην ερευνητική στρατηγική, τις 

ερευνητικές διαδικασίες και εργαλεία, καθώς και το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε και 

αναλύονται τα ευρήματά της, τα οποία και παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο 

«Αποτελέσματα».  

Τέλος, στο κεφάλαιο «Συζήτηση –Συμπεράσματα – Προτάσεις», επιχειρείται 

εξαγωγή συμπερασμάτων της έρευνας και γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της.  
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             1ο Κεφάλαιο 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας – Θεωρητική θεμελίωση της   έρευνας 

 

 

1.1  Η τύφλωση και οι διαβαθμίσεις της 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορίζει άτομα με Ειδικές Ανάγκες, όλα 

εκείνα τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία, η οποία προκύπτει από φυσική ή 

διανοητική βλάβη. Στα πλαίσια αντίληψης και ανάλυσης της αναπηρίας, ο Π.Ο.Υ. 

σχεδίασε δύο μοντέλα, το αρχικό ICIDH (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps) και το πιο πρόσφατο ICIDH-2 (International Classification 

of Impairments, Activities and Participation) (Π.Ο.Υ., 2008). Στη βάση αυτής της 

θεώρησης, ταξινομούνται και ορίζονται τρία διακριτά αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη 

της αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται 

 Ως βλάβη/περιορισμός (impairment), «κάθε απώλεια ουσίας ή αλλοίωση μιας δομής ή 

μιας ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής λειτουργίας». 

 Ως ανικανότητα(disability), «κάθε μερική ή ολική ελάττωση (αποτέλεσμα του 

μειονεκτήματος) της ικανότητας να επιτελούμε μια δραστηριότητα με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο ή μέσα στα όρια που θεωρούνται ως φυσιολογικά για ένα 

ανθρώπινο ον». 

 Ως μειονεξία/αναπηρία (handicap), «η απώλεια ή ο περιορισμός των ευκαιριών 

ορισμένων ατόμων να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας ισότιμα με τους άλλους». 

Μία από τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι αυτή που περιλαμβάνει 

τα άτομα με προβλήματα όρασης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διεθνής ορισμός για την 

τύφλωση. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.958/1979) τυφλό νοείται κάθε 
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άτομο του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής, 

στον οφθαλμό που βλέπει καλύτερα και με την καλύτερη δυνατή διόρθωση, όπως και 

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

είναι περιορισμένη στις 10 μοίρες κεντρικά ή λιγότερο. 

Με τον ίδιο ορισμό ορίζεται η τύφλωση και από τον Π.Ο.Υ., ο οποίος για την 

ακριβέστερη αντίληψή της, διακρίνει πέντε κατηγορίες ατόμων με σοβαρά προβλήματα 

όρασης ως εξής: 

 Κατηγορία 1: Άτομα με οπτική οξύτητα μεταξύ 3/10 και 1/10 (μερικώς βλέποντες). 

 Κατηγορία 2: Άτομα με οπτική οξύτητα μεταξύ 1/10 και 1/20 (μερικώς βλέποντες). 

 Κατηγορία 3: Άτομα με οπτική οξύτητα μεταξύ 1/20 και μέτρηση δακτύλων από 1 

μέτρο ή 1/30 (τυφλοί). 

 Κατηγορία 4: Άτομα με οπτική οξύτητα μεταξύ μέτρησης δακτύλων από 1 μέτρο και 

αντίληψη φωτός (τυφλοί). 

 Κατηγορία 5: Άτομα με οπτική οξύτητα μη αντίληψης φωτός (τυφλοί). 

Πολλοί είναι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται σήμερα στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία για τη διαβάθμιση της τύφλωσης, όπως είναι η πλήρης τύφλωση, η 

νομική τύφλωση, η λειτουργική τύφλωση και η χαμηλή όραση, πολλές φορές μάλιστα 

κάτω από μια μεγάλη «ομπρέλα» που καλείται προβλήματα όρασης. Η προσπάθεια 

ακριβούς ορισμού των όρων αυτών, ισοδυναμεί με τη διαβάθμιση της οπτικής οξύτητας 

και την αναφορά στη λειτουργικότητά της (Bailey & Hall, 1989). Παρακάτω ακολουθεί 

ένας σύντομος ορισμός των βασικότερων όρων για τον καθορισμό της οπτικής 

αναπηρίας, απαραίτητος για το υπό εξέταση θέμα της εργασίας. 

Νομική τύφλωση: Σύμφωνα με τον όρο αυτό, η όραση στον καλύτερο οφθαλμό δεν 

ξεπερνά το όριο 20/200, δηλαδή δεν μπορεί ο οφθαλμός να δει σε απόσταση 

μεγαλύτερη από 20 πόδια, ακόμα και με τα καλύτερα γυαλιά ή φακούς επαφής και το 
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οπτικό πεδίο του οφθαλμού είναι μικρότερο των 20 βαθμών (Goes, 2013). Ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται για τη διάκριση της μειωμένης όρασης από την πλήρη τύφλωση, 

κυρίως από κυβερνητικούς οργανισμούς ή ιδρύματα αποκατάστασης, για την 

διευκρίνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί 

να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προορίζονται για τα άτομα αυτά. 

Πλήρης τύφλωση: Με τον όρο αυτό περιγράφεται η ολοκληρωτική απώλεια όρασης, 

χωρίς καν αντίληψη του φωτός (Bailey & Hall, 1989). 

Λειτουργική τύφλωση: Λειτουργική τύφλωση, ορίζεται η οπτική κατάσταση κατά την 

οποία το φως γίνεται αντιληπτό, χωρίς όμως να διακρίνει το άτομο με βεβαιότητα το 

σχήμα και την πηγή του φωτός (Bailey & Hall, 1989). 

Χαμηλή/Μειωμένη όραση: Με τον όρο αυτό εννοείται ότι ο βαθμός απώλειας της 

όρασης είναι σοβαρός, ώστε να δυσκολεύει το άτομο στην εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων, δεν μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με βοηθήματα όρασης, ενώ 

καλύπτει ένα φάσμα από τη ήπια έως τη σοβαρή απώλεια όρασης, πλην της πλήρους ή 

λειτουργικής όρασης (Bailey & Hall, 1989). 

Προβλήματα όρασης: Αυτός ο όρος «ομπρέλα», αναφέρεται σε όλους τους τύπους 

απώλειας όρασης, ακόμη και σε αυτόν της πλήρους τύφλωσης, που δυσχεραίνουν την 

επιτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από μια 

ετερογένεια, λόγω της διαφοροποίησης στον βαθμό αναπηρίας, στην αιτιολογία και τις 

ικανότητες που το άτομο διαθέτει. 

Ωστόσο, και όπως ο Τσιναρέλης (2005) επισημαίνει, η σύγχρονη ταξινόμηση 

της οπτικής αναπηρίας γίνεται με όρους προσανατολισμένους στο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, ούσα πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη νομική, η οποία δίνει έμφαση 

στην αποτελεσματικότητα της όρασης σε σχέση με την απόσταση. Πιο συγκεκριμένα, 

στη βάση της παραπάνω ταξινόμησης, ορίζονται οι κατηγορίες της βαριάς, σοβαρής και 
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μέτριας οπτικής αναπηρίας. Κατά τη βαριά οπτική αναπηρία το παιδί δεν μπορεί να 

αξιοποιήσει την όρασή του για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων, ενώ στη 

σοβαρή οπτική αναπηρία, μπορεί μέσω των κατάλληλων οπτικών βοηθημάτων να 

αξιοποιήσει την όρασή του στα πλαίσια των μαθησιακών διαδικασιών. Τέλος, στην 

τελευταία κατηγορία, αυτή της μέτριας αναπηρίας, το παιδί με προβλήματα όρασης, με 

τα κατάλληλα οπτικά βοηθήματα και τον απαραίτητο φωτισμό, μπορεί να σημειώσει τα 

ίδια μαθησιακά αποτελέσματα και σκοπούς, όπως και οι βλέποντες ομήλικοί του. 

1.2.  Χρήση του παγκόσμιου ιστού από άτομα με προβλήματα όρασης  

1.2.1.  Προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας του διαδικτύου. 

Αν αξιολογούσε κανείς σήμερα τη χρήση του διαδικτύου θα έλεγε ότι υπερσυνδέει όχι 

μόνο τις ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες, αλλά και τους ανθρώπους που τις 

δημιουργούν και συμμετέχουν σ’ αυτές. Είναι ένας κοινωνικός τόπος χαρακτηρισμένος 

από μια κουλτούρα συμμετοχής, η οποία παρέχει ευκαιρίες για μάθηση μεταξύ 

ομηλίκων, αναπτύσσει τις απαραίτητες εργασιακές δεξιότητες και συμβάλλει στη 

διαμόρφωση μιας άρτιας σύλληψης της έννοιας του πολίτη, σημαδεύοντας και 

χαρακτηρίζοντας το αναδυόμενο αυτό κοινωνικό δίκτυο (Inan et al., 2016). 

Το Royal National Institute for the Blind, επισημαίνει ότι το διαδίκτυο είναι μία 

από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις από την εφεύρεση της Braille και μετά, καθώς για 

πρώτη φορά πολλά άτομα με προβλήματα όρασης απέκτησαν πρόσβαση στην ίδια 

πληθώρα πληροφοριών με τα βλέποντα άτομα, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες. Οι 

τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία την 

πρόσβασή τους στην πληροφορία, την ανεξάρτητη εργασία, τη συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους στα πλαίσια της 

διαδικασίας κοινωνικοποίησής τους (Preda & Runceanu, 2006).Ωστόσο, για τους 

χρήστες με προβλήματα όρασης, οι παραπάνω δυνατότητες αποτελούν προκλήσεις 
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κατά την πλοήγησής τους στο διαδίκτυο, οι οποίες άπτονται των θεμάτων διαδικτυακής 

ασφάλειας και προσβασιμότητας σε κυβερνοχώρους και ιστοσελίδες (Ramayah et al., 

2014). 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού για τα άτομα με αναπηρία, 

εξυπηρετείται από έναν αριθμό δωρεάν προς χρήση φυλλομετρητών (Web browsers) 

και της κατάλληλα σχεδιασμένης υποστηρικτικής τεχνολογίας. Πολλά ωστόσο 

προβλήματα χρηστικότητας και προσβασιμότητας αναφέρονται στη βάση του  

σχεδιασμού των ιστοσελίδων και της συμβατότητάς τους με τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, όπως ο αναγνώστης οθόνης (Chandrashekar, 2010). Πιο συγκεκριμένα, και 

όπως οι ίδιοι οι χρήστες αναφέρουν, δεν είναι λίγες οι φορές που δημιουργείται 

σύγχυση εξαιτίας της τεχνικά πολύπλοκης διεπιφάνειας των ιστοσελίδων και 

εφαρμογών και της σύνθετης δομής τους, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αλυσίδων και 

συνδέσμων που ο αναγνώστης οθόνης δεν μπορεί να διαβάσει (Silius et al., 2010), της 

μη αναγνωστικής προσβασιμότητάς του σε αρχεία εικόνων ή pdfκαι των φτωχά 

σχεδιασμένων φορμών, το περιεχόμενο των οποίων δεν γίνεται εύκολα κατανοητό. Τα 

άτομα με προβλήματα όρασης αλληλεπιδρούν ακουστικά με το περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων λαμβάνοντας την πληροφορία σε μια συνεχή και διαδοχική ακουστική 

ροή, διαδικασία που συχνά καθίσταται διασπαστική, καθώς ο αναγνώστης οθόνης 

επαναλαμβάνει διαδοχικά τις πληροφορίες του μενού ή της μπάρας πλοήγησης, με τους 

χρήστες να δυσκολεύονται να τις επεξεργαστούν και να τις αφομοιώσουν, 

χρησιμοποιώντας πολλές φορές τα πάνω και κάτω βέλη για την σειρά προς σειρά 

ανάγνωση του περιεχομένου της οθόνης. (Buzzi et al., 2010·Chandrashekar, 2010). 

Πολλές είναι μάλιστα οι φορές που παρακάμπτονται σύνδεσμοι και υπερσυνδέσεις 

χωρίς να έχουν αναγνωστεί, με αποτέλεσμα την αλλοίωση νοήματος του σώματος 
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κειμένου, τις ελλιπείς πληροφορίες που λαμβάνουν οι χρήστες και τα αισθήματα 

απογοήτευσης και κούρασης που τελικά βιώνουν.  

Από τα σημαντικότερα εμπόδια πλοήγησης των ατόμων με οπτική αναπηρία στο 

διαδίκτυο είναι η ύπαρξη οπτικών στοιχείων, όπως οι εικόνες, τα γραφήματα ή οι 

πίνακες, όταν αυτά στερούνται συνοδευτικού εναλλακτικού περιγραφικού  κειμένου ή 

κατάλληλων επικεφαλίδων, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν να αντιληφθούν 

όχι μόνο το ακριβές περιεχόμενο της εικόνας, αλλά και το αντικείμενο με το οποίο 

μπορεί να σχετίζεται. Μολονότι αρκετές ερευνητικές μελέτες έχουν μέχρι σήμερα 

εκπονηθεί για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων, με 

προσεγγίσεις που συνδυάζουν την οπτική επαφή με το περιεχόμενο του υπολογιστή, 

την μηχανική μάθηση και τις τεχνολογίες παραγωγής φυσικών γλωσσών, καμία από τις 

δυνατότητες αυτές δεν βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην αυτόματη περιγραφή 

οπτικών πληροφοριών και εικόνων, εξαιτίας του κόστους των υπηρεσιών απορρήτου, 

της αμφιλεγόμενης ακρίβειας στη λεκτική αποτύπωση των αναπαριστώμενων και της 

αδυναμίας γενικευσιμότητας για όλα τα οπτικά πρότυπα. (Morris et al., 2016). 

Ωστόσο όπως οι Bennett, Cutrell, MacLeod & Morris (2017) αναφέρουν η 

πλήρης πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας είναι καίριας σημασίας για 

χρήστες με προβλήματα όρασης, καθώς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης να συμμετέχουν σε κοινωνικές συζητήσεις και 

να απολαμβάνουν διασκεδαστικές ή χιουμοριστικές περιστάσεις. 

Συνήθη είναι τα προβλήματα των χρηστών με βαριά οπτική αναπηρία που 

πλοηγούνται στο διαδίκτυο μέσω των αναγνωστών οθόνης κατά τις περιπτώσεις 

δυναμικών ανανεώσεων που ανά τακτά διαστήματα κάνουν κάποιες ιστοσελίδες και 

εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του 

περιεχομένου της διεπιφάνειας από τον αναγνώστη οθόνης και πριν την ολοκλήρωσή 
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της, πραγματοποιούνται αυτόματες ανανεώσεις, με αποτέλεσμα η αναγνωστική 

διαδικασία όλου του σώματος κειμένου να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, 

δυσχεραίνοντας την κατανόησή του από τους χρήστες και κουράζοντάς τους 

ψυχολογικά και σωματικά (Inan et al., 2016).  

Και η διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης σε εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού, 

αποδεικνύεται προβληματική, εξαιτίας του οπτικού τεστ CAPTCHA το οποίο για τη 

διασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησης των χρηστών ζητά την αναδιατύπωση τυχαίων 

χαρακτήρων που εμφανίζονται στην επιφάνεια της οθόνης, στα πλαίσια όμως ενός μη 

επισημασμένου ενσωματωμένου  γραφικού (Ramayah et al., 2014). 

Κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται μόνο των εργαλείων πρόσβασης και του 

σχεδιασμού των ιστοσελίδων και εφαρμογών, αλλά και εκείνα που σχετίζονται με τις 

γνώσεις και δεξιότητές τους στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων (Dobransky & 

Hargittai, 2006·Williamson et al., 2000). 

Κάθε ένα εμπόδιο που καλούνται να προσπεράσουν οι χρήστες με προβλήματα 

όρασης για την πλήρη πρόσβασή του στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες (Vashistha et al., 2015), τις εργασιακές 

τους δυνατότητες και επιλογές, το κοινωνικό τους status (Lakshmanan & Pal, 2012) και 

την ενίσχυση των κοινωνικών τους δικτύων (MacLeod et al., 2017). 

1.2.2.  Τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου. 

Η χρηστικότητα του παγκόσμιου ιστού (Web Usability) και των εφαρμογών του 

ορίζεται από την ευκολία χρήσης του, την ικανοποίηση του χρήστη κατά την πλοήγηση 

εφαρμογών και ιστοσελίδων και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις πολλαπλές 

δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται κατά την εκτέλεση ενός έργου, καθώς και 

την επίτευξη ενός στόχου με επιτυχία, αποτελεσματικότητα, και αποδοτικότητα σε ένα 
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συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης (Akhter et al., 2009). Η πρόσβαση στις πηγές του 

διαδικτύου είναι ανοιχτή και για άτομα με αναπηρίες, όπως είναι και οι χρήστες με 

προβλήματα όρασης, ενώ έχει καταδειχθεί πως όχι απλά διευρύνει το γνωστικό τους 

πεδίο, αλλά ενισχύει την κοινωνικοποίηση, την ανεξαρτησία και τις ευκαιρίες τους για 

ισότητα (Gerber, 2003).  

Φαίνεται ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία αξιοποιούν τις δυνατότητες που 

προσφέρει το διαδίκτυο και κάνουν χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του, κατά 

τον ίδιο σκοπό με τους βλέποντες ομηλίκους. Πιο συγκεκριμένα οι νεότερης ηλικίας 

χρήστες χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό για να διευρύνουν τις εργασιακές τους 

ευκαιρίες μέσω αναζήτησης στην αγορά εργασίας, με τη βελτίωση της εργασιακής 

κατάστασης, να συνεπάγεται τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ταυτότητας (Gerber, 

2003) αλλά και για να προωθήσουν τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες και ανάγκες. 

Αντίθετα, για χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, το διαδίκτυο είναι το μέσο για τη 

διατήρηση κοινωνικών επαφών, την ενημέρωση για πολιτικά ζητήματα και θέματα που 

άπτονται της αναπηρίας τους. Η online ενημέρωση για θέματα της επικαιρότητας, οι 

διαδικτυακές αγορές, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η 

συμμετοχή σε διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας ή ιστοσελίδες δικτύωσης (Kelly & 

Smith, 2008) καθώς επίσης και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με την υγεία, 

συγκαταλέγονται στη λίστα των δημοφιλών δραστηριοτήτων που έφηβοι και ενήλικες 

με οπτική αναπηρία επιλέγουν κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο (Caidi & 

Chandrashekar, 2010·Inan et al., 2016). Την τάση των χρηστών να αναζητούν 

πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν ή τους ενδιαφέρουν, σημειώνουν στην 

έρευνά τους και οι Williamson et al., (2000) οι οποίοι συγκεκριμένα αναφέρουν ότι 

θέματα που σχετίζονται με την υγεία και πιο συγκεκριμένα την οπτική αναπηρία, την 

οικονομία, τα ταξίδια, την πολιτική ζωή και την εργασία βρίσκονται στο επίκεντρο της 
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αναζήτησή τους, τονίζοντας μάλιστα ότι οι συνθήκες της προσωπικής και εργασιακής 

κατάστασης του κάθε ατόμου, τα ενδιαφέροντα και ο βαθμός αναπηρίας του 

επηρεάζουν τις παραπάνω επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι παραπάνω 

ερευνητικές αναφορές επιβεβαιώνονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία για το 2017, όπου και επισημαίνεται ότι οι συνηθέστεροι λόγοι πλοήγησης 

στο διαδίκτυο είναι η διαδικτυακή ειδησεογραφική ενημέρωση (87,1%), η αποστολή 

και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (75,2%), και η συμμετοχή σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης (71,5%).  

Παρά το γεγονός ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία φαίνεται να αξιοποιούν όλες 

τις δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού, οι Kelly & Smith (2008) 

επισημαίνουν ότι οι χρήστες αυτοί έχουν την τάση να πλοηγούνται στο διαδίκτυο με 

χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους, ανεξάρτητα μάλιστα 

από την βαθμίδα εκπαίδευσης ή το βαθμό αναπηρίας τους, καταδεικνύοντας ένα 

ψηφιακό χάσμα ανάμεσά τους. Και οι Dobransky & Hargittai (2006), επισημαίνουν την 

παραπάνω τάση, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία είναι λιγότερο πιθανό να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή να βρίσκονται online σε κάποια δραστηριότητα ή 

εφαρμογή, με τους Douglas, Hewett, Keil & Ramli (2012) να αναφέρουν αντιθέτως ότι 

οι χρήστες αυτοί, πλοηγούνται στον παγκόσμιο ιστό σε καθημερινή βάση για μιάμιση 

περίπου ώρα, χρησιμοποιώντας το κινητό ή το tabletτους. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η 

κατάδειξη της αρνητικής συσχέτισης των γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλά 

καταρτισμένων χρηστών με προβλήματα όρασης και της συχνότητας πλοήγησής τους 

στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, άτομα με οπτική αναπηρία που διαθέτουν άρτιες 

γνώσεις χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλά και υψηλή 

αυτοπεποίθηση, ασχολούνται λιγότερο συχνά με το διαδίκτυο και χρησιμοποιούν 

σπανιότερα τις υπηρεσίες του (Inan et al., 2016), με τη συμπεριφορά αυτή να φαίνεται 
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να είναι απόρροια των κινδύνων ασφαλείας που μπορεί να εγκυμονεί η γνωστοποίηση 

των προσωπικών τους στοιχείων στον παγκόσμιο ιστό. Στα παραπάνω ευρήματα 

ωστόσο αντίκεινται αυτά των Karhula & Salminen (2014) οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι 

έφηβοι με προβλήματα όρασης που διαθέτουν δεξιότητες χρήσης υπολογιστικών 

συστημάτων, είναι πιο ενεργοί χρήστες από τους βλέποντες ομηλίκους, εξηγώντας ότι η 

παραπάνω απόδειξη οφείλεται μερικώς στη συχνότητα χρήσης για επικοινωνιακούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

1.2.3.  Ηλεκτρονικές συσκευές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Η χρήση των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού, αλλά και των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών για την εύκολη πρόσβαση σ’ αυτόν, συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των 

δυνατοτήτων ατόμων με αναπηρίες και την επίτευξη των προσωπικών, επαγγελματικών 

και εκπαιδευτικών τους στόχων (Brady et al., 2013).  

Για την πρόσβασή τους στις πηγές του διαδικτύου τα άτομα με προβλήματα 

όρασης χρησιμοποιούν αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές, οι πιο δημοφιλείς από τις 

οποίες είναι τα κινητά τηλέφωνα, κατά βάση τα Smartphone και τα οι φορητοί 

υπολογιστές (laptop), με το ποσοστό χρήσης τους να ανέρχεται στο 90% των χρηστών 

(Inan et al., 2016). Η Ελληνική Στατική Αρχή (2017) φαίνεται να επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω ευρήματα, αναφέροντας ότι από το 75,3% των χρηστών που πλοηγήθηκε 

στο διαδίκτυο, χρησιμοποίησε φορητό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, με το 69,1% 

αυτών να χρησιμοποιεί Smartphoneκαι το ποσοστό αυτό για τις ηλικίες 16-24 χρονών, 

να εκτοξεύεται στο 92,3%. Οι χρήστες με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν συχνότερα 

Smartphones και πιο συγκεκριμένα τα iPhone, λόγω των περισσότερων επιλογών 

προσβασιμότητας, καθώς εκτός της ήδη ενσωματωμένης τεχνολογίας προσβασιμότητας 

στο λειτουργικό τους σύστημα, παρέχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπρόσθετου 

λογισμικού, της μεγάλης και ευκρινούς οθόνης, των δυνατοτήτων της οθόνης αφής και 
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του querty πληκτρολογίου και αυτές για τη λήψη και αποστολή φωνητικών e-mail και 

φωτογραφιών (Hewett et al., 2012).Αναφορικά με τα λειτουργικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο τα MS Windows σε φορητούς και 

σταθερούς υπολογιστές και τα IOS σε Smartphone και Tabletσημειώνονται ως οι 

συνηθέστερες επιλογές, ενώ για τους χρήστες των οποίων η πλοήγηση στις πηγές του 

διαδικτύου πραγματοποιείται μέσω αναγνωστών οθόνης, χρησιμοποιείται το 

πρόγραμμα JAWS των Microsoft Windows για την πρόσβασή τους μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και το Voiceover για Smartphone ή Tablet.  

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της χρήσης κινητών τηλεφώνων αναφέρεται και η 

δυνατότητά τους να υποστηρίζουν τις περισσότερες εφαρμογές λογισμικών για άτομα 

με ειδικές ανάγκες και τύφλωση ειδικότερα (Coughlan & Manduchi, 2014). Μάλιστα 

στην παραπάνω δυνατότητα των συσκευών αυτών οι Kane, Bigham & Wobbrock, 

(2008) εισήγαγαν τη εφαρμογή μιας ομάδας ακουστικών και απτικών τεχνολογιών, που 

επιτρέπουν στο χρήστη με οπτική αναπηρία μια εύκολη και γρήγορη πλοήγηση σε 

εφαρμογές οθόνης αφής. Οι Kelly & Smith (2008) εξαίρουν την ευρεία χρήση των 

κινητών τηλεφώνων αναφέροντας ότι το 1/3 των εφήβων με προβλήματα όρασης 

χρησιμοποιούν συχνότερα το κινητό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέσο ηλεκτρονικής 

συσκευής για να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά, κυρίως λόγω της πιο δύσκολης και 

χρονοβόρας πλοήγησης μέσω του πληκτρολογίου, με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή να πραγματοποιείται συνήθως για την αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων ή τη συμμετοχή σε δωμάτια διεπικοινωνίας (chatroom). 

Μολονότι όπως ήδη αναφέρθηκε ένα μεγάλο μέρος των χρηστών με οπτική 

αναπηρία χρησιμοποιούν Smartphoneγια την πλοήγησή τους στις εφαρμογές του 

διαδικτύου, ιδίως από την εφαρμογή του αναγνώστη οθόνης “VoiceOver” το 2007 στις 

συσκευές αυτές, η αξιοποίηση των υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορίας μέσω 
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κινητών τηλεφώνων εξακολουθεί να δημιουργεί εμπόδια στα άτομα με προβλήματα 

όρασης, καθώς πρέπει συνέχεια να εξοικειώνονται με την πλοήγηση σε καινούρια 

λειτουργικά συστήματα (Coughlan & Manduchi, 2014).  

Στον αντίποδα των παραπάνω αναφορών οι Hewett et al., (2012) αναφέρουν ότι 

το 99% των εφήβων με μερική όραση ή ολική τύφλωση, αποκτά  πρόσβαση στο 

διαδίκτυο κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το 69% να επιλέγει για την 

πλοήγησή του το κινητό τηλέφωνο. 

1.2.4.  Χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Υποστηρικτικές τεχνολογίες ορίζονται τα μέσα ή και εργαλεία εκείνα, για την 

υπερπήδηση των εμποδίων πρόσβασης στην πληροφορία για άτομα με αναπηρία 

(Gerber 2003). Όπως οι Preda & Runceanu (2006) συμπληρώνουν, η χρήση 

υποστηρικτικών τεχνολογιών για χρήστες με αναπηρία, όπως είναι και αυτοί με 

προβλήματα όρασης, συμβάλλει στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και ενισχύει την 

ποιότητα ζωής τους, καθιστώντας τους περισσότερο ικανούς και ανεξάρτητους και 

προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή.  

Για την πρόσβαση στις πηγές του διαδικτύου χρήστες με μερική ή ολική 

απώλεια όρασης, χρησιμοποιούν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες μεμονωμένα ή και 

συνδυαστικά. Πιο συγκεκριμένα και για τους χρήστες με μερική τύφλωση, οι οποίοι 

δυσκολεύονται να διακρίνουν τους μικρούς χαρακτήρες γραμμάτων, τα γραφικά ή τις 

εικόνες σε ένα κείμενο, το λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

αύξησης του μεγέθους της γραμματοσειράς του κειμένου, αλλαγής χρωμάτων της 

οθόνης και σχήματος του δρομέα, αναφέρεται ως η συνηθέστερη δίοδος στην 

πληροφορία. Παρόμοιες δυνατότητες με το παραπάνω λογισμικό, προσφέρει και το 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μια συσκευή που συνδέεται με τον υπολογιστή και 

μεγεθύνει ό,τι απεικονίζεται στην οθόνη του. (Alves, Carvalho, Gasparetto, Monteiro & 
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Rabello, 2009).Ο αναγνώστης οθόνης, το βασικότερο μέσο πρόσβασης των χρηστών με 

βαριά οπτική αναπηρία στις πηγές του διαδικτύου, παρέχει μια γρήγορη και δυναμική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο της οθόνης, εντοπίζοντας και διαβάζοντας όλες τις μορφές 

κειμένου που υπάρχουν στη διεπιφάνειά της, όπως τα εικονίδια και γραφήματα, τα 

κουμπιά, τους καταλόγους επιλογών, τους συνδέσμους, τα πλαίσια διαλόγου και 

μηνυμάτων, μετατρέποντάς τα σε ομιλία και δημιουργώντας μια ακουστική πλοήγηση 

του χρήστη στο γραφικό περιβάλλον (Gevarter, Hopkins, Mulloy, Ramdoss & 

Sutherland, 2014). Η παραπάνω διαδικασία συμβαίνει στο πλαίσιο ενός δυναμικού 

περιεχομένου και νέων τεχνολογιών που απαιτούν από τους χρήστες επιπρόσθετη 

γνωστική προσπάθεια και σύνθετα νοητικά μοντέλα για την αλληλεπίδρασή τους με το 

εκάστοτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης (Buzzi et al., 2010), ενώ σημαντική είναι να 

επισημανθεί εδώ η συμπεριφορά των χρηστών με οπτική αναπηρία οι  οποίοι κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με οπτικές πληροφορίες και στοιχεία που διαθέτουν εναλλακτικό 

κείμενο ή λεζάντες, φαίνεται να τις εμπιστεύονται απόλυτα, ακόμα κι όταν αυτές δεν 

αποδίδουν ένα ολοκληρωμένο νόημα (MacLeod et al., 2017). Τα προγράμματα 

αναγνωστών οθόνης παρέχονται δωρεάν, σε πάνω από 30 γλώσσες, ενώ και η 

πρόσβασή τους από το πληκτρολόγιο είναι εύκολη, μέσω συντομεύσεων. Συνήθης 

αναφέρεται και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων οθονών braille,συσκευών απτικής 

ανάγνωσης, οι οποίες συνδέονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επιτρέπουν 

την απτική πρόσβαση στα κείμενα σε πραγματικό χρόνο κατά την ταυτόχρονη 

ανάγνωση των περιεχομένων της οθόνης από τον αναγνώστη οθόνης. Μπορούν να 

διαβάσουν μία γραμμή κειμένου τη φορά, ενώ οι πιο σύγχρονες από αυτές τις συσκευές 

διαθέτουν επιπλέον πλήκτρα πλοήγησης, για εκτέλεση λειτουργιών όπως η αλλαγή 

γραμμής ή πλοήγηση πάνω κάτω στο κείμενο. Στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την 

πρόσβαση χρηστών με σοβαρή οπτική αναπηρία στις τεχνολογίες επικοινωνίας και 
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πληροφοριών συγκαταλέγονται και τα λογισμικά σύνθεσης φωνής και ομιλίας, τα οποία 

μεταφράζουν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη σε ομιλούσα γραφή, η 

γλώσσα της οποίας πλησιάζει σε αρκετές περιπτώσεις τη φυσική, ενώ δίνουν και τη 

δυνατότητα στο χρήστη μέσω φωνητικών εντολών να παράξει κείμενο, αλλά και να 

ολοκληρώσει λειτουργίες όπως η δημιουργία και η αποθήκευση αρχείων (Asuncion, 

Barile, Ferraro, Fichten & Wolforth, 2009). Τα άτομα με τύφλωση συχνά 

χρησιμοποιούν και τα προγράμματα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, τα οποία 

επιτρέπουν τη μηχανική ή ηλεκτρονική μετατροπή σαρωμένων εικόνων χειρόγραφου ή 

τυποποιημένου κειμένου σε κωδικοποιημένη μορφή χαρακτήρων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και την ταυτόχρονη εκφώνησή τους στους χρήστες. Τα προγράμματα 

σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, χρησιμοποιούνται και για τη 

μετατροπή τη εικόνας που σαρώνεται σε κείμενο, αναγνωρίζοντας οπτικά τους 

χαρακτήρες. Τέλος, η αξιοποίηση των εκτυπωτών braille, οι οποίοι μπορούν να 

συνδεθούν με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίνει στους χρήστες τη 

δυνατότητα να παράξουν σε ειδικό χαρτί σελίδες ή ακόμη και βιβλία σε μορφή braille, 

μέσω άμεσης μάλιστα εκτύπωσης από τις εφαρμογές των Windows, αν και για την 

εφαρμογή τους απαιτείται λογισμικό μετάφρασης από γραπτό συμβατικό κείμενο σε 

braille (Mulloy et al., 2014).  

