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Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης και 

της επίδρασής της στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 101 άτομα με οπτική αναπηρία, (72 άτομα με νομική 

τύφλωση και 29 άτομα με μερική όραση), ηλικίας 18 έως 70 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 

35.75 έτη. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα ήταν ένα 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση, η κλίμακα 

Rosenberg Self-Esteem Scale για την αυτοεκτίμηση και η Rotter's Locus of Control Scale 

για το κέντρο ελέγχου. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αυτοεκτίμηση ανάλογα την αυτόνομη κίνηση, την κατάσταση όρασης, την 

πρόσφατη απώλεια της όρασης, την αθλητική ιδιότητα και τη σωματική άσκηση και στο 

κέντρο ελέγχου ανάλογα την αυτόνομη κίνηση, την κατάσταση όρασης, την εκπαίδευση 

κινητικότητας και προσανατολισμού, την αθλητική ιδιότητα και τη σωματική άσκηση. Τα 

άτομα με οπτική αναπηρία που κινούνται αυτόνομα, τα άτομα με νομική τύφλωση, οι 

αθλητές και αυτοί κάνουν σωματική άσκηση συστηματικά παρουσίασαν μεγαλύτερη 

αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, σε σχέση με τα άτομα που δεν 

κινούνται αυτόνομα, τα άτομα με μερική τύφλωση, τους μη αθλητές και τα άτομα που 

ασκούνται ευκαιριακά, αντίστοιχα. Σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης 

ήταν η αυτόνομη κίνηση, η χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας, η 

κατάσταση όρασης και η συχνότητα σωματικής άσκησης. Σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης 

του κέντρου ελέγχου ήταν η αυτόνομη κίνηση, η κατάσταση όρασης και η συχνότητα 

σωματικής άσκησης. Τα ευρήματα της έρευνας θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν σε 

πρακτικό επίπεδο από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση ατόμων 

με οπτική αναπηρία για την κινητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. 

Λέξεις κλειδιά: άτομα με οπτική αναπηρία, αυτόνομη κίνηση, αυτοεκτίμηση, κέντρο 

ελέγχου, σωματική άσκηση 
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Abstract 

The present study investigates the independent movement and its effect on the 

psychosocial characteristics of visual impairments. One hundred and one adults with visual 

impairment took part in this study (72 with blindness and 29 with low vision) with an 

average age of 35.75 years. In the present study an improvised self-report questionnaire for 

independent movement was used, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Rotter's Locus 

of Control Scale. The results of the research showed statistically significant differences in 

self-esteem depending on the independent movement, the vision status, the recent loss of 

vision, being an athlete and physical activity - exercise and in locus of control depending 

on the independent movement, the vision status, mobility and orientation training, being an 

athlete and physical activity - exercise. Individuals who move independently, people with 

blindness, athletes and those who exercise regularly showed greater self-esteem and lower 

score in locus of control, compared to people who do not move independently, people with 

low vision, non-athletes and individuals exercised occasionally, respectively. Significant 

predictors of self-esteem were independent movement, the recent loss of vision, vision 

status, and frequency of physical exercise. Significant predictors of locus of control were 

independent movement, vision status and frequency of physical exercise. The research 

findings could be put into practice by professionals involved in the rehabilitation of people 

with visual impairments for their motor and psychosocial development.  

Key – words: visual impairments, independent movement, self-esteem, locus of control, 

physical exercise 
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Εισαγωγή 

Η οπτική αναπηρία συχνά συνοδεύεται από δυσκολίες σε διάφορες πτυχές της ζωής 

ενός ενήλικα. Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι η απώλεια της όρασης συνδέεται με 

δυσκολίες στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων (Doyle & Sterns, 2019· 

Jones, Bartlett & Cooke, 2019· Lamoureux, Hassell & Keeffe, 2004· Williams, Brody, 

Thomas, Kaplan & Brown, 1998), στην ποιότητα ζωής (Siira, Falck & Kyngäs, 2019), 

στον συναισθηματικό τομέα (Williams et al., 1998), στον ψυχολογικό τομέα και στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Lamoureux et al., 2004· Weber, 1991· Williams et al., 1998· 

Stelmack, Rosenbloom, Brenneman & Stelmack, 2003), καθώς και στην υγεία (Ray, 

Horvat, Williams & Blasch, 2007). Ακόμη, η επίκτητη οπτική αναπηρία προκαλεί 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ενός ατόμου, έχοντας ενδεχομένως 

και διάφορες ψυχολογικές επιπτώσεις (Foxall, Barron, Von Dollen, Jones & Shull, 1992). 

Η παγκόσμια κοινότητα ασχολείται με την αποκατάσταση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία σε διάφορους τομείς, όπως στη δημόσια υγεία (Doyle & Sterns, 2019· Mir, Khan 

& Hussain, 2020· Rimmer, Riley, Wang & Rauworth, 2005), στην οικονομία (Gordois et 

al., 2012· Pezzullo, Streatfeild, Simkiss & Shickle, 2018), στην εκπαίδευση (McCall, 

1997) και στις κοινωνικές δεξιότητες (Wang, Yan, Müller, Keel & He, 2017). Απώτερος 

στόχος όλων αυτών είναι η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Wolffe, 2005). 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας τους ατόμου, 

αποτελεί η αυτόνομη κίνηση, με πιθανές επιπτώσεις αυτής στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos, 

Montgomery & Chronopoulou, 2013· Papadopoulos, Paralikas, Barouti & Chronopoulou, 

2014). Αναφέρεται από τα άτομα με οπτική αναπηρία ότι η απουσία ικανότητας της 

αυτόνομης κίνησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες, με άμεσο αντίκτυπο 
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στην καθημερινότητά τους και χαρακτηρίζεται από τα ίδια τα άτομα με οπτική αναπηρία 

ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα (Golledge, 1993). Τα άτομα με οπτική αναπηρία, που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην αυτόνομη κίνηση εκτός της κατοικίας τους, καθώς και σε εξωτερικά 

περιβάλλοντα (Lamoureux et al., 2004), με συνέπειες στα ψυχοκοινωνικά τους 

χαρακτηριστικά (Gallagher & Jackson, 2012). Επισημαίνεται λοιπόν από τους ερευνητές, 

μια ενδεχόμενη σχέση μεταξύ της απώλειας όρασης, της ανεξαρτησίας, της αυτόνομης 

κίνησης και διαφόρων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα των 

ατόμων με οπτική αναπηρία για αυτόνομη κίνηση φαίνεται να προβλέπει το κέντρο 

ελέγχου (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos et al., 2014), μαζί 

με διάφορα άλλα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία απώλειας της όρασης 

(Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos et al., 2014) και η 

κατάσταση της όρασης (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013). Σε παλαιότερη 

έρευνα ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στα διάφορα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων και το κέντρο ελέγχου, ανάλογα με το επίπεδο 

αυτόνομης κίνησης των ατόμων με οπτική αναπηρία (Alan Beggs, 1992). Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι έχουν καταγραφεί διαφορετικά αποτελέσματα στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, σχετικά με την επίδραση της αυτόνομης κίνησης στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία. Η παρούσα μελέτη, αποσκοπεί στη 

συστηματικότερη διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης, καθώς και της επίδρασής της στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα διερευνάται η ικανότητα των ατόμων με 

οπτική αναπηρία στην αυτόνομη κίνηση, καθώς και σε ποια περιβάλλοντα επιτυγχάνεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό (γειτονιά, κέντρο πόλης, δημόσια συγκοινωνία). Επίσης, 

διερευνάται η επίδραση της αυτόνομης κίνησης των ατόμων με οπτική αναπηρία στην 
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αυτοεκτίμηση και στο κέντρο ελέγχου. Ακόμη, εξετάζεται, εάν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τα ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων, όπως το φύλο, ο τόπος 

διαμονής, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, η αθλητική τους εμπειρία, 

κ.ά., σχετίζονται με το σύνολο των μεταβλητών.  

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο μέρη. Αρχικά, από τη θεωρητική 

θεμελίωση της έρευνας με την ανασκόπηση της σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα 

βιβλιογραφίας και το ερευνητικό μέρος στο οποίο παρουσιάζονται ο σχεδιασμός της 

έρευνας, η ερευνητική διαδικασία και τα ευρήματά της, τα αποτελέσματα, τα 

συμπεράσματα, οι προτάσεις για πρακτική εφαρμογή και μελλοντικές έρευνες.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος αποτελείται από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και περιέχει τρία κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στην κίνηση των ατόμων 

με οπτική αναπηρία, στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά τους, στην επίδραση του 

αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στα χαρακτηριστικά αυτά και τελικώς, στη 

σύνδεση της αυτόνομης κίνησης με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά. Κάθε κεφάλαιο, 

αποτελείται από ειδικότερα κεφάλαια με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του κειμένου και 

την πιο εύληπτη ανάγνωσή του από τον αναγνώστη.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, επισημαίνεται ο σκοπός και η 

σημαντικότητα της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, ο ερευνητικός 

σχεδιασμός, η μεθοδολογία, η ερευνητική διαδικασία, οι συμμετέχοντες, τα εργαλεία, και 

η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, 

που προέκυψαν από την περιγραφική και την επαγωγική στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν. Έπειτα, ακολουθεί η συζήτηση και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, καθώς και οι περιορισμοί και οι προτάσεις που 

γίνονται για την πρακτική εφαρμογή των συμπερασμάτων, καθώς και οι προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες.  
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Στο τέλος της εργασίας, παρατίθεται το σύνολο των βιβλιογραφικών παραπομπών 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, ελληνόγλωσσων και 

ξενόγλωσσων και το παράρτημα, που εμπεριέχει το ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς που 

κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας, καθώς και οι πίνακες με τα αποτελέσματα 

του ελέγχου – επανελέγχου (test - retest) για το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε και 

χρησιμοποιήθηκε. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κίνηση ατόμων με οπτική αναπηρία και στις 

επιμέρους παραμέτρους που συμβάλουν σε αυτήν. Συγκεκριμένα, παρακάτω αναφέρονται 

αναλυτικότερα, η αυτόνομη κίνηση, οι κινητικές δεξιότητες, η εκπαίδευση κινητικότητας 

και προσανατολισμού, τα διάφορα περιβάλλοντα που λαμβάνει χώρα η αυτόνομη κίνηση, 

ο ρόλος του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την υγεία και την κινητική 

συμπεριφορά των ατόμων με οπτική αναπηρία και τέλος η υποστηρικτική τεχνολογία και 

οι υποστηρικτικές συσκευές που συμβάλουν στην αυτόνομη κίνηση. 

 

1. H κίνηση στα άτομα με οπτική αναπηρία 

 

1.1 Αυτόνομη κίνηση  

 

Η όραση είναι ένα από τα σημαντικότερα αισθητήρια συστήματα που συμβάλλουν 

στην καθημερινή λειτουργία ενός ατόμου. Κατά την κίνηση λαμβάνουμε το μεγαλύτερο 

μέρος των πληροφοριών για το περιβάλλον μέσω του οπτικού συστήματος και οι 

πληροφορίες σχετικά με τα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της 

κίνησης που αφορούν τόσο το κοντινό, όσο και το μακρινό περιβάλλον, παρέχονται από το 

οπτικό σύστημα (Patla, 1997).  

Η απώλεια όρασης μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής, τη 

σωματική λειτουργία και την κίνηση των ατόμων και ενδεχομένως να οδηγεί σε έναν πιο 
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παθητικό τρόπο ζωής. Αρκετοί ερευνητές αναφέρονται σε επιπτώσεις, όπως μειωμένη 

σταθερότητα, μειωμένη δύναμη στα κάτω άκρα, βραδύτερο χρόνο αντίδρασης σε ποικίλες 

καταστάσεις, που ενδεχομένως οφείλονται σε έναν αδρανή τρόπο ζωής (Crews & 

Campbell, 2001· Gregg, Gerzoff, Caspersen, Williamson & Narayan, 2003· Horvat, 

Nocera, Ray & Croce, 2006· Horvat, Ray, Croce & Blasch, 2004· Horvat et al., 2003· 

Maeda, Nakamura, Otomo, Higuchi & Motohashi, 1998).  

Σχετικά με την κατάσταση όρασης, η αυτόνομη κίνηση για τα άτομα με μειωμένη 

όραση εμφανίζει δυσκολίες, εξαιτίας της μειωμένης οπτικής πληροφορίας, ενώ για τα 

άτομα με ολική απώλεια της όρασης η ικανότητα ολοκλήρωσης μιας ανεξάρτητης 

διαδρομής μπορεί να γίνει σχεδόν αδύνατη (Haymes, Guest, Heyes & Johnston, 1996). 

Επισημαίνεται ότι η αδυναμία να κινηθεί κάποιος αυτόνομα, θεωρήθηκε ως ένα από τα 

μεγαλύτερα μειονεκτήματα από τα άτομα με οπτική αναπηρία (Golledge, 1993).  

Στη νεαρή ηλικία, τα άτομα με οπτική αναπηρία συχνά θέλουν να αποκρύψουν την 

οπτική αναπηρία κατά την κίνηση, είτε με κάποιον φίλο ως συνοδό κινητικότητας, είτε 

μέσα από δεξιότητες και στρατηγικές κινητικότητας, ελαχιστοποιώντας την ορατότητα της 

οπτικής αναπηρίας, ωστόσο συχνά η οπτική αναπηρία δεν είναι εφικτό να μείνει κρυφή, με 

αποτέλεσμα το άτομο με οπτική αναπηρία να βιώνει αρνητικά συναισθήματα και 

καταστάσεις (Hahn, 1986· Stone, 1995· Worth, 2013). 

Η ικανότητα για αυτόνομη κίνηση αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία - αυτονομία σε 

ένα γενικότερο πλαίσιο για το άτομο με οπτική αναπηρία (Worth, 2013). Τα άτομα με 

οπτική αναπηρία αναπτύσσουν στρατηγικές αυτόνομης κίνησης με την απομνημόνευση 

των διαδρομών και τη διερεύνηση της διαδρομής μέσα από διάφορα μέσα - συσκευές 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η συνηθέστερη στρατηγική κινητικότητας που 

χρησιμοποιούν οι νέοι με οπτική αναπηρία αφορά το λευκό μπαστούνι, ωστόσο, συχνά, 

άτομα με το λευκό μπαστούνι λαμβάνουν αχρείαστη βοήθεια κατά την προσπάθεια τους 
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να διασχίσουν μια διαδρομή (Butler, 2005· Butler & Bowlby, 1995· Porter, 2000). Σε 

ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία, παρουσιάζεται η στρατηγική κινητικότητας με το 

λευκό μπαστούνι, καθώς και η στρατηγική κινητικότητας με τον σκύλο - οδηγό, δίνοντας 

στο άτομο τη δυνατότητα αυτόνομης κίνησης σε ακόμη πιο περίπλοκες διαδρομές. Ο 

σκύλος οδηγός δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να θυμάται μόνο τις γενικότερες 

λεπτομέρειες για το περιβάλλον κίνησης, όπως τα σταυροδρόμια, αντί να χρειάζεται να 

παρακολουθεί τις λεπτομέρειες και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην εκάστοτε 

διαδρομή. Η ολοκλήρωση εκμάθησης κινητικότητας με το λευκό μπαστούνι και τον σκύλο 

- οδηγό χαρακτηρίζονται ως σημαντικές στιγμές από τα άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς 

ενισχύεται η ανεξαρτησία - αυτονομία τους και βελτιώνεται η εμπειρία της μετακίνησης 

στην πόλη (Worth, 2013). Επίσης, η παρουσία ενός σκύλου οδηγού αυξάνει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση στον δημόσιο χώρο (Mader, Hart & Bergin, 1989· Sachs-Ericsson, Hansen 

& Fitzgerald, 2002· Sanders, 2000), ωστόσο επισημαίνεται ότι ο σκύλος οδηγός όπως και 

το λευκό μπαστούνι, που αναφέρθηκε παραπάνω, ελκύουν αχρείαστη προσοχή και 

βοήθεια προς το άτομο σε ορισμένες περιπτώσεις (Modlin, 2008· Worth, 2013).  

Οι δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αυτόνομη κίνηση στα διάφορα περιβάλλοντα κίνησης. Ο προσανατολισμός 

είναι η ικανότητα αναγνώρισης του περιβάλλοντος και η καθιέρωση θέσης σε σχέση με το 

περιβάλλον, ενώ η κινητικότητα είναι η φυσική ικανότητα του ατόμου να μετακινείται 

κατά τρόπο ομαλό, αποτελεσματικό και με ασφάλεια στο περιβάλλον (Novi, 1998). Τα 

άτομα με οπτική αναπηρία ενδέχεται να κινούνται τόσο σε γνωστά, όσο και σε άγνωστα 

περιβάλλοντα κίνησης που περιλαμβάνουν εμπόδια που δεν μπορούν να προβλέψουν, 

όπως αντικείμενα σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, πεζούς, αυτοκίνητα, καλώδια, 

κλιματιστικά και άλλα πιθανά εμπόδια. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των 

αντικειμένων είναι η τυχαιότητα τους. Αν και το βασικό πρότυπο του περιβάλλοντος είναι 
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προβλέψιμο, οι πτυχές του περιβάλλοντος που προκαλούν προβλήματα είναι εκείνες, που 

αποκλίνουν από αυτό το προβλέψιμο πρότυπο (Genensky & Berry, 1979). Τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που παρεμποδίζουν την κινητικότητα είναι κατά κύριο 

λόγο τα ανομοιογενή πεζοδρόμια, τα επικλινή πεδία, η κυκλοφορία των οχημάτων και ο 

συνωστισμός (Marston & Golledge, 2003). 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία χρειάζονται ειδική παρέμβαση, προγράμματα 

αποκατάστασης και τεχνικές αυτοβοήθειας προκειμένου να επιτύχουν την αυτόνομη 

κίνηση (Mason & McCall, 2013). Για να διατηρηθεί η αυτονομία της κίνησης, είναι 

απαραίτητο τα άτομα με οπτική αναπηρία να μάθουν δεξιότητες κινητικότητας και 

προσανατολισμού, ώστε να αντισταθμιστεί ο παράγοντας της μειωμένης ή ολικής 

απώλειας της οπτικής πληροφορίας (Jacobson, 1993) και να χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες 

αισθήσεις και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος κίνησης, όπως τις οσφρητικές, τις 

ακουστικές και τις απτικές πληροφορίες, με στόχο την αυτόνομη κίνηση μέσα από ένα 

πολυσαισθητηριακό μοντέλο (Lahav & Mioduser, 2004). Ο βαθμός με τον οποίο τα άτομα 

με οπτική αναπηρία είναι σε θέση να κινούνται αυτόνομα με ασφάλεια επιδρά στην 

ποιότητα της ζωής τους, καθώς η ποιότητα ζωής ενός ατόμου με οπτική αναπηρία 

περιλαμβάνει την ανεξαρτησία - αυτονομία, την αίσθηση του ελέγχου των ενεργειών και 

της αυτόνομης κίνησης (Ponchillia & Ponchillia, 1996).  

Επίσης, οι επιπτώσεις που είναι συνακόλουθες της απώλειας όρασης στην 

προεπισκόπηση του περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγούν σε μειωμένη αυτόνομη κίνηση και 

περιορισμούς στην κινητικότητα (Holbrook, Caputo, Perry, Fuller & Morgan, 2009· Ray et 

al., 2007). Οι ενήλικες με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν περισσότερους κινδύνους για 

την υγεία σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό, ίσως λόγω μειωμένης κίνησης (Crews & 

Campbell, 2001). Η διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης και σε ποιο βαθμό επιτυγχάνεται 

είναι σημαντική, καθώς η απώλεια της ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα 
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ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως στην 

αυτοεκτίμηση (Papadopoulos et al., 2014) και στο κέντρο ελέγχου (Papadopoulos, 2014· 

Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos et al., 2014). Είναι σημαντικό λοιπόν, να 

ασχοληθούν οι ερευνητές με τη διερεύνηση της αυτονομίας των ατόμων με οπτική 

αναπηρία και συγκεκριμένα με την αυτόνομη κίνηση.  

 

1.2 Κινητικές δεξιότητες  

 

Οι κινητικές δεξιότητες διακρίνονται από τις υπόλοιπες κατηγορίες δεξιοτήτων 

(αντιληπτικές, γνωστικές, επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητες). Ο όρος κινητικές 

δεξιότητες συνήθως αναφέρεται σε εκείνες, στις οποίες τονίζεται τόσο η κίνηση, όσο και η 

έκβαση της δράσης (Newell, 1991). Η όραση διαδραματίζει κύριο ρόλο στις μεμονωμένες 

κινητικές δεξιότητές και στις κινητικές δεξιότητες που διακατέχονται από μια συνέχεια και 

αλληλουχία κινήσεων, όπως είναι το περπάτημα και το τρέξιμο. Η απώλεια της κεντρικής 

ή της περιφερειακής όρασης σχετίζεται με την εξασθένιση της λειτουργικότητας του 

ατόμου, με άμεση επίδραση στην κίνηση, στις καθημερινές δραστηριότητες και στην 

ανεξαρτησία σε λειτουργικό επίπεδο, ενώ επισημαίνεται η σημαντικότητα ενός 

προγράμματος αποκατάστασης για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και παρέμβαση σε 

αυτούς τους τομείς (Swagerty, 1995).  

Επιπροσθέτως, τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν συχνά κακή στάση σώματος, 

ενδεχομένως εξαιτίας της αίσθησης ανασφάλειας και του φόβου που μπορεί να νιώθουν, 

όταν κινούνται στα διάφορα περιβάλλοντα κίνησης. Χωρίς το οπτικό ερέθισμα, το άτομο 

δεν αντιλαμβάνεται την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η κεφαλή, καθώς 

απουσιάζει το σημείο οπτικής σταθεροποίησης ως σημείο αναφοράς από το οποίο μπορεί 

το άτομο να κρίνει την ορθή στάση. Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα με οπτική αναπηρία 
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εμφανίζουν συχνά μία ή παραπάνω παθήσεις στη σπονδυλική στήλη και έχουν πρόβλημα 

ως προς τη σωστή στάση του σώματος (Jacobson, 1993). Επίσης, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία σχετίζονται με μειωμένη απόδοση σε μετρήσεις σωματικών και κινητικών 

δεξιοτήτων, ενώ συσχετίστηκε αρνητικά ο βαθμός απώλειας όρασης με την επίδοση στις 

μετρήσεις αυτές, όπου τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσιάζουν περισσότερες 

πιθανότητες για βελτίωση στις σωματικές και κινητικές δεξιότητες από τα άτομα με ολική 

τύφλωση (Salive, Guralnik, Glynn, Christen, Wallace & Ostfeld, 1994). Ακόμη, η απώλεια 

όρασης μπορεί να είναι αίτιο της αίσθησης ανικανότητας που νιώθουν τα άτομα και έτσι, 

αντανακλάται μια έλλειψη κοινωνικής αποδοχής, κακής κοινωνικής προσαρμογής και μιας 

αντιλαμβανόμενης αίσθησης φυσικής και σωματικής ανικανότητας κυρίως κατά την 

εφηβική ηλικία (Beaty, 1992). 