1.3.  Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνική ζωή ατόμων 

με προβλήματα όρασης 

1.3.1.  Ορισμός και κατηγοριοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ο όρος Web 2.0 πρωτοεμφανίστηκε το 2004 για να περιγράψει τη μετάβαση του 

παγκόσμιου ιστού από ένα μέσο συλλογής δεδομένων, σε ένα μέσο συμμετοχής. Η 

αλλαγή αυτή σηματοδότησε όχι απλά αλλαγές στη λειτουργικότητά του, αλλά όρισε το 

έδαφος και δημιούργησε την υποδομή για την εξέλιξη των Μέσων Κοινωνικής 
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Δικτύωσης (Haenlein & Kaplan, 2010). Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ορίζονται ως 

οι βασισμένες στον παγκόσμιο ιστό υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δόμηση ενός 

δημόσιου ή ημιδημόσιου προφίλ μέσα σε ένα σαφώς οριοθετημένο σύστημα, 

διατυπώνουν μια λίστα από άλλους χρήστες με τους οποίους που μοιράζονται μια κοινή 

σύνδεση, προβάλλουν και παρακολουθούν τη λίστα των ατομικών τους επαφών μέσα 

στο κοινό αυτό σύστημα (Boyd & Ellison, 2007). Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν ο ορισμός 

αυτός υπερκαλύπτει εκείνο του «networking»-«δικτύωση», καθώς φαίνεται πως 

πρωταρχικός στόχος των χρηστών που τα χρησιμοποιούν δεν είναι η δικτύωση και η 

επισύναψη νέων κοινωνικών σχέσεων, παρά η επικοινωνία με άτομα που ήδη 

αποτελούν μέρος του ευρύτερου δικτύου των κοινωνικών τους επαφών. Οι Lee & 

McLoughlin (2007) ορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως τις Web 2.0 υπηρεσίες που 

προωθούν την ενεργή συμμετοχή, τη συνδεσιμότητα, τη συνεργασία και την 

κοινοποίηση γνώσεων και ιδεών μεταξύ των χρηστών. Μάλιστα προχωρούν στη 

διάκρισή τους σε 3 διακριτές κατηγορίες. Αυτή που δίνει έμφαση στην κοινή χρήση 

περιεχομένου και στην οργάνωση ιστότοπων, όπως το Youtube και το Flickr, εκείνη 

που αφορά στη δημιουργία περιεχομένου και την επεξεργασία ιστοσελίδων, όπως το 

Google Docs και το Wikipediaκαι τέλος σε αυτή που περιλαμβάνει τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το Myspace, τα οποία 

λειτουργούν σαν διαδικτυακές κοινότητες που καθιστούν ικανούς τους χρήστες να 

επικοινωνούν με παλιούς και νέους φίλους, να μοιράζονται ιδέες και πόρους ή να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία αξιολόγησης για να επικροτήσουν τις αναρτημένες από τα 

μέλη της κοινότητας πληροφορίες. 

Η ιστορία της πρωτοεμφάνισης και χρήσης των πλατφορμών δικτύωσης μας 

μεταφέρει στα 1997, όπου το SixDegrees.com, καθιερώνεται ως το πρώτο διεθνώς 

αναγνωρισμένο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να 
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δημιουργούν προσωπικά διαδικτυακά προφίλ, να δημιουργούν φίλους και να 

παρακολουθούν την προσωπική τους κατάσταση. Από το 1997 έως και το 2001, 

δημιουργήθηκαν υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων και επικοινωνίας βασισμένες στον 

παγκόσμιο ιστό, που υποστήριζαν ποικίλους συνδυασμούς δόμησης προσωπικών 

προφίλ και λιστών από φίλους, μεταξύ των οποίων το AsianAvenue, το BlackPlanet, το 

MiGente,το Lunarstorm και το LiveJournal (Boyd & Ellison, 2007). Λίγα χρόνια 

αργότερα κάνουν την εμφάνισή τους εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες 

παρέχουν στο χρήστη περισσότερες και πιο ευρείες επιλογές για επικοινωνία, 

εργασιακή αναζήτηση και ψυχαγωγία, καθώς εμφανίζονται το 2002 το Friendster και το 

Fotodog, ενώ το 2003 γνωρίζουμε για πρώτη φορά το Myspace, το LinkedIn και το 

Tribe.net. Ένα χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις απαρχές του 2004 και στα 

αυστηρά ακαδημαϊκά πλαίσια του πανεπιστημίου του Harvard, κάνει την εμφάνισή του 

το πλέον δημοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Cassidy, 2006)  το Facebook, το 

οποίο ένα μόλις χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβρη του 2005, ενσωματώνεται στους 

κόλπους και άλλων πανεπιστημιακών κοινοτήτων. 

Η παγκόσμια εδραίωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι πλέον γεγονός, 

με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι ο αριθμός των ενεργών 

χρηστών πλατφορμών δικτύωσης το 2017 ανήλθε στα 1.32 δισεκατομμύρια με το 85% 

των χρηστών να είναι ηλικίας 16-24 χρονών, ενώ και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

επιβεβαιώνει την επικράτειά τους τονίζοντας ότι από το 65% των Ελλήνων που είχε 

πρόσβαση και χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο το 2016, το 70% είχε λογαριασμό στις 

πλατφόρμες δικτύωσης, συνηθέστερα στο Facebook, ενώ ακολουθούσαν το Twitter, το 

Pinterest, το GooglePlus, το Youtube και το LinkedIn. 

1.3.2.  Λόγοι χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 



26 

 

Την τελευταία δεκαετία οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν φέρει επανάσταση 

στον τρόπο καταγραφής, κατανάλωσης και διάδοσης της πληροφορίας, παρέχοντας 

υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, διασκέδασης και πληροφόρησης. Μπορούν ίσως έτσι να 

ειδωθούν σαν ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, με ορισμένους μάλιστα να 

υποστηρίζουν ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση, αυτή των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης σημειώνεται ως η επόμενη μεγαλύτερη (Epstein, 2012). 

Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν μέχρι σήμερα σημειωθεί αναφορικά με τη 

χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από άτομα με αναπηρίες στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο (Brady et al., 2013·Williamson et al., 2000). Τα άτομα με 

οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τα ίδια κίνητρα και 

οφέλη με τους βλέποντες ομηλίκους τους, ενώ φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με τις 

εξής πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας συχνότερα το Facebook, το Twitter και το 

Messenger, καθώς μέσω των συγκεκριμένων εφαρμογών μπορούν και διατηρούν τις 

κοινωνικές τους επαφές (Hewett et al., 2012). Και οι Amsel, Asuncion, Barile, Budd, 

Fichten & Nguyen (2012) συμφωνούν με τις παραπάνω αναφορές, επισημαίνοντας ότι 

τα κοινωνικά δίκτυα που συνηθέστερα επιλέγουν να χρησιμοποιούν άτομα με 

προβλήματα όρασης είναι το Facebook, το Youtube και το Messenger, με το Twitter 

και το Skype να ακολουθούν στην προτίμησή τους. 

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν κατά την πλοήγηση στο Youtube οι χρήστες 

παρακολουθούν βίντεο συναφή με τα ενδιαφέροντά τους, ενώ μέσω των υπόλοιπων 

εφαρμογών αναζητούν οικεία άτομα για να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους επαφές, 

δημιουργούν νέους κοινωνικούς δεσμούς, ανανεώνουν το προσωπικό τους προφίλ 

προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες ή τροποποιώντας παλαιότερες, επικοινωνούν 

με φίλους μέσω μηνυμάτων ή συμμετέχουν σε διαδικτυακές ομάδες συζήτησης, 
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ενημερώνονται για τα νέα της ειδησεογραφικής επικαιρότητας, οργανώνουν 

εκδηλώσεις, παίζουν παιχνίδια ή απλά πλοηγούνται για να περάσουν το χρόνο τους. 

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παραμέτρους που οδηγούν τους χρήστες με 

προβλήματα όρασης στην αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 

αναφέρονται η διατήρηση των κοινωνικών δεσμών με την οικογένεια και τους φίλους, 

είτε αυτούς που πρόσφατα δημιούργησαν, είτε αυτούς που γνωρίζουν χρόνια και με 

τους οποίους διατηρούν στενότερες σχέσεις, μέσω της ενημέρωσης για τα προσωπικά 

τους νέα, των σχολίων σε φωτογραφίες ή βίντεο που αυτοί κοινοποιούν ή της από 

κοινού συμμετοχής σε διαδικτυακές ομάδες επικοινωνίας (Hewett et al., 2012). Τα 

παραπάνω επιβεβαιώνουν και οι Bailey, Catan, Lhussier & Okonji (2015) οι οποίοι 

αναφέρουν ότι το κυριότερο κίνητρο χρήσης του διαδικτύου και των εφαρμογών του 

από άτομα με οπτική αναπηρία, είναι η δυνατότητα να διατηρούν επαφές με τα μέλη 

των κοινωνικών δικτύων στα οποία ανήκουν, γεγονός που θεμελιώνει την αίσθηση του 

«ανήκειν» στην κοινωνία και την πεποίθηση ότι συνεισφέρουν στην ομαλή κοινωνική 

ζωή των άλλων ως ενεργά κοινωνικά μέλη. Την αναφορά στη διατήρηση των 

κοινωνικών δεσμών κατά την πλοήγηση στις πλατφόρμες δικτύωσης επισημαίνουν και 

οι Voykinska et al., (2016) ενώ οι Ellison et al., (2007) συμπληρώνουν ότι τα κοινωνικά 

αυτά δίκτυα ενισχύουν τις εργασιακές ευκαιρίες των χρηστών, προωθούν τη 

συνεργασία των συμμαθητών/συμφοιτητών για την εκπόνηση ενός μαθησιακού 

καθήκοντος αλλά και την ενημέρωση για εκπαιδευτικά ζητήματα και νέα που τους 

αφορούν.  

Μέσω της χρήσης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης καθίσταται δυνατή και 

εύκολη διαδικασία η πρόσβαση στην πληροφορία, αφού οι χρήστες μπορούν να 

πλοηγούνται σε σελίδες των ενδιαφερόντων τους και να κάνουν αναζητήσεις για 
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θέματα σχετικά με την οπτική αναπηρία, την τεχνολογία, τα αθλητικά ή τα πολιτικά 

τεκτενόμενα (Hewett et al., 2012·Voykinska et al., 2016). 

Η δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα για την άμεση επικοινωνία με 

φίλους ή τη συμμετοχή σε διαδικτυακές ομάδες επικοινωνίας μέσω της αποστολής ή 

λήψης μηνυμάτων, φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης 

των χρηστών με προβλήματα όρασης και στον περιορισμό των συναισθημάτων 

κοινωνικού αποκλεισμού (Gerber, 2003). Άλλωστε όπως οι Valkenburg et al., (2006) 

επισημαίνουν οι έφηβοι πειραματίζονται με την ταυτότητά τους μέσω της αποστολής 

και λήψης άμεσων μηνυμάτων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στοχεύοντας στην 

εξερεύνηση του εαυτού τους μέσα από τα σχόλια τρίτων, στην θεμελίωση κοινωνικών 

σχέσεων και την αναπλήρωση των κοινωνικών περιορισμών που πηγάζουν από 

συμπεριφορές εσωστρέφειας. Παρόλα αυτά τόσο οι προέφηβοι όσο και οι έφηβοι με 

προβλήματα όρασης στερούνται ψηφιακών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, καθώς μόλις 

το 23% των προεφήβων συμμετέχουν σε ομάδες συζήτησης ή χρησιμοποιούν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ το 38% των εφήβων εμπλέκεται σπάνια στις παραπάνω 

δραστηριότητες, μια με δύο φορές περίπου την εβδομάδα (Kelly & Smith, 2008). Όπως 

οι ίδιοι εξηγούν, στη βάση της παραπάνω συμπεριφοράς ίσως βρίσκεται η έλλειψη 

κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων που αποθαρρύνει τους χρήστες με οπτική 

αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικά φόρουμ, γεγονός που με τη σειρά του 

τους οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό. 

Στον αντίποδα των παραπάνω ερευνητικών προσπαθειών που σημειώνουν την  

ευρεία αποδοχή και χρήση των κοινωνικών δικτύων, οι Hewett et al., (2012) αναφέρουν 

ότι υπάρχει μια μερίδα χρηστών με προβλήματα όρασης, που δεν χρησιμοποιεί τα 

δίκτυα αυτά, κυρίως λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, έλλειψης χρόνου για τη δόμηση 

ενός άρτιου προφίλ που χρειάζεται να έχει κάποιος στις ιστοσελίδες αυτές για 
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προώθηση κοινωνικών σχέσεων, όπως και των ανησυχιών για τους κινδύνους και τα 

ζητήματα ασφαλείας που μπορεί να κρύβει η πλοήγηση στις εφαρμογές αυτές λόγω της 

δημοσιοποίησης προσωπικών πληροφοριών. 

1.3.3. Προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Καθώς τα οφέλη και οι περιορισμοί των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, σε συνδυασμό 

με τον κοινωνικό και τεχνολογικό τους αντίκτυπό έχουν αναγνωριστεί από τους 

κοινωνιολόγους, ένα θέμα το οποίο μένει να εξετασθεί σχετίζεται με την 

προσβασιμότητα των διεπαφών αυτών (Lazar & Wentz, 2011).Αν και η πλειοψηφία 

των ενήλικων χρηστών με προβλήματα όρασης δηλώνουν ότι είναι μέλη διαδικτυακών 

κοινοτήτων όπως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

επικοινωνίας που προσφέρουν σε ποσοστό 83%, μόνο το 21% αυτών δηλώνουν ότι 

συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητες αυτές, εξαιτίας της φτωχής προσβασιμότητας των 

διαδραστικών χαρακτηριστικών που φέρουν (Caidi & Chandrashekar, 2010). Τα 

περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με προβλήματα όρασης κατά 

την πλοήγησή τους στα κοινωνικά δίκτυα, απορρέουν από τον οπτικο-κεντρικό 

σχεδιασμό των Web 2.0 τεχνολογιών (Babu & Singh, 2013). Μάλιστα όπως οι ίδιοι 

επισημαίνουν, τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια 

κατά την αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου εν γένει και των πλατφορμών 

δικτύωσης ειδικότερα, σε σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους ή χρήστες που φέρουν 

άλλου είδους αναπηρίες.  

Προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας αντιμετωπίζουν άτομα με οπτική 

αναπηρία κατά την πλοήγησή τους στις περισσότερες πλατφόρμες δικτύωσης. Κατά τα 

πρώτα χρόνια χρήσης του το Twitter αποτελούσε την πιο δημοφιλή πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες με οπτική αναπηρία, λόγω της απλής, βασισμένης 
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σε κείμενο διεπιφάνειάς της, ώσπου το 2011 ξεκίνησε η ενσωμάτωση οπτικού υλικού 

στα tweets (Brady et al., 2013). Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν αν και οι χρήστες με 

προβλήματα όρασης τραβούν και μοιράζονται φωτογραφίες, η απουσία εναλλακτικού 

κειμένου σ’ αυτές όταν τις συναντούν, καθιστά αδύνατη την κατανόηση του 

περιεχομένου τους και προβληματική την δέσμευση και ενασχόληση με την πλατφόρμα 

του Twitter. Στις δυσκολίες προσβασιμότητας της εφαρμογής αυτής αναφέρονται οι 

συνεχείς αναβαθμίσεις της σελίδας οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές από τον 

αναγνώστη οθόνης, η δυσκολία των χρηστών να βρουν και να ακολουθήσουν το άτομα 

που επιθυμούν εξαιτίας των πολλών βημάτων και συνδέσμων που θα συναντήσουν 

κατά τη διαδικασία αυτή, αλλά και η δυσκολία να εντοπιστεί η περιοχή ανάρτησης των 

tweets που ο χρήστης θέλει να διαβάσει και η πλοήγηση ανάμεσα σε αυτά, λόγω 

συνθετότητας της εφαρμογής (Buzzi et al., 2010). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα τα 

άτομα με οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν το Twitter, αντιμετωπίζουν προβλήματα 

και κατά την εγγραφή τους, που εντοπίζονται τόσο κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης 

των στοιχείων τους, όσο και στην περίπτωση που πρέπει να διορθώσουν κάποιο λάθος 

στα πεδία του ονόματος χρήστη ή του e-mail. 

Αν και το Facebook αναφέρεται ως μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης και θεωρείται από αυτές η πιο προσβάσιμη (Buzzi et al., 2010), 

δημιουργεί επίσης πολλά προβλήματα στους χρήστες με οπτική αναπηρία κατά τη 

διαδικασία αρχικά εγγραφής και σύνδεσής τους (Fuglerud et al., 2012·Hewett et al., 

2012), τα οποία κυρίως άπτονται των ζητημάτων της ασφάλειας πλοήγησης. Πιο 

συγκεκριμένα και για το οπτικό τεστ CAPTCHA, αναφέρεται ότι όταν εμφανίζεται με 

οπτική μορφή, η αναδιατύπωση των ζητούμενων χαρακτήρων είναι διαδικασία 

δύσκολη για τα άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς βρίσκεται σε ένα μη 

επισημασμένο ενσωματωμένο γραφικό, ενώ και η πιο πρόσφατη ακουστική του έκδοση 
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φέρει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ βρίσκεται πάντα σε αγγλική γλώσσα 

(Fuglerud et al., 2012). Κατά τη διαδικασία εγγραφής και σύνδεσής τους, οι χρήστες 

αναφέρουν δυσκολίες που σχετίζονται με τα πεδία συμπλήρωσης του ονόματος χρήστη 

και του κωδικού για την είσοδό τους στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι ο 

αναγνώστης οθόνης εντοπίζει τα δύο πεδία εγγραφής, από τα οποία όμως εκλείπουν οι 

ετικέτες περιγραφής της διαδικασίας, ενώ πολλές φορές οι ετικέτες ιδίως του πεδίου 

του κωδικού δεν αναγνωρίζονται καν από αυτόν (Buzzi et al., 2010). Από τη στιγμή 

που οι χρήστες θα συνδεθούν στο προφίλ τους, το βασικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν σχετίζεται με την απουσία μιας λειτουργίας που ανακοινώνει αλλαγές 

σε ρυθμίσεις, νέες δημοσιεύσεις και σχόλια, νέα αιτήματα προσκλήσεων ή φιλίας μετά 

από κάθε αυτόματη ανανέωση της σελίδας, καθώς μόνο ένα μέρος αυτής φορτώνεται 

από την αρχή, με τον χρήστη να είναι αναγκασμένος να σαρώσει σειριακά από την 

αρχή την εφαρμογή, έως ότου λάβει τις νέες πληροφορίες (Buzzi et al., 2010). Ανάμεσα 

στα βασικά προσκόμματα πλήρους πρόσβασης στην πλατφόρμα του 

Facebookκαταγράφονται και η έλλειψη λεζαντών και περιγραφικών κειμένων σε 

φωτογραφίες, η οποία εμποδίζει τους χρήστες να αντιληφθούν το απεικονιζόμενο 

περιεχόμενο, αλλά και σε εντολές όπως το «click here», αποπροσανατολίζοντάς τους 

και δυσκολεύοντας την πλοήγησή τους (Bigham, Brudvik, Cavender, Ladner & 

Wobbrock, 2007) καθώς και η δυσκολία τους να εξοικειωθούν με τη δομή της εξής 

εφαρμογής λόγω των συνεχόμενων δυναμικών αναβαθμίσεων στις ρυθμίσεις και τα 

χαρακτηριστικά της (Bigham et al., 2007·Hewett et al., 2012).  

Τα λάθη σχεδιασμού των σελίδων των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν ένα ακόμη πρόβλημα προσβασιμότητας για χρήστες με οπτική αναπηρία. 

Όπως χαρακτηριστικά οι Babu & Singh (2013) αναφέρουν κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών ή φίλων στις πλατφόρμες αυτές, οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με 
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συναφή πεδία αναζήτησης, από τα οποία λείπουν οι ετικέτες ή όταν υπάρχουν 

αποτελούνται από ακατάλληλους όρους. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αποτυχία 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναζήτησης, αλλά και η αποθάρρυνση των χρηστών να 

συνεχίσουν τη πλοήγησή τους, καθώς δεν αντιλαμβάνονται τους λόγους των 

συνεχόμενων αποτυχημένων προσπαθειών τους. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με οπτική αναπηρία στη βάση του πολύπλοκου σχεδιασμού διάταξης των 

ιστοσελίδων δικτύωσης αναφέρονται και οι γραμματοσειρές οι οποίες δεν είναι 

διαμορφωμένες να υποστηρίζουν την ευχρηστία τους (Okonji et al., 2015), αλλά και οι 

δυσκολίες που οι χρήστες αναγνωστών οθόνης αντιμετωπίζουν. Τα άτομα με 

προβλήματα όρασης πλοηγούνται στο περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων μέσω 

επικεφαλίδων ή τίτλων και συνδέσμων που παραπέμπουν από τη μία λειτουργία στην 

άλλη, λαμβάνοντας κάθε πληροφορία με κατεύθυνση κάθετη, από πάνω μέχρι κάτω. 

Έτσι ο αναγνώστης οθόνης θα διαβάσει σειριακά το περιεχόμενο ξεκινώντας από τον 

τίτλο, την μπάρα πλοήγησης, το σώμα κειμένου και τις εικόνες, με την προϋπόθεση ότι 

αυτά διαθέτουν εναλλακτικό κείμενο. Για την παραπάνω διαδικασία 

πραγματοποιούνται γνωστικές διεργασίες που απαιτούν χρόνο και προσπάθεια, ενώ και 

η διάσπαση της ίδιας της πληροφορίας με αυτόν τον τρόπο, καθιστά δύσκολη την 

κατανόησή της (Buzzi et al., 2010). Ο χρόνος που χρειάζονται οι χρήστες με οπτική 

αναπηρία για την αναζήτηση πληροφοριών ή την ολοκλήρωση ενός έργου στις 

πλατφόρμες δικτύωσης, έχει επισημανθεί και από τους Colombi, Giraud, Russo & 

Therouanne (2011) οι οποίοι αναφέρουν ότι σε σύγκριση με τους βλέποντες, οι χρήστες 

αυτοί χρειάζονται τον διπλάσιο χρόνο για τον εντοπισμό των πληροφοριών που 

αναζητούν, αλλά και για να φέρουν σε πέρας ένα έργο, έχοντας μάλιστα λιγότερες 

πιθανότητες να το ολοκληρώσουν, στην περίπτωση που αυτό απαιτεί αλληλεπίδραση. 

Και η έλλειψη κεφαλίδων στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που θα διευκόλυνε την 
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μεταπήδηση από μια λειτουργία ή εφαρμογή σε άλλη, αναγκάζει τους χρήστες τους να 

περιηγηθούν στο περιεχόμενο ολόκληρης της σελίδας, ή όπως έχουν αναφέρει να 

φανταστούν τη δομή της, αφού μια σύντομη περίληψη του κυρίως τμήματός της δεν 

είναι διαθέσιμη (Buzzi et al., 2010). 

Τέλος, και αναφερόμενοι στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία επισημαίνουν την αδυναμία τους να αξιοποιήσουν όλα τα κουμπιά των 

εφαρμογών δικτύωσης, αυτών με εικονικό κατά βάση περιεχόμενο, όπως αυτά για την 

έκφραση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας σε μια φωτογραφία, αλλά και των emoticons, 

τα οποία όχι απλά στερούνται εναλλακτικού κειμένου, αλλά μπορούν να 

αναγνωριστούν και να διαβαστούν από τους αναγνώστες οθόνης στα πλαίσια 

εφαρμογών online επικοινωνίας, αλά όχι σε διεπαφές του ιστού (web interface) (Buzzi 

et al., 2010). Μάλιστα πολλές φορές αυτά τα οπτικά στοιχεία μπορεί να 

χαρακτηρίζονται και από μια αναντιστοιχία μεταξύ της οπτικής απεικόνισης και 

λειτουργίας τους και του εναλλακτικού κειμένου που τα συνοδεύει, δημιουργώντας 

σύγχυση στους χρήστες ως προς την ακριβή τους χρήση (Voykinska et al., 2016). 

Στα εμπόδια που πρέπει να προσπεραστούν για την πλήρη πρόσβαση  στις 

εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται και η κατά περιστάσεις ασυμβατότητα 

του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες λόγω των 

δυναμικών στοιχείων που περιέχουν και της χρήσης javascript ή XML (AJAX) 

(Bigham et al., 2007·Voykinska et al., 2016). Όπως οι Buzzi et al., (2010) αναφέρουν η 

πλοήγηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω της χρήσης αναγνωστών οθόνης, 

που σημειώνεται μάλιστα ως η συνηθέστερη, παρουσιάζεται συχνά δυσλειτουργική, με 

αναφορές της έρευνας της WebAIM (2009) να τονίζουν ότι χρήστες αναγνωστών 

οθόνης αποφεύγουν εφαρμογές δικτύωσης όπως το Facebook. 
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Οι Lazar & Wentz (2011) εστιάζοντας ακόμη πιο συγκεκριμένα την έρευνά τους 

στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από κινητό τηλέφωνο, αναφέρουν την ύπαρξη 

προβλημάτων προσβασιμότητας που σχετίζονται με την έλλειψη επικεφαλίδων ή 

λεζαντών σε οπτικές πληροφορίες ή σε κείμενο και την παράλειψη συνδέσμων ή 

οπτικών αντικειμένων λόγω της σειριακής ανάγνωσης των αναγνωστών οθόνης και των 

αυτόματων αναβαθμίσεων που συχνά πραγματοποιούνται. Οι ίδιοι μάλιστα 

επισημαίνουν πως η πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από κινητά 

τηλέφωνα, μπορεί επίσης να επηρεάζει ρυθμίσεις και επιλογές, όπως η κοινοποίηση 

φωτογραφιών και η δυνατότητα για ανάρτηση σχολίων κάτω από μια εικόνα, με τους 

Buzzi et al., (2010) να συμφωνούν τονίζοντας  τη δύσκολη διαδικασία ανάρτησης 

κάποιου σχολίου, καθώς ανάλογα με τη χρήση συγκεκριμένου browser μπορεί να 

καθίσταται προβληματική. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του internet explorer, ο 

χρήστης εντοπίζει εύκολα το πλαίσιο επεξεργασίας (edit box) και μπορεί εύκολα να 

γράψει σ’ αυτό, ενώ αντίθετα με τον Mozilla, το edit box δεν είναι άμεσα προσβάσιμο 

στο χρήστη, ο οποίος πατώντας το κατάλληλο κουμπί για τον σχολιασμό εικόνων, δεν 

μπορεί να πληκτρολογήσει μέσα, ενώ και οι χαρακτήρες γραμμάτων αποτυπώνονται 

εσφαλμένα. 

1.3.4. Συμπεριφορά χρηστών με προβλήματα όρασης στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Η έρευνα του Ofcom (2008), διακρίνει τους χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε 

3 κατηγορίες· τους “alpha socializers”, αυτούς που επιζητούν τη δημιουργία φίλων στις 

πλατφόρμες δικτύωσης, τους “attention seekers”, αυτούς που η κοινωνική τους 

ταυτότητα επηρεάζεται από το προσωπικό τους προφίλ, και τους “followers”, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να ακολουθούν την ισχύουσα τάση και να 

μαθαίνουν τι κάνουν οι φίλοι τους. Ο χρήστες με προβλήματα όρασης, ανήκουν στην 
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τρίτη κατηγορία, καθώς αξιοποιούν τα δίκτυα αυτά για να διατηρούν τις υπάρχουσες 

κοινωνικές τους επαφές με φίλους και οικογένεια, παρά για να δημιουργούν νέες 

(Hewett et al., 2012). 

Με τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με προβλήματα όρασης να 

διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, φαίνεται να χρησιμοποιούν 

ενεργά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διαθέτοντας πολλές φορές λογαριασμό 

σε περισσότερες της μίας αυτών, συνηθέστερα δε στο Facebook και το Messenger, ενώ 

ακολουθούν το Twitter, το Skype και το Youtube (Bigham, Brady, Morris & Zhong 

2013·Fuglerud et al., 2012). 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία αποκτούν πρόσβαση στις ιστοσελίδες δικτύωσης 

μέσω των υποστηρικτικών τεχνολογιών, με τον αναγνώστη οθόνης να αποτελεί τη 

συνηθέστερη επιλογή, ιδίως γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν σταθερό ή φορητό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ και στην αγορά διατίθενται ειδικά σχεδιασμένες 

εφαρμογές και λειτουργικά λογισμικά για ιστοσελίδες δικτύωσης, όπως το Facebook 

και το Twitter, που είναι συμβατά με τους αναγνώστες οθόνης (Morris et al., 2016). Για 

τους χρήστες με μειωμένη όραση, τα λογισμικά μεγέθυνσης της οθόνης σε συνδυασμό 

με αυτά που μετατρέπουν το περιεχόμενό της σε ακουστική πληροφορία, όπως το 

Access ή το Windows-Eyes,αποτελούν τους τρόπους πλοήγησής τους στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Asuncion et al., 2012·Ramayah et al., 2014).  

Το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών με προβλήματα όρασης, χρησιμοποιεί τα 

κοινωνικά δίκτυα σε καθημερινή βάση, για περίπου μάλιστα 20-40 λεπτά, επιδιώκοντας 

στα πλαίσια αυτά κυρίως την επικοινωνία με νέους και παλιούς φίλους (Hewett et al., 

2012), ενώ χάρη στις περισσότερες επιλογές προσβασιμότητας και της μεγαλύτερης 

ευκρίνειας της οθόνης προτιμούν να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο (Hewett et al., 

2012). 
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Πιο συγκεκριμένα, η χρήση αυτής της ηλεκτρονικής συσκευής, παρέχει ευρείες 

δυνατότητες μεγέθυνσης, αλλαγής χρωμάτων και αντίθεσης, όπως και  τη δυνατότητα 

φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων χάρη των 

λογισμικών ομιλίας. 

Η συμπεριφορά των χρηστών με οπτική αναπηρία κατά την πλοήγηση στις 

πλατφόρμες δικτύωσης χαρακτηρίζεται μάλλον πολυδιάστατη, αφού αναζητούν  νέα 

πρόσωπα για προσθήκη στους «φίλους», συμμετέχουν σε διαδικτυακά φόρουμ 

συζητήσεων των ενδιαφερόντων τους, (Inan et al., 2016) και ανεβάζουν φωτογραφίες, 

συχνότερα μάλιστα στο Twitter παρά στο Facebook (Brady et al., 2013). Για τη 

τελευταία αυτή δυνατότητα των κοινωνικών δικτύων, αξίζει να επισημανθεί ότι τα 

κορίτσια δημοσιεύουν συχνότερα φωτογραφίες, ενώ συχνότερα και θα αφαιρέσουν την 

ετικέτα με το όνομα τους από μια φωτογραφία (untag), λόγω δυσαρέσκειας για την 

εξωτερική τους εμφάνιση, σε αντίθεση με τα αγόρια, που προβαίνουν σ’ αυτή την 

ενέργεια, μόνο όταν η φωτογραφία τούς δείχνει να συμμετέχουν σε μια ανεπιθύμητη 

πράξη. Μία ακόμη διαφορά της συμπεριφοράς πλοήγησης ανάμεσα στις γυναίκες και 

τους άνδρες χρήστες, άπτεται των δυνατοτήτων των εφαρμογών αυτών που επιλέγουν 

να χρησιμοποιούν, με τις γυναίκες να δεσμεύονται περισσότερο σε δραστηριότητες 

επικοινωνίας και τους άνδρες στη δημιουργία νέων φίλων, το κατέβασμα αρχείων και 

τα παιχνίδια (Pempek et al., 2009).  

Χαρακτηριστική αναδεικνύεται και η τάση των ατόμων με προβλήματα όρασης 

να αποφεύγουν να σχολιάζουν σε φωτογραφίες ή και βίντεο που κοινοποιούν οι φίλοι 

τους, λόγω της έλλειψης του απαραίτητου εναλλακτικού κειμένου, που κάνει το 

περιεχόμενο τους δύσκολα αντιληπτό (Brady et al., 2013). Οι ίδιοι οι χρήστες μάλιστα, 

προσπαθούν να καταλάβουν τι απεικονίζει μια φωτογραφία, απλά και μόνο από τα 

άτομα που προστίθενται σε αυτή και των σχολίων που φέρει. Και τη δυνατότητα 
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έκφρασης της αρέσκειας σε μια δημοσίευση πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (“like”), 

φαίνεται να τη χρησιμοποιούν με τρόπο ιδιάζοντα οι χρήστες με προβλήματα όρασης, 

καθώς είτε αποφασίζουν να κάνουν like σε μια φωτογραφία, ανάλογα με τον αριθμό 

αυτών που έχει ήδη πάρει, είτε συνηθίζουν να κάνουν like στις περισσότερες από αυτές 

για να αποκομίσουν συναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη (Hu, Qiu, & Rauterberg, 

2015). 

Σημαντική καταγράφεται και η σύγκλιση ως προς το περιεχόμενο των 

δημοσιεύσεων που άτομα με οπτική αναπηρία αναρτούν κατά την πλοήγησή τους στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι οποίες συνήθως αφορούν την ίδια την αναπηρία τους 

ή τις τεχνολογίες προσβασιμότητας. 

Κατά τη δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ και συγκεκριμένα κατά την 

επιλογή και προσθήκη της φωτογραφίας, οι χρήστες αυτοί ζητούν πάντα τη βοήθεια 

ενός βλέποντα φίλου, λόγω των δυσκολιών της ίδιας της διαδικασίας, όπως η σύνθεση 

και καταγραφή της φωτογραφίας, η επιβεβαίωση ότι επέλεξαν το σωστό φάκελο 

φωτογραφιών, αλλά και λόγω των συναισθημάτων ανησυχίας για τις συναισθηματικές 

και κοινωνικές συνέπειες μιας ατυχούς φωτογραφίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

κατά τη δόμηση του προσωπικού τους προφίλ, οι περισσότεροι χρήστες με προβλήματα 

όρασης δεν παραθέτουν πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία τους, ενώ μόλις το 

19,7% αυτών αναφέρεται σ’ αυτή, φοβούμενοι μην γίνουν στόχος αρνητικών 

διακρίσεων (Morris et al., 2016). 

Αναφορικά με σύσταση του κοινωνικού δικτύου των φίλων που δημιουργείται 

στις πλατφόρμες δικτύωσης, φαίνεται να αποτελείται κυρίως από άτομα που οι χρήστες 

ήδη γνωρίζουν και συναναστρέφονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην 

καθημερινή τους ζωή, διατηρώντας ωστόσο λίγες στενές φιλικές επαφές μέσω των 

δικτύων αυτών, με ένα μικρό μάλιστα μέρος του να αποτελείται από βλέποντες 



38 

 

ομηλίκους Karhula & Salminen, 2014). Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα των Pempek 

et al., (2009) τα οποία επιβεβαιώνουν την παραπάνω έρευνα, τονίζοντας ότι το 68,78% 

και το 4,35%  δέχεται μόνο φίλους που ήδη γνωρίζει ή κοινούς γνωστούς του 

κοινωνικού τους δικτύου αντίστοιχα, με το 23,95% να αποδέχεται όλους όσοι στέλνουν 

αιτήματα φιλίας με τα κορίτσια μάλιστα να σημειώνουν μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικών 

επαφών. Με τις παραπάνω ωστόσο ερευνητικές αναφορές φαίνεται να διαφωνούν οι 

Hewett et al., (2012) επισημαίνοντας ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης αναφέρουν 

ένα μέσο όρο περίπου 300 φίλων στα κοινωνικά δίκτυα που αποτελείται από βλέποντες 

αλλά και με αναπηρία φίλους.  

Τέλος, χαρακτηριστική είναι και η τάση των χρηστών του Twitter να 

ακολουθούν κυρίως άτομα που προσθέτουν εναλλακτικό κείμενο σε φωτογραφίες που 

ανεβάζουν, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους δεν διστάζει να ρωτήσει και να ζητήσει από 

αυτά να περιγράψουν το περιεχόμενό τους σε tweets (Morris et al., 2016). Με τα 

παραπάνω φαίνεται να διαφωνούν οι Brady et al., (2013) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

χρήστες με οπτική αναπηρία δεν υποβάλλουν συχνά ερωτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα 

λόγω της άβολης θέσης στην οποία βρίσκονται κατά τη διαδικασία αυτή, του 

κοινωνικού κόστους αλλά και των χαμηλών ποσοστών λήψης απαντήσεων. 

1.4  Η επίπτωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία 

1.4.1.  Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Οι χρόνιες αναπηρίες και οι περιορισμοί που συνεπάγονται στην εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων και την αυτόνομη διαβίωση και οι κοινωνικοψυχολογικές επιδράσεις 

που έχει στο άτομο η διαφορετικότητα στην εμφάνιση σε σχέση με τους ομηλίκους, 

δημιουργούν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογική και κοινωνική προσαρμογή του 

(Beaty, 1992). Τα άτομα με οπτική αναπηρία, ανήκουν στις κοινωνικές εκείνες ομάδες, 
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που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ψυχολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 

προσαρμογής, με τάση προς ανώριμες και αντικοινωνικές συμπεριφορές, καθώς η 

όραση παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς 

και γνώσης του ανθρώπου (Daneshfar, Kordestani & Roustaee, 2014·Zebehaby & 

Smith, 2011). Παιδιά με προβλήματα όρασης των οποίων οι συνήθεις δρόμοι για την 

απόκτηση κοινωνικών εμπειριών είναι ποιοτικά και ποσοτικά περιορισμένοι, λόγω της 

μειωμένης κινητικότητας, της έλλειψης οπτικού ελέγχου και της ελλιπούς δυνατότητας 

για μίμηση εξωτερικών εκφραστικών κινήσεων, υστερούν στην ενσωμάτωση 

κοινωνικών κανόνων, μιας και το 85% της κοινωνικής μάθησης συντελείται μέσω της 

όρασης. (Houston-Wilson, Kozub & Lieberman, 2002). Ένα μεγάλο μέρος των 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων, αναπτύσσεται στη βάση 

παρατήρησης και μίμησης. Τα άτομα ενσωματώνουν μια κοινωνικά αποδεκτή 

συμπεριφορά επαναλαμβάνοντάς τη και μελετώντας στη συνέχεια την ανατροφοδότηση 

από τους ομηλίκους για τη συμπεριφορά αυτή (Sacks & Wolffe, 2006). Όπως όμως οι 

ίδιοι επισημαίνουν, οι έφηβοι με προβλήματα όρασης δεν λαμβάνουν καμία 

ανατροφοδότηση ή θετική απόκριση για τη συμπεριφορά τους, γεγονός που τους οδηγεί 

να ενδιαφέρονται λιγότερο για την δημιουργία φιλικών σχέσεων και δημιουργώντας 

τους μια τάση προς την κοινωνική απομόνωση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

στην αντίληψη και ενσωμάτωση μη λεκτικών διαπροσωπικών εκφράσεων, όπως οι 

χειρονομίες, τα νεύματα, το σκόπιμο χαμόγελο και η κατάλληλη στάση του σώματος, 

όπως και η δυσκολία τους να ανταποκριθούν και να αλληλεπιδράσουν με το 

περιβάλλον, χαρακτηρίζουν την κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, οδηγώντας τους σε κοινωνικό αποκλεισμό (Sacks & Wolffe, 2006·Hasselt, 

Hersen, Kozdin, Mastantuono & Simon, 1985).Όπως πολλές έρευνες έχουν καταδείξει 

(Huurre & Aro, 1998 · Zebehaby & Smith, 2011), η κυριότερη αιτία των κοινωνικών 
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προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, είναι η δυσκολία τους να αντιληφθούν τις οπτικές 

πληροφορίες κατά τις κοινωνικές διεπαφές που αναπτύσσουν και οι οποίες 

καταδεικνύουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα κίνητρα των άλλων, αλλά και η 

συνακόλουθη αδυναμία τους να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως οι 

κατάλληλες εκφράσεις προσώπου ή η απόκριση στην βλεμματική επαφή, με 

αποτέλεσμα την αντιμετώπιση δυσκολιών στη δημιουργία και διατήρηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Έτσι τα άτομα αυτά λαμβάνουν λιγότερες αντιδράσεις 

κατά τις κοινωνικές προσπάθειες δέσμευσης σε κοινωνικές σχέσεις, αναπτύσσουν 

μειωμένο κίνητρο για εξερεύνηση του περιβάλλοντος αλλά και για τη δημιουργία 

κοινών εμπειριών με ομηλίκους (Sonawane, Uplane & Wadegaonkar, 2015). Σε δική 

τους έρευνα οι Hintermair, Lang & Sarimski (2017) αναφέρουν ότι εξαιτίας της 

ανάγκης τους να βασίζονται σε άλλες αισθήσεις πλην της όρασης για να αντιληφθούν 

τα συναισθήματα των γύρω τους, τα παιδιά με οπτική αναπηρία εμφανίζουν μειωμένες 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως αυτή της ενσυναίσθησης. Και η 

ανάπτυξη στερεοτυπικών συμπεριφορών που ορισμένες φορές εμφανίζουν τα άτομα με 

προβλήματα όρασης, όπως η μπρος-πίσω κίνηση του σώματος, η κίνηση του κεφαλιού 

ή το χτύπημα των χεριών, μειώνουν τις πιθανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης με 

τους ομηλίκους, αλλά και τις ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης (Hasselt et al., 1985). 

Τα ίδια τα άτομα με οπτική αναπηρία, παρουσιάζοντας ένα μικρότερο κοινωνικό δίκτυο 

από αυτό των βλεπόντων ομηλίκων τους, ανέφεραν ότι η ίδια η αναπηρία τους, 

εμπλέκεται με την κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 

επηρεάζονται από τις ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες που φέρουν, όσο και από τις 

στάσεις των άλλων απέναντί τους, με το 40% να πιστεύει ότι οι βλέποντες ομήλικοί 

τους έχουν αρνητικές στάσεις απέναντί τους (Aro & Huurre, 1998). Τα παιδιά και οι 

έφηβοι με προβλήματα όρασης εκφράζουν συναισθήματα ανησυχίας για την ανάπτυξη 
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φιλικών σχέσεων και άγχους για χλευαστικές συμπεριφορές λόγω της διαφορετικότητας 

στην εξωτερική τους εμφάνιση, καθώς φορούν γυαλιά ή χρησιμοποιούν οπτικές 

συσκευές, αλλά και της αδεξιότητάς τους σε συνθήκες που μπορεί να αλληλεπιδράσουν 

με ομηλίκους, όπως το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν χώρους που 

ενδείκνυνται για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Sacks & Wolffe, 2006). O βαθμός 

αναπηρίας φαίνεται να αποτελεί παράμετρο που επηρεάζει την ανάπτυξη κοινωνικών 

και συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς τα παιδιά με βαριά οπτική αναπηρία 

αλληλεπιδρούν λιγότερο με το γύρω τους περιβάλλον, μιμούνται ή παίζουν σπανιότερα 

με τους ομηλίκους και δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις μαζί τους, 

ενώ αναπτύσσουν λιγότερα συναισθήματα ενσυναίσθησης για τους ανθρώπους του 

οικείου περιβάλλοντός τους (Lang et al., 2017). Την επίδραση του βαθμού αναπηρίας 

στις κοινωνικές δεξιότητες επισημαίνουν και οι Kordestani et al., (2014) οι οποίοι 

αναφέρουν ότι τα άτομα με μερική τύφλωση εμφανίζουν αρνητικότερη κοινωνική 

συμπεριφορά σε σχέση με τους ολικά τυφλούς ομήλικους, εξαιτίας των πολύ 

περιορισμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

ξεκινούν μη υποστηρικτικές, περισσότερο ανώριμες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε 

σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους (D’Allura, 2002) με το 56% των νέων με μερική 

όραση, να αναφέρουν περισσότερα εμπόδια στην κοινωνική τους ζωή, σε σχέση με το 

40% των τυφλών, μιλώντας μάλιστα για έναν μικρό αριθμό καθημερινών 

δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερό τους χρόνο (Gold, Shaw & Wolffe, 2005), με τις 

περισσότερες να είναι παθητικές και μονομερείς (Sacks & Wolfee, 1998). Όπως η 

Beaty (1992) επισημαίνει οι έφηβοι με ολική ή μερική τύφλωση, έχουν την ανάγκη 

κοινωνικότητας 78% συχνότερα από τους βλέποντες ομηλίκους, γεγονός που 

υπαινίσσεται τα αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης που νιώθουν. Οι Aro 

& Huurre (1998) αναφέρουν ότι συγκριτικά με τους ομήλικους χωρίς αναπηρία, τα 
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αγόρια αλλά και κορίτσια με προβλήματα όρασης επέλεξαν να περνούν μικρότερο 

μέρος του ελεύθερού τους χρόνου με τους φίλους τους και να τους συναντούν λιγότερο 

συχνά. Είναι χαρακτηριστικό, πως τα περισσότερα έφηβα αγόρια και κορίτσια δεν είχαν 

βγει ποτέ ραντεβού, αλλά ακόμη και αυτοί που ανέπτυξαν ερωτικές σχέσεις, επέλεξαν 

κυρίως συντρόφους με αναπηρίες (Beaty, 1992·Aro & Huurre, 1998). Τέλος, είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως οι κοινωνικές δεξιότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία, η οποία βελτιώνεται σε συνάρτηση 

των θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων (Kordestani et al., 2014). 

 

1.4.2.  Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνική ζωή 

ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, τα εργαλεία 

αξιοποίησής τους και οι δυνατότητες που προσφέρουν, όπως οι δυνατότητες 

αναζήτησης, η αποστολή μηνυμάτων, οι λίστες φίλων, οι δημοσιεύσεις στον τοίχο των 

φίλων, τα “like” και σχόλια σε φωτογραφίες, δημιουργούν μια προσωπική ταυτότητα, 

χτίζουν νέου τύπου συνδέσεις και φιλικές σχέσεις και νέες μορφές κοινωνικού 

κεφαλαίου (Valkenburg et al., 2006·Ellison, Gray, Lampe & Vitak, 2012). 

Η επικράτηση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, έχει αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο οι έφηβοι και ενήλικες χρήστες κοινωνικοποιούνται, με μια έντονη 

στροφή να παρατηρείται από την διαπροσωπική επικοινωνία, στην διαδικτυακή 

(online). Οι πλατφόρμες δικτύωσης προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας, 

με την αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, τη δημιουργία online group, τις δημόσιες 

κοινοποιήσεις στο προφίλ των φίλων ή τα σχόλια σε φωτογραφίες τους, να είναι 

μερικές εξ’ αυτών (Kumari & Verma, 2015). Όλες αυτές οι δίοδοι επικοινωνίας, 

αποτελούν κανάλια για διαπροσωπική αποδοχή και ανατροφοδότηση από τους 
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ομηλίκους, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν το κοινωνικό κεφάλαιο (Valkenburg et 

al., 2006). Όπως οι ίδιοι συμπληρώνουν, οι δυνατότητες για αποστολή ιδιωτικών 

μηνυμάτων, για κοινοποίηση κάποιου μηνύματος ή σχολίου στον τοίχο των φίλων που 

μπορεί να ειδωθεί ή και να σχολιαστεί και από άλλους φίλους του κοινωνικού δικτύου, 

είναι σημαντικές για τη διατήρηση συχνής επαφής με τους φίλους και την εκπλήρωση 

του συναισθήματος του «ανήκειν» σε μια ομάδα. Οι παραπάνω διαδικασίες 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων μορφών κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο φαίνεται 

να υποστηρίζει περισσότερο τους χαλαρούς κοινωνικούς δεσμούς (Kumari & Verma, 

2015). Οι Ellison et al., (2007) συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, 

καθώς τονίζουν ότι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδίως αυτή του 

Facebook, ενισχύει το «Κοινωνικό Κεφάλαιο Γεφύρωσης» (“Bridging Social Capital”) 

των χρηστών, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών, δίνοντας τη δυνατότητα 

διεύρυνσης και διατήρησης ποικίλων και ευρειών κοινωνικών συνόλων. Και οι 

Steinfield et al., (2008) επισημαίνουν την σύνδεση ανάμεσα στην συστηματική χρήση 

του Facebook και τη δημιουργία αλλά και διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η ενίσχυση και διατήρηση των προϋπαρχουσών 

κοινωνικών σχέσεων αλλά και η δημιουργία νέων, μέσα σε ένα μεγάλο κοινωνικό 

δίκτυο, είναι πηγή ανάπτυξης κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς δημιουργείται από τις 

επενδύσεις στις κοινωνικές σχέσεις και τις αμφίδρομες ανταλλαγές σ’ αυτές, ενώ είναι 

σημαντικό συστατικό της καλής ψυχολογικής κατάστασης και της φυσικής ευημερίας 

των νέων και εφήβων. Τέλος, οι Antheunis, Krahmer &  Schouten (2016) τονίζουν τον 

θετικό αντίκτυπο της χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην ποιότητα των 

φιλικών σχέσεων και στη δημιουργία «Κοινωνικού Κεφαλαίου Σύνδεσης» (“Bonding 

Social Capital”).  
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Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι όσο περισσότερη ώρα έφηβοι χρήστες 

πλοηγούνται στις πλατφόρμες δικτύωσης, τόσο περισσότερους φίλους έχουν και τόσο 

πιο δεμένοι αισθάνονται μαζί τους, ενώ δημιουργούν το «Κοινωνικό Κεφάλαιο 

Σύνδεσης» (Bonding Social Capital), χάρη στο οποίο έχουν φίλους με τους οποίους 

τους δένουν ισχυροί δεσμοί, μπορούν να μιλήσουν μαζί τους για προσωπικά 

προβλήματα ή να ζητήσουν συμβουλές τους, έρχονται συχνότερα σε επαφή με νέους 

ανθρώπους, νιώθοντας κομμάτι μιας μεγάλης κοινότητας.  

          Κατά την πλοήγησή τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες αλληλεπιδρούν και 

επικοινωνούν συχνά με τους φίλους του κοινωνικού τους δικτύου, κατάσταση η οποία 

τους κάνει να νιώθουν ενεργά μέλη του δικτύου των ομηλίκων και μη, φίλων τους, 

απολαμβάνοντας έτσι και μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη (Gitimu & Sponcil, 2013) την 

οποία μάλιστα οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ιδίως δε του Facebook, 

φαίνεται να επιζητούν (Lampe et al., 2012). Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

αποδεικνύονται πολύ σημαντικές για την προώθηση και καλλιέργεια της κοινωνικής 

στήριξης, η οποία ορίζεται ως το αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μέσα σε ένα κοινωνικό 

δίκτυο και ως διαδικασία στήριξης ενός ατόμου προς το άλλο (Boehmer, Fewins-Bliss, 

Kang, Lauckner & Oh, 2013). Για τα άτομα με προβλήματα όρασης των οποίων η 

κοινωνική στήριξη προέρχεται κυρίως από τα μέλη της οικογένειάς τους, η δημιουργία 

ενός εικονικού δικτύου που προωθεί τις υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των μελών του, 

χαρακτηρίζεται καθοριστική (Biolchini, Caran & Santini, 2016). Οι ίδιοι μάλιστα 

υποστηρίζουν ότι τα άτομα με μειωμένη όραση, επιζητούν κοινωνική στήριξη μέσω της 

χρήσης του Facebook, παρουσιάζοντας μια ουσιαστική δέσμευση στην αξιοποίηση των 

λειτουργιών του, με τον αριθμό των “like”, να είναι δείκτης της κοινωνικής στήριξης 

που απολαμβάνουν. Οι Kouderi, Koustriava, Koutsoklenis, Papadopoulos &  

Papakonstantinou (2015) επισημαίνουν, ότι η ποιότητα των φιλικών σχέσεων στο 
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κοινωνικό δίκτυο και όχι ο αριθμός τους, επηρεάζουν την κοινωνική στήριξη, με τα 

άτομα με οπτική αναπηρία να σημειώνουν ότι όσο στενότερες φιλικές σχέσεις 

διατηρούν, τόσο μεγαλύτερη συναισθηματική κοινωνική στήριξη λαμβάνουν. Η μείωση 

συναισθημάτων μοναξιάς και κατάθλιψης, η αύξηση της αυτοπεποίθησης (Shaw & 

Gant, 2002) ο περιορισμός των συναισθημάτων ντροπής των πιο εσωστρεφών χρηστών 

(Valkenburg et al., 2006), όπως και η αίσθηση της σύνδεσης σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

στα πλαίσια ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος (Kumari & Verma, 2015), φαίνεται να 

ακολουθούνται από τη δέσμευση σε διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας, ενώ απότοκος 

της ικανοποίησης από την πρακτική κοινωνική στήριξη φαίνεται  να είναι και η αύξηση 

των συναισθημάτων χαράς (Papadopoulos et al., 2015). Τις θετικές επιδράσεις των 

κοινωνικών δικτύων στην κοινωνική ζωή των χρηστών, τονίζει και ο Sampathirao 

(2016) ο οποίος επισημαίνει ότι η ενεργή δέσμευση στις πλατφόρμες δικτύωσης 

ενισχύει την πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία των χρηστών. 

1.5.  Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην   αυτοεκτίμηση ατόμων 

με οπτική αναπηρία 

1.5.1.  Η αποτύπωση της αυτοεκτίμησης ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Ο όρος αυτοεκτίμηση σύμφωνα με τον Coopersmith (1959) αναφέρεται στην 

προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που 

αναπτύσσει απέναντι στον εαυτό του. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησης, είναι ο σχηματισμός από το άτομο προσωπικής ταυτότητας, μιας 

εικόνας του εαυτού, την οποία στη συνέχεια αξιολογεί. Ανάλογα με τη θετική ή 

αρνητική στάση που έχουν για τον εαυτό τους, τα άτομα εκφράζουν υψηλή ή χαμηλή 

αυτοεκτίμηση αντίστοιχα. Οι παράμετροι που διαμορφώνουν την αυτοεκτίμηση ατόμων 

με προβλήματα όρασης καταγράφονται να είναι η αποδοχή και ανατροφοδότηση από 

τους σημαντικούς άλλους στην κοινωνία και την οικογένεια, η κοινωνική στήριξη, 
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ιδίως από φίλους (Amuradha & LakshmiNair, 2014) η ηλικία και η κοινωνική πίεση της 

ομαλής ένταξης και προσαρμογής (Kef, 2002). Για τα άτομα με χαμηλή όραση, η 

δημιουργία φίλων και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαζί τους, αποτελούν από τους 

σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της αυτοεκτίμησης, με τα κορίτσια και 

αγόρια με οπτική αναπηρία να παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, όσο 

μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικών επαφών έχουν (Aro, Huurre & Komulainen, 1999). 

Όπως οι Amuradha & LakshmiNair (2014) αναφέρουν, η τάση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία να βασίζονται ή και να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την βοήθεια των 

βλεπόντων ομηλίκων για την εκτέλεση ακόμη και απλών, καθημερινών 

δραστηριοτήτων, οδηγεί τα άτομα αυτά να νιώθουν αβοήθητα ή και ανίκανα, 

προκαλώντας έναν αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή τους. Η ανεξαρτησία στην 

κίνηση, ο τρόπος ανατροφής και ο βαθμός αναπηρίας, φαίνεται να αποτελούν επίσης 

σημαντικές παραμέτρους της αυτοεκτίμησης παιδιών και εφήβων με προβλήματα 

όρασης (Augestad, 2017·Bernaras & Garaigordobil, 2009) αν και υπάρχουν έρευνες που 

επισημαίνουν ότι ο βαθμός αναπηρίας δεν επηρεάζει καθόλου την αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση του ατόμου (Pfeiffer & Pinquart, 2012). Χαρακτηριστικά, τα άτομα με 

χαμηλή όραση τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τους ολικά 

τυφλούς ομηλίκους, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων του κοινωνικού περιγύρου που 

τους φορτίζει με άγχος και πίεση, της τάσης τους να κρύβουν την αναπηρία τους όντες 

αρνητικά κείμενοι σε αυτή αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, βλέποντας 

τον εαυτό τους να ανήκει σε δύο κόσμους, αυτόν των τυφλών και αυτόν των βλεπόντων 

(Aro & Huuree, 2000). Οι Datta & Halder (2012) επισημαίνουν ότι τα παιδιά και οι 

έφηβοι με προβλήματα όρασης έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους βλέποντες 

ομηλίκους, λόγω της έλλειψης κοινωνικής αποδοχής ή των ακαδημαϊκών αποτυχιών 

που ενδέχεται να βιώνουν αλλά και των αισθημάτων κατωτερότητας ή ανεπάρκειας που 
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μπορεί να νιώθουν (Beaty, 1992). Μάλιστα όπως οι Datta & Halder (2012) 

συμπληρώνουν, αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή τους, έχει και η εικόνα για την 

εξωτερική τους εμφάνιση, η οποία δημιουργεί αισθήματα ντροπής, κατωτερότητας και 

μη ικανοποίησης από τη ζωή. Και τα κορίτσια με οπτική αναπηρία σημειώνουν 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα αγόρια, έχοντας λιγότερες ευκαιρίες 

δημιουργίας φίλων και περισσότερες πιθανότητες κοινωνικής απομόνωσης και 

δημιουργίας συναισθηματικών προβλημάτων (Kef, 2002). Με τα παραπάνω ευρήματα 

φαίνεται να διαφωνούν οι Bowen (2010) και οι Amuradha &  LakshmiNair (2014) οι 

οποίοι επισημαίνουν αντίστοιχα ότι είτε τα κορίτσια σημειώνουν υψηλότερα σκορ 

αυτοεκτίμησης σε σχέση με τα αγόρια, είτε ότι δεν σημειώνονται διαφορές 

αυτοεκτίμησης στη βάση του φύλου.  

Απότοκος της χαμηλής αυτοεκτίμησης εφήβων και ενηλίκων με προβλήματα 

όρασης είναι μια μεγαλύτερη ροπή προς ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, όπως η τάση 

για νευρωτισμό και η χαμηλή εξωστρέφεια (Bernaras & Garaigordobil, 2009). 

1.5.2.  Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην αυτοεκτίμηση ατόμων 

με προβλήματα όρασης. 

Η χρήση των πλατφορμών δικτύωσης, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν, διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση των 

χρηστών (Bonera, Cummings, Helgeson, Kiesler & Kraut, 2001). Η πλοήγηση σε 

κοινωνικούς διαδικτυακούς τόπους ενισχύει τον αριθμό των κοινωνικών σχέσεων που 

ένα άτομο μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και την αλληλεπίδραση με τους ομηλίκους 

στα πλαίσια αυτών (Valkenburg et al., 2006).  

Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν μέσω των 

σχολίων σε δημοσιεύσεις που αναρτούν, αλλά και το ύφος των σχολίων αυτών, 
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επηρεάζει την ευημερία και συνδέεται με την ενίσχυση ή αποδόμηση της 

αυτοεκτίμησής τους.  