Στην παιδική ηλικία η οπτική αναπηρία μπορεί να δράσει περιοριστικά στον 

κινητικό τομέα, επιβραδύνοντας την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων (Houwen, Hartman 

& Visscher, 2009· Houwen, Hartman & Visscher, 2010· Houwen, Visscher, Lemmink & 

Hartman, 2008· O'Connell, Lieberman & Petersen, 2006· Wagner, Haibach & Lieberman, 

2013). Ωστόσο, εάν δεν γίνει εξατομικευμένη αποκατάσταση, η κατάσταση αυτή 

ενδεχομένως να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή, περιορίζοντας το άτομο, καθώς οι 

κινητικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση 

και τις αθλητικές δραστηριότητες (Houwen et al., 2010). Επίσης, επισημαίνεται η θετική 

επίδραση του αθλητισμού και των κινητικών δεξιοτήτων στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία (Movahedi, Mojtahedi & Farazyani, 2011· 

Qasim, Ravenscroft & Sproule, 2014). Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να 

λειτουργήσει ως μηχανισμός για επαρκή επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που προάγουν 

την υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική, από την παιδική ηλικία μέχρι την 

ενηλικίωση (Tammelin, Nayha, Hills & Jarvelin, 2003). Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται 
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κατανοητό, ότι παρουσιάζεται από τους ερευνητές η σημαντικότητα ανάπτυξης των 

κινητικών δεξιοτήτων των ατόμων με οπτική αναπηρία από όσο το δυνατό μικρότερη 

ηλικία. 

Οι επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης έχουν ως στόχο, τα άτομα με 

οπτική αναπηρία να αποκτήσουν - τουλάχιστον - βασικές κινητικές δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να κινούνται με ασφάλεια και αυτονομία, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της 

γειτονιάς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται προσπάθεια για αύξηση της εμπιστοσύνης 

του ατόμου στον ίδιο του τον εαυτό και μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Το ζήτημα 

της κινητικότητας λοιπόν, αποτελεί βασική μέριμνα των επαγγελματιών αποκατάστασης, 

για όσους έχουν απώλεια όρασης (Gallagher & Jackson, 2012), καθώς η έλλειψη 

κινητικών δεξιοτήτων μειώνει την ανεξαρτησία του ατόμου με οπτική αναπηρία και 

επιδρά στα επίπεδα ικανοποίησης (Good, LaGrow & Alpass, 2008). Η μείωση της 

ανεξαρτησίας αυξάνει την εξάρτηση, η οποία έχει προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό 

κόστος. Ο βαθμός ανεξαρτησίας στην κινητικότητα επηρεάζει την ευημερία και την 

ανεξαρτησία που αισθάνονται τα άτομα με οπτική αναπηρία, δεδομένου ότι, όταν το 

άτομο δεν έχει ανάγκη τη βοήθεια κάποιου άλλου για τη μετακίνηση του, ενώ παράλληλα 

καταφέρνει να κινείται αυτόνομα, έχει την αίσθηση της ανεξαρτησίας - αυτονομίας (Kef, 

Hox & Habekothe, 2000). 

Η διδασκαλία κινητικότητας και προσανατολισμού, η οποία αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της αποκατάστασης του ατόμου με οπτική αναπηρία, αποσκοπεί στη διατήρηση 

της ανεξαρτησίας των μετακινήσεων (Welsh, 1981), εκπαιδεύοντας τα άτομα με οπτική 

αναπηρία να κινούνται στο περιβάλλον με ασφάλεια και ανεξαρτησία (Bibby, Maslin, 

McIlraith & Soong, 2007). Τα άτομα με οπτική αναπηρία μαθαίνουν να βελτιώνουν την 

κινητικότητά τους, είτε αξιοποιώντας την υπολειπόμενη όραση όταν υπάρχει, είτε 

αξιοποιώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις τους, όπως η ακοή και η αφή (LaGrow & Weessies, 
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1994). Με την εκπαίδευση για τη χρήση οπτικών - για τα άτομα που έχουν υπολειπόμενη 

όραση - και μη οπτικών πληροφοριών, τα άτομα με οπτική αναπηρία κατανοούν καλύτερα 

το περιβάλλον, γεγονός που τους επιτρέπει να κινούνται πιο άνετα, αποτελεσματικά και με 

ασφάλεια (Soong, Lovie-Kitchin & Brown, 2001).  

Κατά τη διάρκεια της κίνησης, μεγάλο μέρος της διανοητικής δραστηριότητας των 

ατόμων με οπτική αναπηρία χρησιμοποιείται για να αντιληφθεί την πληροφόρηση από το 

περιβάλλον και να καθορίσει, εάν και κατά πόσο οι αντιλαμβανόμενες πληροφορίες 

ταιριάζουν σε προηγούμενες κινητικές εμπειρίες (Long, Boyette & Griffin-Shirley, 1996· 

Long & Giudice, 2010). Η μνήμη παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές διεργασίες, όπως η 

επίλυση προβλημάτων και η απόδοση. Οι δεξιότητες κινητικότητας που διδάσκονται κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αρχικά αποθηκεύονται στη βραχύχρονη μνήμη, με την 

πληροφόρηση του ατόμου από το αισθητηριακό σύστημα και στη συνέχεια στη 

μακρόχρονη μνήμη (Stokes & Stokes, 2013). Η ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών από 

τη βραχύχρονη μνήμη είναι λιγότερο αποτελεσματική σε μεγαλύτερα άτομα και για τον 

λόγο αυτό, η επίδραση της εκπαίδευσης δεν είναι άμεση (Soong et al., 2001). Όταν οι νέες 

δεξιότητες κινητικότητας ασκούνται πολλές φορές, τα άτομα είναι σε θέση να εκτελέσουν 

επιτυχώς αυτές τις δεξιότητες στο μέλλον, επειδή μπορούν να ανακτήσουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την κίνηση από τη μακρόχρονη μνήμη (Jacobson & Bradley, 1997· 

Soong et al., 2001). Ο προσανατολισμός και οι οδηγίες κινητικότητας που λαμβάνουν τα 

άτομα με οπτική αναπηρία κατά την εκπαίδευσή τους, βελτιώνουν και τις κινητικές 

δεξιότητες (Geruschat & l'Aune, 1989), ενώ μετά την εκπαίδευση παρατηρείται βελτίωση 

της κίνησης και στην ταχύτητα της βάδισης (Geruschat & Hassan, 2005). Στη συνέχεια, 

αναφέρεται εκτενέστερα η συμβολή και τα οφέλη της εκπαίδευσης κινητικότητας και 

προσανατολισμού στα άτομα με οπτική αναπηρία. 
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1.3 Εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού 

 

Η κινητικότητα είναι η φυσική ικανότητα του ατόμου να κινείται κατά τρόπο 

ομαλό, αποτελεσματικό και με ασφάλεια, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος που 

πραγματοποιείται η κίνηση (Novi, 1998). Για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η 

αυτονομία της κίνησης, είναι απαραίτητο για τα άτομα με οπτική αναπηρία να μάθουν 

δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να αντισταθμίσουν 

τις μειωμένες ή μηδενικές οπτικές πληροφορίες (Jacobson, 1993· Soong et al., 2001). 

Έτσι, οι εκπαιδευτές προετοιμάζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία κατάλληλα, ώστε να 

είναι σε θέση να διαχειριστούν διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με την καθημερινή 

ζωή και μετακίνηση (Banja, 1994), ειδικά κατά την αυτόνομη κίνηση σε ανεξέλεγκτα 

περιβάλλοντα, σε περιβάλλοντα χωρίς οδηγό τυφλών και σε διαδρομές με διάφορα 

εμπόδια (Marsh, Hartmeister & Griffin-Shirley, 2000).  

Ο προσανατολισμός είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητα τους. Ο όρος προσανατολισμός 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τη θέση του, τη δεδομένη στιγμή και 

την κατεύθυνση προς την οποία επιθυμεί να κατευθυνθεί (Sauerburger, 2013). Καθώς ο 

προσανατολισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη και στην 

ανεξάρτητη διαβίωση, τα άτομα με οπτική αναπηρία λαμβάνουν συστηματική εκπαίδευση 

κινητικότητας και προσανατολισμού, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την αισθητηριακή 

τους ανάπτυξη μέσα από μια προσέγγιση δια βίου μάθησης. Ο προσανατολισμός λοιπόν, 

είναι η ικανότητα αναγνώρισης και αντίληψης της θέσης του ατόμου στο χώρο 

οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή σε διάφορα περιβάλλοντα κίνησης, για αυτό αρχικά 

αναπτύσσεται η κατανόηση της έννοιας ενός σημείου στο χώρο (Jacobson, 1993). Επίσης, 
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ως προσανατολισμός αναφέρεται η ικανότητα του ατόμου να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει στη μνήμη του έναν νοερό χάρτη του περιβάλλοντος (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού αποσκοπεί στη μετακίνηση σε 

διάφορους προορισμούς, την εκμάθηση στρατηγικών που περιλαμβάνουν οδηγίες και 

ορόσημα και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις 

αποπροσανατολισμού. Τα άτομα με οπτική αναπηρία εξοικειώνονται περισσότερο με τις 

διαδρομές μέσα από την εξάσκηση, ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες να παραμένουν 

στη μνήμη τους και να μπορούν να τις ανακαλούν για μεταγενέστερη χρήση. Με αυτόν 

τον τρόπο απαιτείται σχετικά μικρότερη προσπάθεια για την επίτευξη της αυτόνομης 

κίνησης (Turano, Geruschat & Stahl, 1998). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της κίνησης 

μεγάλο μέρος της διανοητικής δραστηριότητας των ενήλικων με οπτική αναπηρία 

χρησιμοποιείται για να αντιληφθεί την πληροφόρηση από το περιβάλλον και να καθορίσει, 

εάν οι αντιλαμβανόμενες πληροφορίες ταιριάζουν σε προηγούμενες κινητικές εμπειρίες 

(Long et al., 1996· Long & Giudice, 2010). Οι δεξιότητες κινητικότητας που διδάσκονται 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αρχικά αποθηκεύονται στη βραχύχρονη μνήμη με την 

πληροφόρηση του ατόμου από το αισθητηριακό σύστημα και στη συνέχεια στη 

μακρόχρονη μνήμη (Stokes & Stokes, 2013). Η ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών από 

τη βραχύχρονη μνήμη είναι λιγότερο αποτελεσματική σε μεγαλύτερα άτομα και για αυτόν 

τον λόγο η επίδραση της εκπαίδευσης δεν είναι άμεση (Soong et al., 2001). Όταν οι νέες 

δεξιότητες κινητικότητας εξασκούνται πολλές φορές, τα άτομα είναι σε θέση να 

εκτελέσουν επιτυχώς αυτές τις δεξιότητες στο μέλλον, επειδή μπορούν να ανακτήσουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση από τη μακρόχρονη μνήμη (Jacobson & Bradley, 

1997· Soong et al., 2001). Επισημαίνεται ακόμη, ότι ο προσανατολισμός και η 

κινητικότητα έχουν σχέση με τις μαθηματικές έννοιες και τα μαθηματικά, όπως οι 
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γεωμετρικές έννοιες, που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της διδασκαλίας κινητικότητας 

και προσανατολισμού (Smith, 2006). 

Η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα 

ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων με ετήσιους εκπαιδευτικούς στόχους, 

μακροπρόθεσμους και βραχυπροθέσμους, κριτήρια επίτευξης των στόχων και ενδεικτικές 

ημερομηνίες επίτευξης αυτών (Jacobson, 1993). Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των 

ενήλικων οι εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού αξιολογούν το άτομο με 

οπτική αναπηρία κατά την κίνηση σε διαφορετικές διαδρομές σε διάφορα περιβάλλοντα 

κίνησης, σε διαδρομές μέσα σε εσωτερικούς χώρους, το ευρύτερο περιβάλλον και κατά 

την κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις δεξιότητες προσανατολισμού, στη στάση 

σώματος και στη βάδιση. Οι θετικές και επιτυχείς εμπειρίες στα αρχικά στάδια της 

μάθησης κατά την εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού είναι σημαντικές. Οι 

ανάγκες για την κινητικότητα αλλάζουν στους ενήλικες ανάλογα την ηλικία. Η γήρανση 

παίζει σημαντικό παράγοντα στη βάδιση, στην εικόνα και στη στάση του σώματος, ενώ 

ορισμένοι στόχοι κινητικότητας μπορεί λανθασμένα να είναι μη ρεαλιστικοί από τους 

ενήλικες που υπερτιμούν ή υποτιμούν τις δυνατότητες τους για αυτόνομη κίνηση. Οι 

λιγότερο δραστήριοι ενήλικες, μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, μπορεί να βασίζονται σε 

άλλους για τις ανάγκες μετακίνησης. Για αυτά τα άτομα, οι ανάγκες κινητικότητας μπορεί 

να σχετίζονται με την ασφαλή πλοήγηση μέσα στο χώρο της κατοικίας και στο περιβάλλον 

της γειτονίας, ενώ για τα πιο δραστήρια άτομα, οι στόχοι κινητικότητας μπορεί να 

περιλαμβάνουν επιπλέον την αυτόνομη κίνηση προς διάφορα καταστήματα, την 

πραγματοποίηση συναλλαγών σε αυτά και τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(Knott, 2002). 

Τελικώς, μέσω της εκπαίδευσης κινητικότητας και προσανατολισμού, τα άτομα με 

οπτική αναπηρία εκπαιδεύονται, ώστε να βελτιώνουν την κινητικότητά τους 
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χρησιμοποιώντας την υπολειπομένη όραση, όταν υπάρχει, ή/και τις υπόλοιπες αισθήσεις 

τους, όπως η ακοή και η αφή (Guth & Rieser, 1997· LaGrow & Weessies, 1994), μέσα από 

ένα πολυσαισθητηριακό μοντέλο (Lahav & Mioduser, 2004), που συμπληρώνεται από τη 

χρήση υποστηρικτικών συσκευών, όπως το λευκό μπαστούνι (LaGrow & Weessies, 1994). 

  

1.4 Περιβάλλοντα αυτόνομης κίνησης 

 

Η αυτόνομη κίνηση λαμβάνει χώρα σε διάφορα περιβάλλοντα κίνησης, όπως στο 

περιβάλλον της κατοικίας, στη γειτονιά, στο κέντρο της πόλης και με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), για αυτόν τον λόγο εργαλεία κινητικής αξιολόγησης ατόμων με 

οπτική αναπηρία (Fazzi & Petersmeyer, 2001· Pogrund et al., 1995), περιλαμβάνουν την 

αξιολόγηση σε αυτά τα περιβάλλοντα κίνησης, καθώς και στο σχολικό περιβάλλον για 

άτομα νεότερης ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της αυτόνομης κίνησης τα άτομα με οπτική 

αναπηρία ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα με νέα περιβάλλοντα και καταστάσεις που 

μπορεί να τους προκαλέσουν ανησυχία (Wong, 2018). Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση 

της κινητικότητας και του προσανατολισμού παρέχεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, τόσο σε σχολικές περιοχές όσο και στην ευρύτερη κοινότητα (Bina, Crouse, Fazzi 

& Naimy, 2010), προκειμένου τα άτομα με οπτική αναπηρία να είναι σε θέση να κινηθούν 

αυτόνομα σε διάφορες καταστάσεις και περιβάλλοντα κίνησης (Ambrose-Zaken, Calhoon 

& Keim, 2010· Silberman, Sacks & Wolffe, 1998).  

Ακόμη, τα άτομα με οπτική αναπηρία μαθαίνουν να βελτιώνουν την κινητικότητά 

τους αξιοποιώντας την υπολειπόμενη όραση, όταν υπάρχει, ή αξιοποιώντας τις υπόλοιπες 

αισθήσεις τους, όπως η ακοή και η αφή (LaGrow & Weessies, 1994). Με την εκπαίδευση 

για τη χρήση των οπτικών και μη οπτικών πληροφοριών, τα άτομα με οπτική αναπηρία 

κατανοούν καλύτερα το περιβάλλον, γεγονός που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν πιο άνετα, 
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πιο αποτελεσματικά και με ασφάλεια (Soong et al., 2001). Εξοικειώνονται περισσότερο με 

τις διαδρομές και οι περιβαλλοντικές πληροφορίες παραμένουν στη μνήμη, έτσι ώστε να 

μπορούν να τις ανακαλούν για μεταγενέστερη χρήση (Stokes & Stokes, 2013· Turano et 

al., 1998). Εντούτοις, επισημαίνεται ότι κατά τους χειμερινούς μήνες οι ακουστικές 

πληροφορίες, στις οποίες εστιάζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, μπορεί να διαφέρουν 

με τον ψυχρό καιρό και η ενδυμασία των ατόμων με οπτική αναπηρία λόγω του καιρού 

ενδέχεται να επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών 

(Wall, 2001).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού 

έχει στόχο την έκθεση των ατόμων με οπτική αναπηρία σε διάφορα σενάρια αυτόνομης 

κίνησης στο φυσικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση σε τέτοια σενάρια, που προσομοιώνουν τις 

καθημερινές κινητικές προκλήσεις, αποτελούν προγνωστικό δείκτη της μελλοντικής 

απασχολησιμότητας για τα άτομα με αναπηρία (Test et al., 2009), κάτι που τονίζει τη 

σημασία της αυτόνομης κίνησης του ατόμου με οπτική αναπηρία στην περαιτέρω 

ανεξαρτησία του. Για την επίτευξη της ανεξάρτητης κινητικότητας απαραίτητη είναι η 

υποστήριξη της οικογένειας (Wiener, Welsh & Blasch, 2010) και η ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων στην αποκατάσταση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (Fazzi & 

Naimy, 2010· Griffin-Shirley, Trusty & Rickard, 2000), στο πλαίσιο της γενίκευσης της 

δεξιότητας (Arslantekin, 2015). Επίσης, η ανεξάρτητη κινητικότητα είναι συχνά και μια 

κοινωνική διαδικασία, καθώς οι συμπεριφορές της ευρύτερης κοινωνίας ενδεχομένως να 

αυξάνουν τον αντίκτυπο της αναπηρίας (Reeve, 2004), ενώ είναι ευθύνη και υποχρέωση 

της κοινωνίας να υποστηρίζει άτομα με οπτική αναπηρία ή άλλες αναπηρίες προς τη 

συμπερίληψή (Jones et. al., 2019).  

Η συμπεριφορά των ατόμων κατά την αυτόνομη κίνηση μπορεί να επηρεάζεται από 

το περιβάλλον κίνησης, την ηλικία και τον βαθμό της αναπηρίας. Άτομα νεότερης ηλικίας 



[21] 

ή άτομα με μειωμένη όραση παρουσίαζαν μεγαλύτερα επίπεδα κινητικότητας από άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας ή ολική τύφλωση. Η οπτική οξύτητα παίζει ρόλο στο αίσθημα 

ασφάλειας που νιώθουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, ενώ έχει συσχετιστεί σημαντικά με 

το κατά πόσο ένα άτομο βγαίνει με συνοδό ή μόνο. Επίσης, πτυχές του δομημένου 

περιβάλλοντος και του συστήματος μεταφορών, όπως οι ελεγχόμενες διασταυρώσεις των 

οδών και η θέση των στάσεων των λεωφορείων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αυτόνομη κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία (Montarzino et al., 2007). Στο 

εξωτερικό περιβάλλον, σημαντικό χαρακτηριστικό πλοήγησης για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι και οι γραμμές των κτιρίων, για αυτό ενδείκνυται να διατηρούνται καθαρές 

από προσωρινά εμπόδια. Ακόμη, τα άτομα με οπτική αναπηρία τείνουν να 

επικεντρώνονται στις οσφρητικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα κτίρια (Koutsoklenis 

& Papadopoulos, 2011b) και σε ακουστικά ερεθίσματα (Koutsoklenis & Papadopoulos, 

2011a). Επίσης, φαίνεται ότι η εξοικείωση με το περιβάλλον συμβάλλει στην ανεξαρτησία 

των ατόμων με οπτική αναπηρία (Montarzino et al., 2007). 

Παρά τη συστηματική εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού, τα άτομα 

με οπτική αναπηρία παρουσιάζονται ορισμένες φορές δυσαρεστημένα με την ικανότητά 

τους να κινούνται ανεξάρτητα, κυρίως σε εξωτερικούς χώρους (Long et al., 1996). Η 

ανησυχία που αισθάνονται τα άτομα με οπτική αναπηρία κατά την κίνηση, σχετίζεται με 

τον συναισθηματικό και τον γνωστικό τομέα, το ρίσκο, τον φόβο, και την επεξεργασία 

πληροφοριών (Weinläder, 1991), ενώ επηρεάζει τον προσανατολισμό και την 

κινητικότητα, ειδικότερα όταν το άτομο βρίσκεται σε έναν νέο, άγνωστο ή επικίνδυνο 

περιβάλλον (O'Donnell, 1988). Στόχος του προγράμματος της εκπαίδευσης κινητικότητας 

και προσανατολισμού είναι να αυξάνει τις δεξιότητες κίνησης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, ώστε να κινούνται σε διάφορα περιβάλλοντα, γνωστά και άγνωστα, αυτόνομα 

και με ασφάλεια (Goldschmidt, 2018). Ακόμη, παρατηρείται ότι η εκπαίδευση 
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κινητικότητας και προσανατολισμού σε ενήλικες δεν βελτιώνει την απόδοση 

κινητικότητας άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου, ωστόσο έχουν καταγραφεί άμεσες 

βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της βάδισης (Soong et al., 2001). Η υποστηρικτική 

τεχνολογία και οι υπηρεσίες αποκατάστασης αυξάνουν την ανεξαρτησία, τη 

λειτουργικότητα και βελτιώνουν την εμπειρία της κίνησης μέσα στη πόλη (Branch, 

Horowitz & Carr, 1989· Salive et al., 1994), περιορίζοντας τα αισθήματα ανησυχίας των 

ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αυτόνομη κίνηση σε νέα και άγνωστα περιβάλλοντα 

(Jacobson, 1993). Η συμβολή της υποστηρικτής τεχνολογίας και των υποστηρικτικών 

συσκευών αναφέρεται αναλυτικότερα σε παρακάτω ενότητα. 

 

 1.5 Ο ρόλος του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την υγεία και την 

κινητική συμπεριφορά  

 

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας, η 

σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και να έχει 

θετικές επιδράσεις για την υγεία (Koutedakis & Bouziotas, 2003), την ποιότητα ζωής 

(Kamelska & Mazurek, 2015), καθώς και να επιτευχθεί και ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής 

για δια βίου άθληση. Η συμμετοχή των παιδιών σε κινητικές δραστηριότητες που 

συνδέονται με τον αθλητισμό ίσως να αποτελεί ένδειξη των επιπέδων σωματικής 

δραστηριότητάς τους στην ενηλικίωση (Tammelin et al., 2003). Ακόμη, αρκετές 

πρόσφατες μελέτες αναφέρονται στη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό ως 

καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της ευημερίας των ατόμων, με αρκετά οφέλη σε 

διάφορους πτυχές της σωματικής υγείας, όπως το καρδιαγγειακό σύστημα (Kohl, Murray 

& Salvo, 2019· Penedo & Dahn, 2005· People, 2020), αλλά και θετική επίδραση σε 

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους (Archer & Garcia, 2017· Farris, Abrantes, Uebelacker, 
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Weinstock & Battle, 2019· Jin, Kim, Hong & Kang, 2019· White et al., 2017). Έτσι, η 

ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση από 

νεαρή ηλικία μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός για επαρκή επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας που προάγουν την υγεία, τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική. 

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση επιδρούν στις ψυχολογικές διεργασίες των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, ενώ ο καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης σοβαρών παθολογιών υγείας (Boffoli, Foley, Gasperetti, Yang & Lieberman, 

2011· Lieberman, Byrne, Mattern, Watt & Fernández-Vivó, 2010). Τα άτομα με οπτική 

αναπηρία τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας από ότι οι 

συνομήλικοι τους με σωματικές και χρόνιες αναπηρίες (Longmuir & Bar-Or, 2000). 

Επιπλέον, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την αύξηση του 

βάρους και της παχυσαρκίας των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων με απώλεια όρασης 

(Augestad & Jiang, 2015). Από την άλλη, η σωματική δραστηριότητα είναι ένας τρόπος 

βελτίωσης των κινητικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και των 

ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών, επομένως ο περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας 

μπορεί να εμποδίσει τη βελτίωση των κινητικών και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων – 

χαρακτηριστικών σε άτομα με οπτική αναπηρία (Shapiro, Moffett, Lieberman & Dummer, 

2005). 

Ακόμη, η ανάπτυξη ενός καλού κινητικού και αθλητικού επιπέδου είναι σημαντική, 

καθώς τα υψηλά επίπεδα κινητικών δεξιοτήτων και η καλή φυσική κατάσταση επιτρέπει 

στα άτομα να επιμείνουν και να πετύχουν δραστηριότητες που απαιτούν υψηλότερα 

επίπεδα κινητικών δεξιοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτούς 

τους τομείς (Stodden, Langendorfer & Roberton, 2009). Ωστόσο, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις από τους επαγγελματίες που ασχολούνται 

με την αποκατάσταση, για τη σωματική, την κινητική και την ψυχοκοινωνική τους 
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ανάπτυξη, καθώς και από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σωματική τους 

άσκηση και τον αθλητισμό, καθώς δεξιότητες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις 

οπτικές πληροφορίες είναι πιθανόν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν 

σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που ενδεχομένως επηρεάζει την κοινωνική προσαρμογή 

των ατόμων με οπτική αναπηρία (Salleh & Khalim, 2010). Το γεγονός αυτό καλό θα είναι 

να ληφθεί υπόψη από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση ατόμων 

με οπτική αναπηρία, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις ή αποθάρρυνση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία σχετικά με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. 

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές αθλητικές δραστηριότητες που είναι 

προσαρμοσμένες στην οπτική αναπηρία και τα άτομα με οπτική αναπηρία συμμετέχουν 

ενεργά. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν το γκολφ, τον στίβο, την ποδηλασία, το 

τζούντο, το ποδόσφαιρο, την κωπηλασία, την ιστιοπλοΐα, την κολύμβηση, ενώ 

παρουσιάζονται πολλά οφέλη στην υγεία, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο, μέσα και 

από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητές αναψυχής (Chen & Lin, 2011). Επίσης, η 

εμφάνιση νέων τεχνολογιών έφεραν την εμφάνιση νέων αθλητικών - διαδραστικών 

παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων για άτομα με μειωμένη όραση, με τη μορφή 

προσομοίωσης (Morelli, 2011· Morelli, Foley, Lieberman & Folmer, 2011). 

Ο αθλητισμός, μέσα από ομαδικά αθλήματα, που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην 

οπτική αναπηρία, όπως για παράδειγμα το Goalball, διδάσκει στα άτομα με οπτική 

αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στη λήψη αποφάσεων, να είναι σε θέση να πράττουν με και 

χωρίς τους άλλους, αναπτύσσοντας έτσι συγχρόνως τη συνεργασία, αλλά και την 

ανεξαρτησία τους από τους άλλους (Martin, 2017· Movahedi et al., 2011). Επιπλέον, 

ερευνητικά δεδομένα αναφέρονται σε επίδραση στην ψυχολογική ευεξία και τις 

κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της ενασχόλησής τους με 

τον αθλητισμό. Ακόμη, καταγράφονται θετικές επιδράσεις στην αυτονομία, στις κινητικές 
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δεξιότητες και στον χρόνο αντίδρασης (Di Cagno et al., 2013· Karakaya, Aki & Ergun, 

2009· Silva, Pereira, Deprá & Gorla, 2010). Η σωματική άσκηση ευνοεί την κοινωνική 

συναναστροφή, έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις με τους ανθρώπους και την κοινωνική 

ενσωμάτωση, την κοινωνικοποίηση, τα κίνητρα και την επιθυμία να ξεπεραστούν οι 

δυσκολίες, που συνδέονται με την οπτική αναπηρία (Movahedi et al., 2011), ενώ αυξάνει 

την αυτοεκτίμηση και διάφορες κοινωνικές δεξιότητες (Auxter, Pyfe & Huettig, 1997). 

Ακόμη, δεδομένου ότι, η οπτική αναπηρία σχετίζεται με αυξημένο αίσθημα 

ανησυχίας (Brunes, Hansen & Heir, 2019) και ότι τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα 

ενδεχομένως παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητικά ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά (Imai, Kurihara, Kimura, Tanaka & Sanada, 2020), η σωματική άσκηση 

ενδεχομένως να προσφέρει οφέλη τόσο στον κινητικό, όσο και στον ψυχοκοινωνικό 

τομέα. Ειδικότερα, η ενασχόληση των ατόμων με οπτική αναπηρία με τη σωματική 

άσκηση και τον αθλητισμό έχει θετική επίδραση τόσο στον κινητικό τομέα, όσο και στην 

αυτονομία, στην ανεξαρτησία, και στα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά (Holbrook & 

Koenig, 2000· Scholl, 1986). Η επίδραση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά αναφέρεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

1.6 Υποστηρικτική τεχνολογία – υποστηρικτικές συσκευές και αυτόνομη κίνηση 

 

Ως υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός 

που χρησιμοποιείται με σκοπό να διατηρήσει, να βελτιώσει, αλλά και να αναπτύξει τις 

λειτουργικές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία (Golden, 1998; Behrmann, 1995· Kelly, 

2009). Η χρήση της τεχνολογίας στην επιστήμη της Ειδικής Αγωγής έχει εμφανιστεί λίγο 

πριν από τη δεκαετία του 1990 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο, "The Technology - Related Assistance for Individuals with 
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Disabilities Act, 1988" (Morrissey & Silverstein, 1989) και συνεχίζει να εξελίσσεται 

σημαντικά μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε να εισέρχεται στην τάξη σε όλα τα επίπεδα, ως 

εργαλείο για τους ειδικούς παιδαγωγούς, για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την 

παροχή οδηγιών, καθώς και για την καθολική πρόσβαση και τη συμμετοχή των μαθητών 

στη μάθηση (Behrmann, 1995). Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας έχει 

παρουσιάσει θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να έχει 

θετική επίδραση στον περιορισμό της εξάρτησης από άλλα άτομα σε όλη τη διάρκεια της 

ημέρας. Ειδικότερα, τα άτομα με αναπηρία, που δεν χρησιμοποιούν υποστηρικτική 

τεχνολογία, λαμβάνουν περισσότερες από τέσσερις ώρες βοήθειας ανά εβδομάδα από 

κάποιο άλλο άτομο, σε σύγκριση με τα άτομα που χρησιμοποιούν υποστηρικτική 

τεχνολογία (Hoenig, Taylor & Sloan, 2003). Συγχρόνως, η χρήση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας συνδέεται με την απασχολησιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(McDonnall & Crudden, 2009). 

Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι μια από τις πολλές δυνατότητες που είναι 

απαραίτητες να παρέχονται στα άτομα με αναπηρία. Μπορεί να δημιουργήσει 

ευνοϊκότερες συνθήκες αλληλεπίδρασης του ατόμου με οπτική αναπηρία με το περιβάλλον 

και να ενισχύσει την αυτονομία του (Cook & Polgar, 2014). Η υποστηρικτική τεχνολογία 

και οι υποστηρικτικές συσκευές για τα άτομα με οπτική αναπηρία αποσκοπούν στο να 

καταστήσουν προσβάσιμο το διαθέσιμο υλικό και να βελτιώσουν την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό τους στον χώρο (Cecelja, Garaj, Hunaiti & Balachandran, 2006· Sharma, 

Nalwa, Choudhury, Satapathy & Kumar, 2017· Velázquez et al., 2018). Κάθε υλικό, 

μέθοδος, μέσο, στρατηγική και υπηρεσία που έχει ως σκοπό να αναπτύξει, να βελτιώσει ή 

να διατηρήσει τις λειτουργικές δεξιότητες των ατόμων με οπτική αναπηρία, ώστε να 

αναπτύξουν την αυτονομία, την ανεξαρτησία, τη διασφάλιση ποιητικής ζωής και την 
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κοινωνική ενσωμάτωση, νοείται ως υποστηρικτική τεχνολογία (Cook & Hussey, 2002· 

Cook & Polgar, 2014). 

Τα κύρια προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι η έλλειψη προοπτικής, η γνώση - αντίληψη του περιβάλλοντος και η 

πρόσβαση σε αισθητηριακές πληροφορίες για την κίνηση και τον προσανατολισμό τους 

στον χώρο (Golledge, Marston & Costanzo, 1997). Τα προβλήματα αυτά συχνά οδηγούν 

σε μικρότερης συχνότητας αυτόνομη κίνηση, μικρότερη συμμετοχή σε ταξίδια και σε 

δραστηριότητες εκτός σπιτιού, γεγονός που επηρεάζει τις δραστηριότητες 

παραγωγικότητας, απασχόλησης, αναψυχής και ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Η αυτόνομη κίνηση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητά τους, τόσο τα άτομα 

με ολική απώλεια όρασης, όσο και άτομα με μειωμένη όραση (Golledge, 1993· Marston & 

Golledge, 2003). H ραγδαία ταχύτητα της τεχνολογικής ανάπτυξης, ειδικά την τελευταία 

δεκαετία του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 

εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας και 

υποστηρικτικών συσκευών (Kelly, 2009· Kelly & Smith, 2011· Silman, Yaratan & 

Karanfiller, 2017). Η απογραφή σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία και τις 

υποστηρικτικές συσκευές κινητικότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία κατέγραψε 146 

συστήματα και συσκευές (Roentgen, Gelderblom, Soede & De Witte, 2008). Ωστόσο, 

καμία μορφή υποστηρικτικής τεχνολογίας δεν ενσωματώνει όλες τις τεχνολογικές 

καινοτομίες σε ένα ενιαίο σύστημα (Giudice & Legge, 2008). 

Για την υποστήριξη της ικανότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία να 

μετακινούνται με ασφάλεια και με αυτονομία, χρησιμοποιούνται διάφορα είδη 

υποστηρικτικής τεχνολογίας και υποστηρικτικές συσκευές (Farmer & Smith, 1997). Το 

λευκό μπαστούνι, που χρησιμοποιείται ευρέως από τα άτομα με οπτική αναπηρία, από 
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μόνο του δεν επαρκεί για την κινητικότητα, καθώς ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει 

στρατηγικές για τη χρήση του και να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Επιπλέον, το λευκό 

μπαστούνι παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η μειωμένη ικανότητα 

για διάκριση αντικείμενων, η περιορισμένη ικανότητα αντίληψης της προβολής 

αντικειμένων και των επιφανειών και η απουσία προστασίας σε ενδεχόμενη σύγκρουση με 

εμπόδια, στα οποία εκτίθεται το πάνω μέρος του σώματος των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Blasch, Wiener & Welsh, 1997· Farmer & Smith, 1997).  

To Παγκόσμιο Συστήμα Εντοπισμού (GPS), που άρχισε να εισάγεται στα 

υπολογιστικά συστήματα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, συνέβαλε στην εμφάνιση ενός 

νέου τύπου υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη της αυτόνομης κίνησης με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Τα καινοτόμα ηλεκτρονικά 

βοηθήματα που αφορούν την κινητικότητα και τον προσανατολισμό στον χώρο για τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, ενσωματώνουν τεχνολογίες και πλοηγούς με GPS που 

χρησιμοποιούν ασύρματη συνδεσιμότητα και πολλαπλούς τρόπους εισαγωγής και 

εξαγωγής δεδομένων, για την ενίσχυση της αυτόνομης κίνησης (Baldwin, 2003· Farmer & 

Smith, 1997· Fruchterman, 2003· Gill, 2005). Επίσης, διάφορες συσκευές και λογισμικά 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες συνδεσιμότητας, όπως τα Smarthphones, το Bluetooth, τους 

αισθητήρες υπέρυθρων και τους αισθητήρες υπερήχων με θετικά αποτελέσματα στην 

αποφυγή εμποδίων κατά την κίνηση. Ο στόχος αυτών των συσκευών είναι να 

αποφεύγονται τα εμπόδια που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα και να προστατεύεται, τόσο 

το κάτω, όσο και το άνω μέρος τους σώματος του χρήστη, μέσα από την προεπισκόπηση 

της διαδρομής και την καθοδήγησή του από τα υπολογιστικά συστήματα και τις 

τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα συστήματα αυτά, μέσα από διάφορους 

τρόπους, όπως η ηχητική προειδοποίηση, παρέχουν στον χρήστη καθοδήγηση και 

ανατροφοδότηση, την οποία δεν μπορεί να λάβει μόνο με το λευκό μπαστούνι (Abreu, 
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Codina, Toledo & Suárez, 2020). Μια μορφή υποστηρικτικής συσκευής για την 

κινητικότητα, που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, είναι ο πλοηγός Drone, με καλύτερα 

αποτελέσματα στην πλοήγηση από τους ηχητικούς πλοηγούς για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία (Avila Soto et al., 2017).  

Αν και καταγράφηκαν 146 υποστηρικτικά συστήματα και συσκευές κινητικότητας 

(Roentgen et al., 2008), δεν υπάρχει κανένα εμπορικό προϊόν που ενσωματώνει όλες τις 

τεχνολογικές καινοτομίες σε ένα ενιαίο σύστημα (Giudice & Legge, 2008). Επίσης, 

παρόλο που η υποστηρικτική τεχνολογία και οι υπηρεσίες αποκατάστασης αυξάνουν την 

ανεξαρτησία, τη λειτουργικότητα και βελτιώνουν την εμπειρία της κίνησης μέσα στη πόλη 

(Branch et al., 1989· Salive et al., 1994), περιορίζοντας τα αισθήματα ανησυχίας των 

ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αυτόνομη κίνηση σε άγνωστα περιβάλλοντα 

(Jacobson, 1993), ορισμένα άτομα με οπτική αναπηρία δεν χρησιμοποιούν συσκευές 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως το λευκό μπαστούνι, καθώς τα χαρακτηρίζουν ως 

αρνητικό παράγοντα ετικετοποίησης (Schillmeier, 2008· Saur, Hansen, Jansen & Heir, 

2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων 

με οπτική αναπηρία, ειδικότερα στην αυτοεκτίμηση και στο κέντρο ελέγχου, καθώς και 

στην επίδραση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε αυτά τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά.  

 

2. Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία  

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία που έχουν προσαρμοστεί πλήρως με τη φύση της 

αναπηρίας τους, αισθάνονται άνετα με τον εαυτό τους και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 

ως μια συνθέτη προσωπικότητα με την απώλεια της όρασης να αποτελεί μια πτυχή αυτής. 

Αντίθετα, όταν τα άτομα με οπτική αναπηρία βρίσκονται σε αρχικά στάδια προσαρμογής 

αναφορικά με την οπτική αναπηρία, έχουν αρνητικά συναισθήματα και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση (Tuttle & Tuttle, 2004). Η οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον, καθώς και οι 

εμπλεκόμενοι επαγγελματίες στη διαδικασία αποκατάστασης του ατόμου με οπτική 

αναπηρία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του ατόμου σε αυτή την 

κατάσταση. Η επιτυχής προσαρμογή μπορεί να έχει επίδραση στη λειτουργικότητα και στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση από τη ζωή 

(Horowitz & Reinhardt, 1998). Ακόμη, η προσαρμογή ορίζεται από την αποδοχή της 

υπάρχουσας κατάστασης και τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών από το ίδιο το 

άτομο για επιτυχή προσαρμογή (Acton, 1976). Επομένως, μεταξύ των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, παρουσιάζονται συχνά διαφορετικές ψυχοκοινωνικές προσαρμογές στην 

αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004). 
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Στην έρευνα των Tolman, Hill, Kleinschmidt & Gregg (2005) μελετήθηκε η 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην απώλεια όρασης σε ηλικιωμένους με οπτική αναπηρία. 

Αναφέρεται ότι όσοι από τους συμμετέχοντες αναφέρουν ανεπαρκή προσαρμογή στην 

απώλεια όρασης, παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις 

από τα άτομα που ανέφεραν μεγαλύτερη προσαρμογή στην απώλεια όρασης. Οι 

ηλικιωμένοι με οπτική αναπηρία που αναφέρουν καλύτερη προσαρμογή στην οπτική 

αναπηρία, είναι λιγότερο πιθανό να διαγνωστούν με κάποιας μορφής ψυχολογική ασθένεια 

(Cherry, Keller & Dudley, 1991). Η απώλεια της ανεξαρτησίας μπορεί να επηρεάσει το 

άτομο ψυχολογικά και να εμφανίσει μειωμένη αυτοεκτίμηση (Gallagher & Jackson, 2012· 

Horowitz, Brennan & Reinhardt, 2005a· Horowitz, Reinhardt & Kennedy, 2005b· Kenyon, 

Rafferty & Lyons, 2003). Επίσης, όταν επαναλαμβανόμενα αποφεύγονται φαινομενικά 

δύσκολες δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκδηλωθούν 

αισθήματα απογοήτευσης, είναι πιθανό να προκύψει έλλειψη ελέγχου των γεγονότων 

εξαιτίας μιας συσσώρευσης τέτοιων εμπειριών (Roe & Webster, 2002).  

Πολλά άτομα με οπτική αναπηρία περιγράφονται ως άτομα με χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης, με παθητικό τρόπο ζωής, αβέβαια και με μια «μαθημένη ανικανότητα - 

παθητικότητα» (Harrell & Strauss, 1986). Η εστίαση στην αισιοδοξία, την αυτοεκτίμηση 

και την κοινωνική λειτουργία των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι σημαντική στην 

πρόληψη αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων και στην προώθηση της ικανοποίησης από 

τη ζωή ενώ καλό είναι να αποτελεί μέρος των πρακτικών αποκατάστασης (Kurtović & 

Ivančić, 2019). Επιπλέον, η προσαρμογή του ατόμου στην αναπηρία και γενικότερα σε 

νέες συνθήκες, συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, καθώς προσαρμόζεται στις 

εσωτερικές αλλαγές και στις κοινωνικο-συναισθηματικές του ανησυχίες (Bishop, 2001). Η 

κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα αλλαγής της αντίληψης για την 

αναπηρία από το ίδιο το άτομο με αναπηρία (Jang et. al., 2003· Jang, Mortimer, Haley & 
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Graves, 2004), επομένως θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα 

και τις κοινωνικές δραστηριότητες με πιθανή θετική επίδραση στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως για παράδειγμα ο αθλητισμός που 

αναφέρεται παρακάτω.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά συγκεκριμένα στην αυτοεκτίμηση 

και στο κέντρο ελέγχου στα άτομα με οπτική αναπηρία. 

 

2.1 Η αυτοεκτίμηση  

 

Ο όρος αυτοεκτίμηση μπορεί να περιλαμβάνει την αίσθηση της αξίας ενός ατόμου, 

ενώ συνδέεται και με την ψυχολογική του ευεξία (Olsen, Olsen, Breckler & Wiggins, 

2008). Το άτομο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ικανό σε τομείς στους οποίους 

φιλοδοξεί να υπερέχει, συνήθως παρουσιάζει θετική αυτοεκτίμηση (Harter, 1993· 

Rosenberg, 1986). 