Η συχνότητα πλοήγησης στις πλατφόρμες δικτύωσης, αναφέρεται ως ένας 

ακόμη παράγοντας που επιδρά στην αυτοεκτίμηση, καθώς όσο περισσότερη ώρα τις 

χρησιμοποιούν, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους και το αίσθημα 

ικανοποίησης από τη ζωή (Valkenburg et al., 2006). 

Σε έρευνα των Bollermann, Greitemeyer & Mugge (2014) παρατηρείται ότι ο 

αριθμός των γενέθλιων ευχών, συνδέεται θετικά με τον έλεγχο των πεποιθήσεων για 

τον εαυτό και την αυτοεκτίμηση του χρήστη, ενώ μειώνει τα συναισθήματα μοναξιάς, 

ιδίως δε όταν αυτές οι αναρτήσεις έχουν δημόσιο χαρακτήρα -βρίσκονται στον τοίχο 

του χρήστη- και μπορούν να ειδωθούν από το σύνολο των κοινωνικών επαφών του 

δικτύου του.  

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των φίλων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, η συχνότητα των απαντήσεων/σχολίων που δέχονται σε δημοσιεύσεις που 

αναρτούν αλλά και το ύφος αυτών, συνδέεται όχι μόνο με την αυτοεκτίμηση και 

αυταξία των χρηστών, αλλά και με την κάλυψη των κοινωνικών και ψυχολογικών τους 

αναγκών, όπως της αίσθησης του «ανήκειν» σε ένα κοινωνικό σύνολο και της στήριξης 

που λαμβάνουν στα πλαίσιά του. 

Ακόμη και οι διαδικασίες επεξεργασίας του προσωπικού προφίλ του χρήστη, με 

τις διορθώσεις ή προσθήκες στις προσωπικές πληροφορίες, αλλά και η υπενθύμιση 

σημαντικών στιγμών ή προσωπικών δεδομένων για τα οποία οι χρήστες αισθάνονται 

υπερήφανοι κατά την πλοήγηση στα κοινωνικά δίκτυα ή τη δημοσιοποίηση 

φωτογραφιών, φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την αυτοεκτίμηση (Capbell, Freeman, 

Gentile & Twenge, 2012). 
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 Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως είναι τα άτομα με προβλήματα 

όρασης, φαίνεται πως επωφελούνται πολύ από την χρήση εφαρμογών κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως αυτή του Facebook, λόγω της επικοινωνίας και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, που οδηγούν στο μετριασμό των φόβων απόρριψης και τη 

δημιουργία της έννοιας του «ανήκειν» σε ένα κοινωνικό σύνολο (Steinfield et al., 

2008). 

 Οι Siedlecki & Tazghini (2013) επισημαίνουν ότι τα άτομα με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αναπτύσσουν μια έντονη δέσμευση στη διαδικασία πλοήγησης στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τα για να επικοινωνούν και να 

δημιουργούν φίλους, πολύ συχνά δε διευρύνοντας το κοινωνικό δίκτυο των φίλων τους 

με άτομα που δεν ξέρουν καλά και με τα οποία διατηρούν χαλαρούς δεσμούς. Ωστόσο, 

και όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, χρήστες με χαμηλή αυτοεκτίμηση, προτιμούν να 

ανεβάζουν λιγότερο συχνά φωτογραφίες, βίντεο, ή σχόλια στις πλατφόρμες δικτύωσης, 

ενώ επιλέγουν να αφαιρέσουν την ετικέτα με το όνομά τους (untag) από μια 

φωτογραφία που δεν τους κολακεύει, για να διατηρήσουν την καλή δημόσια εικόνα 

τους.  

Στον αντίποδα των παραπάνω ερευνών οι Divya & Shivani (2013) επισημαίνουν 

τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφερόμενοι 

στα χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης που σημειώνουν οι χρήστες 

και τα συναισθήματα άγχους και κατάθλιψης που μπορεί να εμφανίζουν. Την αρνητική 

επίπτωση των κοινωνικών δικτύων στην αυτοεκτίμηση αναφέρουν και οι Muqaddas, 

Nawaz & Sanobia (2017) οι οποίοι σημειώνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών που 

πλοηγούνται στις πλατφόρμες δικτύωσης, καταφεύγουν σε κοινωνικές συγκρίσεις με 

άλλα άτομα του κοινωνικού τους δικτύου, που τους δημιουργούν συναισθήματα 

κατωτερότητας, μειονεξίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. 
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1.6.  Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα 

1.6.1.  Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Ειδική Αγωγή είναι κάθε ειδική εκπαιδευτική βοήθεια, παρεχόμενων των κατάλληλων 

ειδικών προγραμμάτων, διδακτικών, εποπτικών ή τεχνολογικών μέσων και μεθόδων 

διδασκαλίας, προς μαθητευόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανεξάρτητα εάν 

παρέχεται σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, μέσα στις δομές του παραδοσιακού σχολείου 

ή έξω από αυτό. Η Ειδική Εκπαίδευση για τα άτομα με προβλήματα όρασης, παρέχεται 

σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ή σε τυπικές εκπαιδευτικές μονάδες βλεπόντων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε γυμνάσια και λύκεια βλεπόντων στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν βλέποντες φοιτητές 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών επίσης, 

μαθητευόμενοι με προβλήματα όρασης παρακολουθούν εκπαιδευτικά τμήματα για την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την κοινωνική και επαγγελματική 

τους αποκατάσταση. Όπως ο Λιοδάκης (2000) αναφέρει, σε μια προσπάθεια 

αποϊδρυματοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικότητας των τυφλών παιδιών, ξεκινούν 

συστηματικά τη λειτουργία τους από το 1989, προγράμματα συνεκπαίδευσης τυφλών 

και βλεπόντων μαθητών σε γενικά σχολεία, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους, την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας τους, την αλληλοαποδοχή 

από το κοινωνικό σύνολο και την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. 

Παρά τις προσπάθειες εξίσωσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με 

προβλήματα όρασης με τους βλέποντες ομηλίκους τους το 74% μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρεί ότι δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους βλέποντες ομηλίκους τους (Curtis & Reed, 2012). 

Όπως οι Curtis & Reed (2011) επισημαίνουν και σύμφωνα με τις απόψεις των 
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καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένα μικρό μέρος των μαθητών με οπτική 

αναπηρία μπορεί να προχωρήσει στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα, εξαιτίας των 

ακατάλληλων υποδομών, μαθησιακών υλικών και μεθόδων, καθώς και της έλλειψης 

υποστηρικτικών τεχνολογιών, που καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία λιγότερο 

προσβάσιμη σε αυτούς. Και οι ίδιοι οι μαθητές με οπτική αναπηρία και ιδίως αυτοί με 

ολική τύφλωση, υποστηρίζουν πως οι τεχνολογικές τους ανάγκες δεν συναντώνται σε 

δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν οι διδάσκοντες 

χρησιμοποιούν οπτικοποιημένο διαδικτυακό μαθησιακό υλικό ή όταν επιχειρούν 

πρόσβαση σε ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης (Fichten et al., 2009). Με τα παραπάνω 

ερευνητικά ευρήματα φαίνεται να συμφωνούν και οι Alves et al., (2009) οι οποίοι 

επισημαίνουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών με οπτική αναπηρία και τα 

εμπόδια που δημιουργεί η έλλειψή τους, καθώς όχι απλά παρέχουν πλήρη πρόσβαση 

στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά καθιστούν πιο ελκυστικά τα 

διδακτικά εργαλεία, ενισχύουν τις επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των 

μαθητών και εγκαθιστούν μια αυτόνομη διαδικασία μάθησης. 

              Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, το ίδιο το μαθησιακό περιβάλλον τόσο της 

δευτεροβάθμιας όσο και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι προσβάσιμο για άτομα με 

προβλήματα όρασης, λόγω του ακατάλληλου φωτισμού, της απόστασης των μαθητών 

από τον καθηγητή, των οπτικών μορφών μαθησιακού υλικού που κυρίως 

χρησιμοποιείται όπως ο πίνακας ή οι παρουσιάσεις powerpoint, αλλά και των 

σημειώσεων σε μη προσβάσιμες μορφές, όπως αυτές σε PDF. Ο Κουρουπέτρογλου 

(2004) υποστηρίζει ότι για τους μαθητές με οπτική αναπηρία, η ένταξή τους στο γενικό 

σχολείο επιβάλλει την άρση εμποδίων και περιορισμών αναφορικά με την πρόσβαση 

στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, την πρόσβαση στον πίνακα της σχολικής αίθουσας, την 
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παρακολούθηση προβολών, διαφανειών ή διαγραμμάτων, την συμμετοχή σε γραπτές 

εξετάσεις, όπως και την πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Επισημαίνει 

μάλιστα ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε σχολεία που συμφοιτούν 

μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης, είναι πολύπλοκα για τους πρώτους, ενώ δεν 

ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό τους επίπεδο, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και 

δυνατότητές τους. Για τους παραπάνω λόγους και ιδίως εξαιτίας του ακατάλληλου 

υλικού που δεν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

μαθητές με οπτική αναπηρία κατά την περάτωση μιας εργασίας, καταλήγουν να 

παρουσιάσουν ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τους ομηλίκους τους 

(Ek & Verdier, 2014). 

Στις αιτίες που αποτρέπουν τα άτομα με οπτική αναπηρία να εισαχθούν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται και η έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, 

καθώς συνήθως εξαρτώνται από τη βοήθεια που ένα βλέπον άτομο τους προσφέρει, 

εξαιτίας της ανεπαρκούς εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης (Curtis & 

Reed, 2011). Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι συχνά τα άτομα με προβλήματα όρασης 

οδηγούνται στη διακοπή της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο λόγω του φόβου 

αντιμετώπισης ανεπαρκών υποστηρικτικών δομών, της κοινωνικής απομόνωσης και 

του μεγάλου φόρτου εργασιών στον οποίο δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με 

επιτυχία, και όλα αυτά στα πλαίσια ενός ανοίκειου περιβάλλοντος. Ωστόσο, ακόμη και 

όταν ένας μαθητής με οπτική αναπηρία καταφέρει να εισαχθεί στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, χρειάζεται περισσότερα από 4 χρόνια για την ολοκλήρωση των σπουδών 

του, με το 83% των εισαχθέντων φοιτητών να μην καταφέρνει καν να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του. (Curtis & Reed, 2012).  

Παρόλα τα παραπάνω, ο αριθμός των μαθητών με οπτική αναπηρία που φοιτά 

στο πανεπιστήμιο έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με καλύτερους 
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προβλεπτικούς παράγοντες της αποφοίτησης από το πανεπιστήμιο να σημειώνονται η 

έλλειψη άλλων μορφών αναπηρίας, ο ισχυρός έλεγχος συμπεριφοράς που συσχετίζεται 

με πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοελέγχου, η θετική και 

συμπεριληπτική στάση των καθηγητών προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης και 

οι απόψεις των σημαντικών άλλων για τη σημασία της αποφοίτησης (Fichten et al., 

2016).  

Αναφορικά με τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των μαθητών με προβλήματα 

όρασης αναφέρεται από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια χαμηλότερη 

ακαδημαϊκή κατάταξη σε σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους, αλλά και η ανάγκη για 

επιπλέον χρόνο και βοήθεια από το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, προκειμένου 

να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (Sacks, Tierney & Wolffe, 1998). Τις χαμηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις εξηγεί η Naz (2017), η οποία σημειώνει ότι εξαιτίας της οπτικής 

αναπηρίας, οι μαθητές νιώθουν ανικανότητα και ανεπάρκεια να ανταποκριθούν στις 

σχολικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν. Επίσης οι φοιτητές με 

προβλήματα όρασης φαίνεται να παρουσιάζουν μια απροθυμία για τη συμμετοχή τους 

σε συνεργατικά project, λόγω των συναισθημάτων κατωτερότητας και ανικανότητας 

που βιώνουν σε σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους, αλλά και της διστακτικής στάσης 

των τελευταίων να τους ενσωματώσουν στην ομάδα τους. (Curtis  & Reed, 2012).  

           Ως προς την κοινωνική και συναισθηματική παρουσία των μαθητών και 

φοιτητών με οπτική αναπηρία, οι Reed & Curtis (2011)  αναφέρουν μια δυσκολία 

ανάπτυξης κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με ομηλίκους, καθώς σπάνια τους 

προσεγγίσουν ή δείχνουν την πρόθεσή τους να λάβουν μέρος σε μια συζήτηση. Έχει δε 

παρατηρηθεί ότι μαθητές με προβλήματα όρασης επιλέγουν να δημιουργήσουν 

κοινωνικούς δεσμούς και να αλληλεπιδράσουν κυρίως με ομηλίκους με οπτική 

αναπηρία, ενώ καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσουν τις 
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κοινωνικές επαφές τους με βλέποντες ομηλίκους (Sacks & Wolfee, 1998). Το 

σημαντικότερο κοινωνικό εμπόδιο που σημειώνεται κατά την ανάπτυξη άρτιων 

κοινωνικών επαφών μεταξύ ομηλίκων με και χωρίς προβλήματα όρασης είναι οι 

ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες των πρώτων και η ανεπαρκής ικανότητά τους να έχουν 

πλήρη πρόσβαση σε περιβάλλοντα όπου καλλιεργούνται φιλικές σχέσεις, όπως το 

διάλλειμα, το παιχνίδι και η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες (Brownell & 

Gifford-Smith, 2003). Είναι χαρακτηριστικό να τονιστεί πως αν και οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης αναφέρουν ότι βιώνουν τα ίδια επίπεδα ευτυχίας με τους 

βλέποντες ομηλίκους κατά τη σχολική τους ζωή, οι πρώτοι αξιολογούν το σχολικό 

κλίμα με αρνητικότερο τρόπο, επισημαίνοντας πως μολονότι νιώθουν ασφαλείς και 

ευπρόσδεκτοι στο σχολείο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλληλεπίδρασης με τους 

συμμαθητές τους και φοβούνται μήπως γελοιοποιηθούν εξαιτίας της αναπηρίας τους 

(Diaz, Hoag, Larwin Shasteen & Schade, 2016).  

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στη 

δευτεροβάθμια αλλά κυρίως τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καθοριστική και η χρήση 

εφαρμογών e-learning, που μπορεί να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις powerpoint, 

αναζήτηση πληροφοριών σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, την πρόσβαση στις 

αναρτημένες σημειώσεις του μαθήματος σε ιστοσελίδες, ευρεία (Fichten et al., 2009). 

Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι μαθητές με προβλήματα όρασης έχουν πρόσβαση στις 

παραπάνω διαδικασίες μέσω της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως οι 

αναγνώστες οθόνης και των κατάλληλων λογισμικών. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά 

με τους μαθητές με μερική όραση, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 

αναγνωστικές και γραφημικές δραστηριότητες, επιλέγουν συνηθέστερα να 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό οπτικών και μη οπτικών βοηθημάτων, όπως μεγεθυντές 

οθόνης, για την προσαύξηση του μεγέθους των χαρακτήρων ενός κειμένου ή των 
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εικόνων τουλάχιστον 18 φορές, τυποσκόπια ή οδηγούς γραφής, συνήθως φτιαγμένα από 

μαύρο χαρτόνι, για την επικάλυψη των κενών των γραμμών, αλλά και λάμπες που 

προσαρμόζουν την ένταση του φωτός στις ανάγκες τους (Alves et al., 2009). Για τους 

μαθητές με βαριά οπτική αναπηρία, είναι συνηθέστερη η χρήση λογισμικών 

μετάφρασης σε braille, τα οποία αναγνωρίζουν τα περισσότερα ψηφιακά αρχεία 

κειμένου, όπως PDF, RTF, MSWORD, HTMLκαι των ανανεώσιμων οθονών braille, 

μηχανών που επιτρέπουν την παραγωγή κειμένου σε braille, κατά την ταυτόχρονη 

πλοήγηση και ανάγνωση του screen reader στο κείμενο (Fichten et al., 2012). Τα 

λογισμικά σύνθεσης ομιλίας για την μετατροπή του κειμένου της οθόνης ή αρχείων σε 

ομιλία, αλλά και εκείνα που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή φωνητικών εντολών 

σε κείμενο αλλά και για λειτουργίες όπως το άνοιγμα, η επεξεργασία και αποθήκευση 

αρχείων, συμπεριλαμβάνονται στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία μαθητευόμενων με προβλήματα όρασης (Mulloy et al., 2014). Τέλος, όπως 

οι ίδιοι αναφέρουν η απεικόνιση της πληροφορίας μέσω απτικών γραφημάτων, ιδίως 

για μαθήματα όπως η φυσική και τα μαθηματικά, συγκαταλέγεται στις τεχνολογίες 

υποστήριξης της φοίτησης ατόμων με οπτική αναπηρία. Η χρήση τεχνολογιών 

πληροφορίας και υποστηρικτικών τεχνολογιών, προωθεί τη συμπερίληψη των μαθητών 

με οπτική αναπηρία, βελτιώνοντας την προσαρμογή τους στην ίδια τη μαθησιακή 

διαδικασία, αλλά και εν γένει σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς (Alves et al., 2009) 

με τους ίδιους να δηλώνουν εξοικειωμένοι να τις χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη 

(Fichten  et al., 2009). 

1.6.2. Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαιδευτική   

διαδικασία. 

Οι Mazman & Usluel (2010) επισημαίνουν ότι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης και ιδίως αυτή του Facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου, εξαρτάται από 
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την χρηστικότητά του, την ευκολία χρήσης του, την επίδραση του κοινωνικού 

περιγύρου στο άτομο, τις υπάρχουσες συνθήκες και την κοινωνική ταυτότητά του. 

Οι φοιτητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης, καθώς 

θεωρούν ότι με τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν μπορούν να αποκτήσουν 

περισσότερους φίλους, να γίνουν πιο δημοφιλείς στην πανεπιστημιακή κοινότητα, και 

να δημιουργήσουν μία εικόνα αξιόλογη και αξιοθαύμαστη (Calvert, Pempek & 

Yermolayeva, 2009). Μάλιστα αν και η πλειοψηφία των φοιτητών χρηστών κοινωνικών 

δικτύων, συνήθιζε να τα χρησιμοποιεί και πριν την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση,, το 75% αυτών τόνισε ότι κατά την διάρκεια των σπουδών του τα 

χρησιμοποιεί περισσότερο για να διατηρήσει επαφές με νέους και παλιούς 

φίλους(Madge, Meek, Hooley & Wellens, 2009·Mazman & Usluel, 2010). Η ενίσχυση 

και ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων μέσω της χρήσης Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, επισημαίνεται και από άλλες έρευνες (Akyildiz & Argan, 2012· Kinnunen 

Liccardi, Lewthwaite, Massey, Midy, Ounnas, Pau & Sarkar, 2007). Πιο συγκεκριμένα 

φαίνεται ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα δίκτυα αυτά και περισσότερο το Facebook 

για την κοινωνική προσαρμογή τους στο πανεπιστήμιο, ιδίως το πρώτο διάστημα 

φοίτησης που δεν γνωρίζουν προσωπικά τους ομήλικους συμφοιτητές, αλλά και για τη 

συναισθηματική προσαρμογή κάτω από νέες συνθήκες με νέα δεδομένα. Μέσω αυτών 

των πλατφορμών μαθητές και φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν 

με ομηλίκους με τους οποίους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και από τους οποίους 

μπορούν να λάβουν κοινωνική στήριξη όταν τη ζητήσουν (Merilainen, Miilumaki, 

Pohjolainen, Silius & Tebest, 2010). Και οι Cheung, Chiu & Lee (2011) εξαίρουν τη 

χρήση των εφαρμογών δικτύωσης για κοινωνικούς λόγους, καθώς όπως επισημαίνουν η 

πλειοψηφία των μαθητών και φοιτητών τις χρησιμοποιεί για την διατήρηση των 

κοινωνικών επαφών με φίλους. Μάλιστα όπως οι ίδιοι συμπληρώνουν, η online 
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επικοινωνία με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, επαυξάνει την 

πρόθεση χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 

Η αξιοποίηση των πλατφορμών δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

υποστηρίζει και μια ανεπίσημη εκπαιδευτική πρακτική βασισμένη στην αλληλεπίδραση 

και την επικοινωνία, σε ένα μαθησιακό κοινωνικό πλαίσιο που δίνει ευκαιρίες 

πρόσβασης στη γνώση και πέρα από το σαφώς οριοθετημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

(Mazman & Usluel, 2010). Στα παραπάνω πλαίσια, οι μαθητές και φοιτητές 

χρησιμοποιούν τα δίκτυα αυτά, για την εκπόνηση ακαδημαϊκών εργασιών, για την 

οργάνωση online ομάδων ή συναντήσεων με μαθησιακούς σκοπούς (Chen, Johnston & 

Hauman, 2013) για τη συζήτηση επίσημων και ανεπίσημων ακαδημαϊκών ζητημάτων ή 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους, αλλά και για την 

αλληλεπίδραση με το διδακτικό προσωπικό και τους ομήλικους 

συμμαθητές/συμφοιτητές (Madge et al., 2009·Omekwu et al., 2014).  Στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών διαδικασιών τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χρησιμοποιούνται επίσης 

για την ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και πηγών ανάμεσα στους μαθητές/φοιτητές 

για την ολοκλήρωση ενός έργου, αλλά και για τις δυνατότητες στήριξης και βοήθειας 

που τα μέλη μιας ομάδας αλληλοπαρέχουν, όταν αντιμετωπίζονται δυσκολίες ή εμπόδια 

(Akyildiz & Argan, 2012).  

Και οι ευκαιρίες για χαλάρωση και διασκέδαση κατά τον ελεύθερο χρόνο, 

φαίνεται ότι κινητοποιούν τους μαθητές και φοιτητές ηλικίας 15-25 να 

χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες δικτύωσης, επηρεαζόμενοι τις περισσότερες από τη 

χρήση των ομήλικων φίλων τους (Khan, 2012·Ezumah, 2013). Μάλιστα οι φοιτητές 

επιλέγουν να συνδυάζουν τη μελέτη με τον ελεύθερό τους χρόνο, δημιουργώντας 

συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων επικοινωνούν με 
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ομηλίκους, λαμβάνουν ανατροφοδότηση και εμπλουτίζουν το κοινωνικό τους προφίλ 

(Silius et al., 2010).  

Τέλος, η ίδια η λειτουργικότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων 

δικτύωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα υιοθέτησής τους από μαθητές και φοιτητές 

(Mazman & Usluel, 2010). Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότητες λειτουργίας των 

συγκεκριμένων πλατφορμών, όπως η διαδικτυακή αποστολή και λήψη μηνυμάτων, η 

δημιουργία online ομάδων συζήτησης, η κοινοποίηση πηγών και η οργάνωση 

εκδηλώσεων (Silius et al., 2010), καθώς και η ευχρηστία τους, λόγω της 

απλουστευμένης χρήσης τους, της απλής και σαφούς διεπιφάνειάς τους και των 

χαρακτηριστικών εγκατάστασής τους (Mazman & Usluel, 2010) σημειώνονται από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους αξιοποίησης των εφαρμογών δικτύωσης από 

μαθητευόμενους. 

1.6.3. Ενσωμάτωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Το Web 2.0 είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος χρήσης του διαδικτύου και των πηγών του, 

ένα πέρασμα από την παθητική ανάγνωση σελίδων σε μια συνεργατική και ενεργητική 

διάδραση που προωθεί τη διάδοση της πληροφορίας, τη συνεργασία και ένα 

χρηστοκεντρικό προσανατολισμό στο σχεδιασμό των σελίδων (Gerber, 2003). Αυτό το 

καινούριο μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

μάθησης και της εργασίας μέσω συνεργασίας, ενώ προωθεί την κοινωνικοποίηση και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών μέσω της ανταλλαγής νέων, σχολίων, 

φωτογραφιών ή βίντεο. Ένα από τα πιο διαδεδομένα πεδία εφαρμογής τωνWeb 2.0 

τεχνολογιών αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Lee 

& McLoughlin, 2007). 
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Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης 

στον τομέα της εκπαίδευσης προσανατολίζεται σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική 

τους χρήση από μαθητές και διδακτικό προσωπικό και τις αλληλεπιδράσεις που 

δημιουργούνται στη βάση τους μεταξύ των (Ellison, Lampe & Steinfield, 2007). Η 

έρευνα για τη χρήση κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ακόμη 

περιορισμένη, αν και οι μέχρι τώρα διεξαχθείσες έρευνες στον τομέα αυτό εστιάζουν 

στην ταυτότητα των πλατφορμών που χρησιμοποιούνται, στη δομή του δικτύου, στα 

θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας και στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους 

(Lockyer & Patterson, 2008). 

Οι Mazman & Usluel (2010) κατηγοριοποιούν τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης και ιδίως αυτή του Facebookσε εκπαιδευτικά πλαίσια σε πέντε κατηγορίες· 

την κατανόηση των εκπαιδευτικών εμπειριών των μαθητών και φοιτητών, την 

ανταλλαγή πρακτικών πληροφοριών, την ανταλλαγή πληροφοριών συναφών με τα 

ακαδημαϊκά μαθήματα, την ανταλλαγή χιουμοριστικών αλλά και διασκεδαστικών 

πληροφοριών. 

Οι πλατφόρμες δικτύωσης που φαίνεται να είναι πιο δημοφιλείς ανάμεσα στους 

μαθητευόμενους, είναι το Facebook, το Twitter και το MySpace, ιδίως για λόγους 

κοινοποίησης της πληροφορίας ή συγκρότησης συνεργατικών ομάδων (Bicen & Cavus, 

2010·Ezumah, 2013) με τους μισούς φοιτητές να είναι χρήστες του Facebook πριν την 

εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, το 25% αυτών να έχει εγγραφεί λίγο πριν τη φοίτησή 

του και μόλις το 13% αφού πέρασε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Madge et al., 2009). 

Στα ίδια περίπου αποτελέσματα καταλήγουν και οι Cleary, Emanuel, Grant, Herron, 

Jumbo, Knight-McCord, Lacey, Lovingston, Robinson & Smith (2016) οι οποίοι 

αναφέρουν ότι το Facebook, ακολουθούμενο από τοInstagram και τοSnapchatείναι τα 

μέσα δικτύωσης που επιλέγουν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές, με τελευταία στην 
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προτίμησή τους να συγκαταλέγονται το LinkedIn και το Pinterest, καθώς όπως οι ίδιοι 

εξηγούν, οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούνται συνηθέστερα για την κοινοποίηση 

φωτογραφιών ή βίντεο και σπανιότερα για την αναζήτηση εργασίας ή τη δημιουργία 

επαγγελματικού δικτύου. Στους λόγους που το Facebook και το Twitter 

συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή μέσα δικτύωσης ανάμεσα στους μαθητές αλλά και 

φοιτητές, αναφέρεται το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον πλοήγησής τους, οι 

τεράστιες δυνατότητες διαδραστικότητας που προσφέρουν, η δυνατότητα δημιουργίας 

κοινωνικών δικτύων ανά τον κόσμο, οι ευκαιρίες για κοινοποίηση γνώσεων, 

πληροφοριών και ιδεών σχετικών με τη μαθησιακή διαδικασία (Ezumah, 2013) και η 

επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας δικτύωσης από τους ομηλίκους φίλους (Khan, 

2012). 

Μαθητές και φοιτητές με οπτική αναπηρία φαίνεται να χρησιμοποιούν όλες τις 

δυνατότητες κοινωνικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα των εφαρμογών δικτύωσης, όπως 

το δημόσιο σχόλιο στον τοίχο ενός φίλου και η επικοινωνία, ή η λήψη πληροφοριών 

και σημειώσεων για μαθήματα που έχουν χάσει ή γι’ αυτά στα οποία αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες (Alcheikh, Awadallah, Tayseer & Zoghieb,  2014). 

Πιο συγκεκριμένα, και αναφορικά με  την ενασχόλησή τους με το 

Facebook,φαίνεται ότι η αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς σκοπούς πραγματοποιείται 

συνηθέστερα μέσω των Facebook groups, τα οποία σαν συστήματα διαχείρισης της 

μαθησιακής διαδικασίας, μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από την επικέντρωση στο 

περιεχόμενο στην διαδικασία κατάκτησης της γνώσης, οδηγούν στη μετάβαση από την 

παθητική στην ενεργητική μάθηση, τονώνουν την αλληλεπίδραση με τους ομήλικους 

συμμαθητές/συμφοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, στη βάση της οργάνωσης 

διαδικτυακών ομάδων συζήτησης για ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος θέματα, της 

διαμοίρασης πηγών και πληροφοριακού υλικού ή της παροχής βοήθειας και 
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ανατροφοδότησης, δεσμεύοντάς ουσιαστικά τους μαθητευόμενους στη μαθησιακή 

διαδικασία (Wang, Woo & Yang, 2012). Στα πλαίσια της κοινωνικής προσαρμογής 

τους στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές αξιοποιούν το Facebook για το σχεδιασμό 

κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως οι προγραμματισμένες συναντήσεις φοιτητών 

τμημάτων, αυτές μετά το μάθημα για φαγητό ή για ειδικές εκδηλώσεις, όπως τα 

γενέθλια, για τη συμμετοχή σε πανεπιστημιακές ομάδες που κρατούν ενήμερους τους 

χρήστες για τα νέα της πανεπιστημιακής κοινότητας, και για τη δημιουργία και 

διατήρηση κοινωνικών δεσμών με τους συμφοιτητές (Madge et al., 2009). Ο 

κοινωνικός αυτός χαρακτήρας των μέσων δικτύωσης στα πλαίσια της πανεπιστημιακής 

φοίτησης, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμος για φοιτητές ντροπαλούς και εσωστρεφείς, 

οι οποίοι μέσω των κοινωνικών δικτύων και δραστηριοτήτων με φίλους, 

προσαρμόζονται καλύτερα στην κοινωνική ζωή του πανεπιστημίου και ενισχύουν την 

αυτοεκτίμησή τους (Ellison et al., 2007). Αξιοσημείωτη ωστόσο κατά τη χρήση του 

Facebook, παρατηρείται η τάση των φοιτητών περισσότερο να παρατηρούν, παρά να 

ενεργούν (Pempek et al., 2009). Πιο συγκεκριμένα και όπως στην ίδια έρευνα 

καταδεικνύεται, το 69,5% αυτών, αναφέρουν ότι κοιτούν ή διαβάζουν συχνά το προφίλ 

των φίλων, το 58,7% απλά κοιτά τις φωτογραφίες φίλων και το 54,3% ενδιαφέρεται για 

τις δραστηριότητες αυτών στο Facebook. Με τις παραπάνω αναφορές συμφωνούν και 

οι Amsel, Asuncion, Barile, Budd, Fichten, Gaulin Martiniello, Nguyen & Tibbs (2012) 

οι οποίοι επισημαίνουν ότι κατά την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα οι 

μαθητές και φοιτητές συνηθέστερα επιλέγουν να σχολιάσουν φωτογραφίες ή βίντεο 

φίλων τους και να περιηγηθούν στο λογαριασμό τους μαθαίνοντας νέα τους και 

σπανιότερα να πλοηγηθούν για να οργανώσουν εκδηλώσεις, να πάρουν  ακαδημαϊκού 

περιεχομένου πληροφορίες ή να παίξουν online παιχνίδια (Bicen & Cavus, 2011).  
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Όσον αφορά την ακαδημαϊκού χαρακτήρα πλοήγησή τους στο Twitter, οι 

μαθητές και φοιτητές το χρησιμοποιούν για να μοιράζονται ιδέες και πληροφοριακό 

υλικό, αλληλεπιδρώντας πάνω στην ίδια την κεκτημένη γνώση, οδηγώντας όχι απλά 

στην εδραίωσή της αλλά και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η πλατφόρμα 

αυτή χρησιμοποιείται από τους μαθητευόμενους και σαν μέθοδος συντονισμού της 

επικοινωνίας και των μαθησιακών δραστηριοτήτων καθώς και για να ζητήσουν και να 

παρέχουν βοήθεια στους συμμαθητές/συμφοιτητές τους, αν και σε αντίθεση με το 

Facebook μόλις το 4% χρησιμοποιεί το Twitter για να επικοινωνήσει ζητήματα σχετικά 

με ακαδημαϊκές εργασίες και μόλις το 7% για να οργανώσει ομάδες μελέτης (Johnston 

et al., 2013). Σαν εκπαιδευτικό εργαλείο το Twitter, μπορεί στα πλαίσια μαθησιακών 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης να προωθήσει τη γραφή σαν μια διασκεδαστική 

δραστηριότητα, να ενισχύσει τη συνεργατική γραφή, να ενισχύσει τις γραφημικές και 

κριτικές δεξιότητες, καθώς και τις δεξιότητες γραμματισμού, ενώ προωθεί τη 

συνεργασία ακόμη και μεταξύ σχολείων διαφορετικών χωρών (Grosseck & Holotescu, 

2008).  