Σχετικά με τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης, οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε 

υψηλά και χαμηλά επίπεδα και ο κάθε τύπος μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα την παρούσα, 

αλλά και τη μελλοντική ζωή των ατόμων. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να σχετίζεται 

με τις αποτυχίες της ζωής και να είναι αίτιο πολλών από τις ανάρμοστες ή δυσάρεστες 

συμπεριφορές και καταστάσεις προς το άτομο, κάτι που επηρεάζει συγχρόνως και την 

ικανοποίηση από τη ζωή του (Hoyle, Kernis, Leary & Baldwin, 2019· Leary & 

MacDonald, 2003· MacDonald & Leary, 2012). Από την άλλη πλευρά, η υψηλή 

αυτοεκτίμηση σχετίζεται με θετικά χαρακτηριστικά όπως η πρωτοβουλία, ο χειρισμός των 

προβλημάτων με επιδεξιότητα, η ευτυχία, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η αντοχή στις 

προκλήσεις και στις αποτυχίες. Επιπλέον, η αυτοεκτίμηση αποτελεί αποτελεσματικό 
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παράγοντα για τον προσδιορισμό του τρόπου ζωής, της ψυχικής και της συναισθηματικής 

ευημερίας των ατόμων (Weare, 2013).  

Ειδικότερα, η αυτοεκτίμηση αξιολογήθηκε ως μία από τις πέντε πρωταρχικές 

ανάγκες στην ιεραρχία των ανθρώπινων ανάγων (Maslow, 2013) και διαδραματίζει βασικό 

ρόλο στην ψυχική και στη συναισθηματική υγεία (Weare, 2013). H αυτοεκτίμηση του 

ατόμου θεωρείται ως μέρος της αυτο-εικόνας του και μάλιστα συνδέεται με την 

αντιλαμβανόμενη ειδυλλιακή εικόνα που έχει το άτομο στο μυαλό του. Ωστόσο, το άτομο 

διαχωρίζει την έννοια μεταξύ της αυτο-εικόνας και του ιδανικού εαυτού, συσχετίζοντας 

την αντιλαμβανομένη εικόνα του εαυτού και την ιδανική εικόνα αρνητικά με την 

αυτοεκτίμηση. Έτσι, όσο περισσότερο το άτομο ενδιαφέρεται για αυτή τη διαφορά, τότε 

πιθανότατα θα είναι και χαμηλότερη η αυτοεκτίμησή του. Επίσης, θεωρείται πιθανό να 

υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση σε μια κατάσταση, αλλά υψηλή σε μια άλλη (Lawrence, 

2006).  

Πολλές ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι όμοιες με εκείνες των 

ατόμων χωρίς οπτική αναπηρία, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες που διαφοροποιούνται ως 

προς τη φύση ή το μέσο υλοποίησής τους. Η διαφοροποίηση αυτή έχει αρνητική επίδραση 

στην αυτοεκτίμηση του ατόμου με οπτική αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Επιπροσθέτως, η διαδικασία προσαρμογής αφορά την αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον που το περιβάλλει (Arkoff, 1968), ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά της 

επιτυχούς προσαρμογής είναι και η αυτοεκτίμηση. Η προσαρμογή ορίζεται από την 

αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης και τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών από το 

ίδιο το άτομο για την επίτευξη της προσαρμογής (Acton, 1976). Το άτομο με οπτική 

αναπηρία μπορεί να είναι αυτόνομο και λειτουργικό μέσα από ορισμένες στρατηγικές 

(Scholl, 1986). Στη διαδικασία προσαρμογής του ατόμου σε αυτή τη κατάσταση, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς 
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και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες στη διαδικασία αποκατάστασης του ατόμου με οπτική 

αναπηρία. Τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσιάζουν συχνά διαφορετικές προσαρμογές 

στις ψυχοκοινωνικές προσαρμογές στην οπτική αναπηρία από τα άτομα με ολική 

τύφλωση, καθώς εξαιτίας της υπολειπομένης όρασης, η οπτική αναπηρία μπορεί να μην 

είναι εμφανής. Το γεγονός αυτό μπορεί να φέρει το άτομο αντιμέτωπο με καταστάσεις που 

θα νιώσει ντροπή ή αμηχανία, με αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή του (Tuttle & 

Tuttle, 2004).  

Ενδεχομένως, η διαδικασία προσαρμογής να απαιτεί ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες έχουν θετική επίδραση και στην αυτοεκτίμηση (Branden, 2001). 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία, που έχουν προσαρμοστεί πλήρως με τη φύση της 

αναπηρίας τους, αισθάνονται άνετα με τον εαυτό τους και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 

ως μια συνθέτη προσωπικότητα με ποίκιλα χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων αποτελεί η 

απώλεια της όρασης. Αντίθετα, όταν τα άτομα με οπτική αναπηρία βρίσκονται στα αρχικά 

στάδια προσαρμογής αναφορικά με την οπτική αναπηρία, έχουν αρνητικά συναισθήματα 

και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Tuttle & Tuttle, 2004). Τα άτομα, στα οποία η οπτική 

αναπηρία εμφανίστηκε εκ γενετής, εμφανίζουν ενδεχομένως καλύτερη προσαρμογή στην 

αναπηρία και υψηλότερη αυτοεκτίμηση, από τα άτομα με επίκτητη οπτική αναπηρία. Στην 

έρευνα του Papadopoulos (2014), η χρονική στιγμή της απώλειας της όρασης αποτέλεσε 

σημαντικό δείκτη πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Επίσης, 

η αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική αναπηρία επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις 

τους με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, ενώ οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα 

των ίδιων των ατόμων για τον εαυτό τους επηρεάζουν την απόδοσή τους σε διάφορες 

παραμέτρους (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Σχετικά με το φύλο και την αυτοεκτίμηση, οι γυναίκες με οπτική αναπηρία 

έρχονται αντιμέτωπες συγχρόνως με τις κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν και για το 
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γυναικείο φύλο και για τα άτομα με αναπηρία. Για αυτόν τον λόγο, συνίσταται η 

στοχευμένη παρέμβαση από τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την αποκατάσταση 

ατόμων με οπτική αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της ανεξαρτησίας και της 

αυτοεκτίμησής τους (Rosenblum, 2001). Στους άνδρες με οπτική αναπηρία μπορεί να 

παρατηρηθεί αρνητική επίδραση στα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά, λόγω των 

προσδοκιών και των αντιλήψεων που επικρατούν με βάση το ανδρικό φύλο (Warnke & 

Bender, 2001). Ακόμη, σε νεαρότερα άτομα η αυτοεκτίμηση παρουσιάζεται χαμηλότερη 

μεταξύ των κοριτσιών με οπτική αναπηρία σε σχέση με τα κορίτσια χωρίς οπτική 

αναπηρία, ενώ αντίστοιχη διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των νεαρών αγοριών 

(Huurre & Aro, 1998). 

Ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας μπορεί να αποτελεί ένα παράγοντα για τον 

προσδιορισμό της αυτοεκτίμησης, καθώς μέτρια ή χαμηλή αυτοεκτίμηση παρατηρείται 

κυρίως στα άτομα με ολική απώλεια της όρασης (Bowen, 2010). Αντίθετα, η κατάσταση 

της όρασης παρουσιάζεται ως δείκτης πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, με τα άτομα με μειωμένη όραση να εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές στην 

αυτοεκτίμηση από τα άτομα με νομική τύφλωση (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et 

al., 2013). Παρουσιάζονται διαφορετικά αποτελέσματα στη βιβλιογραφία, για αυτόν τον 

λόγο γίνεται περεταίρω διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην κατάσταση όρασης και τα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία στην παρούσα 

ερευνητική εργασία. 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικονομική κατάσταση και 

η αυτόνομη κίνηση δεν ήταν σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης 

(Papadopoulos et al., 2013), ενώ η κατάσταση απασχολισμότητας, η αυτόνομη κίνηση 

(Papadopoulos et al., 2014) και το εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν σημαντικοί δείκτες 

πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2014). 
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Υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης παρουσιάζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία 

αναφέρουν ότι λαμβάνουν κάποιου είδους βοήθεια από άλλους με μικρότερη συχνότητα 

για την εκτέλεση δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με τα άτομα που λαμβάνουν βοήθεια με 

μεγάλη συχνότητα, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Beach, Robinet & 

Hakim-Larson, 1995). 

Οι μελέτες δείχνουν ότι η αυτοεκτίμηση, καθώς και το κέντρο ελέγχου, που 

αναλύεται ειδικότερα στη συνέχεια του κεφαλαίου, είναι μεταξύ των ψυχοκοινωνικών 

χαρακτηριστικών που μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στη βελτίωση 

της ικανοποίησης από τη ζωή. Γενικότερα, η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην αξία του 

ατόμου, στην αποδοχή του εαυτού του και διαδραματίζει αποτελεσματικό ρόλο στην 

προσαρμογή του ατόμου, αναδεικνύοντας τη σημασία της αυτοεκτίμησης στην 

αυτογνωσία του (Brockner & Hulton, 1978· Robberson & Rogers, 1988). Πρόκειται για 

μια περίπλοκη και γενική έννοια που βασίζεται στην εκτίμηση του εαυτού του ατόμου, με 

βάση την προσωπική απόδοση και τις κρίσεις των άλλων (Kernis, 2005). Επισημαίνεται 

από τους ερευνητές η σημαντικότητα της αξιολόγησης και της έγκυρης παρέμβασης στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση, που είναι σημαντικοί παράγοντες 

στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην κοινωνική προσαρμογή των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, ιδιαίτερα κατά τη νεαρή ηλικία (Cardinali & D'Allura, 2001· Raver & Drash, 

1988· Roy & MacKay, 2002· Sacks & Gaylord-Ross, 1989). Έτσι, οι επαγγελματίες που 

σχετίζονται με την αποκατάσταση ατόμων με οπτική αναπηρία μπορούν να επέμβουν 

έγκαιρα και να περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ψυχοκοινωνικών 

χαρακτηριστικών στην ενήλικη ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

 

 



[37] 

2.2 Το κέντρο ελέγχου  

 

Το κέντρο ελέγχου ορίζεται ως η εμπιστοσύνη και η πίστη του ατόμου στον έλεγχο 

των προσωπικών επιδιώξεων (McClun & Merrell, 1988) και διακρίνεται σε εξωτερικό ή 

εσωτερικό κέντρο ελέγχου. Τα άτομα με εσωτερική αίσθηση του ελέγχου φαίνεται ότι τα 

καταφέρνουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε δύσκολες καταστάσεις (Fonagy, Steele, Steele, 

Higgitt & Target, 1994) και θεωρούν ότι τα γεγονότα είναι οι συνέπειες των πράξεων και 

των αποφάσεών τους. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι με εξωτερικό κέντρο ελέγχου 

πιστεύουν ότι οι συνέπειες της συμπεριφοράς τους καθορίζονται από τη μοίρα και το 

πεπρωμένο (Phares, 1976· Rotter, 1966). Τα άτομα με εσωτερικό κέντρο ελέγχου λοιπόν, 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους συμπεριφορά, παίρνουν θέση ενεργά στον 

σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα των 

δικών τους προσπαθειών. Τα άτομα με εξωτερικό κέντρο ελέγχου τείνουν να κατηγορούν 

τα γεγονότα, τους εξωτερικούς παράγοντες και θεωρούν τους εαυτούς τους ανίσχυρους 

απέναντι στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν, με την έκβαση της κατάστασης να γίνεται 

αντιληπτή ως μια κατάσταση έξω από την επιρροή τους (Webster & Roe, 1998).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορισμένα άτομα με οπτική αναπηρία περιγράφονται 

ως άτομα με παθητικό τρόπο ζωής, αβέβαια, και με στοιχεία μιας "μαθημένης 

ανικανότητας" (Harrell & Strauss, 1986). Όταν αποφεύγονται φαινομενικά δύσκολες 

δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκδηλωθούν δυσάρεστα 

αισθήματα και αισθήματα απογοήτευσης, είναι πιθανό να προκύψει η έλλειψη ελέγχου 

των γεγονότων εξαιτίας μιας συσσώρευσης τέτοιων εμπειριών (Roe & Webster, 2002). 

Το κέντρο ελέγχου μπορεί να οριστεί ως η αντίληψη του ατόμου για την έκβαση 

των γεγονότων, αναφορικά με τον βαθμό που καθορίζονται εσωτερικά από τη δική του 

συμπεριφορά, έναντι του εξωτερικού ελέγχου όπου βασικό ρόλο παίζει ο παράγοντας της 
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τύχης (O'Brien, 2004). Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο των γεγονότων 

και είναι υπεύθυνα για τα αποτελέσματα και την έκβαση της κατάστασης, 

χαρακτηρίζονται με εσωτερικό κέντρο ελέγχου, αντίθετα εάν πιστεύουν ότι ο έλεγχος των 

γεγονότων της ζωής τους, οφείλεται σε δυνάμεις εκτός της σφαίρας επιρροής και του 

ελέγχου τους, όπως η τύχη ή η μοίρα, χαρακτηρίζονται με εξωτερικό κέντρο ελέγχου. 

Επομένως, το κέντρο ελέγχου αναφέρεται στον βαθμό, στον οποίο τα άτομα πιστεύουν ότι 

μπορούν να ελέγξουν τα γεγονότα που τους επηρεάζουν (Adeoye & Emeke, 2010· Rotter, 

1966). Επίσης, τα άτομα με εσωτερικό κέντρο ελέγχου πιστεύουν ότι διάφορα γεγονότα 

στη ζωή τους είναι τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς και των ενεργειών τους, ενώ 

άτομα που έχουν εξωτερικό κέντρο ελέγχου πιστεύουν ότι ενδεχομένως η μοίρα και άλλα 

άτομα, εκτός από τους ίδιους, καθορίζουν διάφορα γεγονότα στη ζωή τους (Rotter, 1966).  

Από τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε το κέντρο ελέγχου σε άτομα με 

οπτική αναπηρία, φάνηκε ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν εξωτερικό 

κέντρο ελέγχου (Roy & MacKay, 2002), καθώς ενδεχομένως τα άτομα με οπτική 

αναπηρία αισθάνονται σε μικρότερο βαθμό ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και 

αισθάνονται ότι το περιβάλλον έχει μεγαλύτερο έλεγχο στις συνθήκες ζωής τους από τα 

ίδια τα άτομα (Tuttle & Tuttle, 2004).  

Σχετικά με το φύλο και το κέντρο ελέγχου, σε προηγούμενη έρευνα έχει 

καταγραφεί κάποια τάση για εξωτερικό κέντρο ελέγχου στις γυναίκες με οπτική αναπηρία, 

χωρίς ωστόσο στατιστικά σημαντικές διαφορές (Roy & MacKay, 2002), σύμφωνα και με 

το παράδειγμα της τάσης που καταγράφηκε αρχικά (Rotter, 1966). Ωστόσο, στην έρευνα 

του Papadopoulos (2014), το φύλο δεν αποτέλεσε σημαντικό δείκτη πρόβλεψης του 

κέντρου ελέγχου. 

Η έλλειψη ελέγχου των γεγονότων μπορεί να προκύψει από μια συσσώρευση 

εμπειριών όταν αποφεύγονται φαινομενικά δύσκολες δραστηριότητες, στις οποίες είναι 
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πιθανόν να εκδηλωθούν αισθήματα άγχους ή απογοήτευσης κατά τη διεκπεραίωση τους 

(Roe & Webster, 2002). Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα άτομα με οπτική αναπηρία 

περιγράφονται ως άτομα παθητικά, με ένα αίσθημα "μαθημένης ανικανότητας" ή αβέβαια 

(Harrell & Strauss, 1986). Επομένως, οι επαγγελματίες αποκατάστασης ατόμων με οπτική 

αναπηρία καλό θα είναι να επεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις για να αποφευχθεί η 

αποτυχία ή να τίθενται ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι στόχοι, σταδιακά αυξανόμενοι, έτσι 

ώστε οι προσδοκίες να μην μειώνονται, αλλά να αυξάνονται ομαλά και να αποφεύγεται η 

διατάραξη του κέντρου ελέγχου.  

Σημαντικός δείκτης πρόγνωσης του κέντρου ελέγχου για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία ήταν η κατάσταση όρασης (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013), 

όπου τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου 

σε σχέση με τα άτομα με νομική τύφλωση, που παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου. Ακόμη, δείκτης πρόγνωσης του κέντρου ελέγχου ήταν η χρονική στιγμή 

της απώλειας της όρασης, όπου τα άτομα των οποίων η οπτική αναπηρία είχε 

παρουσιαστεί εκ γενετής, είχαν χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, σε σχέση με τα 

άτομα που η οπτική αναπηρία ήταν επίκτητη και παρουσίαζαν χαμηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου (Papadopoulos, 2014). Το κέντρο ελέγχου σχετίζεται αρνητικά με την 

αυτοεκτίμηση, καθώς τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερες 

τιμές στο κέντρο ελέγχου, είχαν την τάση να έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση 

(Papadopoulos et al., 2014). Επίσης, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος ενός ατόμου είναι ένας 

ισχυρός προγνωστικός παράγοντας συμπεριφοράς, συναισθημάτων, κινήτρων, επιδόσεων, 

επιτυχίας και αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ζωής του (Skinner, Wellborn & Connell, 

1990). Τα άτομα με υψηλά επίπεδα εσωτερικού κέντρου ελέγχου σχετίζονται σημαντικά 

με την ακαδημαϊκή επιτυχία (Gizir & Aydin, 2009). Το κέντρο ελέγχου σχετίζεται και με 

την απασχολησιμότητα, καθώς τα άτομα με οπτική αναπηρία τα οποία εργάζονταν 



[40] 

παρουσιάζουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου σε σχέση με τα άτομα με οπτική αναπηρία που 

δεν εργάζονται (McDonnall & Crudden, 2009). Στην έρευνα του Papadopoulos (2014), 

συμπεριλήφθηκε η εργασιακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται ως σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης σου 

κέντρου ελέγχου.  

Επιπροσθέτως, η ικανότητα αυτόνομης κίνησης παρουσιάζεται ως δείκτης 

πρόγνωσης του κέντρου ελέγχου. Τα άτομα που κινούνταν αυτόνομα παρουσίασαν 

χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2014· 

Papadopoulos et al., 2013), ενώ τα άτομα που έχουν μέτρια ικανότητα αυτόνομης κίνησης 

είχαν υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. Αντίθετα, σε παλαιότερη έρευνα δεν 

καταγράφηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής σχέσης ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση 

και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως το κέντρο ελέγχου (Alan Beggs, 1992). Στο 

επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτικότερη σύνδεση της αυτόνομης κίνησης με το κέντρο 

ελέγχου. 

 

2.3 Η επίδραση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία  

 

Τα αθλήματα και η σωματική άσκηση επιδρούν στις ψυχολογικές διεργασίες των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, ενώ ο παθητικός - καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνει τον 

κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθολογιών υγείας (Boffoli et al., 2011· Lieberman et al., 

2010). Η σωματική άσκηση είναι ένας τρόπος ανάπτυξης τόσο των κινητικών, όσο και των 

ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων με οπτική αναπηρία (Shapiro et al., 2005), 

ωστόσο τα άτομα με οπτική αναπηρία τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής 
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δραστηριότητας από τους συνομήλικο τους με σωματικές και χρόνιες αναπηρίες 

(Longmuir & Bar-Or, 2000).  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια και φραγμούς, 

που οφείλονται στον φόβο να μην γελοιοποιηθούν και τα αποθαρρύνουν από τις αθλητικές 

δραστηριότητες και τη σωματική άσκηση (Morelli, Folmer, Folley & Lieberman, 2011· 

Lieberman & McHugh, 2001· Shapiro et al., 2005· Stuart, Lieberman & Hand, 2006). 

Παράλληλα, στα άτομα με οπτική αναπηρία είναι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος 

χρόνος για τις κοινωνικές δεξιότητες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική 

πληροφορία, για να αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, επειδή απουσιάζει η οπτική 

πληροφορία, γεγονός που ενδεχομένως επηρεάζει και την κοινωνική προσαρμογή τους 

(Salleh & Khalim, 2010). Έτσι, τα άτομα που ασχολούνται με τη σωματική άσκηση – 

εκγύμναση των ατόμων με οπτική αναπηρία καλό θα είναι να λαμβάνουν υπόψη τη 

χρονική αυτή καθυστέρηση. Ακόμη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την 

αποκατάσταση των ατόμων με οπτική αναπηρία θα μπορούσαν να εκπαιδεύουν και να 

ενθαρρύνουν τα άτομα προς έναν ενεργητικό τρόπο ζωής και προς τη σωματική άσκηση, 

προκειμένου να αποκτήσει το άτομο με οπτική αναπηρία τα αναμενόμενα οφέλη, τα οποία 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Auxter et al., 1997· Martens, 1988· Movahedi et al., 2011· 

Qasim et al., 2014). 

Η απόκτηση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων από τα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι μια συνεχής διαδικασία, δύσκολη, που μπορεί να διαρκέσει, ακόμη και για 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (Sacks, Kekelis & Gaylord-Ross, 1992). 

Γνωρίσματα που διακρίνουν τα ώριμα κοινωνικά όντα και περιλαμβάνουν τη συνεργασία, 

την ανεξαρτησία, την πρόβλεψη, τη μετριοπάθεια, τη θετική προσέγγιση, την ανάληψη 

ευθύνης και την αίσθηση του χιούμορ (Britton & Winans, 1958· Weitzman, 1949), μπορεί 
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να καλλιεργηθούν μέσα από την ενασχόληση του ατόμου με τον οργανωμένο αθλητισμό 

(Martens, 1988). 

Υπάρχει συσχέτιση της απώλειας της όρασης με την απώλεια της ανεξαρτησίας 

(Berndtsson, 2000· Old, 1996). Αυτή η απώλεια έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην 

ποιότητα ζωής, τη μείωση της ικανότητας ανάληψης καθημερινών καθηκόντων και την 

πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας (Williams et al., 1998). Η απώλεια της 

ανεξαρτησίας – αυτονομίας μπορεί να επηρεάσει το κέντρο ελέγχου, να οδηγήσει σε 

μειωμένες κοινωνικές δραστηριότητες, σε κοινωνική απομόνωση, σε ψυχολογικές 

επιπτώσεις, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η μειωμένη αυτοεκτίμηση (Gallagher & 

Jackson, 2012· Horowitz et al., 2005a· Kenyon et al., 2003). Ακόμη, η έλλειψη 

κινητικότητας, ενδεχομένως να οδηγεί σε απώλεια της εργασιακής απασχόλησης, 

περικοπή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και απώλεια της ανεξαρτησίας - αυτονομίας 

(Montarzino et al., 2007). Αντίθετα, η καλή κινητικότητα παρουσιάζει θετική σχέση με 

την αντίληψη της φυσικής ικανότητας, της φυσικής κατάστασης του ατόμου (Barnett, 

Morgan, van Beurden & Beard, 2008) και της αυτο-ιδέας (Martinek, Cheffers & 

Zaichkowsky, 1978). 

Έχει αναφερθεί από τους ερευνητές η επίδραση του αθλητισμού και των κινητικών 

δεξιοτήτων στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία (Auxter 

et al., 1997· Martens, 1988· Movahedi et al., 2011· Qasim et al., 2014). Οι ψυχολογικές 

επιδράσεις που επιτυγχάνονται μέσω της συστηματικής σωματικής άσκησης και του 

αθλητισμού αφορούν κυρίως τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου, την 

υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, τη μείωση του επιπέδου άγχους, 

της ανησυχίας και της κατάθλιψης (Mikkelsen et al., 2010· Teychenne, Ball & Salmon, 

2008· Ströhle, 2009). Επιπλέον, η σωματική άσκηση ευνοεί την κοινωνική συναναστροφή, 

έχει αντίκτυπο στις θετικές σχέσεις με τους ανθρώπους και την κοινωνική ενσωμάτωση, 
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την κοινωνικοποίηση, τα κίνητρα και την επιθυμία να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 

συνδέονται με την οπτική αναπηρία (Movahedi et al., 2011) ενώ αυξάνει την 

αυτοεκτίμηση και διάφορες κοινωνικές δεξιότητες (Auxteret al., 1997), έχοντας αντίκτυπο 

στην αυτοεκτίμηση ενός ατόμου, είτε άμεσα δίνοντας ένα αίσθημα κυριότητας, είτε 

έμμεσα επιτρέποντας στο άτομο να έχει πρόσβαση σε παροχές και να είναι ανεξάρτητο 

(Augestad, 2017).  

Ακόμη, δεδομένου ότι η οπτική αναπηρία σχετίζεται με αυξημένο αίσθημα 

ανησυχίας (Brunes et al., 2019) και ότι τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ενδεχομένως 

παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητικά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (Imai et 

al., 2020), η σωματική άσκηση μπορεί να προσφέρει οφέλη, εκτός από τον κινητικό και 

στον ψυχοκοινωνικό τομέα, καθώς η ενασχόληση των ατόμων με οπτική αναπηρία με τη 

σωματική άσκηση και τον αθλητισμό έχει θετική επίδραση στον κινητικό τομέα, στην 

αυτονομία, στην ανεξαρτησία, και στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με 

οπτική αναπηρία (Auxter et al., 1997· Holbrook & Koenig, 2000· Martens, 1988· 

Movahedi et al., 2011· Qasim et al., 2014· Scholl, 1986). Τα ομαδικά αθλήματα, που είναι 

ειδικά προσαρμοσμένα στην οπτική αναπηρία, όπως το Goalball, μπορεί να εκπαιδεύσουν 

τα άτομα με οπτική αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στη λήψη αποφάσεων, να είναι σε θέση 

να κάνουν κάτι με και χωρίς τους άλλους, αναπτύσσοντας έτσι τη συνεργασία και την 

ανεξαρτησία του ατόμου από τους άλλους συγχρόνως (Martin, 2017· Movahedi et al., 

2011). Ακόμη, αρκετές έρευνες αναφέρονται στην επίδραση της ενασχόλησης με τον 

αθλητισμό στην ψυχολογική ευεξία και στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, καθώς και στην ανάπτυξη της αυτονομίας και των κινητικών δεξιοτήτων, όπως 

ο χρόνος αντίδρασης (Di Cagno et al., 2013· Karakaya, Aki & Ergun, 2009· Silva et al., 

2010). Επισημαίνεται από τους ερευνητές ότι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

επικεντρωθούν στη συστηματικότερη διερεύνηση της κινητικότητας και των κοινωνικών 
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δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής 

των ατόμων με οπτική αναπηρία (Elsman et al., 2019). Για αυτόν τον λόγο, θεωρήθηκε 

σκόπιμο στην παρούσα εργασία να συμπεριληφθούν αθλητές και μη αθλητές με οπτική 

αναπηρία, ώστε να διερευνηθεί περεταίρω η συμβολή του αθλητισμού και της σωματικής 

άσκησης στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη σχέση 

ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση και στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ατόμων με 

οπτική αναπηρία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη σύνδεση της αυτοεκτίμησης και του 

κέντρου ελέγχου με την αυτόνομη κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.  

 

3. Σύνδεση της αυτόνομης κίνησης και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών 

ατόμων με οπτική αναπηρία 

 

Η σχέση της κινητικότητας και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου 

με οπτική αναπηρία συχνά είναι δύσκολο να αναλυθεί λόγω της αλληλεπίδρασης 

διαφόρων συμπεριφορών, προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Blasch et al., 

1997). Για αυτόν τον λόγο, στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναλυτική αναφορά στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία με βάση τα διάφορα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά και σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται όσα ερευνητικά 

δεδομένα έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη σχέση της αυτόνομης κίνησης 

με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Η κινητικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου με οπτική αναπηρία να 

κινείται με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς ανησυχία (Armstrong, 1975), ώστε 

το άτομο να λειτουργεί ανεξάρτητα, με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα (Hill & 

Ponder, 1976), ενώ έχει αντίκτυπο και στην αυτοεκτίμηση ενός ατόμου, είτε άμεσα 

δίνοντας ένα αίσθημα κυριότητας, είτε έμμεσα επιτρέποντας στο άτομο να έχει πρόσβαση 
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σε παροχές και να είναι αυτόνομο (Augestad, 2017). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με την καλή κινητική συμπεριφορά και τη λειτουργικότητα (Dodds, 1989).  

Η υποστηρικτική τεχνολογία, οι υποστηρικτικές συσκευές και οι υπηρεσίες 

αποκατάστασης αυξάνουν την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα του ατόμου με οπτική 

αναπηρία ενώ βελτιώνουν την εμπειρία της κίνησης μέσα στη πόλη (Branch et al., 1989· 

Salive et al., 1994), περιορίζοντας τα αισθήματα ανησυχίας κατά την αυτόνομη κίνηση σε 

άγνωστα περιβάλλοντα (Jacobson, 1993). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, επισημαίνεται από τους ερευνητές ότι ορισμένα άτομα με οπτική αναπηρία 

παραδέχονται την αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους με τη χρήση συσκευών 

υποστηρικτικής τεχνολογίας για την κινητικότητα όπως το λευκό μπαστούνι, αλλά 

επιλέγουν να μην το χρησιμοποιούν, επειδή το χαρακτηρίζουν αρνητικό παράγοντα 

ετικετοποίησης (Schillmeier, 2008· Saur et al., 2017).  

Σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση με την αυτοεκτίμηση και το 

κέντρο ελέγχου, έχουν καταγραφεί διαφορετικές απόψεις στη βιβλιογραφία. Στην έρευνα 

των Papadopoulos κ.ά., (2014), η αυτόνομη κίνηση ήταν δείκτης πρόβλεψης της 

αυτοεκτίμησης, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε άλλες έρευνες (Papadopoulos, 2014· 

Papadopoulos et al., 2013). Ακόμη, η ικανότητα αυτόνομης κίνησης αποτέλεσε 

στατιστικώς σημαντικό δείκτη πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου (Papadopoulos, 2014· 

Papadopoulos et al., 2014· Papadopoulos et al., 2013), ενώ ο Alan Beggs (1992) δεν 

παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα που κινούνται 

αυτόνομα με μεγαλύτερη συχνότητα από τα άτομα που δεν κινούνται αυτόνομα συχνά. 

Επομένως, παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με το 

υπό διερεύνηση θέμα, κάτι που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια του 

κεφαλαίου. 
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3.1 Η αυτοεκτίμηση και η αυτόνομη κίνηση 

 

Σύμφωνα με τον Coopersmith (1967), η αυτοεκτίμηση συνδέεται με την 

αναγνώριση των επιτυχιών ενός ατόμου και της κοινωνικής αποδοχής αυτών των 

επιτυχιών, ενώ ως επιτυχία ερμηνεύεται η επίτευξη -ακόμα και η υπέρβαση- των 

κοινωνικών προσδοκιών. Ο James (1890) ορίζει την αυτοεκτίμηση ως μία αναλογία των 

επιτυχιών προς τις αντίστοιχες επιδιώξεις ή προσπάθειες που κατέλαβε το άτομο για να 

επιτύχει. Επομένως, η αυτοεκτίμηση του ατόμου αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι επιτυχίες 

του και ενδεχομένως η αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική αναπηρία να αυξάνεται, όταν 

επιτυγχάνουν να κινούνται αυτόνομα, με όσο το δυνατό λιγότερες προσπάθειες επίτευξης, 

όπως επισημαίνεται και από την Augestad (2017), που παρουσιάζει μία θετική σχέση 

ανάμεσα στην κινητικότητα και την αυτοεκτίμηση ατόμων με οπτική αναπηρία, 

τονίζοντας έτσι τον ρόλο της εκπαίδευσης κινητικότητας και προσανατολισμού. 

Συγκεκριμένα, η κινητικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου με οπτική 

αναπηρία να κινείται αυτόνομα, με τρόπο ασφαλές και αποτελεσματικό, χωρίς ανησυχία 

(Armstrong, 1975· Hill & Ponder, 1976) και έχει αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση ενός 

ατόμου, άμεσα δίνοντας ένα αίσθημα κυριότητας και έμμεσα επιτρέποντας στο άτομο να 

έχει πρόσβαση σε παροχές και να είναι ανεξάρτητο (Augestad, 2017). Τα άτομα με οπτική 

αναπηρία μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της 

αυτόνομης κίνησης, ειδικά σε δύσκολες διαδρομές, όταν το άτομο είναι άπειρο και δεν 

είναι εξοικειωμένο με το εκάστοτε περιβάλλον κίνησης (Shingledecker, 1983· Weinläder, 

1991). Ειδικότερα, το άτομο μπορεί να αισθάνεται ανησυχία, ρίσκο ή φόβο (Wong, 2018, 

Weinläder, 1991) και ενδεχομένως να επηρεάζεται η ικανότητα του στον προσανατολισμό 

και στην κινητικότητα, όταν βρίσκεται σε ένα άγνωστο ή επικίνδυνο περιβάλλον 

(O'Donnell, 1988).  
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Τα άτομα οπτική αναπηρία, ιδιαίτερα τα άτομα με επίκτητη οπτική αναπηρία, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πρώτη φάση της αποκατάστασης τους στην 

κινητικότητα σε άγνωστα εσωτερικά περιβάλλοντα και σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, 

μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού μπορεί να 

επιτευχθεί η αυτόνομη κίνηση. Αυτή η επίτευξη συμβάλλει στην αίσθηση επάρκειας του 

ατόμου και στην αυτοεκτίμηση του (Tuttle & Tuttle, 2004). Αντίθετα, η απουσία της 

αυτόνομης κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και σε μεγάλη εξάρτηση από άλλα 

άτομα (Welsh, 1981), με αρνητικό αντίκτυπο στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς τα άτομα που λαμβάνουν βοήθεια με μεγάλη 

συχνότητα παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα άτομα που δεν 

λαμβάνουν κάποια βοήθεια (Beach et al., 1995).  

Σχετικά με την αυτόνομη κίνηση ως δείκτη πρόγνωσης της αυτοεκτίμησης, έχουν 

καταγραφεί διαφορετικά ερευνητικά δεδομένα. Στην έρευνα των Papadopoulos κ.ά. 

(2014), η αυτόνομη κίνηση αποτελούσε δείκτη πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποτυχία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 

γενικότερη αυτοεκτίμηση του ατόμου με οπτική αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004), 

επομένως μια ενδεχόμενη αποτυχία κατά την αυτόνομη κίνηση μπορεί να έχει άμεσο 

αρνητικό αντίκτυπο και στην αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ωστόσο, η 

αυτόνομη κίνηση δεν ήταν στατιστικώς σημαντικός δείκτης πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης 

σε άλλες έρευνες (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013). Επίσης δεν 

παρατηρήθηκε η ύπαρξη σημαντικής σχέσης ανάμεσα στην ικανότητα αυτόνομης κίνησης 

και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία (Alan Beggs, 

1992). Δεδομένου ότι, παρατηρούνται διαφορετικά ερευνητικά δεδομένα στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, η παρούσα έρευνα διερευνά περαιτέρω την αυτόνομη κίνηση και την 

επίδρασή της στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά. 
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3.2 Το κέντρο ελέγχου και η αυτόνομη κίνηση 

 

Η απώλεια της κεντρικής ή της περιφερειακής όρασης σχετίζεται με την 

εξασθένιση της λειτουργικότητας του ατόμου, με άμεση επίδραση στις καθημερινές 

δραστηριότητες και στην ανεξαρτησία σε λειτουργικό επίπεδο (Swagerty, 1995). Επίσης, η 

ανεπαρκής προσαρμογή στην απώλεια όρασης σχετίζεται με διάφορες ψυχολογικές 

επιπτώσεις (Cherry et al., 1991· Tuttle & Tuttle, 2004).  

Η έννοια της ανεξαρτησίας του ατόμου με οπτική αναπηρία διαδραματίζει έναν από 

τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία προσαρμογής, καθώς οι 

περιοχές εξάρτησης των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι πιο εμφανείς από τις ανάγκες 

εξάρτησης των υπολοίπων ατόμων (Tuttle & Tuttle, 2004). Η απώλεια της ανεξαρτησίας 

μπορεί να επηρεάσει το κέντρο ελέγχου, να οδηγήσει σε ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως 

κατάθλιψη, άγχος και μειωμένη αυτοεκτίμηση, καθώς και σε μειωμένες κοινωνικές 

δραστηριότητες και σε κοινωνική απομόνωση (Gallagher & Jackson, 2012· Horowitz et 

al., 2005a· Kenyon et al., 2003).  

Το ζήτημα της κινητικότητας αποτελεί βασική μέριμνα για όσους έχουν απώλεια 

όρασης (Gallagher & Jackson, 2012), καθώς η έλλειψη κινητικών δεξιοτήτων μειώνει την 

ανεξαρτησία του ατόμου με οπτική αναπηρία (Good et al., 2008). Ο βαθμός ανεξαρτησίας 

στην κινητικότητα επηρεάζει την ευημερία και την ανεξαρτησία που αισθάνονται τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς, όταν τα άτομα δεν έχουν την ανάγκη για βοήθεια 

κάποιου άλλου για τη μετακίνηση τους, αισθάνονται ανεξάρτητα - αυτόνομα (Kef et al., 

2000) και ότι έχουν την αίσθηση του ελέγχου των ενεργειών τους και της ικανότητάς τους 

για αυτόνομη κίνηση (Ponchillia & Ponchillia, 1996). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, τα άτομα με εσωτερικό κέντρο ελέγχου αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική 

τους συμπεριφορά, είναι πιο σίγουρα, ενεργά στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και 



[50] 

είναι έτοιμα να πιστέψουν ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές τους προσπάθειες, ενώ τα 

άτομα με εξωτερικό κέντρο ελέγχου τείνουν να κατηγορούν τα γεγονότα, τους 

εξωτερικούς παράγοντες και να θεωρούν τους εαυτούς τους ανίσχυρους απέναντι στις 

καταστάσεις που αντιμετωπίζουν (Webster & Roe, 1998). Επίσης, μία ακόμα σημαντική 

στιγμή, όπως χαρακτηρίζεται από τα άτομα με οπτική αναπηρία, είναι η ολοκλήρωση 

εκμάθησης κινητικότητας με το λευκό μπαστούνι και τον σκύλο-οδηγό, καθώς ενισχύεται 

η ανεξαρτησία τους και βελτιώνεται η εμπειρία της μετακίνησής τους στην πόλη. Αυτή η 

ικανότητα για αυτόνομη κίνηση αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο για το άτομο με οπτική αναπηρία (Worth, 2013).  

Στην έρευνα του Alan Beggs (1992) έγινε διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης σε 

σχέση με διάφορα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και το κέντρο 

ελέγχου. Τα άτομα με οπτική αναπηρία κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες, σε άτομα 

με άριστη αυτόνομη κίνηση (elit) και σε άτομα με ανεπαρκή αυτόνομη κίνηση (poor). Οι 

συμμετέχοντες της έρευνας και στις δύο κατηγορίες είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά ως 

προς την απώλεια όρασης, την ηλικία, την ηλικία έναρξης της αναπηρίας, το φύλο και την 

αιτιολογία της πάθησης-αναπηρίας. Η πρώτη κατηγορία αποτελούνταν από 10 άτομα, τα 

οποία κινούνταν καθημερινά προς τον χώρο εργασίας τους ή στον χώρο των σπουδών 

τους, στην πόλη του Λονδίνου και τα οποία μπορούσαν να κινηθούν κατά βούληση και 

ήταν σε θέση να κινούνται ανεξάρτητα εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 

δεύτερη κατηγορία ατόμων αποτελούνταν από 9 άτομα, που είχαν λάβει εκπαίδευση 

κινητικότητας, αλλά παρουσίαζαν δυσκολίες στην κινητικότητά τους και ήταν άνεργοι, 

ενώ συγχρόνως ήταν εξαρτώμενα από άλλα άτομα για να κινηθούν και κατέγραψαν 

μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές διαδρομές αυτόνομης κίνησης. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι και οι δύο κατηγορίες (άτομα με άριστη αυτόνομη κίνηση και άτομα με 

ανεπαρκή αυτόνομη κίνηση) παρουσίαζαν εξωτερικό κέντρο ελέγχου, ωστόσο χωρίς 
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στατιστικώς σημαντική διαφορά. Ακόμη, δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στην αυτό-

εικόνα, τα κίνητρα, τον συναισθηματικό τομέα και το κέντρο ελέγχου με βάση την 

κατηγορία αυτόνομης κίνησης. Ωστόσο, τα άτομα που δεν ήταν εξοικειωμένα στην 

αυτόνομη κίνηση σε τακτική βάση, ήταν πιο επιρρεπή σε άγνωστες καταστάσεις, 

εκδηλώνοντας ανησυχία, στρες και απώλεια εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους για να 

ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Επίσης, δεν διέθεταν τις κατάλληλες στρατηγικές 

αντιμετώπισης καταστάσεων που διέθεταν τα άτομα που ήταν έμπειρα κινητικά σε 

ανεξάρτητες διαδρομές (Alan Beggs, 1992). Η αυτόνομη κίνηση καταγράφηκε από τον 

ερευνητή μέσα από μία ερώτηση, η οποία αναφέρονταν στη συχνότητα αυτόνομης 

κίνησης. Οι επιλογές συχνότητας που κατηγοριοποιήσαν τα άτομα άριστα ως προς την 

αυτόνομη κίνηση (elit), περιλάμβαναν τις δύο δηλώσεις: «Κινούμαι ανεξάρτητα: α) 

Καθημερινά ή β) Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμώ (καθημερινά)». Οι επιλογές συχνότητας 

που κατηγοριοποιήσαν τα άτομα στην κατηγορία με ανεπαρκή αυτόνομη κίνηση (poor) 

περιλάμβαναν τις δηλώσεις: «Κινούμαι ανεξάρτητα: α) Καθόλου ή β) μία φορά / 

δεκαπενθήμερο στα μαγαζιά ή γ) μια φορά / εβδομάδα στο κοντινό μαγαζί της γειτονιάς ή 

δ) μία φορά / εβδομάδα στα μαγαζιά ή ε) δύο φορές / εβδομάδα σε πολύ κοντινή 

απόσταση ή ζ) δύο φορές / εβδομάδα στο μαγαζί της στο πιο κοντινό μαγαζί της 

γειτονιάς».  