Κατά την ανάλυση της συμπεριφοράς μαθητών και φοιτητών στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρατηρείται ότι η βασικότερη 

ενασχόλησή τους είναι η επικοινωνία με φίλους ή ομήλικους συμμαθητές/συμφοιτητές, 

μέσω της αποστολής και λήψης online μηνυμάτων και της δημιουργίας διαδικτυακών 

ομάδων συζήτησης (chatting) (Bicen & Cavus, 2011). Μάλιστα όπως οι Pempek et al., 

(2009) υποστηρίζουν οι πρωτοετείς ιδίως φοιτητές, χρησιμοποιούν το Facebook για να 

διατηρήσουν την επικοινωνία με παλιούς φίλους από το γυμνάσιο ή αυτούς από τον 

μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Με τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν οι Gitimu & 

Sponcil (2013) οι οποίοι αναφέρουν ότι στις καθημερινές δραστηριότητες των 

φοιτητών στα μέσα δικτύωσης, συγκαταλέγονται η επικοινωνία με φίλους και 
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οικογένεια και μάλιστα σε καθημερινή βάση σε ποσοστό 91,7%, ακολουθούν η 

οργάνωση ακαδημαϊκών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και η παρακολούθηση της 

κατάστασης των φίλων απλά για να περνά ο ελεύθερός τους χρόνος. 

Το κινητό και συνηθέστερα το iPhone, είναι η ηλεκτρονική συσκευή που 

προτιμούν οι μαθητευόμενοι να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις 

πλατφόρμες δικτύωσης, επτά φορές μάλιστα συχνότερα από αυτούς που τις 

χρησιμοποιούν μέσω υπολογιστή, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό και μια τάση 

των πρώτων να ενδιαφέρονται εντονότερα για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων, κανονίζοντας συχνότερα αυθόρμητες συναντήσεις μετά το μάθημα 

(Tayseer et al., 2014). Πιο συγκεκριμένα και για τους μαθητές και φοιτητές με οπτική 

αναπηρία, η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, πραγματοποιείται κυρίως μέσω κινητών 

τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (laptop) ή tablet (Ezumah, 2013). 

Αναφορικά με τη συχνότητα πλοήγησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς, έρευνες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνται περίπου δύο με 

τέσσερις ώρες ημερησίως, με τους χρήστες να είναι προσκολλημένοι στα προφίλ τους 

σε Facebook και Twitter (Ezumah, 2013·Wang et al., 2012). Για λιγότερο χρόνο κάνουν 

λόγο Pempek et al., (2009) που αναφέρουν ότι περίπου 30 λεπτά οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης, σε ημερήσια όμως βάση, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μαθητών 

και φοιτητών. 

Στον αντίποδα των θετικών χαρακτηριστικών που φαίνεται να προσθέτουν τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διεθνής ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας καταδεικνύει και ένα σύνολο αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης 

τους (Kassens-Noor, 2012·Omekwu et al., 2014). Πιο συγκεκριμένα και ως προς τη 

χρήση του Twitter από φοιτητές, παρατηρείται ότι λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα 
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των tweets, περιορίζεται η κριτική σκέψη των μαθητευόμενων, ενώ αρνητικές είναι και 

οι επιπτώσεις στις γραμματικές δεξιότητές τους. Σαν παιδαγωγικό εργαλείο, το Twitter 

μπορεί να αποβεί διασπαστικό, ιδίως για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, η χρήση 

του συχνά αποδεικνύεται χρονοβόρα, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα εθισμού σ’ αυτό, 

ιδίως στις περιπτώσεις που οι φοιτητές αφιερώνουν πολύ χρόνο κατά την πλοήγησή 

τους, με αρνητικά μάλιστα για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αποτελέσματα (Grosseck 

& Holotescu, 2008). Η Junco (2012) αναφέρει ότι και η χρήση του Facebookμπορεί να 

αποτελέσει αρνητικό παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας, όταν οι φοιτητές 

πλοηγούνται αρκετή ώρα στην πλατφόρμα αυτή και ασχολούνται περισσότερο με 

κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Με την παραπάνω αναφορά συμφωνούν και οι 

Martiniello et al., (2012) οι οποίοι τονίζουν ότι ο χρόνος που περνούν οι φοιτητές στο  

Facebook για να πλοηγηθούν στο δικό τους προφίλ ή σε αυτό των φίλων τους, να 

επικοινωνήσουν με μηνύματα μαζί τους ή να παίξουν παιχνίδια, είναι αρνητικοί 

παράγοντες πρόβλεψης της επιτυχίας στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα φαίνεται ότι οι 

φοιτητές που χρησιμοποιούν το Facebook, διαθέτουν λιγότερες ώρες εβδομαδιαίως για 

μελέτη ενώ αναφέρουν και χαμηλότερους βαθμούς επίδοσης (Kirschner & Kaprinski, 

2010).  

Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει 

τραβήξει το ενδιαφέρον και των μελών του διδακτικού προσωπικού, οι οποίοι τα 

χρησιμοποιούν σαν συμπληρωματικά εκπαιδευτικά εργαλεία της διαπροσωπικής 

διδασκαλίας (Gachago & Ivala, 2012) για να επεκτείνουν τις παιδαγωγικές τεχνικές 

τους και τη δέσμευση των μαθητών έξω από τα σαφώς χρονικά καθορισμένα όρια του 

μαθήματος στη τάξη (Grover & Stewart, 2010), με στόχο την παροχή κινήτρου στους 

μαθητευόμενους, ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της μαθησιακής διαδικασίας (Heiberger, 

Junco & Loken, 2010).  
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Το διδακτικό προσωπικό χρησιμοποιεί εργαλεία Web 2.0 στα πλαίσια 

δημιουργίας αλλά και επεξεργασίας του διδακτικού περιεχομένου και κοινοποίησής του 

στους μαθητές (Bicen & Cavus, 2011), αφού μέσω των εφαρμογών δικτύωσης οι 

καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να μοιράσουν σημειώσεις μαθήματος ή υλικό συναφές 

με τη μαθησιακή διαδικασία (Adzharuddin & Salvation, 2014). Ενισχύεται η 

επικοινωνία με τους μαθητές αλλά και των ίδιων των μαθητών μεταξύ τους, καθώς οι 

πλατφόρμες δικτύωσης παρέχουν ευκαιρίες για επικοινωνία «ενός προς πολλούς» και 

«πολλών προς πολλούς», δημιουργώντας μαθησιακές ευκαιρίες για πολλούς μαθητές 

ταυτόχρονα, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό και το κλίμα της κοινότητας της τάξης 

(Johnston et al., 2013).  

Η χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης προωθεί τη συνεργασία μεταξύ του 

διδακτικού προσωπικού και των μαθητευομένων (Wang et al., 2012) καθώς 

αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ τους, στα πλαίσια έκφρασης των προβλημάτων και 

δυσκολιών των μαθητών/φοιτητών ή της υποβολής ερωτήσεων από αυτούς και της 

παροχής ανατροφοδότησης, συμβουλών και οδηγιών από τους καθηγητές (Dunlap & 

Lowenthal, 2009). Μάλιστα και αναφορικά με τη δέσμευση των μαθητών και φοιτητών 

στη μαθησιακή διαδικασία, φαίνεται μεγαλύτερη η συμμετοχή τους σε online επίσημες 

και ανεπίσημες μαθησιακές διαδικασίες και περιβάλλοντα, όταν οι καθηγητές 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στο μάθημα (Lee & McLoughlin, 2007) ενώ 

ενισχύεται και η θετική τους στάση απέναντι στο διδακτικό προσωπικό και αυξάνεται η 

αξιοπιστία τους (Wang et al., 2012). 

1.6.4. Οφέλη από την αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι Web 2.0 τεχνολογίες έχουν εισβάλλει στην εκπαίδευση, καταδεικνύοντας ότι οι 

μαθητές προσθέτουν αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ενεργού συμμετοχής 
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τους (Haenlein & Kaplan, 2010). Η εφαρμογή τους επιδιώκει να τροποποιήσει το 

παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό διδακτικό και μαθησιακό μοντέλο, ωθώντας τους 

μαθητές και φοιτητές ενεργά να επιλέξουν οι ίδιοι τα εργαλεία της μαθησιακής τους 

διαδικασίας, δημιουργώντας τους μαθητευόμενους του 21ου αιώνα (Grover & Stewart, 

2010). Η χρήση της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/φοιτητές να 

συνδυάσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, προσαρμόζοντας τα στο προσωπικό 

μαθησιακό τους στυλ, αυξάνοντας τα επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας (Easton, Ellison 

Gray & Vitak, 2013). 

Η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε μαθησιακά πλαίσια, 

ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση των μαθητών και φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής όλων των μελών κατά την 

ολοκλήρωση ενός καθήκοντος (Mazman & Usluel, 2010),την ανταλλαγή γνώσεων και 

πηγών, τη δημιουργία διαδικτυακών ομάδων συζήτησης και συνεργασίας προς 

ολοκλήρωση απαιτητικών ακαδημαϊκών καθηκόντων (Cirovic, Jeremic, Milenkovic, 

Petrovic & Petrovic, 2012· Adzharuddin & Salvation, 2014). Μάλιστα ο κοινωνικός και 

διαδραστικός χαρακτήρας των παραπάνω διαδικασιών φαίνεται να απελευθερώνει τους 

φοιτητές  από την πίεση των σχολικών υποχρεώσεων (Johnston et al., 2013). 

Η ενεργή μάθηση βοηθά τους μαθητευόμενους να συσχετίσουν το αντικείμενο 

μάθησης με τις προσωπικές τους εμπειρίες μέσα και έξω από την τάξη, δημιουργώντας 

στο μαθητή την αίσθηση ότι όχι απλά αποτελεί ενεργό μέλος όλων των εκπαιδευτικών 

γεγονότων, αλλά και ότι ο ίδιος ορίζει τη μαθησιακή διαδικασία (Mazman & Usluel, 

2010). Άλλωστε οι μαθητές/φοιτητές επιζητούν περισσότερη αυτονομία, συνεργατικές 

μεθόδους μάθησης υπό νέες πειραματικές συνθήκες, μιλώντας για έλλειψη ευκαιριών 

αυθεντικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Lee & McLoughlin, 2007). Η ενεργή 
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συμμετοχή και συμβολή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και η στήριξη 

που ενδέχεται να παρέχει στους ομηλίκους του κατά την διαδικασία αυτής, φαίνεται να 

συνδέονται θετικά με την αυτοεκτίμηση, αλλά και την καλή ψυχολογική κατάσταση 

των μαθητευόμενων, ιδίως δε αυτών που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο κοινωνικής 

απομόνωσης και περιθωριοποίησης (Mazman & Usluel, 2010). 

Η  χρήση των κοινωνικών δικτύων και ιδίως του Facebook είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου (Ellison et al., 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης για να διατηρούν 

κοινωνικές επαφές με την οικογένεια και τους παλιούς φίλους, ιδίως κατά την αλλαγή 

περιβάλλοντος εξαιτίας της φοίτησης στο πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο μόνιμης 

διαμονής τους, αλλά και για την ανάπτυξη και ενίσχυση κοινωνικών δεσμών με νέα 

άτομα της πανεπιστημιακής κοινότητας (Hargittai et al., 2006). Για τους πρωτοετείς 

ιδίως φοιτητές η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και περισσότερο του 

Facebook, τους βοηθά να ξεπεράσουν ενδεχόμενα συναισθήματα ντροπής και να 

αλληλεπιδράσουν ευκολότερα με τους συνομηλίκους τους (Tayseer et al., 2014). Όπως 

οι Lee & McLoughlin (2007) επισημαίνουν, το Facebook σαν παιδαγωγικό εργαλείο, 

ενισχύει την σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, στα πλαίσια σχηματισμού 

διαδικτυακών ομάδων για την οργάνωση εκδηλώσεων ή την εκπόνηση ακαδημαϊκών 

εργασιών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ευκαιρίες στήριξης και βοήθειας (Akcaoglou 

& Bowman, 2014). 

Με τις παραπάνω αναφορές φαίνεται να συμφωνεί και η Kuh (2009) η οποία 

τονίζει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων στη μαθησιακή διαδικασία δημιουργεί 

υποστηρικτικά μαθησιακά δίκτυα, που όχι μόνο μειώνουν τα αισθήματα απομόνωσης 

αλλά και αυξάνουν τη δέσμευση στη μαθησιακή διαδικασία, ιδίως για μαθητές και 

φοιτητές που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινδύνου και περιθωριοποίησης 
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εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων αυτοεκτίμησης και αυτοϊκανοποίησης που σημειώνουν, 

όπως αυτοί με προβλήματα όρασης. Η ενίσχυση του κινήτρου και της δέσμευσης στη 

μαθησιακή διαδικασία, αναφέρονται από τα σημαντικότερα οφέλη της χρήσης των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Johnston et al., 2013· Liu & 

Yang, 2012) καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης των 

μαθητών/φοιτητών προς τη μάθηση, η οποία με τη σειρά της  βελτιώνει εν γένει την 

ποιότητά της (Madge et al., 2009). Οι Martiniello et al., (2012) αναφέρουν ότι οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι πλατφόρμες δικτύωσης, όπως οι επικοινωνιακού 

χαρακτήρα δραστηριότητες, μέσω των σχολίων σε φωτογραφίες, η ανταπόκριση σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις και ο χρόνος προετοιμασίας για την ολοκλήρωση ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια της συνεργασίας με συμμαθητές/συμφοιτητές, είναι 

παράγοντες θετικής πρόβλεψης δέσμευσης στην μαθησιακή διαδικασία. Η δέσμευση 

των μαθητευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζεται με την επένδυσή τους 

στην ακαδημαϊκή εμπειρία, τις αλληλεπιδράσεις με τους ομηλίκους και το διδακτικό 

προσωπικό και την ενασχόληση με συναφείς με το διδακτικό αντικείμενο 

δραστηριότητες, εντός και εκτός τάξης, ενώ επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το εθνικό και φυλετικό υπόβαθρο του μαθητή, τα 

δίκτυα ομηλίκων, την ακαδημαϊκή προετοιμασία, την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές πηγές, 

την ενέργεια και τον χρόνο εμπλοκής που αφιερώνει σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

(Kuh, 2009).  

Όπως η ερευνήτρια συμπληρώνει, η ίδια η δυναμική και δεσμευτική φύση των 

κοινωνικών δικτύων, ενθαρρύνει τους μαθητές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και 

ενέργεια στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες, στη βάση των συνεργατικών, 

εποικοδομητικών και αυθεντικών ευκαιριών που δημιουργούν, οδηγώντας τους σε 

καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Με τις παραπάνω αναφορές φαίνεται να 
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συμφωνούν αυτές των Petrovic et al., (2012) οι οποίοι επισημαίνουν τη συμβολή της 

χρήσης του Facebook στη προώθηση και βελτίωση των επιπέδων επιτυχίας των 

ακαδημαϊκών μαθημάτων, αλλά και την ενίσχυση της εργατικότητας και 

παραγωγικότητας φοιτητών, σε ένα μάλιστα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον οικείο 

προς αυτούς, ενώ και η χρήση του Twitter για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φαίνεται να 

συσχετίζεται θετικά με υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και καλύτερους βαθμούς 

(Akcaoglu & Bowman, 2014). 

Η εφαρμογή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

φαίνεται να ενισχύει εκτός από τις ακαδημαϊκές και τις μεταγνωστικές ικανότητες των 

μαθητευομένων (Lee & McLoughlin, 2007). Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνονται οι 

αναγνωστικές και γραφημικές δεξιότητες των μαθητών/φοιτητών, τόσο στο επίπεδο 

συντακτικής δόμησης ενός κειμένου, όσο και σ’ αυτό της ορθογραφίας, ενώ ενισχύεται 

η κριτική τους σκέψη, καθώς οι ίδιοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μαθησιακό τους 

περιβάλλον δημιουργώντας, ενσωματώνοντας αλλά και τροποποιώντας τη γνώση 

(Omekwu et al., 2014).  

Τέλος, και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μαθητών/φοιτητών με το 

διδακτικό προσωπικό, αποτελεί σημαντική παράμετρο της χρήσης εφαρμογών 

κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω των εφαρμογών αυτών υπερπηδώνται εμπόδια όπως ο 

χρόνος και η τοποθεσία για την προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας, 

διευκολύνεται η διαδικασία διατύπωσης ερωτήσεων και προβληματισμών των 

μαθητών, ενώ τις περισσότερες φορές παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση από το 

διδάσκοντα (Gray et al., 2013). Χρησιμοποιώντας το Twitter οι μαθητές μπορούν να 

αναφέρουν μέσω των tweets τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την ολοκλήρωση 

μιας εργασίας, να υποβάλλουν σχετικές ερωτήσεις στους καθηγητές και να λάβουν 
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άμεση ανατροφοδότηση, διαδικασίες που καθιστούν την εφαρμογή ένα πολύ 

διαδραστικό μέσο αλληλεπίδρασης (Grosseck & Holotescu, 2008). 

Στα παραπάνω ερευνητικά ευρήματα αντίκεινται αυτά των Bonnan-White & 

Welch (2012) οι οποίοι αναφέρουν ότι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και 

πιο συγκεκριμένα αυτή του Twitter, φαίνεται να οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα 

ακαδημαϊκής δέσμευσης, ενώ και οι μαθητευόμενοι που χρησιμοποιούν το facebook 

διαθέτουν λιγότερες ώρες εβδομαδιαίως για δραστηριότητες σχετικές με την 

εκπαιδευτική διαδικασία, σημειώνοντας χαμηλότερους βαθμούς επίδοσης, 

συμμετέχοντας ωστόσο ενεργά σε εξωσχολικές δραστηριότητες και παρουσιάζοντας 

μεγαλύτερη κοινωνική εξωστρέφεια και εκτεταμένα δίκτυα κοινωνικών επαφών 

(Karpinski  & Kirschner, 2010). Τον αρνητικό αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων στη 

μαθησιακή διαδικασία επισημαίνουν και οι Pempek et al., (2009) οι οποίοι 

αναφερόμενοι στις απόψεις φοιτητών για την επίδραση του Facebook στην κοινωνική 

και ακαδημαϊκή τους ζωή, επισημαίνουν πως στην πρώτη περίπτωση σημειώνονται 

θετικές επιδράσεις, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές. 

Στις παραπάνω ερευνητικές αναφορές και οι Tayseer et al., (2014) σημειώνουν ότι τα 

2/3 των φοιτητών δεν χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης για ακαδημαϊκούς 

σκοπούς, όπως η εκπόνηση εργασιών, η κοινοποίηση πηγών και μαθησιακού υλικού ή 

η αναζήτηση πληροφοριών για καθήκοντα του πανεπιστημίου, αν και το 73% αυτών, 

θεωρούν ότι τα κοινωνικά δίκτυα ενδείκνυνται για τη δημιουργία ομάδων μελέτη και 

την ενίσχυση της μαθησιακής τους διαδικασίας, αλλά και οι Gachago & Ivala (2012) 

επισημαίνουν την αρνητική επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 

αναφέροντας ότι μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους φοιτητές από ακαδημαϊκού 

χαρακτήρα δραστηριότητες, ενώ ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στην  ακαδημαϊκή 

και κοινωνική ζωή τους.  
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1.7.  Σκοποί και ερευνητικά ερωτήματα 

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν 

ο βαθμός στον οποίο η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από εφήβους 

μαθητές γυμνασίου και λυκείου αλλά και ενήλικες φοιτητές με προβλήματα όρασης, 

συμβάλλει στην διαδικασία κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσής τους, αλλά και τον 

βαθμό στον οποίο η χρήση αυτή επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους. Για τη διαπίστωση 

συσχετίσεων μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

 Εάν και με ποιο τρόπο συμβάλλει η χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μαθητών και φοιτητών με προβλήματα όρασης με τους 

βλέποντες ή με οπτική αναπηρία ομηλίκους τους. 

 Ποιοι είναι οι τρόποι αξιοποίησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από μαθητές και 

φοιτητές με προβλήματα όρασης. 

 Εάν και με ποιον τρόπο ενισχύεται η αυτοεκτίμηση μαθητών και φοιτητών με 

προβλήματα όρασης μέσω της χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Εάν και με ποιους τρόπους ενισχύεται η εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία μαθητών 

και φοιτητών με προβλήματα όρασης κατά τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Εάν και με ποιους τρόπους προωθείται η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και φοιτητές 

με προβλήματα όρασης, με τους ομήλικους συμμαθητές/συμφοιτητές τους, μέσω της 

χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Εάν και σε ποιο βαθμό προωθείται η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και φοιτητές με 

προβλήματα όρασης με το διδακτικό προσωπικό, μέσω της χρήσης Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 
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                   2ο κεφάλαιο 

                                    Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1.  Ερευνητική στρατηγική 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αξιοποιεί την περιγραφική-συσχετιστική στρατηγική, η 

οποία ενδείκνυται στις περιπτώσεις που μελετάται ένα φαινόμενο μέσω της 

διερεύνησης των σχέσεων συγκεκριμένων μεταβλητών μεταξύ τους (Robson, 2007). Η 

συσχετιστική έρευνα βοηθά στη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τη σπουδαιότητα 

των διαφόρων μεταβλητών και την καταγραφή της μεταξύ τους συνδιακύμανσης, 

προκειμένου να οδηγηθεί ο ερευνητής σε συμπεράσματα για τη μεταξύ τους σχέση 

(Robson, 2007). Πιο συγκεκριμένα και στα παραπάνω πλαίσια επιδιώκεται να 

δημιουργηθεί μία εικόνα για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από μαθητές 

γυμνασίου και λυκείου αλλά και φοιτητές και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στην ενεργή 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και την εν γένει ακαδημαϊκή επιτυχία, την 

ενίσχυση του κοινωνικού τους κεφαλαίου και της αυτοεκτίμησής τους. 

2.2.  Συμμετέχοντες της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος 40 άτομα με προβλήματα όρασης του νομού 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το 82,5 % των συμμετεχόντων είναι φοιτητές (33 άτομα) 

το 7,5 % μαθητές γυμνασίου (3 άτομα) και το 10% μαθητές λυκείου (4 άτομα). Τα 

παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Συνοπτικά να αναφερθεί ότι από το 

σύνολο του δείγματος οι 28 ήταν άνδρες και οι 12 γυναίκες, 21 εκ των οποίων 

παρουσίαζαν ολική τύφλωση, 11 βαριά και 8 μέτρια οπτική αναπηρία.  
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Πίνακας 1. Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Μαθητής γυμνασίου 3 7,5 

Μαθητής λυκείου 4 10 

Απόφοιτος λυκείου 0 0 

Φοιτητής 33 82,5 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

0 0 

Σύνολο 40 100,0 

 

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

Το υπό εξέταση ερευνητικό θέμα δεν έχει μελετηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, ιδίως δε 

την ελληνική, παρά τις ερευνητικές αναφορές οι οποίες καταδεικνύουν τη συμβολή των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη εκπαιδευτική διαδικασία και την κοινωνική ζωή 

εφήβων και ενηλίκων, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση και 

κατάκτηση της γνώσης  (Bonnan-White & Welch,  2012) της ανάπτυξης συνεργατικών 

σχέσεων με του ομήλικους συμμαθητές/συμφοιτητές αλλά και το διδακτικό προσωπικό 

(Mazman & Usluel, 2010), της διατήρησης των προϋπαρχουσών κοινωνικών σχέσεων 

με φίλους και οικογένεια αλλά και τη δημιουργία νέων (Lee et al., 2011), καθώς και τον 

αντίκτυπο που οι πλατφόρμες δικτύωσης έχουν στην αυτοεκτίμηση των χρηστών 

(Siedlecki  & Tazghini, 2013) 

Στα παραπάνω πλαίσια και όπως διαπιστώθηκε κατά την ανασκόπηση της 

διαθέσιμης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει κάποιο σταθμισμένο 

ερευνητικό εργαλείο το οποίο να έχει χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες έρευνες που να 

εξετάζει την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην κοινωνική και εκπαιδευτική 
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διαδικασία μαθητών και φοιτητών με προβλήματα όρασης αλλά και στη διαμόρφωση 

της αυτοεκτίμησής τους. Για τον λόγο αυτό κατέστη αναγκαίος ο σχεδιασμός από την 

ερευνήτρια ενός εργαλείου (ερωτηματολόγιο) βασισμένο στις υπάρχουσες ερευνητικές 

προσπάθειες και αναφορές, μολονότι η διαδικασία αυτή σημειώνεται ως ένα από τα 

βασικά μειονεκτήματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. 

Για τη συγκρότηση των ερωτήσεων που άπτονταν του αντίκτυπου των 

ιστοσελίδων δικτύωσης στην ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων των 

χρηστών μελετήθηκε η έρευνα των Ellison et al., (2007) η οποία βασίστηκε σε τρεις 

κλίμακες. Την κλίμακα του Facebookμε ερωτήσεις που αφορούσαν τον αριθμό των 

φίλων, τη συχνότητα χρήσης και τον βαθμό ενσωμάτωσής του στην καθημερινή τους 

ζωή καθώς και την αξιοποίησή του για τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων και τη 

δημιουργία νέων, την κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg για τη μέτρηση της 

αυτοεκτίμησης και της ψυχολογικής ευημερίας και μια τρίτη για τη δημιουργία 

κοινωνικού κεφαλαίου. 

Για τη διαμόρφωση των ερωτημάτων που αφορούν στην επίδραση της χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων στην αυτοεκτίμηση μαθητών και φοιτητών με προβλήματα 

όρασης αξιοποιήθηκε η μελέτη των Peter, Schouten & Valkenburg (2006) οι οποίοι 

αξιοποιώντας το δομικό μοντέλο εξισώσεων ανέδειξαν τη συσχέτιση μεταξύ του 

αριθμού των φίλων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, της συχνότητας της 

ανατροφοδότησης που λαμβάνουν στις δημοσιεύσεις που αναρτούν αλλά και του 

θετικού ή αρνητικού τόνου των σχολίων αυτών.  

Τέλος, στην θεωρητική βάση της έρευνας των Bruns & Duffy (2006) οι οποίοι 

επισημαίνουν την σχέση ανάμεσα στη χρήση ιστοσελίδων δικτύωσης και την δέσμευση 

των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας με τους ομήλικους συμμαθητές/συμφοιτητές αλλά και το διδακτικό 
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προσωπικό και την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργατικών σχέσεων, βασίστηκαν οι 

ερωτήσεις για την επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην μαθησιακή 

διαδικασία. Για τη συγκρότηση των παραπάνω ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε και το 

θεωρητικό μοντέλο των Tayseer et al., (2014) οι οποίοι αξιοποιώντας σαν ερευνητικό 

εργαλείο την επισκόπηση και πραγματοποιώντας πιλοτική έρευνα για την 

καταλληλότητά του αναφέρθηκαν στη σχέση ανάμεσα στη δημιουργία online group 

μεταξύ των ομήλικων συμμαθητών/συμφοιτητώνκαι τον χρόνο που αφιερώνουν σε 

αυτά για την επίτευξη εκπαιδευτικών σκοπών καθώς και τις γνώμες των ίδιων των 

μαθητευόμενων για την προώθηση της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας. 

Η συγκρότηση του ερωτηματολογίου είναι μια απαιτητική διαδικασία καθώς οι 

ερωτήσεις που θα διαμορφωθούν πρέπει να είναι όσο το δυνατό σαφείς και περιεκτικές 

και να απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί εκπληρώνοντας τους 

στόχους της έρευνας, αποσπώντας όσο το δυνατό ακριβέστερες πληροφορίες από τους 

ερωτώμενους και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του παρέχοντας έγκυρη μέτρηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων (Robson, 2007). 

Για την αποδοχή ενός επιστημονικού εργαλείου από την επιστημονική 

κοινότητα καίριας σημασίας αναδεικνύεται η αξιοπιστία και εγκυρότητά του, για τα 

οποία η εξασφάλιση ενός υψηλού ποσοστού καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του 

περιορισμένου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν επιτρέπει συνεχείς επανελέγχους 

(Robson, 2007). 

Για τη δόμηση του κατάλληλου ερωτηματολογίου που τελικά χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα, ζητήθηκε η άποψη χρηστών με προβλήματα όρασης 

προκειμένου να διαπιστωθεί η σαφήνεια των δεδομένων και όρων των ερωτήσεων και 

αφότου έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα σε 12 

μαθητές και φοιτητές με προβλήματα όρασης. 
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Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου ελέγχθηκε διαμέσου του δείκτη 

εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s α (alpha) για τις ποσοτικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιήσαμε στο δείγμα μας. Η τιμή του συντελεστή Chronbach είναι 0.778, 

γεγονός που υποδεικνύει υψηλή αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. 