Αντίθετα, σύμφωνα με τους Papadopoulos κ.ά. (2013), στατιστικώς σημαντικός 

δείκτης πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου ήταν, μεταξύ άλλων, η αυτόνομη κίνηση. Η 

κατηγοριοποίηση για την αυτόνομη κίνηση έγινε με βάση τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση τετραβάθμιας κλίμακας «Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα;», 

που απαντήθηκε με μία από τις δηλώσεις: «σπάνια, μερικές φορές, συνήθως ή πάντα». Τα 

άτομα που κινούνταν αυτόνομα σπάνια ή μερικές φορές, κατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία μέτριας αυτόνομης κίνησης και τα άτομα που κινούνταν αυτόνομα συνήθως ή 
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πάντα, κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία καλής αυτόνομης κίνησης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, επισημάνθηκε η επίδραση της αυτόνομης κίνησης στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς η αυτόνομη κίνηση αποτέλεσε στατιστικώς 

σημαντικό δείκτη πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου. Τα άτομα που παρουσίασαν καλύτερη 

αυτόνομη κίνηση είχαν χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, σε αντίθεση με τα άτομα 

που δεν μπορούσαν να κινηθούν αυτόνομα με μεγάλη συχνότητα, τα οποία παρουσίασαν 

υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. Σε επόμενες έρευνες, η αυτόνομη κίνηση πάλι 

αποτέλεσε σημαντικό δείκτη πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου ενηλίκων με οπτική 

αναπηρία (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2014). Έτσι, καταγράφονται 

διαφορετικές απόψεις στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, σχετικά με τη σχέση της αυτόνομης 

κίνησης και το κέντρο ελέγχου. Η παρούσα έρευνα αναφέρεται με έναν πιο συστηματικό 

τρόπο στην επίδραση της αυτόνομης κίνησης στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων με οπτική αναπηρία και συγκεκριμένα στην αυτοεκτίμηση και στο κέντρο 

ελέγχου, μέσα από ένα εκτενέστερο ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, το οποίο 

περιλαμβάνει διάφορα περιβάλλοντα αυτόνομης κίνησης (γειτονιά, κέντρο πόλης, 

Μ.Μ.Μ.) και βασίζεται σε ήδη υπάρχον εργαλείο κινητικής αξιολόγησης για άτομα με 

οπτική αναπηρία (Fazzi & Petersmeyer, 2001· Pogrund et al., 1995). Παράλληλα, 

χρησιμοποιείται και η ίδια ερώτηση για τη γενική συχνότητα αυτόνομης κίνησης ατόμων 

με οπτική αναπηρία («Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα;», με τις δηλώσεις: «ποτέ, σπάνια, 

μερικές φορές, συνήθως ή πάντα») που χρησιμοποιήθηκε και σε προηγούμενες αντίστοιχες 

έρευνες (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013 Papadopoulos et al., 2014). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 Το τέταρτο κεφάλαιο ανήκει στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό και 

αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα, επισημαίνεται ο σκοπός και η σημαντικότητα της έρευνας, τα διερευνητικά 

ερωτήματα, η ερευνητική στρατηγική, οι συμμετέχοντες, τα εργαλεία της έρευνας, η 

ερευνητική διαδικασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

 

4. Μεθοδολογία  

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη συστηματική διερεύνηση της επίδρασης της 

αυτόνομης κίνησης στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Η διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης πραγματοποιήθηκε μέσα από την ερώτηση «Πόσο 

συχνά κινείστε αυτόνομα;», η οποία συναντάται και σε προηγούμενες έρευνες που 

αναφέρθηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αντικείμενο των οποίων ήταν η 

διερεύνηση της επιρροής διαφόρων χαρακτηριστικών των ατόμων με οπτική αναπηρία στα 

ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων ήταν και η αυτόνομη κίνηση, που 

καταγράφηκε με μία απλή δήλωση στις δημογραφικές ερωτήσεις. Για την συστηματική 

διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα νέο 

ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, που περιλάμβανε ερωτήσεις για την αυτόνομη κίνηση 
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των ατόμων με οπτική αναπηρία σε διάφορα περιβάλλοντα κίνησης, όπως η γειτονιά, το 

κέντρο της πόλης και με τα Μ.Μ.Μ. Έτσι, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι πιθανές διαφορές στην αυτοεκτίμηση και στο κέντρο ελέγχου των ατόμων με 

οπτική αναπηρία ανάλογα με την αυτόνομη κίνηση στα διάφορα περιβάλλοντα, καθώς και 

οι πιθανές διαφορές στα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά σε σχέση με τα επιμέρους 

ατομικά τους χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η κατάσταση όρασης, η ηλικία 

απώλειας της όρασης, η πορεία της αναπηρίας, το μορφωτικό επίπεδο, το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων, η εργασία, η οικογενειακή κατάσταση, η αυτόνομη διαβίωση, η 

χρήση του λευκού μπαστουνιού, η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού, ο 

τρόπος κίνησης, η αθλητική ιδιότητα, το είδος του αθλήματος, τα έτη ενασχόλησης με τον 

αθλητισμό, η κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης και η συχνότητα σωματικής άσκησης. 

Οι διερευνητικές υποθέσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

 

4.2 Σημαντικότητα της έρευνας 

 

Κατόπιν βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η συστηματική διερεύνηση της αυτόνομης 

κίνησης δεν είχε πραγματοποιηθεί, παρά μόνο μέσα από μία απλή δήλωση που κατέγραφε 

τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης των συμμετεχόντων - ατόμων με οπτική αναπηρία, 

καθώς ο σκοπός των ερευνών αυτών ήταν η επιρροή διαφόρων ατομικών 

χαρακτηριστικών των ατόμων με οπτική αναπηρία στα ψυχοκοινωνικά τους 

χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων ήταν και η αυτόνομη κίνηση. 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει αυτή την απλή δήλωση συχνότητας για την 

κατηγοριοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία ανάλογα το επίπεδο αυτόνομης κίνησής 

τους, καθώς και εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες έρευνες για τη 
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διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Επιπροσθέτως, κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτο-

αναφοράς σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή για τη συστηματική διερεύνηση 

της αυτόνομης κίνησης, το οποίο βασίστηκε σε ήδη υπάρχον εργαλείο κινητικής 

αξιολόγησης για άτομα με οπτική αναπηρία (Fazzi & Petersmeyer, 2001· Pogrund et al., 

1995). Για τη δημιουργία και τη χορήγηση του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς 

ακολουθήθηκαν οι κανόνες που διέπουν την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου 

(Ζαφειρόπουλος, 2015· Henerson, Morris & Fitz-Gibbon, 1987· Oppenheim, 2000). 

 

4.3 Διερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που εξετάζονται στην παρούσα ερευνητική εργασία είναι τα 

παρακάτω: 

 

1) Να διερευνηθεί εάν η αυτόνομη κίνηση, ανάλογα το επίπεδο της (μέτριο, καλό), 

έχει σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

2) Να διερευνηθεί εάν η αυτόνομη κίνηση, ανάλογα το περιβάλλον επίτευξης της 

(γειτονιά, κέντρο πόλης, Μ.Μ.Μ.), σχετίζεται με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

3) Να διερευνηθεί, ποιες παράμετροι - ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτο-

αναφοράς, σχετίζονται με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με 

οπτική αναπηρία. 

4) Να διερευνηθεί εάν τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως το φύλο, 

η ηλικία, η κατάσταση όρασης, η ηλικία απώλειας της όρασης, η πορεία της 

αναπηρίας, το μορφωτικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η εργασία, η 
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οικογενειακή κατάσταση, η αυτόνομη διαβίωση, η χρήση λευκού μπαστουνιού, η 

εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού και ο τρόπος κίνησης, έχουν 

σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

5) Να διερευνηθεί εάν τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως το φύλο, 

η ηλικία, η ηλικία απώλειας της όρασης κ.ά., σχετίζονται με την αυτόνομη κίνηση 

των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

6) Να διερευνηθεί εάν η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει σχέση με την αυτόνομη 

κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

7) Να διερευνηθεί εάν η αθλητική ιδιότητα, το είδος του αθλήματος, τα έτη 

ενασχόλησης με τον αθλητισμό, η κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης έχουν 

σχέση με την αυτόνομη κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

8) Να διερευνηθεί εάν η συχνότητα σωματικής άσκησης έχει σχέση με την αυτόνομη 

κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

9) Να διερευνηθεί εάν η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει σχέση με τα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

10) Να διερευνηθεί εάν η αθλητική ιδιότητα, το είδος του αθλήματος, τα έτη 

ενασχόλησης με τον αθλητισμό, η κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης έχουν 

σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

11) Να διερευνηθεί εάν η συχνότητα σωματικής άσκησης έχει σχέση με τα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

12) Να διερευνηθεί εάν η αυτόνομη κίνηση μαζί με άλλες μεταβλητές λειτουργεί ως 

σημαντικός δείκτης πρόβλεψης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των 

ατόμων με οπτική αναπηρία. 
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4.4 Ερευνητική στρατηγική 

 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας αποφασίστηκαν θέματα που αφορούν τους 

συμμετέχοντες, τα ερευνητικά εργαλεία και η ερευνητική διαδικασία που επρόκειτο να 

ακολουθηθεί (Cohen, Manion & Morrison, 2002).  

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα επικεντρώνεται 

στον ποσοτικό προσδιορισμό της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων ως προς το υπό 

διερεύνηση θέμα, κατατάσσοντας την παρούσα έρευνα στις ποσοτικές έρευνες, με στόχο 

να ελεγχθούν τα διερευνητικά ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένα 

θεωρητικά πλαίσια (Bryman, 2003· Κυριαζή, 2011· Τσιώλης, 2011). Η συγκεκριμένη 

έρευνα επικεντρώνεται στη μέτρηση θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων που είναι 

ευρέως χρησιμοποιούμενα στην ερευνητική διαδικασία, όπως το ερωτηματολόγιο 

(Bryman, 2016· Παπαγεωργίου, 2014), που αποτελεί ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων 

διαδεδομένο και εύχρηστο, το οποίο παρέχει συχνά δομημένα αριθμητικά δεδομένα 

(Cohen, Manion, Morrison & Morrison, 2007) και ενδείκνυται για τη συλλογή δεδομένων 

από μεγάλο αριθμό ατόμων, διευκολύνοντας τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης, τη 

σύγκριση μεταξύ των μεταβλητών και τέλος τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

(Κυριαζή, 2011), με μια σχετικά σύντομη διαδικασία που εξασφαλίζει συγχρόνως την 

ανωνυμία των συμμετεχόντων (Mertens, 2014).  

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα διεκπεραιώθηκε μέσω ενός συγκεντρωτικού 

ερωτηματολογίου που περιλάμβανε αρχικά ένα εισαγωγικό σημείωμα που ενημέρωνε τους 

συμμετέχοντες για τις πληροφορίες της έρευνας, την τήρηση της ανωνυμίας τους και 

ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ακολουθούσε το ερωτηματολόγιο αυτο-

αναφοράς που συντάχθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της αυτόνομης κίνησης 

στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία, στο οποίο 
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ακολουθήθηκαν οι κανόνες σχεδιασμού ενός δομημένου ερωτηματολογίου 

(Ζαφειροπολος, 2015· Javeau, 2000). Τέλος, για τη συλλογή των δεδομένων που αφορούν 

τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια που 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες σχετικές έρευνες και παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

συνέχεια. 

 

4.5 Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετέχοντες ήταν 101 ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία, 

72 με νομική τύφλωση και 29 με μειωμένη όραση. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ήταν 

63 άνδρες και 38 γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 70 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 35.75 έτη 

(SD = ±11.28). Η ηλικία απώλειας της όρασης των συμμετεχόντων ήταν από την ηλικία 

της γέννησης έως την ηλικία των 42 ετών, με μέσο όρο ηλικίας απώλειας της όρασης τα 

7.44 έτη (SD = ±9.93), ενώ ο μέσος όρος αρχικής εμφάνισης των προβλημάτων όρασης 

ήταν τα 5.07 έτη (SD = ±8.86). Ο μέσος όρος από την εμφάνιση των προβλημάτων όρασης 

ήταν τα 30.68 έτη (SD = ±11.56) και ο μέσος που οι συμμετέχοντες ζούσαν με την 

απώλεια της όρασης ήταν τα 28.31 έτη (SD = ±11.54), με ελάχιστη τιμή τα 6 και μέγιστη 

τα 63 έτη. Στην ομάδα των ατόμων με νομική τύφλωση οι συμμετέχοντες ήταν από 19 έως 

70 έτη (Μ = 37.69 SD = ±11.31) και τα άτομα με μειωμένη όραση ήταν από 18 έως 52 έτη 

(Μ = 30.93 SD = ±9.83). 

Η κατηγοριοποίηση για την κατάσταση όρασης έγινε με βάση τον βαθμό αναπηρίας 

που ανέφεραν οι συμμετέχοντες, την οπτική οξύτητα, το οπτικό πεδίο και τα μέσα 

ανάγνωσης που χρησιμοποιούν. Τα άτομα που ανέφεραν ότι έχουν οπτική οξύτητα 

μικρότερη του 1/20, απώλεια οπτικού πεδίου, ολική τύφλωση ή αντίληψη μόνο του φωτός 

και χρησιμοποιούν για την ανάγνωση Μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση, κατηγοριοποιήθηκαν 
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στα άτομα με νομική τύφλωση. Τα άτομα που ανέφεραν ότι έχουν οπτική οξύτητα 

μεγαλύτερη του 1/20, ανέφεραν ότι έχουν οπτικό πεδίο ή/και χρησιμοποιούν κείμενα 

βλεπόντων για την ανάγνωση, κατηγοριοποιήθηκαν στα άτομα με μερική όραση. Επίσης, 

με βάση την ηλικία εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας, οι συμμετέχοντες 

κατηγοριοποιήθηκαν σε άτομα με εκ γενετής οπτική αναπηρία (N = 50) και επίκτητη 

οπτική αναπηρία (N = 51). Τα άτομα τα οποία εμφάνισαν οπτική αναπηρία έως την ηλικία 

του ενός (1) έτους κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία της εκ γενετής οπτικής 

αναπηρίας, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία της 

επίκτητης οπτικής αναπηρίας.  

Το 77.2% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η πορεία της αναπηρίας είναι σταθερή 

και η πάθηση – αίτιο της αναπηρίας των συμμετεχόντων παρουσιάζεται παρακάτω (βλ. 

Πίνακας 1). Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους ήταν από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης (βλ. Πίνακας 2) και ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων οι 10 ήταν 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, οι 44 ήταν κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι 9 ήταν φοιτητές/τριες, οι 24 ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι 5 μαθητές/τριες λυκείου, ένας/μία ήταν απόφοιτος/η γυμνασίου, ένας/μία μαθητής/τρια 

γυμνασίου, οι 5 ήταν απόφοιτοι δημοτικού και 2 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

είχαν λάβει καμία εκπαίδευση. Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας των 

συμμετεχόντων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες (βλ. Πίνακας 3 και Πίνακας 4). 

Το 51.5% των συμμετεχόντων, ήταν εργαζόμενοι, το 31.7% ήταν άνεργοι και το 16.8% 

ήταν φοιτητές.  

 
 
 
 
 



[60] 

Πίνακας 1 
Πάθηση / αίτιο που προκάλεσε την απώλεια της όρασης των συμμετεχόντων. 

Πάθηση / Αίτιο  Συχνότητα Ποσοστό 
% 

ΑΛΦΙΣΜΟΣ 1 1.0 

ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ 1 1.0 

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ 5 5.0 

ΑΝΩΜΑΛΙΑ PETER 1 1.0 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 3 3.0 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ - ΡΕΤΙΝΟΣΧΙΣΗ 1 1.0 

ΑΤΡΟΦΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 2 2.0 

ΑΤΡΟΦΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ - ΚΑΤΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 1 1.0 

ΑΤΥΧΗΜΑ 9 8.9 

ΑΤΥΧΗΜΑ - ΜΟΛΥΝΣΗ 1 1.0 

ΓΛΑΥΚΩΜΑ 10 9.9 

ΓΛΑΥΚΩΜΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 1 1.0 

ΓΛΑΥΚΩΜΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 1.0 

ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 2 2.0 

ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 1.0 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 1 1.0 

ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ 1 1.0 

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ 1 1.0 

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 20 19.8 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ 1 1.0 

ΜΥΩΠΙΑ - ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ 1 1.0 

ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ 1 1.0 

ΝΕΥΡΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 1 1.0 

ΝΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ - BEHCET 1 1.0 

ΝΟΣΟΣ STARGARDT 4 4.0 

ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ - ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ - ΑΛΦΙΣΜΟΣ 1 1.0 

ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 1 1.0 
ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 
(FEVR) 1 1.0 

ΟΠΙΣΘΟΦΑΚΙΚΗ ΙΝΟΠΛΑΣΙΑ 3 3.0 

ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 1 1.0 

ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ 1 1.0 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 1 1.0 

ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ 1 1.0 
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Πίνακας 2 
Τόπος διαμονής των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

ΑΘΗΝΑ 20 19.8 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 1.0 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 1 1.0 

ΒΟΛΟΣ 2 2.0 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 66 65.3 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 2.0 

ΚΑΒΑΛΑ 1 1.0 

ΚΟΖΑΝΗ 1 1.0 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 1.0 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2 2.0 

ΡΟΔΟΣ 2 2.0 

ΧΑΝΙΑ 2 2.0 

Σύνολο 101 100.0 

 

Πίνακας 3 
Μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Καμία εκπαίδευση 1 1.0 

Απόφοιτος δημοτικού 11 10.9 

Απόφοιτος γυμνασίου 31 30.7 

Απόφοιτος λυκείου 16 15.8 

Φοιτητής 23 22.8 
Απόφοιτος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 1 1.0 

Σύνολο 101 100.0 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 4 4.0 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 1 1.0 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΓΛΑΥΚΩΜΑ 1 1.0 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LEBER 9 8.9 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN 1 1.0 

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΟΡΑΣΗ 1 1.0 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ 2 2.0 

ΣΥΝΟΛΟ 101 100.0 
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Πίνακας 4 
Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Καμία εκπαίδευση 13 12.9 

Απόφοιτη δημοτικού 34 33.7 

Απόφοιτη γυμνασίου 11 10.9 

Απόφοιτη λυκείου 27 26.7 

Φοιτήτρια 1 1.0 

Απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15 14.9 

Σύνολο 101 100.0 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (65.3%) ήταν ανύπαντροι, το 27.7% ήταν 

παντρεμένοι και το 6.9% ήταν διαζευγμένοι. Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 41.6% 

απάντησαν ότι μένουν μόνοι, το ίδιο ποσοστό (41.6%) απάντησε ότι μένουν με άτομο 

χωρίς προβλήματα όρασης και το 16.8% ότι μένει με άτομο με προβλήματα όρασης. 

Οι 83 από τους συμμετέχοντες (82.2%) χρησιμοποιούσαν λευκό μπαστούνι, ενώ 21 

συμμετέχοντες (17.8%) δεν χρησιμοποιούσαν. Σχετικά με την εκπαίδευση κινητικότητας 

και προσανατολισμού, οι 80 από τους συμμετέχοντες (79.2%) είχαν προηγούμενη 

εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού και οι 21 συμμετέχοντες (20.8%) δεν 

είχαν λάβει ανάλογη εκπαίδευση. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (68 συμμετέχοντες, 

67.3%) κινούνταν με συνοδό / σκύλο οδηγό, καθώς και μόνοι, οι 31 συμμετέχοντες 

κινούνταν μόνοι (30.7%) και 2 συμμετέχοντες (2%) κινούνταν μόνο με κάποιον συνοδό / 

σκύλο οδηγό.  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (57.4%) κινούνταν αυτόνομα τις περισσότερες 

φορές (βλ. Πίνακας 5). Με βάση τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης (βλ. Πίνακας 5), 

δημιουργήθηκε μία κατηγορία συμμετεχόντων για την αυτόνομη κίνηση. Στην πρώτη 

κατηγορία (μέτρια αυτόνομη κίνηση) κατηγοριοποιήθηκαν 21 συμμετέχοντες που 

ανέφεραν ότι κινούνται αυτόνομα: «ποτέ» ή «λίγες φορές» ή «μερικές φορές». Στη 



[63] 

δεύτερη κατηγορία (καλή αυτόνομη κίνηση) κατηγοριοποιήθηκαν 80 συμμετέχοντες, που 

απάντησαν ότι κινούνται αυτόνομα: «τις περισσότερες φορές» ή «πάντα». 

 

Πίνακας 5 
Συχνότητα αυτόνομης κίνησης των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Ποτέ 3 3.0 

Λίγες φορές 8 7.9 

Μερικές φορές 10 9.9 

Τις περισσότερες φορές 58 57.4 

Πάντα 22 21.8 

Σύνολο 101 100.0 

 

Από τους συμμετέχοντες οι 66 (65.3%) ήταν αθλητές με δελτίο σε κάποιο αθλητικό 

σύλλογο τυφλών στην Ελλάδα και οι 35 (34.7%) δεν ήταν αθλητές. Το αθλητικό 

υπόβαθρο των συμμετεχόντων - αθλητών ήταν από μισό χρόνο έως τριάντα πέντε έτη, με 

μέσο όρο 9.34 έτη (SD = ±8.15) ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Σχετικά με την 

κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης (classification), το 77.3% των αθλητών 

κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία Β1 / S11-SB11-SM11 / T11 / F11 και το 23.7% των 

αθλητών στην κατηγορία Β2 / S12-SB12-SM12 / T12 / F12. Στην παρούσα εργασία 

κανένας συμμετέχων δεν κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία Β3 / S13-SB13-SM13 / T13 

/ F13. Το 69.7% των αθλητών ασχολούνταν με ένα άθλημα, ενώ το 30.3% με 2 αθλήματα. 

Η πλειοψηφία, δηλαδή το 63.6% ασχολούνταν και με ομαδικά αθλήματα, ενώ το 36.4% 

μόνο με κάποιο ατομικό άθλημα. Αναλυτικά τα αθλήματα των συμμετεχόντων 

παρουσιάζονται παρακάτω (βλ. Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6 
Άθλημα των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ 16 24.24 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ & ΣΤΙΒΟΣ 12 18.18 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 1 1.52 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 1 1.52 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ & ΣΤΙΒΟΣ 1 1.52 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 7 10.61 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ & ΣΤΙΒΟΣ 5 7.58 

ΣΤΙΒΟΣ 17 25.76 

ΤΖΟΥΝΤΟ 2 3.03 

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 2 3.03 

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ & ΣΤΙΒΟΣ 2 3.03 

Σύνολο 66 100.0 

 

Σχετικά με τη συχνότητα σωματικής άσκησης όλων των συμμετεχόντων, αθλητών 

και μη αθλητών, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έκαναν σωματική άσκηση κάποιες μέρες 

την εβδομάδα (29 συμμετέχοντες, 28.7%) ή αρκετά συχνά - συστηματικά (28 

συμμετέχοντες, 27.7%). Οι 17 συμμετέχοντες (16.8%) έκαναν σωματική άσκηση λίγες 

φορές – κάποιες μέρες τον μήνα, οι 16 συμμετέχοντες (15.8%) ευκαιριακά – εάν τύχει με 

φίλους ή περιστασιακά και οι 11 από τους συμμετέχοντες (10.9%) δεν έκαναν καθόλου 

σωματική άσκηση.  

Σχετικά με τη συχνότητα άσκησης τον τελευταίο μήνα των συμμετεχόντων, οι 34 

συμμετέχοντες (33.7%) έκαναν σωματική άσκηση συστηματικά, δηλαδή 12 φορές και 

περισσότερο τον τελευταίο μήνα, οι 22 συμμετέχοντες (21.8%) αρκετά συχνά 9 έως 11 

φορές τον τελευταίο μήνα, οι 13 (12.9%) έκαναν σωματική άσκηση συχνά 6 έως 8 φορές 

τον τελευταίο μήνα, οι 14 (13.9%) κάποιες φορές 4 έως 5 και 18 από τους συμμετέχοντες 

(17.8%) ασκήθηκαν ευκαιριακά, λιγότερες από τρεις φορές τον τελευταίο μήνα. 
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Με βάση τη συχνότητα σωματικής άσκησης οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

σε άτομα που κάνουν σωματική άσκηση: α) Ευκαιριακά και β) Συστηματικά. Τα άτομα 

που απάντησαν «Δεν Ασκούμαι καθόλου (Δεν με ενδιαφέρει η άσκηση, σχεδόν την 

αποφεύγω)» ή «Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει με τους φίλους μου, 

περιστασιακά)» ή «Ασκούμαι λίγες φορές (Μόνο κάποιες μέρες τον μήνα)», 

κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής άσκησης: α) Ευκαιριακά. Τα άτομα που 

απάντησαν «Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την εβδομάδα)» ή «Αρκετά Συχνά 

(συστηματικά)», κατηγοριοποιήθηκαν την κατηγορία σωματικής άσκησης: β) 

Συστηματικά (βλ. Πίνακας 7). 

Ανάλογα τη συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα δημιουργήθηκε 

μία νέα κατηγορία, όπου τα άτομα που απάντησαν ότι έκαναν σωματική άσκηση τον 

τελευταίο μήνα: « Ευκαιριακά =λιγότερες από 3 φορές» ή «Κάποιες φορές = 4 έως 5 

φορές» ή «Συχνά = 6 έως 8 φορές», κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής 

άσκησης: α) Ευκαιριακά. Τα άτομα που απάντησαν ότι έχουν ασκηθεί σωματικά τον 

τελευταίο μήνα: «Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 φορές» ή «Συστηματικά = 12 φορές και 

περισσότερο», κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής άσκησης: β) Συστηματικά 

(2-3+ φορές/ εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα), (βλ. Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 7 
Συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων. 
 Συχνότητα Ποσοστό % 
Ευκαιριακά 44 43.6 
Συστηματικά 57 56.4 
Σύνολο 101 100.0 

 

Πίνακας 8 
Συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα. 
 Συχνότητα Ποσοστό % 
Ευκαιριακά 45 44.6 
Συστηματικά (2-3+ φορές/ εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα) 56 55.4 
Σύνολο 101 100.0 
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4.6 Εργαλεία της έρευνας 

  

4.6.1 Ερωτηματολόγιο για τα δημογραφικά στοιχεία 

 

Για τη συλλογή των δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιελάβανε ερωτήσεις δημογραφικού 

χαρακτήρα. Τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούσαν ορισμένες 

προσωπικές πληροφορίες και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 

9).  

 

Πίνακας 9  
Δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

1. Φύλο 15. Εργασιακή κατάσταση 

2. Ηλικία 16. Οικογενειακή Κατάσταση 

3. Τόπος Κατοικίας 17. Αυτόνομη Διαβίωση 

4. Διαμονή Εντός ή Εκτός Πόλης 18. Χρήση Λευκού Μπαστουνιού 

5. Πάθηση / Αίτιο Οπτικού Προβλήματος 19. Εκπαίδευση Κινητικότητας & Προσανατολισμού 

6. Ηλικία Εμφάνισης των Προβλημάτων Όρασης 20. Τρόπος Κίνησης (Με Συνοδό / Χωρίς Συνοδό / Και 
με τους δυο τρόπους) 

7. Ηλικία Απώλειας της Όρασης 21. Κατοχή Σκύλου Οδηγού 

8. Βαθμός Αναπηρίας 22. Συχνότητα Αυτόνομης Κίνησης 

9. Οπτική Οξύτητα σε Κάθε Οφθαλμό Ξεχωριστά 23. Αθλητική Ιδιότητα  

10. Οπτικό Πεδίο 24. Έτη Ενασχόλησης με τον Αθλητισμό  

11. Μέσα Ανάγνωσης 25. Κατηγορία Αγωνιστικής Ταξινόμησης 

12. Πορεία Αναπηρίας  26. Συχνότητα Σωματικής Άσκησης 

13. Μορφωτικό Επίπεδο  27. Σχολείο Φοίτησης 

14.  Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων  

 

Οι ερωτήσεις για την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και την ηλικία 

απώλειας της όρασης χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να δημιουργεί μία νέα μεταβλητή για τη 

χρονική στιγμή της απώλειας της όρασης (εκ γενετής / επίκτητη οπτική αναπηρία). Τα 

άτομα τα οποία εμφάνισαν οπτική αναπηρία έως την ηλικία του ενός (1) έτους 
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κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία της εκ γενετής οπτικής αναπηρίας, ενώ οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία της επίκτητης οπτικής αναπηρίας.  

Ο βαθμός της αναπηρίας, ο βαθμός οπτικής οξύτητας, τα μέσα που χρησιμοποιούν 

οι συμμετέχοντες για την ανάγνωση και το οπτικό πεδίο χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία μιας νέας μεταβλητής, της κατάστασης της όρασης. Με βάση τις απαντήσεις 

τους, οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν κατά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

σε άτομα με νομική τύφλωση και άτομα με μειωμένη όραση. Τα άτομα που ανέφεραν ότι 

έχουν οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/20, απώλεια οπτικού πεδίου, ολική τύφλωση ή 

αντίληψη μόνο του φωτός και χρησιμοποιούν για την ανάγνωση Μπράιγ ή ηχητική 

ανάγνωση κατηγοριοποιήθηκαν στα άτομα με νομική τύφλωση. Τα άτομα που ανέφεραν 

ότι έχουν οπτική οξύτητα μεγαλύτερη του 1/20 ή/και ανέφεραν ότι έχουν οπτικό πεδίο 

ή/και χρησιμοποιούν κείμενα βλεπόντων για την ανάγνωση, κατηγοριοποιήθηκαν στα 

άτομα με μερική όραση. 

Επίσης, καταγράφηκε η συχνότητα αυτόνομης κίνησης, όπου οι συμμετέχοντες 

επέλεξαν πόσο συχνά κινούνται αυτόνομα ανάμεσα από τις επιλογές: «ποτέ», «λίγες 

φορές», «μερικές φορές», «τις περισσότερες φορές» και «πάντα». Από τη συχνότητα της 

αυτόνομης κίνησης δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία, η αυτόνομη κίνηση (μέτρια / 

καλή). Όσοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι κινούνται αυτόνομα: «ποτέ» ή «λίγες φορές» ή 

«μερικές φορές», κατατάχθηκαν στην κατηγορία: α) Μέτρια Αυτόνομη Κίνηση, ενώ όσοι 

απάντησαν ότι κινούνται αυτόνομα: «τις περισσότερες φορές» ή «πάντα», κατατάχθηκαν 

στην κατηγορία: β) Καλή Αυτόνομη Κίνηση. 

Η συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων καταγράφηκε μέσα από την 

επιλογή μίας δήλωσης από τις παρακάτω: «Δεν ασκούμαι καθόλου (Δεν με ενδιαφέρει η 

άσκηση, σχεδόν την αποφεύγω)», «Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει με τους φίλους 

μου, περιστασιακά)», «Ασκούμαι λίγες φορές (Μόνο κάποιες μέρες τον μήνα)», 
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«Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την εβδομάδα)», «Αρκετά Συχνά (συστηματικά)». 

Επιπλέον, καταγράφηκε η συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα, όπου οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω δηλώσεις: «Ευκαιριακά 

=λιγότερες από 3 φορές», «Κάποιες φορές = 4 έως 5 φορές», «Συχνά = 6 έως 8 φορές», 

«Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 φορές» και «Συστηματικά = 12 φορές και περισσότερο».  

Σε επόμενο στάδιο, έγινε κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων για την 

πραγματοποίηση στατιστικών ελέγχων σχετικά με τη συχνότητα σωματικής άσκησης σε 

μία διχοτομική μεταβλητή (Ευκαιριακά / Συστηματικά). Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 

«Δεν ασκούμαι καθόλου (Δεν με ενδιαφέρει η άσκηση, σχεδόν την αποφεύγω)» ή 

«Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει με τους φίλους μου, περιστασιακά)» ή 

«Ασκούμαι λίγες φορές (Μόνο κάποιες μέρες τον μήνα)» κατηγοριοποιήθηκαν στην 

ομάδα ατόμων που ασκούνται «Ευκαιριακά». Οι συμμετέχοντες που απάντησαν « 

Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την εβδομάδα)» ή «Αρκετά Συχνά (συστηματικά)» 

κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία συμμετεχόντων που ασκούνται «Συστηματικά». 

Αντίστοιχη διεργασία πραγματοποιήθηκε και με τις απαντήσεις για τη συχνότητα 

σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα, όπου οι συμμετέχοντες που απάντησαν πως 

έκαναν σωματική άσκηση «Ευκαιριακά =λιγότερες από 3 φορές» ή «Κάποιες φορές = 4 

έως 5 φορές» ή «Συχνά = 6 έως 8 φορές» συνθέτουν την κατηγορία ατόμων που κάνουν 

σωματική άσκηση «Ευκαιριακά» και τα άτομα που απάντησαν «Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 

φορές» ή «Συστηματικά = 12 φορές και περισσότερο» συνθέτουν την κατηγορία ατόμων 

που κάνουν σωματική άσκηση «Συστηματικά (2-3+ φορές/ εβδομάδα, τον τελευταίο 

μήνα)». 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων για τα δημογραφικά τους στοιχεία και τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά δόθηκαν σε κλίμακα απλής επιλογής και σε ορισμένες 

ερωτήσεις με τη μορφή της σύντομης απάντησης (π.χ., στο άθλημα και στην ηλικία).  
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4.6.2 Ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση 

 

Κατόπιν ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την αυτόνομη κίνηση 

των ατόμων με οπτική αναπηρία διαπιστώθηκε ότι η διερεύνησή της πραγματοποιείται 

από διάφορους ερευνητές μέσα από απλές δηλώσεις που καταγράφουν τη συχνότητα της 

αυτόνομης κίνησης μέσα από μία ερώτηση, κάτι που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα 

έρευνα. Ωστόσο, για τη συστηματική μελέτη της αυτόνομης κίνησης κατασκευάστηκε και 

χρησιμοποιήθηκε, εκτός από την απλή δήλωση των συμμετεχόντων για τη συχνότητα 

αυτόνομης κίνησης και ένα νέο ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, το οποίο εμπεριείχε 

δηλώσεις για τη διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης στο περιβάλλον της γειτονιάς, του 

κέντρου της πόλης και με τα Μ.Μ.Μ. και βασίστηκε σε ήδη υπάρχον εργαλείο κινητικής 

αξιολόγησης για άτομα με οπτική αναπηρία (Fazzi & Petersmeyer, 2001· Pogrund et al., 

1995).  

Το ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς ήταν ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, με 

ερωτήσεις τύπου Likert, το οποίο συντάχθηκε και κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του 

επιβλέποντα καθηγητή. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ακολούθησε τους κανόνες 

που διέπουν την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου, καθώς δόθηκε τίτλος σχετικός με το 

υπό διερεύνηση θέμα, ήταν οργανωμένο σε τμήματα που περιλάμβαναν παρόμοιες 

ερωτήσεις και οι ερωτήσεις αριθμήθηκαν ανά τμήμα και υποτομέα (Ζαφειρόπουλος, 2015· 

Henerson et al., 1987).  

Το εργαλείο κινητικής αξιολόγησης προσαρμόστηκε και πήρε τη μορφή δηλώσεων 

και ερωτήσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν για τη 

συχνότητα της αυτόνομης κίνησης με δηλώσεις όπως: «Ποτέ» ή «Σπάνια» ή «Μερικές 

φορές» ή «Συχνά» ή «Πολύ συχνά». Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν από το 1 έως 

το 5 την συχνότητα αυτόνομης κίνησης στην εκάστοτε δήλωση – ερώτηση, μέσα από 
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απαντήσεις - δηλώσεις που οι τιμές τους παρουσιάζουν διάταξη – κλιμάκωση από το ποτέ 

προς το πολύ συχνά (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε τρία επιμέρους μέρη. Στο πρώτο 

μέρος τοποθετήθηκαν οι γενικές ερωτήσεις αναφορικά με την αυτόνομη κίνηση στα 

διάφορα περιβάλλοντα κίνησης. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε η ερώτηση «Πόσο 

συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στο κέντρο της πόλης;», όπου οι 

συμμετέχοντες απάντησαν με μία από τις δηλώσεις: «Ποτέ» ή «Σπάνια» ή «Μερικές 

φορές» ή «Συχνά» ή «Πολύ συχνά». Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι 

ερωτήσεις αναφέρονται στην αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά (π.χ., «Μπορείτε να κινηθείτε 

μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου της γειτονιά σας;») και οι ερωτώμενοι 

απαντούσαν πάλι με μία επιλογή από τις παρακάτω επιλογές - δηλώσεις συχνότητας: 

«Ποτέ» ή «Σπάνια» ή «Μερικές φορές» ή «Συχνά» ή «Πολύ συχνά». Στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, συμπεριλήφθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και για το 

περιβάλλον της γειτονιάς προσαρμοσμένες για το περιβάλλον του κέντρου της πόλης, για 

παράδειγμα «Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου στο 

κέντρο της πόλης;», όπου οι συμμετέχοντες απάντησαν με μία από τις δηλώσεις: «Ποτέ» ή 

«Σπάνια» ή «Μερικές φορές» ή «Συχνά» ή «Πολύ συχνά». Στο τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση υπήρχαν ερωτήσεις για τη 

χρήση των Μ.Μ.Μ., π.χ. «Μπορείτε να μετακινηθείτε αυτόνομα με το λεωφορείο, από τη 

γειτονιάς σας - προς το κέντρο της πόλης και το αντίστροφο, με άνεση;», όπου οι 

συμμετέχοντες απάντησαν με παρόμοιο τρόπο. 

Το ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς για την αυτόνομη κίνηση εξετάστηκε για τη 

γλώσσα, τη δυσκολία και τη σαφήνεια του σε μια πιλοτική έρευνα, απευθυνόμενη σε 10 

συμμετέχοντες, ώστε να εντοπιστεί κατά πόσο τα ερωτήματα είναι κατανοητά, εάν 

εξασφαλίζουν τις αναμενόμενες πληροφορίες και κατά πόσο παραμένει το ενδιαφέρον και 
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η συνεργασία των ερωτηθέντων για τη συμπλήρωσή του σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας (Oppenheim, 2000). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ελέγχου – 

επανελέγχου (test - retest) στους δέκα πρώτους συμμετέχοντες της παρούσα έρευνας μετά 

από το χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας, για τον στατιστικό έλεγχο μέσω του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson ανάμεσα στα αποτελέσματα της αρχικής και της 

επαναληπτικής μέτρησης σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς της 

Αυτόνομης Κίνησης, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες απαντούν με τον 

ίδιο τρόπο (Fulcher & Davidson, 2007). Οι συσχετίσεις που καταγράφηκαν κυμαίνονταν 

από .596 έως .971 και βρίσκονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας για 

το σύνολο των ερωτήσεων (βλ. Πίνακας 58, Πίνακας 59, Πίνακας 60 και Πίνακας 61).  

 

4.6.3 Ερωτηματολόγιο για την Αυτοεκτίμηση - Rosenberg Self-Esteem Scale 

 

Για τη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτοεκτίμησης 

Rosenberg (Rosenberg, 1965) που αποτελείται από δέκα ερωτήσεις / στοιχεία. Οι δέκα 

ερωτήσεις / στοιχεία απαντώνται από τον ερωτώμενο σε μια τετραβάθμια κλίμακα που 

κυμαίνεται από την απόλυτη συμφωνία στην απόλυτη διαφωνία (π.χ. Αισθάνομαι ότι έχω 

έναν αριθμό καλών ικανοτήτων («Συμφωνώ απόλυτα» / «Συμφωνώ» / «Διαφωνώ» / 

Διαφωνώ απόλυτα»). Το αποτέλεσμα για τον κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται από το 

άθροισμα των απαντήσεών του σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οι 

βαθμολογίες κυμαίνονται από μηδέν έως τριάντα, με το υψηλότερο σκορ να αντιστοιχεί σε 

υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης.  

Η κλίμακα Rosenberg Self-Esteem (Rosenberg, 1965) είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη εξαιτίας της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της (Roth, Decker, 

Yorck, Herzberg & Brahler, 2008· Tinakon & Nahathai, 2012) και είναι σταθμισμένη στον 
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ελληνικό πληθυσμό (Galanou, Galanakis, Alexopoulos & Darviri, 2014). Η κλίμακα έχει 

γενικά υψηλή αξιοπιστία και οι δοκιμές ελέγχου - επανελέγχου κυμαίνονται μεταξύ .82 

έως .85 σε επανελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά από δύο εβδομάδες (Blascovich & 

Tomaka, 1991· Fleming & Courtney, 1984· Silber & Tippett, 1965). Το α του Cronbach 

κυμαίνεται από Cronbach's α = .77 έως .88 (Blascovich & Tomaka, 1991) και το 

συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos et al., 2014) με υψηλή 

αξιοπιστία, Cronbach’s α = .73 - .77.  

Στην παρούσα μελέτη, ο συντελεστής α του Cronbach στην κλίμακα αυτοεκτίμησης 

Rosenberg (Rosenberg, 1965) για τη διερεύνηση της αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία ήταν Cronbach's α = .794. 

 

4.6.4 Ερωτηματολόγιο για το Κέντρο Ελέγχου - Rotter's Locus of Control Scale 

 

Για το κέντρο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα κέντρου ελέγχου Rotter 

Internal-External Locus (Rotter, 1966) που περιλαμβάνει 29 αμφίδρομες δηλώσεις. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν μία από τις δύο δηλώσεις, με την οποία θεωρούσαν 

ότι συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες επέλεξαν μία 

δήλωση από τις ακόλουθες δύο: (α) Συχνά διαπιστώνω, ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί 

θα συμβεί. (β) Η εμπιστοσύνη στη μοίρα δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε μένα 

κάθε φορά που παίρνω μια απόφαση, η όποια καθορίζει τον προγραμματισμό των 

ενεργειών μου.  

Η συνολική βαθμολογία υπολογίστηκε σύμφωνα με τον κατασκευαστή με βάση τις 

23 ερωτήσεις από σύνολο 29 ερωτήσεων ή στοιχείων (Rotter, 1966), ενώ οι υπόλοιπες 6 

ερωτήσεις ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να κάνουν ασαφές και αμφιλεγόμενο το 
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αντικείμενο του ερωτηματολογίου στους ερωτηθέντες και δεν υπολογίζονταν στη 

συνολική βαθμολογία (Beretvas, Suizzo, Durham & Yarnell, 2008). 

Η κλίμακα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε διάφορους πληθυσμούς (Beretvas et 

al., 2008) και επιλέχθηκε επειδή οι δηλώσεις / στοιχεία δεν κάνουν αναφορά στην οπτική 

αναπηρία. Η αξιοπιστία της κλίμακας σύμφωνα με τον Rotter (1966) παρουσίασε 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας που κυμαίνεται από .65 έως .79 μέσα από την αξιοπιστία 

διά της διαίρεσης του τεστ σε δύο ισοδύναμα μέρη (split – half reliability) και τους 

συντελεστές Spearman-Brown και Kuder-Richardso. H αξιοπιστία της κλίμακας με 

δοκιμασίες ελέγχου - επανελέγχου (test – retest) σε διάφορα δείγματα, σε χρονικό 

διάστημα 1 - 2 μηνών κυμαίνονταν από .49 έως .83 (Domino & Domino, 2006· Lange & 

Tiggemann, 1981), ενώ άλλες τιμές παρουσιάζονται από .64 (Little, 1979), έως .75 

(Harrow & Ferrante, 1969). Επιπλέον, πολλές μελέτες υποστηρίζουν την εγκυρότητα της 

κλίμακας (Domino & Domino, 2006) και το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες έρευνες ατόμων με οπτική αναπηρία (Papadopoulos, 2014· 

Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos et al., 2014) με ικανοποιητική αξιοπιστία, 

Cronbach's α = .64 - .69. 

Στην παρούσα μελέτη, ο συντελεστής α του Cronbach στην κλίμακα Rotter 

Internal-External Locus of control (LOC) Scale (Rotter, 1966), που χρησιμοποιήθηκε για 

τη διερεύνηση του κέντρου ελέγχου των ατόμων με οπτική αναπηρία ήταν Cronbach's α = 

.697. 

 

4.7 Διαδικασία της έρευνας 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

δειγματοληψίας μη πιθανοτικής δειγματοληψίας και με σκοπό τη συγκέντρωση όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία 

ευκολίας (Ζαφειρόπουλος, 2005). Το συγκεκριμένο είδος δειγματοληψίας αν και 

δυσκολεύει την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων, επιλέχθηκε λόγω του υπό μελέτη 

πληθυσμού (ενήλικες με οπτική αναπηρία), καθώς παρουσιάζεται δυσκολία στην εύρεση 

του, περιορίζοντας έτσι τη χρήση κάποιου άλλου είδους δειγματοληψίας. Ωστόσο, 

υπολογίστηκε το Effect Size και η προσδοκώμενη στατιστική ισχύς των αποτελεσμάτων 

της έρευνας με ανάλογα λογισμικά, βασισμένη σε στατιστικά δεδομένα και σε δεδομένα 

από ήδη δημοσιευμένη έρευνα σε επιστημονικό περιοδικό, για να γίνει υπολογισμός των 

απαιτούμενων συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα στοιχεία για τη διαδικασία παρουσιάζονται 

στην ανάλυση δεδομένων παρακάτω. 

Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε δια ζώσης και μέσω της μορφής 

τηλεφωνικής συνέντευξης, τη χρονική περίοδο 19 Φεβρουαρίου 2020 – 15 Μαρτίου 2020. 

Συγκεκριμένα δια ζώσης πραγματοποιήθηκαν οι 47 (46.5%) συνεντεύξεις και 

τηλεφωνικώς οι 54 (53.5%). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διενεργήθηκε σε 

ατομικό επίπεδο, ενώ διασφαλίστηκε η ανωνυμία και η εχεμύθεια των δεδομένων των 

συμμετεχόντων. Συμφωνήθηκε ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

έρευνα και οι συμμετέχοντες συναίνεσαν στην ενδεχόμενη χρησιμοποίηση των 

δεδομένων-αποτελεσμάτων σε ανακοινώσεις συνεδρίων ή/και δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία του κάθε 

συμμετέχοντα. Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τον ερευνητικό σκοπό 

και την ανωνυμία των απαντήσεων τους στο εισαγωγικό σημείωμα (Babbie, 2011). 