Για τη συλλογή δεδομένων της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ερωτηματολόγια. Το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Rosenberg για 

τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης μαθητών και φοιτητών με προβλήματα όρασης και ένα 

δεύτερο, που κατασκεύασε η ερευνήτρια, για την αξιολόγηση της επίδρασης Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνική και εκπαιδευτική διαδικασία των 

συμμετεχόντων της έρευνας. 

Η κλίμακα μέτρησης της αυτοεκτίμησης του Rosenberg (1965) είναι μια 

κλίμακα αυτοαναφορών και δημιουργήθηκε για τη μέτρηση του επιπέδου αντιληπτής 

σφαιρικής αυτοεκτίμησης (global self-esteem). Από την ανάπτυξή της η κλίμακα αυτή 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης σε εφήβους και ενηλίκους, με 

την αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου να είναι επιβεβαιωμένες. Η δημοτικότητά 

της οφείλεται στη μακροχρόνια χρήση της, την απλή γλώσσα και το σύντομο χρόνο 

συμπλήρωσής της (Wylie, 1974). Αποτελείται από δέκα προτάσεις, από τις οποίες οι 

πέντε έχουν θετική νοηματοδότηση και οι υπόλοιπες αρνητική, μετρώντας τη θετική 

και αρνητική αυτοεκτίμηση, αντίστοιχα. Οι προτάσεις αναφέρονται στις ικανότητες του 

ατόμου (π.χ. «Είμαι ικανός να κάνω πράγματα τόσο καλά όσο και οι περισσότεροι 

άνθρωποι») και στα συναισθήματά του (π.χ. «Πιστεύω ότι είμαι άτομο που αξίζει, 

τουλάχιστον όσο και οι άλλοι»), ενώ η απαντητική κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι η 

κλίμακα Likert 4 βαθμών 0: «Συμφωνώ απόλυτα» και 4 «Διαφωνώ απόλυτα». Το 

συνολικό σκορ υπολογίζεται από το άθροισμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

στις ερωτήσεις, με τον υψηλότερο μέσο όρο να καταδεικνύει και υψηλότερο επίπεδο 
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αυτοεκτίμησης αντίστοιχα. Το ερωτηματολόγιο του Rosenberg που έχει ως θεωρητική 

βάση το μονοδιάστατο σφαιρικό μοντέλο της έννοιας του εαυτού, χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα για να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο η χρήση Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης επιδρά ή όχι θετικά στην αυτοεκτίμηση μαθητών και φοιτητών 

με προβλήματα όρασης. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον 

οποίο οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης των ερωτηθέντων της έρευνας, αποτελούνταν από 

τρία μέρη. Στο πρώτο οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν σε 15 κλειστού και 3 

ανοικτού τύπου δημογραφικές ερωτήσεις καθώς και σε αυτές που σχετίζονταν με τα 

χαρακτηριστικά της οπτικής τους αναπηρίας. Στο δεύτερο μέρος οι 16 κλειστού και 4 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις, αφορούσαν στη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και 

στον αντίκτυπο τους στην αυτοεκτίμηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, ενώ στο 

τελευταίο οι συμμετέχοντες απάντησαν σε 8 κλειστού και 2 ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

που σχετίζονταν με την χρήση των μέσων δικτύωσης σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο μέσος 

χρόνος που αφιέρωσαν οι ερωτώμενοι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 

περίπου 15 με 20 λεπτά. Η έρευνα εκπονήθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο με Νοέμβριο 

2017, ενώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κρίθηκε απαραίτητη η επίσκεψη 

μου σε συλλόγους και ενώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης δυτικής και ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, όπως και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του 

νομού, καθώς οι χώροι αυτοί αποτέλεσαν τα σημεία συνάντησής μου με το δείγμα 

έρευνας για την περάτωσή της. Οι συναντήσεις με τους ερωτώμενους ήταν κάθε φορά 

προσωπικές, ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε  μέσω της 

ανάγνωσης των ερωτήσεών του από εμένα στους συμμετέχοντες και την επί τόπου 

καταγραφή των απαντήσεών τους. Είναι σημαντικό εδώ να τονιστεί, πως στην αρχή  
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της παραπάνω διαδικασίας επισημάνθηκε η πλήρης ανωνυμία και εχεμύθεια των 

προσωπικών στοιχείων και απαντήσεων των ερωτώμενων. 

2.4.  Ανάλυση των δεδομένων 

Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής για την 

καταγραφή μιας γενικής εικόνας και των κατανομών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτών ως προς τις δεξιότητες χρήσης και 

τον τρόπο αξιοποίησης υπολογιστικών συστημάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS και πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος με τα μη παραμετρικά τεστ  των 

Kruskal-Wallis και Spearman για την εξέταση πιθανής συσχέτισης μεταξύ των 

ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών της έρευνας.  
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                                                           Κεφάλαιο 3ο 

          Αποτελέσματα 

 

Κατά το πρώτο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια περιγραφική 

παρουσίαση των στοιχείων, προκειμένου να σχηματιστεί μια γενική εικόνα του 

δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά τους σαν χρήστες του διαδικτύου και των 

κοινωνικών δικτύων ειδικότερα καθώς και των τρόπων πλοήγησής τους στις 

ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού. Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται 

αρχικά τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα των μαθητών/φοιτητών με οπτική 

αναπηρία ως χρήστες του διαδικτύου και στη συνέχεια καταγράφονται κάποια βασικά 

στοιχεία που αφορούν το προφίλ τους ως μέλη των κοινωνικών δικτύων. 

Πιο συγκεκριμένα και στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να αναφερθούν στο βαθμό των δεξιοτήτων χρήσης προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτουν. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί κατά τρόπο καθολικό οι χρήστες φαίνεται να διαθέτουν τις κατάλληλες 

γνώσεις και δεξιότητες για την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, μιας και το 42,5 % και 

52,5 %ανέφερε ότι διαθέτει πολύ καλές και καλές γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων 

αντίστοιχα, ενώ μόλις το 5% των ερωτώμενων σημείωσε ότι οι γνώσεις υπολογιστών 

που διαθέτουν είναι μέτριου επιπέδου. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί πως κανένας 

μαθητής/φοιτητής δεν φάνηκε να διαθέτει κακές ή πολύ κακές δεξιότητες πλοήγησης 

στον παγκόσμιο ιστό. 
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                         Πίνακας 2. Γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Πολύ καλή 17 42,5 

Καλή 21 52,5 

Μέτρια 2 5,0 

Σύνολο 40 100,0 

 

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που 

αξιολογούσε την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, σκιαγράφησε σε ένα βαθμό το 

προφίλ χρηστών με προβλήματα όρασης κατά την πλοήγησή τους στις ιστοσελίδες 

δικτύωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων παρατηρείται ότι το 

Facebook και το Messenger αποτελούν τις πλατφόρμες δικτύωσης στις οποίες μαθητές 

και φοιτητές με προβλήματα όρασης επιλέγουν συνηθέστερα να δημιουργήσουν 

λογαριασμό, καθώς παραπάνω από τους μισούς διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook 

και ένα μεγάλο μέρος αυτών στο Messenger. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο 

ένας ερωτώμενος απάντησε ότι αποκτά πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα δικτύωσης το Twitter, ενώ κανένας δεν διαθέτει 

λογαριασμό στο LinkedIn. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπου και αναφέρεται ότι το Facebook είναι το μέσο δικτύωσης που 

συνηθέστερα επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα άτομα με οπτική αναπηρία, ενώ η χρήση 

ιστοσελίδων δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως το LinkedIn, φαίνεται να 
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χρησιμοποιείται από μια εξαιρετικά μικρή μερίδα αυτών των χρηστών. O πίνακας 3 

παρουσιάζει με ακρίβεια τα ποσοστά των παραπάνω ευρημάτων. 

 

 

Πίνακας 3. Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) που χρησιμοποιείτε περισσότερο 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με το είδος της ηλεκτρονικής συσκευής που οι χρήστες χρησιμοποιούν 

περισσότερο για την πρόσβασή τους στα κοινωνικά δίκτυα, παρατηρήθηκε ότι το 

κινητό τηλέφωνο αποτελεί την πρώτη επιλογή της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, 

καθώς το 63,8% αυτών το επιλέγει για την πλοήγησή του (Πίνακας 4). Τα στοιχεία της 

διεθνούς βιβλιογραφίας συμφωνούν με το παραπάνω εύρημα, εξηγώντας την επιλογή 

αυτή στη βάση των περισσότερων επιλογών προσβασιμότητας που διαθέτει. Το 17,2% 

των χρηστών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν σταθερό υπολογιστή και το 13,8% laptop. 

Φαίνεται ότι για την πρόσβασή τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες με οπτική 

αναπηρία επιλέγουν μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών συσκευών, για την πλοήγησή τους 

από το σπίτι ή και από εξωτερικούς χώρους. 

 

 Πίνακας 4. Είδος ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείται συνηθέστερα 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Facebook 35 57,4 

Twitter 1 1,6 

Messenger 25 41,0 
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 Ποσοστό 

 Υπολογιστή 

(σταθερός) 

17,2 

Κινητό 63,8 

Tablet 5,2 

Laptop 13,8 

 

 

 

Μολονότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών ιστοσελίδων δικτύωσης θεωρεί τις 

πλατφόρμες αυτές προσβάσιμες, αρκετές φορές έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα 

χρήσης και προσβασιμότητας, τα οποία όπως δείχνει ο πίνακας 5 ποικίλουν. Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων του δείγματος από τις σημαντικότερες δυσκολίες 

που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της οθόνης είναι η απουσία 

εναλλακτικού περιγραφικού κειμένου σε εικόνες και γραφήματα που δυσχεραίνει την 

κατανόησή τους (29,7%), οι συνεχείς αναβαθμίσεις των ιστοσελίδων δικτύωσης που 

αναγκάζουν τον αναγνώστη οθόνης να σαρώσει από την αρχή το εκάστοτε κείμενο, 

διαδικασία διασπαστική, κουραστική και χρονοβόρα (19,8%) και τα αναδυόμενα 

παράθυρα (16,7%), ενώ με χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν απαντήσεις που 

σχετίζονται με τη σύνθετη δομή των ιστοσελίδων, τη μη πρόσβαση του αναγνώστη 

οθόνης σε ορισμένες λειτουργίες, τα ελλιπή χαρακτηριστικά κάποιων λειτουργιών, 

όπως τα κουμπιά ή η δυνατότητα επανακοινοποιήσεων (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5. Προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας 

 

 

 

 Ποσοστό 

 Εικόνες και γραφήματα χωρίς 

εναλλακτικό κείμενο 

29,7 

Συνεχείς αναβαθμίσεις των Μ.Κ.Δ. 19,8 

Αναδυόμενα παράθυρα 16,7 

Κουμπιά χωρίς κείμενο 8,3 

Δυνατότητα μόνο της χρήσης του like 

και όχι άλλων reactions 

4,5 

Το πρόγραμμα screen reader αδυνατεί 

να "διαβάσει" αυτοκόλλητα, κουμπιά 

και αναρτήσεις 

8,3 

Σύνθετη δομή πλοήγησης των Μ.Κ.Δ. 6,1 

Δυσκολία κοινοποίησης βίντεο, που 

είναι ήδη αναρτημένα στο Facebook 

,5 

Δυσκολία προσβασιμότητας των 

Μ.Κ.Δ. από τον υπολογιστή 

2,3 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 3,8 

 

 

Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα που σχετίζονται με το εύρος και τη σύσταση του 

κοινωνικού δικτύου των φίλων. Πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος των 

μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης διαθέτει στα κοινωνικά δίκτυα 100 με 300 
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βλέποντες φίλους, ενώ αξιοσημείωτα είναι τα υψηλά ποσοστά αυτών που απάντησαν 

ότι οι βλέποντες φίλοι τους ανέρχονται περίπου στους 500 και τα πολύ χαμηλά αυτών 

που ανέφεραν λιγότερους των 100 φίλων. Όσον αφορά στη σύσταση του κοινωνικού 

τους δικτύου με φίλους που φέρουν την ίδια αναπηρία, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

των χρηστών έχουν κάτω από 100 ή περίπου 100 με 300 φίλους. Οι παραπάνω 

απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η σύσταση των κοινωνικών 

δικτύων των χρηστών με οπτική αναπηρία δεν παρουσιάζει ομοιομορφία, ενώ οι ίδιοι 

επιλέγουν να δημιουργούν συχνότερα κοινωνικούς δεσμούς με βλέποντες ομηλίκους. 

Ακριβέστερα ποσοστά των παραπάνω ευρημάτων δίνουν οι πίνακες 6 και 7. 

Πίνακας 6. Βλέποντες φίλοι στα κοινωνικά δίκτυα 

 

 Ποσοστό 

 Κάτω από 100 2,5 

[100,300) 45,0 

[300,500) 20,0 

500 και άνω 32,5 

 

 

Πίνακας 7. Φίλοι με οπτική αναπηρία στα κοινωνικά δίκτυα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ποσοστό 

 Κάτω από 100 45,0 

[100,300) 47,5 

[300,500) 2,5 

500 και άνω 5,0 
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Για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με την ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης και των βλεπόντων ή με 

οπτική αναπηρία ομηλίκων τους μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis για τη συσχέτιση των 

μεταβλητών δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων μεταξύ μαθητών/φοιτητών με οπτική 

αναπηρία με τους συμμαθητές/συμφοιτητές τους («Πόσους βλέποντες και πόσους με 

προβλήματα όρασης φίλους έχετε στα Μ.Κ.Δ. που χρησιμοποιείτε» και «Πόσο εύκολα 

δημιουργείτε φίλους βλέποντες ή με προβλήματα όρασης» και των σχετικών με τη 

χρήση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης μεταβλητών («Ποιο Μ.Κ.Δ. χρησιμοποιείτε 

περισσότερο» και «Ποιες υπηρεσίες των Μ.Κ.Δ. χρησιμοποιείτε περισσότερο»), όπου 

σημειώθηκε μία στατιστικά σημαντική περίπτωση συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε συσχέτιση των χρόνων που χρησιμοποιούνται τα μέσα δικτύωσης και 

της διεύρυνσης του κοινωνικού δικτύου με βλέποντες φίλους, η οποία οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι όσο περισσότερα χρόνια χρησιμοποιούν οι χρήστες τις πλατφόρμες 

αυτές τόσο περισσότερους βλέποντες φίλους έχουν (p=0,046) 

 

Για την ακριβέστερη κατανόηση της παραπάνω σχέσης βρέθηκαν οι μέσες τιμές για την 

περίπτωση της συσχέτισης, τις διαφοροποιήσεις των οποίων παρατηρούμε στον πίνακα 

8 και οι οποίες καταδεικνύουν ότι όσο περισσότερα χρόνια οι χρήστες χρησιμοποιούν 

τα μέσα δικτύωσης, τόσο περισσότερους βλέποντες φίλους είχαν στο κοινωνικό τους 

δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ότι παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα τα τελευταία 3 χρόνια, έχουν περίπου 100 με 

300 φίλους, ενώ όσοι τα χρησιμοποιούν τα τελευταία 5 χρόνια συγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά τους στην ομάδα που περιλαμβάνει 500 και άνω φίλους. Οι τιμές 

της μεταβλητής « Πόσους βλέποντες φίλους έχετε στα Μ.Κ.Δ. που χρησιμοποιείτε» 



86 

 

είναι οι 1,2,3,4,5, όπου το 1 υποδηλώνει την απάντηση «κάτω από 100»,  το 2 «100 με 

300» , το 3  το «300 με 500» και 4 «πάνω από 500». 

 

Πίνακας 8. Μέσες τιμές της μεταβλητής «Πόσους βλέποντες φίλους έχετε στα Μ.Κ.Δ. που 

χρησιμοποιείτε» στις κατηγορίες της μεταβλητής «Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως και χρησιμοποιώντας το μη παραμετρικό τεστ Spearman συσχετίστηκαν οι 

μεταβλητές δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων μεταξύ μαθητών/φοιτητών με 

προβλήματα όρασης και των βλεπόντων/ή με οπτική αναπηρία συμμαθητών/ 

συμφοιτητών τους, με τις  μεταβλητές χρήσης των Μ.Κ.Δ. (Χρόνια και συχνότητα 

χρήσης των Μ.Κ.Δ. και ημερήσιος χρόνος χρήσης των Μ.Κ.Δ.), όπου και αναδείχθηκε 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης των Μ.Κ.Δ. και της ευκολίας 

δημιουργίας βλεπόντων φίλων. (συντελεστής συσχέτισης 0.317). 

 

 

Πόσους βλέποντες φίλους έχετε στα Μ.Κ.Δ. που χρησιμοποιείτε 

Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε  

 

Μ.Κ.Δ. 

Μέσος 

όρος Πλήθος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τα τελευταία 5 χρόνια 3,0370 27 ,89792 

Τα τελευταία 3 χρόνια 2,5000 12 ,79772 

Τον τελευταίο χρόνο 1,0000 1 . 

Σύνολο 2,8250 40 ,93060 
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Στη συνέχεια βρέθηκαν οι μέσες τιμές για την περίπτωση της συσχέτισης, τις 

διαφοροποιήσεις των οποίων παρατηρούμε στον πίνακα 9 και οι οποίες καταδεικνύουν 

ότι πιο εύκολα δημιουργούν βλέποντες φίλους, όσοι χρησιμοποιούν περισσότερα 

χρόνια τα Μ.Κ.Δ. περισσότερα χρόνια οι χρήστες χρησιμοποιούν τα μέσα δικτύωσης. 

 

Πίνακα 9. Μέσες τιμές της μεταβλητής «Πόσο εύκολα δημιουργείτε βλέποντες φίλους» στις 

κατηγορίες της μεταβλητής «Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ.» 

 

 

Πόσο εύκολα δημιουργείτε βλέποντες φίλους   

 N Mean 

Τα τελευταία 5 χρόνια 27 1.74 

Τα τελευταία 3 χρόνια 12 2.17 

Το τελευταίο χρόνο 1 2.00 

Total 40 1.88 

 

 

 

Για την κάλυψη του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με τους σκοπούς 

χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από μαθητές/φοιτητές με προβλήματα 

όρασης αξιοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που καταγράφουν τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων 

αυτών που συνηθέστερα επιλέγουν να χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά και τους λόγους 

για τους οποίους κυρίως δημιουργούν λογαριασμό στα δίκτυα αυτά. 

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων αναφορικά με τις δυνατότητες των κοινωνικών 

δικτύων που συνηθέστερα αξιοποιούν, φαίνεται να παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία 

στη διακύμανσή τους. Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται στον πίνακα 10 το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων επιλέγει να χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης για να 

επικοινωνεί με το σύνολο των κοινωνικών του επαφών, με το 34,8 % να επικοινωνεί 

συχνότερα με τους φίλους και το 21,3 % να στρέφει την επικοινωνία του στον 
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οικογενειακό του περίγυρο. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των απαντήσεων καταδεικνύει 

ότι η πλοήγηση στις ιστοσελίδες δικτύωσης όχι για κοινωνικούς σκοπούς, αλλά για 

λόγους ενημέρωσης βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των ερωτώμενων σε ποσοστό 

23,6 %, με τους χρήστες να ακολουθούν κυρίως σελίδες ενημέρωσης, αθλητικών και 

υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαμηλή τάση των χρηστών να χρησιμοποιήσουν τα 

κοινωνικά δίκτυα για να κοινοποιήσουν φωτογραφίες ή βίντεο ή να δημιουργήσουν 

νέους φίλους τους οποίους δεν γνωρίζουν καθόλου. 

 

Πίνακας 8. Υπηρεσίες των ΜΚΔ που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα 

 

Ο πίνακας 11 καταδεικνύει τους λόγους για τους οποίους συχνότερα οι χρήστες 

πλοηγούνται στα κοινωνικά δίκτυα όπου και παρατηρούμε ότι πάνω από το 50% των 

ερωτηθέντων ανέφερε ότι τα χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει με τους φίλους και την 

οικογένεια (25,3% επιλέγουν την επικοινωνία με φίλους και 25,3% αυτή με την 

οικογένεια). Όπως ήδη έχει καταφανεί και από τα παραπάνω ευρήματα ένα μικρό 

ποσοστό των χρηστών, της τάξης του 8,1 % αξιοποιεί τις πλατφόρμες δικτύωσης για να 

δημιουργήσει νέους φίλους, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν συνδέσει 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Δημιουργία φίλων 2 2,2 

Επικοινωνία με παλιούς φίλους 31 34,8 

Επικοινωνία με την οικογένεια 19 21,3 

Κοινοποίηση φωτογραφιών 4 4,5 

Ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος σας 21 23,6 

Ενημέρωση για την προσωπική κατάσταση 

φίλων σας 

12 13,5 

Σύνολο 89 100,0 
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τη χρήση τους με την αναζήτηση εργασίας, καθώς μόλις το 2% τα χρησιμοποιεί με 

σκοπό να βρει δουλειά. Μπορεί οι χρήστες με οπτική αναπηρία να μην παρουσιάζουν 

μια ενεργητική στάση στα μέσα δικτύωσης, καθώς δεν σχολιάζουν σε δημοσιεύσεις των 

φίλων ή δεν κοινοποιούν συχνά φωτογραφίες τους, ωστόσο και όπως δείχνει ο 

παρακάτω πίνακας ενδιαφέρονται να μάθουν για την προσωπική κατάσταση των φίλων 

τους, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους στις ιστοσελίδες δικτύωσης για να 

ενημερωθούν για το πώς αυτοί περνούν ( 10,1 %). Τέλος, φαίνεται ότι τα δίκτυα αυτά 

χρησιμοποιούνται για λόγους ψυχαγωγίας κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, όταν και 

πλοηγούνται σε σελίδες των ενδιαφερόντων τους, παίζουν παιχνίδια ή ενημερώνονται 

για τα νέα των φίλων τους. 

Πίνακας 9. Λόγοι χρήσης των κοινωνικών δικτύων 

 

 

 

Για τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης της αυτοεκτίμησης των χρηστών ως προς τα 

χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά τους κατά τη χρήση Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αφού υπολογίστηκε το συνολικό σκορ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Επικοινωνία με παλιούς φίλους 25 25,3 

Επικοινωνία με την οικογένεια 25 25,3 

Δημιουργία καινούριων φίλων 8 8,1 

Να βλέπω πως περνούν οι φίλοι μου 10 10,1 

Να βρω εργασία 2 2,0 

Να περνάω την ώρα μου 29 29,3 

Σύνολο 99 100,0 
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αυτοεκτίμησης, έγιναν συσχετίσεις με τις μεταβλητές χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης κατέδειξαν 2 στατιστικά σημαντικές 

εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα χρόνια χρήσης και η ευκολία δημιουργίας βλεπόντων 

φίλων επιδρούν στην αυτοεκτίμηση των χρηστών (πίνακας 12). 

 

Πίνακας 12. Αποτελέσματα των συσχετίσεων Spearman για την επίδραση των 

μεταβλητών χρήσης των Μ.Κ.Δ. στην αυτοεκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως και για τις μεταβλητές χρήσης των κοινωνικών δικτύων που παρουσιάζουν 

σημαντική συσχέτιση με την αυτοεκτίμηση βρέθηκαν οι μέσες τιμές. Ο πίνακας 13 

δείχνουν τις διαφορές στις μέσες τιμές της αυτοεκτίμησης ως προς την μεταβλητή 

«Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ.» στις περιπτώσεις που έχουμε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Χαρακτηριστικά οι χρήστες που χρησιμοποιούν κοινωνικά 

δίκτυα τα τελευταία 5 χρόνια φαίνεται να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, χωρίς να 

αισθάνονται ότι μειονεκτούν λόγω της αναπηρίας τους σε σχέση με τους βλέποντες 

ομηλίκους. Συμπερασματικά, όσο περισσότερα χρόνια χρησιμοποιούν οι 

  
ΣΚΟΡ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε 
Μ.Κ.Δ. 

-0.413** 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 
Μ.Κ.Δ. 

-0,284 

Πόση ώρα την ημέρα 
ασχολείστε με τα Μ.Κ.Δ. 

-0,224 

Πόσο εύκολα δημιουργείτε 
φίλους με προβλήματα 

όρασης 
-0,245 

Πόσο εύκολα δημιουργείτε 
βλέποντες φίλους 

-0.409** 

Πόσο συχνά ανεβάζετε 
φωτογραφίες στα Μ.Κ.Δ. 

-0,168 

Σας έχουν βοηθήσει τα 
Μ.Κ.Δ. να βρείτε εργασία 

-0,252 
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μαθητές/φοιτητές τα μέσα δικτύωσης τόσο μεγαλύτερους δείκτες αυτοεκτίμησης 

σημειώνουν 

 

Πίνακας 13. Διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών της αυτοεκτίμησης ως προς τη μεταβλητή 

«Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ.». 

 

 

 

Σκορ Αυτοεκτίμησης   

 

 N Mean 
 

 

Τα τελευταία 5 χρόνια 27 24.296  

Τα τελευταία 3 χρόνια 12 21.333  

Το τελευταίο χρόνο 1 13.000  

Total 40 23.125  

 

 

Ο Πίνακας 14 δείχνει τις διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών της αυτοεκτίμησης ως προς 

την μεταβλητή «Πόσο εύκολα δημιουργείτε βλέποντες φίλους». Παρατηρούμε ότι οι 

χρήστες δημιουργούν εύκολα βλέποντες φίλους σημειώνουν υψηλή αυτοεκτίμηση, 

επιτρέποντας μας να συμπεράνουμε ότι υψηλότερη αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν οι 

μαθητές/φοιτητές που δημιουργούν πιο εύκολα βλέποντες φίλους. 

 

Πίνακας 14. Διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών της μεταβλητής αυτοεκτίμησης ως προς τη 

μεταβλητή «Πόσο εύκολα δημιουργείτε βλέποντες φίλους» 
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Σκορ Αυτοεκτίμησης   

 N Mean 

Πολύ εύκολα 10 26.100 

Εύκολα 25 22.120 

Δύσκολα 5 22.200 

Total 40 23.125 

 

 

 

Ιδιαίτερης αξίας αναδείχθηκε η συσχέτιση της αυτοεκτίμησης των χρηστών σε σχέση 

με τη δημιουργία πολλών φίλων στα μέσα δικτύωσης που επιχειρήθηκε. 

Χαρακτηριστικά και όπως δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα 15 η πλειοψηφία των 

χρηστών απάντησε ότι επηρεάζει σε πολύ μικρό βαθμό ή και καθόλου την 

αυτοεκτίμησή τους η δημιουργία πολλών φίλων στα κοινωνικά δίκτυα (32,5 % και 40 

% αντίστοιχα). Ένα μέρος των ερωτηθέντων απάντησε ότι η δημιουργία όλο και 

περισσότερων φίλων επιδρά στην αυτοεκτίμησή τους (12,5 %), ενώ μόλις ένα μικρό 

ποσοστό της τάξης του 2,5 % θεωρεί ότι η εικόνα για τον εαυτό επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το μεγάλο κοινωνικό δίκτυο επαφών. Συμπερασματικά, και όπως και η 

διεθνής βιβλιογραφία έχει καταδείξει το εύρος του κοινωνικού δικτύου δεν φαίνεται να 

συνδέεται σημαντικά με την αυτοεκτίμηση παρά η ποιότητα των σχέσεων μέσα σε 

αυτό. Αξιοσημείωτη βέβαια στον παρακάτω πίνακα είναι η ομοιομορφία των 

απαντήσεων «πολύ» και «πολύ λίγο» της επίδρασης πολλών φίλων στην αυτοεκτίμηση 

των χρηστών, η οποία δείχνει ότι η αυτοεκτίμηση μπορεί να διαμορφώνεται και από 

άλλους προσωπικούς υποκειμενικούς παράγοντες. 

 

Πίνακας 15. Πόσο επηρεάζει την αυτοεκτίμηση σας η δημιουργία πολλών φίλων στα Μ.Κ.Δ. 
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Τέλος, σημαντικά είναι τα ευρήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και 

καταδεικνύουν για το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων μια μικρή επίδραση της 

λήψης θετικών σχολίων σε φωτογραφίες που οι χρήστες κοινοποιούν στα μέσα 

δικτύωσης στην αυτοεκτίμησή τους. Συγκεκριμένα το 25% των ερωτηθέντων ανέφερε 

ότι λίγο επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή τους όταν λαμβάνουν θετικά σχόλια στις 

φωτογραφίες που ανεβάζουν, το 20% πολύ λίγο, ενώ το 17,5% καθόλου. Τα παραπάνω 

ευρήματα ίσως εξηγούν και την παθητική στάση των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τις 

πλατφόρμες δικτύωσης, όπως και η διεθνής αρθρογραφία έχει καταδείξει. Στον 

αντίποδα των παραπάνω ευρημάτων το 32%περίπου των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η 

λήψη θετικών σχολίων στις κοινοποιήσεις τους αποτελεί μάλλον τρόπο ένδειξης της 

αποδοχής από τους φίλους και έτσι επηρεάζει σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους. 

 

 

Πίνακας 16. Πόσο επηρεάζει την αυτοεκτίμηση σας η λήψη θετικών σχολίων σε φωτογραφίες 

που ανεβάζετε στα Μ.Κ.Δ. 

 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Πάρα πολύ 1 ,4 

Πολύ 5 2,1 

Λίγο 13 5,4 

Πολύ λίγο 5 2,1 

Καθόλου 16 6,7 

Σύνολο 40 16,7 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

 Πάρα πολύ 2 5,0 

Πολύ 13 32,5 

Λίγο 10 25,0 

Πολύ λίγο 8 20,0 

Καθόλου 7 17,5 

Σύνολο 40 100,0 

 

 

 

 

Για την απάντηση του τέταρτου ερευνητικού ερωτήματος ως προς την ενίσχυση της 

ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης κατά 

τη χρήση πλατφορμών δικτύωσης χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή «Πόση ώρα 

ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-

μαθησιακή διαδικασία», ως πυλώνας δέσμευσης των μαθητευόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των κοινωνικών δικτύων ως προς τις μεταβλητές που 

αναφέρονται στη χρήση ιστοσελίδων δικτύωσης και ενδεχομένως να την ενίσχυαν, 

όπως η επιλογή μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας, τα χρόνια και η συχνότητα χρήσης 

τους, ο ημερήσιος χρόνος που αφιερώνουν στη χρήση τους, οι λόγοι αξιοποίησής τους 

και η ενημέρωση για ακαδημαϊκούς σκοπούς μέσω αυτών, όπως η ενημέρωση για 

ακαδημαϊκά καθήκοντα ή η λήψη βοήθειας στα πλαίσια εκπόνησης μιας εργασίας. Από 

τους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμιά στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση σε καμία από τις παραπάνω συσχετίσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

ακόμη και οι αμιγώς εκπαιδευτικοί παράγοντες, όπως η χρήση των κοινωνικών δικτύων 

για ενημέρωση περί των καθηκόντων του πανεπιστημίου ή η ανταλλαγή βοήθειας στα 
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πλαίσια μιας εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο που 

μαθητές/φοιτητές τα αξιοποιούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. (Πίνακες 17-23) 

 

Πίνακας 17. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή «Ποιο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) χρησιμοποιείτε περισσότερο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Πίνακας 18. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόσα 

χρόνια χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ.» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα 

Μ.Κ.Δ. για λόγους συναφείς με την 

εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία 

Chi-Square .494 

Df 1 

Asymp. Sig. .482 
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Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. 

για λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-

μαθησιακή διαδικασία 

Chi-Square .838 

Df 2 

Asymp. 

Sig. 

.658 

 

 

 

Πίνακας 19. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε Μ.Κ.Δ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 20. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόση 

ώρα την ημέρα ασχολείστε με τα Μ.Κ.Δ.» 

 
 

 

 

 

Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή 

διαδικασία 

Chi-Square .218 

Df 1 

Asymp. Sig. .641 
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Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή 

διαδικασία 

Chi-Square .414 

Df 3 

Asymp. Sig. .937 

  

 

 

 

Πίνακας 21. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή 

«Χρησιμοποιείτε συχνότερα τα Μ.Κ.Δ. για» 

 
 

 

Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή 

διαδικασία 

Chi-Square 3.653 

Df 3 

Asymp. Sig. .301 

 

 

Πίνακας 22. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο 
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συχνά χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του 

σχολείου/πανεπιστημίου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23. Επίδραση της μεταβλητής «Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για 

λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία» ως προς την μεταβλητή «Πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε το Μ.Κ.Δ. για να ζητήσετε βοήθεια ή πληροφορίες σχετικές με ένα 

μάθημα ή μια εργασία» 

 

 

Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για λόγους 

συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία 

Chi-Square 4,956 

Df 4 

Asymp. Sig. ,292 

 

 

Για να απαντηθεί το 5ο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στους τρόπους προώθησης της 

συνεργασίας μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης με τους ομήλικους 

συμμαθητές/συμφοιτητές τους μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων αξιοποιήθηκαν οι 

 

 

Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για λόγους 

συναφείς με την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία 

Chi-Square 6.096 

Df 4 

Asymp. Sig. .192 
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2 σχετικές με τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και φοιτητές μεταβλητές («Θεωρείτε 

ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας» και «Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα Μ.Κ.Δ. για να 

συνεργαστείτε με τους συμμαθητές/συμφοιτητές σας για μία σχολική/πανεπιστημιακή 

εργασία») ως προς τις μεταβλητές που αφορούν τη χρήση ιστοσελίδων δικτύωσης και 

ενδεχομένως να προωθούσαν τη μεταξύ τους συνεργασία, όπως το μέσο δικτύωσης που 

χρησιμοποιούν, τα χρόνια και η συχνότητα χρήσης του, ο ημερήσιος χρόνος 

πλοήγησης, αλλά και εκείνες που προσανατολίζονται στην αμιγώς εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπως η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να 

ενημερωθούν για καθήκοντα του πανεπιστημίου ή να ζητήσουν βοήθεια για μια 

εργασία. Οι αναλύσεις των απαντήσεων για τις παραπάνω συσχετίσεις ανέδειξαν 2 

περιπτώσεις συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων 

ανάμεσα σε μαθητές/φοιτητές φαίνεται να επηρεάζεται από τη συχνότητα με την οποία 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να ενημερωθούν για καθήκοντα του 

σχολείου/πανεπιστημίου (Πίνακας 24). 

 

 

Πίνακας 24. Αποτελέσματα των συσχετίσεων Spearman για την επίδραση των μεταβλητών 

χρήσης των Μ.Κ.Δ. ως προς τις μεταβλητές συνεργασίας μεταξύ μαθητών/φοιτητών.  

 

 

 

 

 



100 

 

  

Θεωρείτε ότι τα online group 

προωθούν τη συνεργασία 

ανάμεσα σε σας και τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείται 

τα Μ.Κ.Δ. για να 

συνεργαστείτε με τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας 

για μία 

σχολική/πανεπιστημιακή 

εργασία 
Ποιό μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

(Μ.Κ.Δ.) χρησιμοποιείτε 

περισσότερο 
0,164 0,144 

Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε 

Μ.Κ.Δ. 
0,066 0,284 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

Μ.Κ.Δ. 
0,165 0,289 

Πόση ώρα την ημέρα ασχολείστε 

με τα Μ.Κ.Δ. 
-0,22 0,086 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα 

Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για 

τα καθήκοντα του 

σχολείου/πανεπιστημίου 

.461** .377* 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το 

Μ.Κ.Δ. για να ζητήσετε βοήθεια 

ή πληροφορίες σχετικές με ένα 

μάθημα ή μια εργασία 

0,265 0,274 

 

Στη συνέχεια βρέθηκαν οι διαφοροποιήσεις στις μέσες τιμές της μεταβλητής «Θεωρείτε 

ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα 

Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου», από όπου 

και φαίνεται ότι η πολύ συχνή χρήση των κοινωνικών δικτύων επιδρά στην ανάπτυξη 

συνεργατικών σχέσεων και μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι χρήστες που 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα σε πολύ συχνή βάση, θεωρούν ότι και η χρήση 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνει τις συνεργατικές σχέσεις με τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές τους (πίνακας 25). 

 

Πίνακας 25. Διαφοροποιήσεις στις μέσες τιμές της μεταβλητής «Θεωρείτε ότι τα online group 

προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους συμμαθητές/συμφοιτητές σας» ως προς τη 
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μεταβλητή «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του 

σχολείου/πανεπιστημίου» 

 

Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας 

 Πλήθος Μέσος Όρος 

Πολύ συχνά 5 1.80 

Συχνά 19 2.16 

Σπάνια 12 2.33 

Πολύ σπάνια 1 3.00 

Καθόλου 3 3.67 

Σύνολο 40 2.30 

 

 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η συσχέτιση των μεταβλητών «Πόσο συχνά χρησιμοποιείται 

τα Μ.Κ.Δ. για να συνεργαστείτε με τους συμμαθητές/συμφοιτητές σας για μία 

σχολική/πανεπιστημιακή εργασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου», ως 

διαδικασίες που εμπλέκουν ενεργά τους ερωτώμενους σε όλες τις πτυχές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τον πίνακα 26 όπου και παρουσιάζονται οι 

διαφοροποιήσεις της μεταβλητής «Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα Μ.Κ.Δ. για να 

συνεργαστείτε με τους συμμαθητές/συμφοιτητές σας για μία σχολική/πανεπιστημιακή 

εργασία» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για να 

ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου», παρατηρείται ότι τα 
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άτομα που πολύ συχνά χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για ενημερωθούν για 

καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου, εξίσου πολύ συχνά τα χρησιμοποιούν για να 

συνεργαστούν με συμμαθητές/συμφοιτητές τους. Μια εξήγηση των παραπάνω 

ευρημάτων θα ήταν ότι η ενημέρωση των μαθητών/φοιτητών για καθήκοντα του 

πανεπιστημίου γίνεται μέσω της επικοινωνίας τους με τους συμμαθητές/συμφοιτητές 

τους στη βάση της οποίας αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. 

 

Πίνακας 26. Διαφοροποιήσεις της μεταβλητής «Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα Μ.Κ.Δ. για να 

συνεργαστείτε με τους συμμαθητές/συμφοιτητές σας για μία σχολική/πανεπιστημιακή εργασία» 

ως προς τη μεταβλητή «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα Μ.Κ.Δ. για να ενημερωθείτε για τα 

καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου». 

 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα Μ.Κ.Δ. για να συνεργαστείτε με τους συμμαθητές/συμφοιτητές 

σας για μία σχολική/πανεπιστημιακή εργασία 

 Πλήθος Μέσος όρος 

Πολύ συχνά 5 1.60 

Συχνά 19 2.47 

Σπάνια 12 2.75 

Πολύ σπάνια 1 2.00 

Καθόλου 3 3.67 

Σύνολο 40 2.53 

 

Τέλος, για το 6ο ερευνητικό ερώτημα που διερευνά εάν και κατά πόσο προωθείται η 

συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και φοιτητές με προβλήματα όρασης με το διδακτικό 
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προσωπικό μέσω της χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, χρησιμοποιήθηκε ως 

εξαρτημένη η μεταβλητή «Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία 

ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας» ως προς τις μεταβλητές που αφορούν την 

ευρύτερη χρήση των μέσων δικτύωσης, δηλαδή τα χρόνια και τη συχνότητα χρήσης 

τους καθώς και τον χρόνο που ημερησίως αφιερώνεται στη χρήση τους, αλλά και αυτές 

που σχετίζονται με την αξιοποίησή τους σε μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως η 

ενημέρωση για καθήκοντα του πανεπιστημίου ή η ζήτηση πληροφοριών και βοήθειας 

για ένα μάθημα ή εργασία, όπου και παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση σε δύο 

περιπτώσεις. Η στάση των ερωτηθέντων αναφορικά με την προώθηση συνεργατικών 

σχέσεων με τους καθηγητές μέσω των online group στα κοινωνικά δίκτυα, όπως δείχνει 

και ο πίνακας 27 φαίνεται να επηρεάζεται από την ώρα που ημερησίως 

χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες δικτύωσης. Συγκεκριμένα, και όπως φαίνεται και από 

τις διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών του πίνακα 28, οι μαθητευόμενοι που 

χρησιμοποιούν αλλά όχι εντατικά τα κοινωνικά δίκτυα, περίπου για 1ώρα ημερησίως, 

είναι και αυτοί που θεωρούν ότι προωθείται η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό 

μέσω των online group. 

 

 

Πίνακας 27. Επίδραση της μεταβλητής «Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη 

συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας» ως προς τη μεταβλητή: «: Πόση ώρα την 

ημέρα ασχολείστε με τα Μ.Κ.Δ.» 
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Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη 

συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές 

σας 

Chi-Square 9.205 

df 3 

Asymp. Sig. .027 

 

 

Πίνακας 28. Διαφοροποιήσεις στις μέσες τιμές της μεταβλητής «Θεωρείτε ότι τα online group 

προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας» ως προς τη μεταβλητή: 

«Πόση ώρα την ημέρα ασχολείστε με τα Μ.Κ.Δ.» 

 

 

Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας 

 Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

Πάνω από 3 ώρες 3.11 .963 

1 ώρα την ημέρα 2.17 .577 

30 λεπτά την ημέρα 2.50 .926 

10-15 λεπτά την ημέρα 3.00 1.414 

Σύνολο 2.70 .939 

 

Η τάση των μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

δίκτυα για να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια για ένα μάθημα, είναι ο δεύτερος 
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παράγοντας που επιδρά σημαντικά στην προώθηση συνεργατικών σχέσεων με το 

διδακτικό προσωπικό (πίνακας 29). 

 

Πίνακας 29. Επίδραση της μεταβλητής «Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη 

συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας» ως προς τη μεταβλητή: «Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Μ.Κ.Δ. για να ζητήσετε βοήθεια ή πληροφορίες σχετικές με ένα μάθημα ή 

μια εργασία» 

 

 

Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη 

συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές 

σας 

Chi-Square 10.718 

Df 4 

Asymp. Sig. .030 

 

Για τη σαφέστερη κατανόηση του πίνακα βρέθηκαν οι διαφοροποιήσεις στις μέσες 

τιμές της παραπάνω ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής. Όπως δείχνει και ο 

πίνακας 30, οι χρήστες που θεωρούν ότι τα κοινωνικά δίκτυα προωθούν τη συνεργασία 

με τους καθηγητές, είναι και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά, με τρόπο 

μάλιστα ενεργό για την κάλυψη μαθησιακών αναγκών, όπως για να επικοινωνήσουν 

μαζί τους και να ζητήσουν βοήθεια ή πληροφορίες για μια εργασία ή όταν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρατηρείται ότι στη βάση της ενεργού αλληλεπίδρασης 

με το διδακτικό προσωπικό στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, ενισχύεται και η 

στάση των μαθητών/φοιτητών για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους. 
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Πίνακας 30. Διαφοροποιήσεις της μεταβλητής «Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη 

συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας» ως προς τη μεταβλητή «Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Μ.Κ.Δ. για να ζητήσετε βοήθεια ή πληροφορίες σχετικές με ένα μάθημα ή 

μια εργασία». 

 

 

Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους καθηγητές σας 

 Πλήθος Μέσος Όρος 

Πολύ συχνά 2 2.00 

Συχνά 10 2.10 

Σπάνια 18 2.72 

Πολύ σπάνια 8 3.38 

Καθόλου 2 3.50 

Σύνολο 40 2.70 
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    Κεφάλαιο 4ο 

                   Συζήτηση – Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

4.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η μελέτη της επίπτωσης της 

χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από μαθητές και φοιτητές με προβλήματα 

όρασης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας 

κοινωνικοποίησής τους, καθώς και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. 

Συμμετείχαν 40 μαθητευόμενοι με οπτική αναπηρία (3 μαθητές γυμνασίου, 4 μαθητές 

λυκείου και 33 φοιτητές) οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο ερωτηματολόγια, 

το πρώτο από τα οποία προσανατολίζονταν στην χρήση των κοινωνικών δικτύων ως 

προς την κοινωνικοποίηση και  την δέσμευση των ερωτώμενων στην μαθησιακή 

διαδικασία και το δεύτερο στα χαρακτηριστικά της αυτοεκτίμησής τους. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας επιδιώχθηκε αρχικά να σχηματιστεί το 

προφίλ των ερωτώμενων ως χρήστες των ιστοσελίδων δικτύωσης. Όπως αποτυπώθηκε 

από τις απαντήσεις τους, όλοι οι μαθητευόμενοι διέθεταν ένα σύνολο πολύ καλών και 

καλών δεξιοτήτων και γνώσεων που επιτρέπουν την πρόσβασή τους στον παγκόσμιο 

ιστό και τις υπηρεσίες του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία 

απάντηση που να αναφέρει κακές δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Οι παραπάνω αναφορές 

απαντώνται και στην έρευνα των Salminen & Karhula (2014) οι οποίοι επεσήμαναν ότι 

έφηβοι με προβλήματα όρασης διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες 

χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, όντες ενεργοί χρήστες και χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα συχνά για επικοινωνιακούς και εκπαιδευτικούς λόγους.  

Τα άτομα με προβλήματα όρασης φαίνεται να είναι αρκετά εξοικειωμένα με τη 

χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μιας και όπως κατέδειξε και η παρούσα έρευνα 
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διαθέτουν λογαριασμό χρήστη σε τουλάχιστον δύο πλατφόρμες δικτύωσης, με τις 

δημοφιλέστερες να καταγράφονται το Facebook και το Messenger. Μικρό μέρος των 

ερωτώμενων φάνηκε να χρησιμοποιεί το Twitter, γεγονός που ίσως εξηγείται από την 

πληθώρα οπτικών στοιχείων που αυτό διαθέτει, τα προβλήματα εγγραφής και 

σύνδεσης, την απουσία εναλλακτικού κειμένου από τις εικόνες που καθιστά αδύνατη 

την κατανόηση του περιεχομένου τους και προβληματική την ενασχόλησή τους με τη 

συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από την 

έρευνα της Fichten, Asuncion, Nguyen, Martiniello, Jorgensen, Amsel, Libman & 

Budd, (2016) οι οποίοι αναφέρουν ότι το Facebook, το Messenger και το Twitter 

ανήκουν στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα ανάμεσα σε φοιτητές, ενώ οι Fuglerud et 

al., (2012) τονίζουν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης διαθέτουν λογαριασμό χρήστη 

σε περισσότερες των μία ιστοσελίδων δικτύωσης, συνηθέστερα δε στο Facebook, 

Messenger, Twitter και Skype. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους ερωτώμενους 

δεν χρησιμοποιεί LinkedIn, γεγονός που σημειώνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, με 

την Ezumah (2013) να επισημαίνει ότι το εξής μέσο αποτελεί το λιγότερο δημοφιλές 

και τους φοιτητές να αναφέρουν ότι δεν ενδιαφέρονται να βρουν δουλειά μέσω του 

δικτύου αυτού, ή ακόμη περισσότερο ότι οι πλατφόρμες δικτύωσης στο σύνολό τους 

δεν βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας. 

Για την πλοήγησή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι χρήστες με οπτική 

αναπηρία επιλέγουν μέσα από μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών συσκευών προκειμένου 

να έχουν πρόσβαση από τους περισσότερους χώρους στους οποίους κινούνται. Πιο 

συγκεκριμένα και όπως καταδείχθηκε και στην παρούσα μελέτη ο σταθερός 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα tablet, τα laptop και τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν τις 

συνήθεις επιλογές τους. Μολονότι φαίνεται ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν σε 

μεγαλύτερο ή  μικρότερο βαθμό όλες τις παραπάνω συσκευές, το κινητό τηλέφωνο 
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είναι γι’ αυτούς η συνηθέστερη επιλογή. Και οι Douglas et al., (2014) εξαίρουν την 

δημοφιλία του κινητού τηλεφώνου σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές, 

εξηγώντας τις περισσότερες δυνατότητές του χάρη στα λογισμικά προσβασιμότητας 

που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στη χρήση Smartphones εξαιτίας των 

πολλών εφαρμογών, της μεγάλης και ευκρινούς εικόνας κειμένου, της ευκολίας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και του querty πληκτρολογίου τους. Οι Lazar & Wentz 

(2011) επεσήμαναν ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες δικτύωσης μέσω κινητών 

τηλεφώνων είναι χρηστικότερη για τα άτομα με προβλήματα όρασης λόγω των 

λιγότερων προβλημάτων προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την 

πλοήγηση σ’ αυτά μέσω σταθερών υπολογιστών. Τέλος, και οι Goncalves & Guerreiro 

(2013) αναφέρουν ότι οι συσκευές κινητών τηλεφώνων είναι πολύ σημαντικές για την 

αυτονομία και την κοινωνική ζωή των χρηστών με οπτική αναπηρία μιας και φέρουν τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας και υποστηρίζουν τις περισσότερες 

λειτουργίες του υπολογιστή, ξεπερνώντας όμως πολλά από τα εμπόδια 

προσβασιμότητάς του. 

Κατά την πλοήγησή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα άτομα με οπτική 

αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας που άπτονται της 

διάταξης και δομής των ίδιων των ιστοσελίδων, των τεχνικών χαρακτηριστικών 

ορισμένων εφαρμογών όπως τα κουμπιά και της ασυμβατότητάς τους με τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων έδειξαν ότι κατά την 

πλοήγησή τους στα κοινωνικά δίκτυα αντιμετωπίζουν περισσότερα του ενός 

προβλημάτων κάθε φορά, ενώ είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπήρχε μια σύγκλιση 

ως προς τις απαντήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος αυτών τόνισε ότι 

τα σημαντικότερα προβλήματα πηγάζουν από την απουσία εναλλακτικού κειμένου στα 

οπτικά στοιχεία και πληροφορίες των ιστοσελίδων όπως οι εικόνες και  τα γραφήματα 
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ενώ και οι συνεχείς αναβαθμίσεις σημειώθηκαν από πολλούς ότι δυσχεραίνουν την 

ανάγνωση του περιεχομένου της οθόνης από τον αναγνώστη οθόνης καθιστώντας τη 

διαδικασία πλοήγησης κουραστική και χρονοβόρα και το περιεχόμενο δύσκολα 

κατανοητό. Και τα προβλήματα προσβασιμότητας που σχετίζονται με τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες αναφέρονται συνήθη, όπως η αδυναμία πρόσβασης του 

αναγνώστη οθόνης σε ορισμένες από τις λειτουργίες των ιστοσελίδων δικτύωσης, όπως 

η ανάγνωση αυτοκόλλητων ή αναρτήσεων. Τέλος, ένα μικρότερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων ανέφερε ότι η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω οποιασδήποτε 

ηλεκτρονικής συσκευής στερείται ορισμένων δυνατοτήτων που οι συσκευές αυτές 

παρέχουν σε βλέποντες χρήστες, καθώς ο σχεδιασμός τους δεν επιτρέπει 

επανακοινοποιήσεις ενός ήδη αναρτημένου οπτικού υλικού ή τη χρήση αντιδράσεων 

όπως ο θυμός ή ενθουσιασμός στα κουμπιά του “like”. Η διεθνής αρθρογραφία έντονα 

επισημαίνει τα προβλήματα προσβασιμότητας των χρηστών με οπτική αναπηρία στα 

κοινωνικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα οι Jaafar, Mohd Yatim & Ramayah (2014) 

τονίζουν ότι τα προβλήματα της σύνθετης διάταξης των ιστοσελίδων και το οπτικό τεστ 

ασφάλειας CAPTCHA κατά τη διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης συγκαταλέγονται 

στα σημαντικότερα. Και οι Akhter, Buzzi, Buzzi & Leporini (2010) αναφέρονται στη 

συνθετότητα της ιστοσελίδας του Facebookεξαιτίας των διαφορετικών πηγών από τις 

οποίες αποτελείται όπως τα πολυμέσα, τα μηνύματα και τα οπτικά στοιχεία και των 

προβλημάτων που αυτά δημιουργούν. Οι ίδιοι αναφέρονται στην έρευνά τους και στα 

προβλήματα προσβασιμότητας των υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως του αναγνώστη 

οθόνης κατά την ανάγνωση νέων ειδοποιήσεων ή του κειμένου της οθόνης από την 

αρχή λόγω της σειριακής ανάγνωσης στην περίπτωση αναβάθμισης της σελίδας. Τέλος, 

οι Azenkot, Leshed, Voykinska & Wu (2016) εξαίρουν την κυριαρχία οπτικών 

στοιχείων χωρίς εναλλακτικό κείμενο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως ένα από τα 
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σημαντικότερα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χρήστες. Τα προβλήματα 

προσβασιμότητας σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες όπως τα ενδιαφέροντα του 

χρήστη ή η επίδραση των φίλων επηρεάζουν καθοριστικά την ενεργητική πλοήγηση 

του στις πλατφόρμες δικτύωσης. 

Αναφορικά με τη σύνθεση του κοινωνικού δικτύου των φίλων οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων έδειξαν ότι αποτελείται από ένα μέσο όρο 100 έως 300 βλεπόντων και με 

οπτική αναπηρία ατόμων, μολονότι η πλειοψηφία αυτών φάνηκε να προτιμά τη 

δημιουργία κοινωνικών δεσμών με βλέποντες φίλους καθώς το 30% περίπου έχει 500 

και πάνω βλέποντες φίλους  και οι μισοί περίπου κάτω των 100 με οπτική αναπηρία. Τα 

παραπάνω ευρήματα μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία 

προτιμούν να δημιουργούν βλέποντες φίλους λόγω της σημασίας της αποδοχής από 

τους σημαντικούς άλλους, που στην περίπτωση των χρηστών αυτών είναι οι βλέποντες 

ομήλικοι. Στη διεθνή αρθρογραφία δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση των ευρημάτων 

ως προς τη σύσταση του δικτύου φίλων των χρηστών με προβλήματα όρασης στα 

κοινωνικά δίκτυα. Έτσι τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας 

επιβεβαιώνονται από αυτά της Hewett et al., (2012) οι οποίοι αναφέρουν ότι τα άτομα 

με οπτική αναπηρία διαθέτουν στα κοινωνικά τους δίκτυα περίπου 300 φίλους, 

βλέποντες και με προβλήματα όρασης. Αντίθετα οι Voykinska et al., (2016) αναφέρουν 

ότι τα κοινωνικά δίκτυα των χρηστών με οπτική αναπηρία παρουσιάζονται μικρότερα 

και πιο ομοιογενή ως προς τη σύνθεσή τους σε σχέση με αυτά των βλεπόντων 

αποτελούμενα κυρίως από φίλους με την ίδια αναπηρία. 

Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ερωτώμενων φάνηκε να επηρεάζεται 

από την αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα από τα 

χρόνια χρήσης τους. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι όσο περισσότερα χρόνια οι 

μαθητές/φοιτητές χρησιμοποιούν τα μέσα δικτύωσης, τόσο περισσότερους βλέποντες 
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φίλους έχουν. Ακριβέστερα όσοι τα χρησιμοποιούν για 5 χρόνια έχουν πάνω από 500 

βλέποντες φίλους στα κοινωνικά τους δίκτυα, ενώ αυτοί που δημιούργησαν λογαριασμό 

τα 3 τελευταία χρόνια περίπου 100 με 300. Τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία επιδιώκουν μέσα από τη χρήση των 

ιστοσελίδων δικτύωσης την ανάπτυξη του κοινωνικού τους κεφαλαίου μέσω της 

δημιουργίας νέων κοινωνικών δεσμών με βλέποντα άτομα στη βάση των οποίων θα 

λαμβάνουν την κοινωνική και συναισθηματική στήριξη που επιζητούν. Η δημιουργία 

όλο και περισσότερων φίλων σε συνάρτηση με τα χρόνια χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων, ίσως καταδεικνύει την ανάγκη των χρηστών αυτών να ενσωματωθούν στην 

ομάδα των σημαντικών άλλων και να νιώσουν την αποδοχή τους. Η διεθνής έρευνα 

επιβεβαιώνει τις παραπάνω αναφορές με την Ezumah (2013) να αναφέρει ότι από τους 

σημαντικότερους λόγους για τους οποίους τα άτομα με προβλήματα όρασης 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης είναι η δημιουργία νέων φίλων και τις 

Harper & Heiberger (2008) να τονίζουν ότι τα χρόνια και η συχνότητα χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων επηρεάζουν σημαντικά τη δημιουργία φίλων σε αυτά, γεγονός που 

με τη σειρά του επηρεάζει τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των χρηστών. 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου 

και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του για τους ίδιους λόγους με τους βλέποντες 

ομηλίκους, με τις απαντήσεις των ερωτώμενων της έρευνας να παρουσιάζουν μια 

ποικιλομορφία ως προς το παραπάνω θέμα. Η πλειοψηφία των μαθητών/φοιτητών 

φαίνεται να χρησιμοποιεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για λόγους κοινωνικούς 

μιας και το μεγαλύτερο μέρος τους απάντησε ότι τα αξιοποιεί για να επικοινωνήσει με 

τους φίλους και ακολούθως με την οικογένεια όχι όμως και για να δημιουργήσει νέους 

φίλους. Η διατήρηση των φιλικών σχέσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων βοηθά στην 

ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής στήριξης από τους φίλους, με 
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τους χρήστες με προβλήματα όρασης να φαίνεται ότι επιζητούν. Η χρήση των 

ιστοσελίδων δικτύωσης για τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών επισημαίνεται και 

από τους Ellison et al., (2007) και Ramayah et al., (2014) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

περισσότερες πλατφόρμες δικτύωσης υποστηρίζουν τη διατήρηση προϋπαρχουσών 

κοινωνικών σχέσεων και όχι τη δημιουργία νέων. Και οι Gitimu & Sponcil (2013) 

εξήραν την προώθηση των υποστηρικτικών σχέσεων μέσω της επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με τους φίλους η οποία συνεπάγεται μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη. 

Η ενημέρωση για θέματα των ενδιαφερόντων τους, όπως τα αθλητικά, ή υγεία και η 

ενημέρωση ή η πλοήγηση για να περνούν την ώρα τους παίζοντας παιχνίδια ή 

βλέποντας το προφίλ των φίλων τους, καταγράφηκε ως μία από τις συνήθεις ασχολίες 

των ερωτώμενων κατά την χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι μόνο ένα μικρό μέρος των μαθητών/φοιτητών της παρούσας μελέτης 

ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να κοινοποιήσει φωτογραφίες και 

βίντεο, εξαιτίας ίσως της χρονοβόρας γι’ αυτούς διαδικασίας, της βοήθειας ενός 

βλέποντα φίλου που χρειάζονται γι’ αυτό και των συναισθημάτων ανασφάλειας και 

εσωστρέφειας που μπορεί να νιώθουν. Την ίδια παθητική και μονομερή στάση των 

χρηστών με οπτική αναπηρία στα κοινωνικά δίκτυα καταδεικνύουν και οι Douglas et 

al., (2014). Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι μαθητές και φοιτητές με 

προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν τα δίκτυα αυτά για να διατηρήσουν τους 

κοινωνικούς δεσμούς του κοινωνικού τους κεφαλαίου, ενώ κρατούν μια σχετικά 

παθητική στάση αφού προτιμούν να τα χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με φίλους 

και να ενημερώνονται για τα νέα τους παρά να δημοσιεύουν φωτογραφίες ή βίντεο και 

να σχολιάζουν σε αυτά των φίλων τους ή να δημιουργούν νέους κοινωνικούς δεσμούς. 

Η χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης καταδείχθηκε ότι επηρεάζει θετικά την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών και φοιτητών με προβλήματα όρασης. Οι απαντήσεις των 
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ερωτώμενων έδειξαν ότι όσο περισσότερα χρόνια χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες 

δικτύωσης τόσο μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση διαθέτουν οι χρήστες. Φαίνεται ότι οι 

συνεχείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη βάση των χρόνων χρήσης των ιστοσελίδων 

δικτύωσης, ενισχύουν την αποδοχή των χρηστών από τους ομηλίκους, τονώνουν το 

αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα των ομηλίκων, ενώ και η ανατροφοδότηση που 

παίρνουν στα παραπάνω πλαίσια βελτιώνει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες. Η ανάπτυξη του δικτύου των ερωτώμενων με όλο και περισσότερους 

βλέποντες φίλους συγκαταλέγεται στις παραμέτρους εκείνες που επιδρούν θετικά στην 

αυτοεκτίμηση, γεγονός που εξηγεί την πλειοψηφία των βλεπόντων φίλων στα 

κοινωνικά τους δίκτυα. Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση με βλέποντες φίλους 

ενισχύει την κοινωνική στήριξη που απολαμβάνουν τα άτομα, αυξάνοντας τα 

αισθήματα της αποδοχής, του ανήκειν σε μια ομάδα και της ενεργού συμμετοχής και 

συμβολής τους σε αυτή και τελικά της αυτοπεποίθησής τους. Η Ellison et al., (2007) 

επισημαίνουν ότι η δημιουργία Κοινωνικού Κεφαλαίου Γεφύρωσης (Bridging Social 

Capital) και η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου με βλέποντες φίλους υποστηρίζει 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στο μετριασμό των συναισθημάτων 

μοναξιάς και απόρριψης που βιώνουν αρκετά άτομα με προβλήματα όρασης που 

σημειώνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τέλος, μέσω της μελέτης αυτής διαπιστώθηκε ότι η 

αυτοεκτίμηση των μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης δεν επηρεάζεται 

καθόλου από τη δημιουργία πολλών φίλων στις ιστοσελίδες δικτύωσης, ενώ η λήψη 

θετικών σχολίων στις δημοσιεύσεις τους επηρεάζει ένα μικρό μέρος των ερωτηθέντων 

με την πλειοψηφία να σημειώνει ότι η αυτοεκτίμησή τους επηρεάζεται λίγο ή και 

καθόλου από το ύφος των σχολίων που λαμβάνουν σε αυτές. Τα παραπάνω ευρήματα 

ταυτίζονται με αυτά των Sponcil & Gitimu (2013) οι οποίοι αναφέρουν ότι το μέγεθος 

και η συχνότητα χρήσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επηρεάζει σημαντικά την 
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αυτοεκτίμηση και όχι η λήψη θετικών σχολίων στις κοινοποιήσεις τους. Στον αντίποδα 

των ευρημάτων της παρούσας μελέτης, αυτή των Valkenburg et al., (2006) 

καταδεικνύει ότι το ύφος της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι χρήστες στις 

κοινοποιήσεις τους επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, με τα θετικά σχόλια να την ενισχύουν 

και τα αρνητικά να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Η επίδραση της συχνότητας 

χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην αυτοεκτίμηση επιβεβαιώνεται και από την 

έρευνα των Valkenburg et al., (2006) οι οποίοι επισημαίνουν ότι όσο περισσότερο οι 

χρήστες επικοινωνούν με φίλους τόσο περισσότερο ενισχύεται το αίσθημα 

ικανοποίησης από τη ζωή και τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους. Και οι Ellison et al., 

(20007) αναφέρουν ότι ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων και οι 

δυνατότητες που προσφέρει όπως τα μηνύματα, η προσθήκη ετικέτας σε φίλους, ο 

σχολιασμός σε δημοσιεύσεις των φίλων είναι τρόποι αλληλεπίδρασης, η συχνότητα των 

οποίων επηρεάζει την συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των χρηστών. 

Ο χρόνος που ημερησίως αφιερώνουν οι μαθητές και φοιτητές στη χρήση 

ιστοσελίδων δικτύωσης για λόγους συναφείς με την εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

φάνηκε όπως αποδείχθηκε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων να επηρεάζεται από τη 

χρήση μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας δικτύωσης, τα χρόνια και τη συχνότητα χρήσης 

της ή την αξιοποίησή της για ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως η ενημέρωση για 

καθήκοντα του πανεπιστημίου ή η λήψη βοήθειας και πληροφοριών για ένα μάθημα ή 

εργασία. Είναι αξιοσημείωτο πως ούτε οι καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα παράμετροι 

όπως οι δύο τελευταίες δεν επιδρούν σημαντικά στο χρόνο που επιλέγουν να διαθέσουν 

κατά την πλοήγηση σε κοινωνικά δίκτυα  για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα 

παραπάνω ευρήματα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές/φοιτητές με 

προβλήματα όρασης επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για κοινωνικούς 

κυρίως λόγους και πως η δέσμευσή τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσω των  
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ιστοσελίδων δικτύωσης πρέπει να ενισχυθεί από άλλους παράγοντες που θα 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των χρηστών και θα τους εμπλέξουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία όπως ίσως η διασχολική συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικές 

δομές της ίδιας ή διαφορετικών χωρών. Οι αναφορές της διεθνούς αρθρογραφίας για 

την παραπάνω σχέση παρουσιάζουν μια ανομοιομορφία. Έτσι τα συμπεράσματα της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας έρχονται σε αντίθεση με αυτά που επισημαίνουν 

ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βελτιώνουν τα 

επίπεδα ακαδημαϊκής δέσμευσης των μαθητευόμενων, αυξάνουν την παραγωγικότητά 

τους και τη συνεργασία με τους συμμαθητές/συμφοιτητές και το διδακτικό προσωπικό 

(Barkhuus & Tashiro, 2010·Junco et al., (2010). Από την άλλη φαίνεται να 

επιβεβαιώνονται από αυτά των Madge et al., (2009) οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα δεν ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία, αποτελώντας περισσότερο 

ένα κοινωνικό εργαλείο παρά ένα εργαλείο ακαδημαϊκής δουλειάς. Και οι Pempek et 

al., (2009) τονίζουν ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών κατά τη χρήση του Facebook 

στρέφεται περισσότερο στη διατήρηση των κοινωνικών τους επαφών και στην 

πλοήγηση σε αυτά για λόγους ψυχαγωγίας κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. 

Η προώθηση συνεργατικών σχέσεων με τους ομήλικους 

συμμαθητές/συμφοιτητές φαίνεται να επηρεάζεται από την ενσωμάτωση κοινωνικών 

δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα και όπως καταδείχθηκε από 

τις απαντήσεις των ερωτώμενων η συχνότητα χρήσης των ιστοσελίδων δικτύωσης 

φαίνεται να επιδρά στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των 

μαθητών/φοιτητών, με αυτούς που τα χρησιμοποιούν σε πολύ συχνή βάση να θεωρούν 

ότι και η χρήση τους βελτιώνει τις σχέσεις αυτές, ενώ όσοι συχνά τα χρησιμοποιούν για 

καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου, συχνά τα χρησιμοποιούν και για να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητευόμενούς τους. Συμπερασματικά, η ενημέρωση για 
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καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου γίνεται μέσα από την επικοινωνία με τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές στη βάση της οποίας αναπτύσσονται σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Τέλος οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων κατέδειξαν ότι  η λήψη βοήθειας ή πληροφοριών για ένα μάθημα ή μια 

εργασία προωθεί τη συνεργασία συμμαθητών/συμφοιτητών, με τους χρήστες που 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά τις πλατφόρμες δικτύωσης να είναι όσοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ή δυσκολίες κατά την περάτωση μιας εργασίας και πιστεύουν ότι η 

καθοδήγηση από τους ομηλίκους θα τους βοηθήσεις να τις ξεπεράσουν. Όπως και 

παραπάνω προσπάθησε να εξηγηθεί η επικοινωνία των μαθητών για θέματα σχετικά με 

τη μαθησιακή διαδικασία και η αμφίδρομη μεταξύ τους ανατροφοδότηση, προωθεί την 

ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων. Οι Adzharuddin & Salvation (2014) κατέδειξαν ότι 

οι περισσότεροι φοιτητές χρησιμοποιούν συχνά τα κοινωνικά δίκτυα για την συζήτηση 

σχετικών με τα ακαδημαϊκά καθήκοντα ζητημάτων, γεγονός που ενισχύει την 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους ομηλίκους τους. Τα ευρήματα της παρούσας 

ερευνητικής προσπάθειας επιβεβαιώνονται και από αυτά των Johnston et al., (2013) οι 

οποίοι σημείωσαν ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Facebook για να πάρουν βοήθεια ή 

πληροφορίες σχετικές με μαθήματα ή εργασίες γεγονός που  με τη σειρά του ενισχύει 

τις μεταξύ τους σχέσεις. Η Gachago & Ivala (2014) αναφέρουν ότι η ενεργή εμπλοκή 

των μαθητών/φοιτητών σε δραστηριότητες συναφείς με την εκπαιδευτική διαδικασία 

όπως η ενημέρωση για καθήκοντα του πανεπιστημίου και η λήψη βοήθειας, 

πληροφοριών ή ανατροφοδότησης για ένα μάθημα ή εργασία προωθούν και την μεταξύ 

των μαθητευόμενων συνεργασία, ως διαδικασίες που τους δεσμεύουν ενεργά στην 

ευρύτερη διαδικασία μάθησης.  

Η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με το διδακτικό προσωπικό μέσα από τη 

χρήση των κοινωνικών δικτύων φάνηκε από τις απαντήσεις των μαθητών και φοιτητών 
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του δείγματος να επηρεάζεται από τον χρόνο που ημερησίως χρησιμοποιούν τις 

πλατφόρμες αυτές και της τάσης τους να επικοινωνούν με τους καθηγητές για να 

ζητήσουν βοήθεια για μια εργασία. Συγκεκριμένα οι μαθητευόμενοι που δεν 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες δικτύωσης σε υπερβολικό βαθμό, αλλά περίπου για ένα 

χρονικό διάστημα της τάξης της μίας ώρας ημερησίως φαίνεται να ενδιαφέρονται για 

την προώθηση των συνεργατικών σχέσεων με το διδακτικό προσωπικό. Ο 

περιορισμένος χρόνος χρήσης ίσως εξηγεί τη διάθεσή του και για ακαδημαϊκούς 

σκοπούς και όχι μόνο την πολύωρη και εθιστική χρήση του για κοινωνικούς και 

επικοινωνιακούς λόγους. Η ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε ακαδημαϊκού χαρακτήρα 

δραστηριότητες όπως είναι και η λήψη πληροφοριών ή βοήθειας για ένα μάθημα ή 

εργασία δεσμεύει τους μαθητευόμενους σε όλες τις μορφές της μαθησιακής διαδικασίας 

όπως και η συνεργασία με τους καθηγητές. Επίσης η ουσιαστική και αμφίδρομη 

επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η λήψη ανατροφοδότησης στα πλαίσια αυτής δίνει 

στους μαθητευόμενους το κίνητρο να επικοινωνούν συστηματικά μαζί τους αποκτώντας 

όλο και πιο ενεργό ρόλο στην ίδια τους τη μαθησιακή διαδικασία. Τα ευρήματα αυτά 

επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Οι Madge et al., 

(2009) επισημαίνουν ότι η χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την ανάπτυξη 

συνεργατικών σχέσεων με τους καθηγητές ενισχύει τις θετικές στάσεις των 

μαθητών/φοιτητών προς αυτούς αλλά και το ίδιο το μάθημα, γιατί μειώνει τα 

αισθήματα αβεβαιότητας που νιώθουν δεσμεύοντάς τους περισσότερο στην 

ακαδημαϊκή διαδικασία. Και οι Johnston et al., (2013) αναφέρουν ότι η χρήση του 

Twitter συμβάλλει στην προώθηση σχέσεων αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές μέσα 

και έξω από την τάξη, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους χωρίς να νιώθουν άγχος και παίρνοντας 

μεγαλύτερο κίνητρο να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα εμπόδια και τις δυσκολίες της 
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μαθησιακής τους διαδικασίας. Οι Bicen & Cavus (2011) ακόμη επισημαίνουν ότι οι 

φοιτητές που αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην χρήση του Facebookεπικοινωνούν και 

συχνότερα με τους συμφοιτητές και καθηγητές τους. Στον αντίποδα των παραπάνω 

ερευνών οι Madge et al., (2009) σημειώνουν ότι μόνο το 20% των φοιτητών θεωρεί ότι 

οι καθηγητές είναι ωφέλιμο και πρέπει να χρησιμοποιούν Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

4.2.  Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, ως προς 

την γενικευμένη θεώρηση και αποδοχή των αποτελεσμάτων της. Αρχικά η μέθοδος 

συμπλήρωσης του ερευνητικού εργαλείου, ενδέχεται να μειώνει τα επίπεδα αξιοπιστίας 

και εγκυρότητάς του λόγω της υποκειμενικότητας των δεδομένων, καθώς οι απαντήσεις 

είναι δηλώσεις/αυτοαναφορές των ερωτώμενων, οι οποίοι καλούνταν να απαντήσουν 

άμεσα στην ερευνήτρια, η οποία ήταν και αυτή που κατέγραφε τα αποτελέσματα της 

έρευνας, γεγονός που συνεπάγεται ότι ένας αριθμός απαντήσεων μπορεί να μην 

ανταποκρίνονταν στην αληθή γνώμη και στάση των συμμετεχόντων προς αποφυγήν 

έκθεσής τους. Ακολούθως, ο σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος και η 

ανομοιομορφία του ως προς το φύλο, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τα χαρακτηριστικά 

της αναπηρίας δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών και γενικευμένων συμπερασμάτων 

για τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, μια από τις μεταβλητές που μετρήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη, ήταν η και η αυτοεκτίμηση, η οποία είναι ένα δυναμικό ψυχικό 

φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό να τροποποιείται από εξωτερικούς παράγοντες με 

αποτελέσματα τα ευρήματα που την αφορούν να μην έχουν μεγάλη χρονική ισχύ. 

4.3 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

Τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ως προς τον τρόπο αξιοποίησης 

και την αξία ενσωμάτωσης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
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επιτρέπουν την παράθεση – ενδεχόμενων – επιπτώσεων και στις εκπαιδευτικές δομές 

της χώρας μας. 

Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε η σημαντικότητα της χρήσης Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου των φίλων από 

βλέποντες ομηλίκους στην αυτοεκτίμηση μαθητών και φοιτητών με προβλήματα 

όρασης. Άτομα με οπτική αναπηρία σημειώνουν χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης και 

αυτοαντίληψης, εξαιτίας των οποίων δύσκολα δημιουργούν κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις που προωθούν την ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν σε ένα 

κοινωνικό σύνολο, καλλιεργούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και συμβάλλουν στην 

κοινωνικοποίησή τους (Huurre et al., 1999). Με βάση τις παραπάνω αναφορές 

σημαντική κρίνεται η ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα συνεκπαίδευσης μαθητών/φοιτητών με προβλήματα όρασης και των 

βλεπόντων ομηλίκων τους για την περαιτέρω ενίσχυση μιας θετικής εικόνας για τον 

εαυτό, τη διεύρυνση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των 

μεταξύ τους σχέσεων αλληλεπίδρασης.  

Η ερευνητική αυτή μελέτη κατέδειξε την έλλειψη συσχέτισης ανάμεσα στα 

χρόνια και τη συχνότητα χρήσης των πλατφορμών δικτύωσης, των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν όπως η επικοινωνία με φίλους και οικογένεια ή η δημιουργία νέων 

κοινωνικών δεσμών, του ημερήσιου χρόνου που αφιερώνεται για την πλοήγηση σε 

αυτά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και της συχνότητας με την οποία 

χρησιμοποιούνται για να ενημερωθούν οι μαθητές/φοιτητές για καθήκοντα του 

πανεπιστημίου, ως προς την ενίσχυση της ευρύτερης εκπαιδευτικής τους διαδικασίας . 

Στα παραπάνω πλαίσια φαίνεται να έχει αξία η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης με εναλλακτικούς τρόπους, όπως η δημιουργία διασχολικών ομάδων 

επικοινωνίας εντός ή εκτός χώρας σε συστηματική βάση, η οποία θα βελτιώσει 



121 

 

ταυτόχρονα τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των χρηστών στη βάση 

ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων αλληλεπίδρασης ή η δημιουργία μιας ιστοσελίδας 

δικτύωσης για κάθε εκπαιδευτική δομή, μέσω της οποίας θα γνωστοποιούνται και θα 

προωθούνται όλες οι δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του σχολείου, θα κοινοποιείται 

πληροφοριακό διδακτικό υλικό για κάθε μάθημα ή θα οργανώνονται ομάδες για την 

συζήτηση διαφόρων ζητημάτων του ιδρύματος. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές 

και φοιτητές με προβλήματα όρασης έχουν ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τα 

κοινωνικά δίκτυα στην μαθησιακή τους διαδικασία, μιας και τα χρησιμοποιούν για να 

πάρουν πληροφορίες ή να ζητήσουν βοήθεια για ένα μάθημα ή μια ακαδημαϊκή 

εργασία ή να ενημερωθούν για καθήκοντα του σχολείου/πανεπιστημίου λόγω απουσίας 

τους. Η συχνή χρήση των ιστοσελίδων δικτύωσης και η αξιοποίησή τους στα παραπάνω 

πλαίσια όχι απλά προωθεί τις συνεργατικές σχέσεις μεταξύ αυτών και των ομήλικων  

συμμαθητών/συμφοιτητών αλλά και καθηγητών τους, αλλά όπως και η διεθνής 

βιβλιογραφία σημειώνει εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

αυξάνοντας το βαθμό της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας (Akcaoglu & Bowman, 2014). 

Τις παραπάνω αναφορές αξίζει να αξιοποιήσει το διδακτικό προσωπικό όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενσωματώνοντας τις πλατφόρμες δικτύωσης συστηματικά 

στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στα πλαίσια αξιολόγησης των μαθητευόμενων. 

4.4.  Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας μπορούν να αποτελέσουν το 

έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της αξιοποίησης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση του δικτύου 

των κοινωνικών επαφών και δεξιοτήτων μαθητών και φοιτητών με προβλήματα 

όρασης. 
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Αρχικά θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια ανάλογη έρευνα σε 

μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και φοιτητών με οπτική αναπηρία, ενώ παράλληλα και η 

κατασκευή ενός σταθμισμένου ερευνητικού εργαλείου που θα μελετά την χρήση των 

πλατφορμών δικτύωσης στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης αλλά και 

τον αντίκτυπό τους στην αυτοεκτίμηση των χρηστών, θα συνέβαλλε στην εξαγωγή 

ασφαλέστερων και πιο γενικεύσιμων συμπερασμάτων. 

Ενδιαφέρον θα είχε η μελλοντική έρευνα να μελετήσει την αξιοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων στην ενεργή εμπλοκή των μαθητευόμενων στην μαθησιακή 

διαδικασία και την ανάπτυξη του κοινωνικού τους κεφαλαίου, στη βάση δύο διακριτών 

υποομάδων, αυτής των μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε σχολικά πλαίσια και αυτής 

των φοιτητών σε πανεπιστημιακές δομές και να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση ως προς 

τον τρόπο χρήσης τους στα διαφορετικά αυτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και βαθμίδες. 

Ιδιαίτερης αξίας θα ήταν μελλοντικές έρευνες να διερευνήσουν τη γνώμη 

καθηγητών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ενσωμάτωση 

αλλά και έμπρακτη εφαρμογή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μιας και όχι μόνο γίνεται χρήση τους από το μεγαλύτερο μέρος των 

μαθητευόμενων με οπτική αναπηρία, αλλά και από μια υπολογίσιμη μερίδα καθηγητών, 

ενώ και η έρευνα κατέδειξε ότι η δέσμευση των μαθητών σε διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης με το διδακτικό προσωπικό όπως η μεταξύ τους επικοινωνία για την 

παροχή βοήθειας ή σχετικών με το μάθημα πληροφοριών ενισχύει ευρύτερα τη μεταξύ 

τους συνεργασία και τη δέσμευσή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στα παραπάνω πλαίσια ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της ύπαρξης 

υποστηρικτικών συνθηκών στις δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που ενισχύουν την ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων, όπως οι στάσεις του διδακτικού 
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και διοικητικού προσωπικού, η ύπαρξη ηλεκτρονικών συσκευών για κάθε μαθητή και η 

δυνατότητα εφαρμογής της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Τέλος, μιας και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τα χρόνια 

και η συχνότητα χρήσης των πλατφορμών δικτύωσης, ο χρόνος που ημερησίως 

αφιερώνεται στην πλοήγηση στα κοινωνικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως 

και η ενημέρωση για σχολικά/πανεπιστημιακά καθήκοντα δεν φαίνεται να αποτελούν 

παραμέτρους που επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία, 

ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη και ανάδειξη άλλων παραγόντων που πιθανόν επηρεάζουν 

την ενεργή εμπλοκή και ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητευόμενων, όπως η δημιουργία 

για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δικής του ιστοσελίδας δικτύωσης ή η προώθηση μιας 

διασχολικής συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας ή και μεταξύ 

διαφορετικών χωρών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί το εργαλείο συλλογής δεδομένων της 

διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις της 

χρήσης ΜΚΔ από μαθητές και φοιτητές με προβλήματα όρασης», η οποία εκπονείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 

και Αποκατάσταση», με επιβλέποντα καθηγητή, τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο. 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

των επιπτώσεών της από μαθητές και φοιτητές με οπτική αναπηρία. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, έχει εθελοντικό 

χαρακτήρα και τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί πλήρης ανωνυμία και εχεμύθεια 

των στοιχείων και απαντήσεών σας. Παρακαλώ πολύ για τη συμμετοχή σας καθώς είναι 

απαραίτητη για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Για οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε 

να απευθυνθείτε στο e-mail: rekloup@gmail.com. 

Ερωτηματολόγιο 1ο 

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από μαθητές και φοιτητές 

με προβλήματα όρασης και τον αντίκτυπο της στην κοινωνική και εκπαιδευτική τους ζωή 

 

ΜΕΡΟΣ I. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1) Φύλο 

1. Άνδρας 

2. Γυναίκα 

 

mailto:rekloup@gmail.com
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2) Ποιος είναι ο τόπος κατοικίας σας; 

1. Θεσσαλονίκη 

2.Αθήνα 

3.Περιφέρεια  

4. Αλλού 

 

3) Ημερομηνία γέννησης: _________ 

 

4) Μορφωτικό επίπεδο 

1. Καμία εκπαίδευση 

2. Απόφοιτος δημοτικού 

3. Μαθητής γυμνασίου 

4. Απόφοιτος γυμνασίου 

5. Μαθητής λυκείου 

6. Απόφοιτος λυκείου 

7. Φοιτητής 

8. Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

9. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

 

5) Οικογενειακή κατάσταση  

1. ανύπαντρος 

2. παντρεμένος 

3. διαζευγμένος 
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6) Εργασία 

1. εργαζόμενος 

2. άνεργος 

3. συνταξιούχος 

4. μαθητής, φοιτητής 

 

7) Διαμονή 

1. μένω μόνος/η 

2. δεν μένω μόνος/η 

 

8) Βαθμός αναπηρίας 

1. ολική τύφλωση  

2. βαριά οπτική αναπηρία 

3. μέτρια οπτική αναπηρία 

 

9) Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι 

1. ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

2. μόνο αντίληψη του φωτός 

3. μικρότερη του ενός εικοστού 

4. καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 

5. καλύτερη του ενός δεκάτου 

 

10) Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι 

1. ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

2. μόνο αντίληψη του φωτός 
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3. μικρότερη του ενός εικοστού 

4. καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 

5. καλύτερη του ενός δεκάτου 

 

11) Οπτικό πεδίο 

1. πλήρες οπτικό πεδίο 

2. απώλεια κεντρικής όρασης 

3. απώλεια περιφερειακής όρασης 

 

12) Γράψτε την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης: __________ 

 

13) Γράψτε την ηλικία απώλειας της όρασης: ____________ 

 

14) Κινήστε μόνος ή με τη βοήθεια συνοδού; 

1. μόνος 

2. κάποιες φορές μόνος και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού 

3. με τη βοήθεια συνοδού 

 

15) Πόσο συχνά κινείστε μόνος; 

1. ποτέ 

2. λίγες φορές 

3. μερικές φορές 

4. τις περισσότερες φορές 

5.πάντα 
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16) Με ποιο μέσο διαβάζεται; 

1.μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση 

2. κείμενα των βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (δηλαδή φακούς, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις ή λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης) 

 

17) Πόσο καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή έχετε; 

 1. Πολύ καλή  

 2. Καλή 

 3. Μέτρια 

 4. Κακή  

 5. Πολύ κακή 

 

 

ΜΕΡΟΣ II.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΚΔ 

 

1) Ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται περισσότερο; (μπορείτε να δώσετε 

παραπάνω από μία απαντήσεις) 

1.Facebook  

2.Twitter  

3.Messenger 

4.LinkedIn 

 

2) Πόσα χρόνια χρησιμοποιείται ΜΚΔ;  

1.Τα τελευταία 5 χρόνια  

2.Τα τελευταία 3 χρόνια  
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3.Τα τελευταία 2 χρόνια                                                

4. Τον τελευταίο χρόνο 

 

3) Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα ΜΚΔ; 

1.Κάθε μέρα  

2. 3-4 φορές την εβδομάδα 

3. 2 φορές την εβδομάδα  

4. 1 φορά το μήνα 

 

4) Πόση ώρα την ημέρα ασχολείστε με τα ΜΚΔ;         

1.Πάνω από 3 ώρες  

2.1 ώρα την ημέρα  

3.30 λεπτά την ημέρα  

4. 10-15 λεπτά την ημέρα 

 

5) Τι είδος ηλεκτρονικής συσκευής χρησιμοποιείται για την πρόσβασή σας στα 

ΜΚΔ;(μπορείτε να δώσετε παραπάνω από μία απαντήσεις) 

1. Υπολογιστή (σταθερό) 

2. Κινητό 

3. Tablet 

4. Laptop 

 

6) Πόσο προσβάσιμα θεωρείται τα ΜΚΔ για άτομα με Π.Ο.;        

1.Πάρα πολύ   

2.Πολύ   
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3.Λίγο   

4.Πολύ λίγο  

5. Καθόλου 

 

7) Τι προβλήματα χρήσης και προσβασιμότητας αντιμετωπίζεται κατά την χρήση ΜΚΔ; 

 

8) Ποια υποστηρικτική τεχνολογία χρησιμοποιείται για την πρόσβασή σας στα ΜΚΔ; 

 

9) Πόσους φίλους με προβλήματα όρασης έχετε στα ΜΚΔ που χρησιμοποιείται; 

 

10) Πόσους βλέποντες φίλους έχετε στα ΜΚΔ που χρησιμοποιείται; 

 

11) Πόσο εύκολα δημιουργείτε φίλους με Π.Ο.;  

1.Πολύ εύκολα  

2.Εύκολα 

3.Δύσκολα 

4.Πολύ δύσκολα 

 

12) Πόσο εύκολα δημιουργείτε βλέποντες φίλους;  

1. Πολύ εύκολα 

2. Εύκολα 

3. Δύσκολα 

4. Πολύ δύσκολα 
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13) Πόσο συχνά ανεβάζετε φωτογραφίες στα ΜΚΔ;  

1.Πολύ συχνά 

2.Συχνά 

3.Σπάνια 

4.Πολύ σπάνια 

5. Ποτέ 

 

14) Ποια υπηρεσία των ΜΚΔ χρησιμοποιείται περισσότερο;(μπορείτε να δώσετε 

παραπάνω από μία απαντήσεις) 

1.Δημιουργία φίλων 

2. Επικοινωνία με παλιούς φίλους 

3. Επικοινωνία με την οικογένεια 

4.Κοινοποίηση φωτογραφιών 

5. Ενημέρωση για θέματα των ενδιαφερόντων σας 

6. Ενημέρωση για την προσωπική κατάσταση φίλων σας 

 

15) Τι ενδιαφέροντος σελίδες ακολουθείτε στα ΜΚΔ; 

 

16) Χρησιμοποιείτε συχνότερα τα ΜΚΔ για: (μπορείτε να δώσετε παραπάνω από μία 

απαντήσεις) 

1.Επικοινωνία με παλιούς φίλους       

2.Επικοινωνία με την οικογένεια 

3.Δημιουργία καινούριων φίλων                                                                                      

4. Να βλέπω πως περνούν  οι φίλοι μου                                                                               

 5.Να βρω εργασία                                                                                   
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6. Να περνάω την ώρα μου 

 

17) Σας έχουν βοηθήσει τα ΜΚΔ να βρείτε εργασία;      

1.Πάρα πολύ  

2.Πολύ  

3.Λίγο 

4.Πολύ λίγο 

5. Καθόλου 

 

18) Θεωρείται ότι συμβάλλει  θετικά στην αυτοεκτίμησή σας η δημιουργία όλο και 

περισσότερων νέων φίλων στα ΜΚΔ; 

1.Πάρα πολύ  

2.Πολύ   

3.Λίγο    

4.Πολύ λίγο   

5. Καθόλου 

 

19) Πόσα θετικά σχόλια λαμβάνεται ανά 20 δημοσιεύσεις (φωτογραφιών ή video) στα 

ΜΚΔ; 

1. Πάρα πολλά    

2. Πολλά    

3. Λίγα    

4. Πολύ λίγα    

5. Κανένα 

 



149 

 

20) Περισσότερα  “like” και σχόλια λαμβάνετε σε φωτογραφίες που ανεβάζετε, από 

βλέποντες φίλους ή από εκείνους με Π.Ο.;   

1.Βλέποντες  

2. Με προβλήματα όρασης  

 

21)Συμπληρώνεται το προφίλ σας στα ΜΚΔ με τα πραγματικά σας στοιχεία;         

1.Ναι 

2.Όχι  

3. Μερικά από αυτά 

 

22) Ποιο ΜΚΔ χρησιμοποιείτε συχνότερα στα πλαίσια εκπαιδευτικών-μαθησιακών 

διαδικασιών; 

 

23) Πόση ώρα ημερησίως χρησιμοποιείτε τα ΜΚΔ για λόγους συναφείς με την 

εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία;   

1.2 ώρες την ημέρα  

2.1 ώρα την ημέρα      

3.Μισή ώρα την ημέρα 

4. 15 λεπτά την ημέρα 

 

24) Θεωρείτε ότι τα online groupπροωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας;       

1.Πάρα πολύ                                                              

2.Πολύ    

3.Λίγο    
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4.Πολύ λίγο  

5. Καθόλου 

 

25) Θεωρείτε ότι τα online group προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

καθηγητές σας;   

1.Πάρα πολύ                                                            

2.Πολύ   

3.Λίγο  

4.Πολύ λίγο  

5.Καθόλου 

 

26) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα ΜΚΔ για να ενημερωθείτε για τα καθήκοντα του 

σχολείου/ πανεπιστημίου;   

1.Πολύ συχνά 

2.Συχνά  

3.Σπάνια 

4.Πολύ σπάνια 

5. Ποτέ 

 

27) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα ΜΚΔ για να συνεργαστείτε με τους 

συμμαθητές/συμφοιτητές σας για μια σχολική/πανεπιστημιακή εργασία; 

1.Πολύ συχνά 

2.Συχνά 

3.Σπάνια 

4.Πολύ σπάνια 
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5. Ποτέ 

 

28) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ΜΚΔ για να επικοινωνήσετε με το διδάσκοντα για να 

ζητήσετε βοήθεια ή πληροφορίες σχετικές με ένα μάθημα ή μια εργασία; 

1.Πολύ συχνά 

2.Συχνά 

3.Σπάνια  

4.Πολύ σπάνια 

5. Ποτέ 

 

29) Πόσο συχνά παίρνετε ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα όταν χρησιμοποιείτε 

ΜΚΔ;  

1.Πολύ συχνά 

2.Συχνά 

3.Σπάνια 

4.Πολύ σπάνια 

5. Ποτέ 

 

30) Θεωρείτε ότι μειώνετε το επιστημονικό κύρος του διδάσκοντα όταν χρησιμοποιεί στη 

μαθησιακή διαδικασία ΜΚΔ;  

1.Πάρα πολύ  

2.Πολύ  

3.Λίγο 

4.Πολύ λίγο  

5. Καθόλου 



152 

 

 

31) Σε πόσες και ποιες σελίδες ΜΚΔ του φορέα που σπουδάζετε είστε εγγεγραμμένοι; 

 

 

 

 

 

 

 

 