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των ερωτηματολογίων, αρχικά, έγινε προφορική 

εισαγωγή από τον συγγραφέα σχετικά με το σκοπό και τη σημαντικότητα της έρευνας. Οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονταν εκ των προτέρων για τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας (περίπου είκοσι λεπτά). Ο κάθε ερωτώμενος δεν περιορίστηκε χρονικά για 
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να δώσει την απάντησή του και να επιλέξει μία εκ των πιθανών επιλογών, ενώ 

επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις (Ζαφειρόπουλος, 

2015).  

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε εξετάστηκε για τη γλώσσα, τη 

δυσκολία και τη σαφήνεια του σε μια πιλοτική έρευνα απευθυνόμενη σε 10 συμμετέχοντες 

(Oppenheim, 2000) και πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ελέγχου – επανελέγχου (test - retest) 

στους δέκα πρώτους συμμετέχοντες μετά από χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, για τη 

στατιστική ανάλυση μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson ανάμεσα στα 

αποτελέσματα της αρχικής και της επαναληπτικής μέτρησης σε κάθε ερώτηση του 

ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς της Αυτόνομης Κίνησης, προκειμένου να διερευνηθεί 

εάν οι συμμετέχοντες απαντούν με τον ίδιο τρόπο (Fulcher & Davidson, 2007).  

 

4.8 Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

 

Ο υπολογισμός του Effect Size (ES) και της στατιστικής ισχύς (power) 

πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του G*Power: Statistical Power Analyses for 

Windows, Version 3.1.9.7 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007· Faul, Erdfelder, 

Buchner & Lang, 2009). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της προσδοκώμενης 

στατιστικής ισχύος βασισμένη σε στατιστικά δεδομένα και σε δεδομένα από ήδη 

δημοσιευμένη έρευνα σε επιστημονικό περιοδικό, για να γίνει υπολογισμός του 

απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων.  

Το επιθυμητό μέγεθος επίδρασης (ES) στην παρούσα έρευνα για τη δημιουργία 

μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης για μεταβλητές που λειτουργούν ως δείκτες 

πρόβλεψης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών ατόμων με οπτική αναπηρία, 

υπολογίστηκε σε προσδοκώμενο ES(medium) = .15, alpha = .05 και προσδοκώμενη 
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στατιστική ισχύ, power ≥ .80, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Cohen, (1992, 2013). 

Για την επίτευξη αυτού του ES και της στατιστικής ισχύος υπολογίστηκε ότι απαιτούνται 

Ν = 92 συμμετέχοντες. Έτσι, αποφασίστηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι 

μεγαλύτερος από τον προτεινόμενο, ώστε το δείγμα να είναι επαρκές για τον κύριο στόχο 

της παρούσας έρευνας και να επιτρέψει και περεταίρω στατιστικές αναλύσεις. Τελικώς, οι 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν 101 άτομα με οπτική αναπηρία.  

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του 

SPSS και η στατιστική τους επεξεργασία έγινε με τη χρήση του προγράμματος IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 26.0, Armonk, NY, IBM Corp, (Ibm, 2017). Για την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. 

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν: ο μέσος όρος, η 

τυπική απόκλιση, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη τιμή, καθώς και οι συχνότητες για το σύνολο 

των μεταβλητών. Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής ακολούθησαν στατιστικοί έλεγχοι 

(Pearson, T-Test, OneWay Anova, Multiple Linear Regression) για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, ενώ η στατιστική σημαντικότητα είχε οριστεί σε p ≤ .05.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ερευνητικά δεδομένα. Αρχικά αναλύονται τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έπειτα ακολουθεί η συζήτηση, τα συμπεράσματα, οι 

περιορισμοί της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις για τη χρησιμοποίηση των 

συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 

5. Αποτελέσματα 

 

Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση 

περιγραφικών στατιστικών όπως οι μέσοι όροι, οι ελάχιστες τιμές, οι μέγιστες τιμές, οι 

τυπικές αποκλίσεις και οι συχνότητες όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-

αναφοράς που κατασκευάστηκε για την αυτόνομη κίνηση και των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

Στη συνέχεια αναφέρονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επαγωγική 

στατιστική και τους στατιστικούς ελέγχους που εφαρμόστηκαν, όπως τα t-tests, οι 

αναλύσεις διακύμανσης – ANOVA, οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson, το μέγεθος 

της επίδρασης - Effect Size (ES) και η στατιστική ισχύς (power), που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 10) σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα δύο μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης, με τις 

μεταβλητές που προκύπτουν ως δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης και του κέντρου 

ελέγχου.  
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Πίνακας 10  
Δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων βάσει των οποίων έγιναν οι 
κατηγοριοποιήσεις στους στατιστικούς ελέγχους. 

1. Το Φύλο 10. Η Εκπαίδευση Κινητικότητας και Προσανατολισμού 

2. Η Κατάσταση Όρασης 11. Ο Τρόπος Κίνησης 

3. Η Ηλικία Απώλειας της Όρασης 12. Η Συχνότητα Αυτόνομης Κίνησης 

4. Η Πορεία Αναπηρίας 13. Η Ικανότητα Αυτόνομης Κίνησης 

5. Το Μορφωτικό Επίπεδο 14. Η Αθλητική Ιδιότητα 

6. Η Εργασία 15. Το Είδος του Αθλήματος 

7. Η Οικογενειακή Κατάσταση 16. Τα Έτη Ενασχόλησης με το Άθλημα 

8. Η Αυτόνομη Διαβίωση 17. Η Κατηγορία Αγωνιστικής Ταξινόμησης 

9. Η Χρήση Λευκού Μπαστουνιού 18. Η Συχνότητα Σωματικής Άσκησης 

 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

5.1.1 Ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς της Αυτόνομης Κίνησης 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τις 

ερωτήσεις περί αυτόνομης κίνησης και για ολόκληρο το ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς 

της Αυτόνομης Κίνησης, που δημιουργήθηκε. 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι κινούνται αυτόνομα τις περισσότερες φορές σε 

ποσοστό 57.1% (βλ. Πίνακας 13). Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για την ερώτηση «Πόσο συχνά κινείστε 

αυτόνομα;» και για την κατηγορία "ικανότητα αυτόνομης κίνησης (μέτρια/καλή)" που 

δημιουργήθηκε με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην παραπάνω ερώτηση. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, όσοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι 

κινούνται αυτόνομα «ποτέ» ή «λίγες φορές» ή «μερικές φορές» κατατάχθηκαν στην 

κατηγορία «μέτρια αυτόνομη κίνηση» και όσοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι κινούνται 
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αυτόνομα «τις περισσότερες φορές» ή «πάντα» κατατάχθηκαν στην κατηγορία «καλή 

αυτόνομη κίνηση». 

 

Πίνακας 11 
Μέσος όρος, τυπική απόκλιση ελάχιστη και μέγιστη τιμή για την ερώτηση «Πόσο συχνά 
κινείστε αυτόνομα;». 

 Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Πόσο συχνά κινείστε 
αυτόνομα; 3.87 .945 1 5 

 

Πίνακας 12 
Μέσος όρος, τυπική απόκλιση ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τη μεταβλητή Αυτόνομη Κίνηση 
(μέτρια / καλή), που δημιουργήθηκε με βάση τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης. 

 Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Ικανότητα Αυτόνομης Κίνησης 
(1=μέτρια/ 2=καλή) 1.79 .408 1 2 

 

Πίνακας 13 
Σύγκριση των απαντήσεων των 101 συμμετεχόντων για τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης. 

 
Ποτέ 

 
% 

Λίγες 
φορές 

% 

Μερικές 
Φορές 

% 

Τις 
περισσότερες 

φορές 
% 

Πάντα 
 

% 

Πόσο συχνά κινείστε 
αυτόνομα; 3.0 7.9 9.9 57.4 21.8 

  

 Στη συνέχεια (βλ. Πίνακας 14), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής για το Ερωτηματολόγιο Αυτόνομης Κίνησης στις γενικές ερωτήσεις, στις 

ερωτήσεις για την αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά, στο κέντρο της πόλης και με τα Μ.Μ.Μ. 
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Πίνακας 14 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις ελάχιστες και μέγιστες τιμές, για το σύνολο των ερωτήσεων 
του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση. 

Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου  
Αυτο-αναφοράς Αυτόνομης Κίνησης 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

ΓΕΝΙΚΕΣ     

1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού στη γειτονιά σας; 4.31 1.214 1 5 

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού στο κέντρο της πόλης; 3.69 1.461 1 5 

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού με τα Μ.Μ.Μ.; 3.83 1.436 1 5 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ     

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια 
οσφρητική πηγή στη γειτονιά σας (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ 
βενζινάδικο/ κτλ.); 

3.69 1.433 1 5 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα 
ακουστικό ερέθισμα στη γειτονιά σας (π.χ. 
προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική 
σήμανση/ κτλ.); 

4.17 1.242 1 5 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου της γειτονιάς σας; 4.46 1.179 1 5 

4. Όταν κινείστε στη γειτονιά σας, θέτετε 
κάποια ορόσημα που σας βοηθούν στη 
μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ γραμμές 
κτηρίων/ κτλ.); 

3.46 1.565 1 5 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα 
καταστήματα της γειτονιάς σας (π.χ. σούπερ 
μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ 
κτλ.); 

4.34 1.336 1 5 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στη γειτονιά σας, που βρίσκεται 
σε τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί 
αυτόνομα; 

3.50 1.433 1 5 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, 
στα οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα 
στη γειτονιά σας και δεν μπορείτε; 

2.13 1.294 1 5 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στη γειτονιά 
σας μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία 
πορεία; 

4.23 1.094 1 5 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις 
δρόμων στη γειτονιά σας; 

3.96 1.334 1 5 

10. Κινείστε με ευκολία στη γειτονιά σας, όταν 
επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 3.38 1.341 1 5 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ  

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια 
οσφρητική πηγή στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ 
βενζινάδικο/ κτλ.); 

3.49 1.433 1 5 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα 
ακουστικό ερέθισμα στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική 
σήμανση/ κτλ.); 

3.91 1.226 1 5 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου, όταν βρίσκεστε 
στο κέντρο της πόλης; 

3.96 1.407 1 5 

4. Όταν κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέτετε 
κάποια ορόσημα που σας βοηθούν στη 
μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ κτλ.); 

3.59 1.457 1 5 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα 
καταστήματα στο κέντρο της πόλης (π.χ. το 
σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ 
καταστήματα/ κτλ.); 

3.58 1.416 1 5 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, σε 
τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί 
αυτόνομα; 

2.89 1.483 1 5 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, 
στα οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα 
στο κέντρο της πόλης και δεν μπορείτε; 

2.68 1.272 1 5 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στο κέντρο 
της πόλης μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία 
πορεία; 

3.71 1.366 1 5 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις 
δρόμων στο κέντρο της πόλης; 

3.30 1.453 1 5 

10. Κινείστε με ευκολία στο κέντρο της πόλης, 
όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 2.94 1.318 1 5 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ     

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το λεωφορείο, 
από τη γειτονιά σας - προς το κέντρο της πόλης 
και το αντίστροφο, με άνεση; 

4.10 1.353 1 5 

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την 
πόλη, από σημεία που δεν συνδέονται με τη 
γειτονιά σας; 

3.61 1.543 1 5 

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε 
στην προγραμματισμένη στάση; 2.30 1.118 1 5 

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό 
προορισμό σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να 
αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 

4.61 .804 1 5 

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια 
περιοχή, που απαιτεί μετεπιβίβαση; 3.76 1.511 1 5 

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ., 
για τη μετακίνηση μεταξύ άλλων πόλεων (π.χ. 
ΚΤΕΛ/ τρένο/ κτλ.); 

3.51 1.361 1 5 

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα Μ.Μ.Μ., 
όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 2.67 1.450 1 5 
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 Τα άτομα με οπτική αναπηρία που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι 

κινούνται αυτόνομα σε μεγαλύτερο βαθμό στη γειτονιά (65.3%), στη συνέχεια με τα 

Μ.Μ.Μ. (48.6 %) και τέλος, στο κέντρο της πόλης, με ποσοστό 40.6% (βλ. Πίνακας 15).  

Στη συνέχεια, καταγράφονται οι συχνότητες στις απαντήσεις που έδωσαν τα άτομα 

με οπτική αναπηρία στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για την αυτόνομη κίνηση στη 

γειτονιά (βλ. Πίνακας 16) στο κέντρο της πόλης (βλ. Πίνακας 17) και με τα Μ.Μ.Μ. (βλ. 

Πίνακας 18). 

 
Πίνακας 15 
Σύγκριση - Συχνότητες των απαντήσεων των 101 συμμετεχόντων για τις γενικές ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση. 

Ερωτήσεις 
Ποτέ 

 
% 

Σπάνια 
 

% 

Μερικές 
Φορές 

% 

Συχνά 
 

% 

Πολύ 
Συχνά 

% 

1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού στη γειτονιά σας; 6.9 6.9 0 20.8 65.3 

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού στο κέντρο της πόλης; 16.8 4.0 12.9 25.7 40.6 

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την 
παρουσία συνοδού με τα Μ.Μ.Μ.; 13.9 5.0 13.9 18.8 48.5 
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Πίνακας 16 
Σύγκριση - Συχνότητες των απαντήσεων των 101 συμμετεχόντων για τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση που αφορούν την αυτόνομη 
κίνηση στην περιοχή της γειτονιάς. 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ  
Ποτέ 

 
% 

Σπάνια 
 

% 

Μερικές 
Φορές 

% 

Συχνά 
 

% 

Πολύ 
Συχνά 

% 
Ερωτήσεις      

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική 
πηγή στη γειτονιά σας (π.χ. ανθοπωλείο/ φούρνος/ 
καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.); 

11.9 11.9 14.9 17.8 43.6 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό 
ερέθισμα στη γειτονιά σας (π.χ. προαύλιο 
σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

5.9 6.9 12.9 12.9 61.4 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου της γειτονιάς σας; 6.9 4.0 3.0 8.9 77.2 

4. Όταν κινείστε στη γειτονιά σας, θέτετε κάποια 
ορόσημα που σας βοηθούν στη μετακίνηση (π.χ. 
καφετέρια/ φούρνος/ γραμμές κτηρίων/ κτλ.); 

20.8 7.9 14.9 17.8 38.6 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα 
της γειτονιάς σας (π.χ. σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ 
περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); 

10.9 3.0 3.0 7.9 75.2 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στη γειτονιά σας, που βρίσκεται σε 
τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί 
αυτόνομα; 

16.8 6.9 17.8 26.7 31.7 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα στη 
γειτονιά σας και δεν μπορείτε; 

45.5 18.8 21.8 5.0 8.9 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στη γειτονιά 
σας μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία πορεία; 5.0 3.0 11.9 24.8 55.4 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις δρόμων 
στη γειτονιά σας; 

9.9 5.9 12.9 20.8 50.5 

10. Κινείστε με ευκολία στη γειτονιά σας, όταν 
επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 12.9 11.9 26.7 21.8 26.7 
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Πίνακας 17 
Σύγκριση - Συχνότητες των απαντήσεων των 101 συμμετεχόντων για τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση που αφορούν την αυτόνομη 
κίνηση στο κέντρο της πόλης. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ 

Ποτέ 
 

% 

Σπάνια 
 

% 

Μερικές 
Φορές 

% 

Συχνά 
 

% 

Πολύ 
Συχνά 

% 

Ερωτήσεις 
     

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική 
πηγή στο κέντρο της πόλης (π.χ. ανθοπωλείο/ 
φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.); 

11.9 16.8 18.8 15.8 36.6 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό 
ερέθισμα στο κέντρο της πόλης (π.χ. προαύλιο 
σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

7.9 3.0 22.8 22.8 43.6 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου, όταν βρίσκεστε στο 
κέντρο της πόλης; 

12.9 4.0 10.9 18.8 53.5 

4. Όταν κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέτετε 
κάποια ορόσημα που σας βοηθούν στη 
μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ κτλ.); 

16.8 5.9 14.9 25.7 36.6 

5.Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα 
στο κέντρο της πόλης (π.χ. σούπερ μάρκετ/ 
καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); 

14.9 8.9 12.9 29.7 33.7 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, σε 
τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί αυτόνομα; 

25.7 17.8 17.8 18.8 19.8 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα στο 
κέντρο της πόλης και δεν μπορείτε; 

21.8 24.8 27.7 14.9 10.9 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στο κέντρο της 
πόλης μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία πορεία; 11.9 6.9 18.8 22.8 39.6 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις δρόμων 
στο κέντρο της πόλης; 

19.8 7.9 21.8 23.8 26.7 

10. Κινείστε με ευκολία στο κέντρο της πόλης, 
όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 17.8 19.8 28.7 17.8 15.8 

 

Από τα αποτελέσματα των συχνοτήτων των απαντήσεων, που παρουσιάζονται στο 

περιβάλλον της γειτονιάς (βλ. Πίνακας 16) σε σχέση με το κέντρο της πόλης (βλ. Πίνακας 

17), φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες κινούνται προς ένα ερέθισμα (οσφρητικό / ακουστικό) 

και προς τη στάση του λεωφορείου αυτόνομα, με μεγαλύτερη συχνότητα στη γειτονιά. 

Κινούνται πιο συχνά στα καταστήματα της γειτονιάς, σε σχέση με το κέντρο της πόλης και 
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όταν κινούνται θέτουν κάποια ορόσημα σχεδόν με την ίδια συχνότητα και στα δύο 

περιβάλλοντα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάποια 

τοποθεσία στη γειτονιά τους, στην οποία επιθυμούν αλλά δεν μπορούν να κινηθούν 

αυτόνομα προς αυτή, ενώ στο κέντρο της πόλης μερικές φορές παρατηρείται αυτή η 

δυσκολία, καθώς και μια δυσκολία για αυτόνομη κίνηση, όταν επικρατούν κακές καιρικές 

συνθήκες.  

Σχετικά με την αυτόνομη κίνηση με τα Μ.Μ.Μ. (βλ. Πίνακας 18), οι 

συμμετέχοντες σε μεγάλο βαθμό (59.4%) κινούνται αυτόνομα από τη γειτονιά προς το 

κέντρο της πόλης και το αντίστροφο, ενώ αποφεύγουν τα Μ.Μ.Μ., όταν επικρατούν κακές 

καιρικές συνθήκες. Καταγράφηκαν 75 συμμετέχοντες, που δεν κατάφεραν να 

αποβιβαστούν στην επιθυμητή στάση κάποια φορά, ωστόσο η πλειοψηφία τους, κατάφερε 

να φτάσει στον επιθυμητό προορισμό. 

 

Πίνακας 18 
Σύγκριση - Συχνότητες των απαντήσεων των 101 συμμετεχόντων για τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση που αφορούν την αυτόνομη 
κίνηση με τα Μ.Μ.Μ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Ποτέ 
 

Σπάνια 
 

Μερικές 
Φορές 

Συχνά 
 

Πολύ 
Συχνά 

Ερωτήσεις % % % % % 
1. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το λεωφορείο, 
από τη γειτονιά σας - προς το κέντρο της πόλης 
και το αντίστροφο, με άνεση; 

10.9 4.0 8.9 16.8 59.4 

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την πόλη, 
από σημεία που δεν συνδέονται με τη γειτονιά 
σας; 

17.8 6.9 16.8 12.9 45.5 

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε 
στην προγραμματισμένη στάση; 25.7 38.6 21.8 7.9 5.9 

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό 
προορισμό σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να 
αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 

1.0 1.0 5.9 9.9 56.4 

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια 
περιοχή, που απαιτεί μετεπιβίβαση; 15.8 5.0 17.8 9.9 51.5 

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ. για 
τη μετακίνηση μεταξύ άλλων πόλεων (π.χ. 
ΚΤΕΛ/ τρένο/ κτλ.); 

10.9 13.9 20.8 21.8 32.7 

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα Μ.Μ.Μ., 
όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 32.7 13.9 20.8 18.8 13.9 
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5.1.2 Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης (Rosenberg Self-Esteem Scale) 

 
Παρακάτω αναφέρονται αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής για την 

αυτοεκτίμηση των 101 συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 19). 

 Η τιμή του α του Cronbach για το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν την 

κλίμακα της αυτοεκτίμησης Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) ήταν 

Cronbach's α = .794, που θεωρείται καλή για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του εργαλείου. 
 

Πίνακας 19 
Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής για το ερωτηματολόγιο της Αυτοεκτίμησης.  
 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

Αυτοεκτίμηση 101 21.23 4.245 5 30 
 

 
 

5.1.3 Ερωτηματολόγιο του Κέντρου Ελέγχου (Rotter Internal-External LOC Scale) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής για το κέντρο 

ελέγχου των 101 συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 20).  

Η τιμή του α του Cronbach για το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν την 

κλίμακα του κέντρου ελέγχου Rotter Internal-External LOC Scale (Rotter, 1966) ήταν 

Cronbach's α = .697, τιμή που θεωρείται καλή για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 

εργαλείου. 
 

Πίνακας 20 
Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής για το ερωτηματολόγιο του Κέντρου Ελέγχου. 

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

Κέντρο ελέγχου 101 10.22 3.859 2 18 
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5.2. Συσχετίσεις για την αυτόνομη κίνηση 

 

5.2.1 Συσχετίσεις της αυτόνομης κίνησης (μέτρια / καλή) με τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων  

 

Πίνακας 21  
Συσχετίσεις της Αυτόνομης Κίνησης (μέτρια / καλή) με τα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων. 
 Αυτόνομη Κίνηση 

(1=μέτρια/2=καλή) 
Φύλο -.206* 
Ηλικία -.007 
Ηλικία απώλειας της όρασης -.236* 
Έτη από την απώλεια της όρασης .197* 
Χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας -.166 
Κατάσταση Όρασης .163 
Πορεία αναπηρίας .104 
Μορφωτικό επίπεδο .198* 
Μορφωτικό επίπεδο του πατέρα .000 
Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας -.094 
Εργασιακή Κατάσταση (1=φοιτητές και εργαζόμενοι, 2=άνεργοι) -.123 
Εργασιακή Κατάσταση (1=εργαζόμενοι, 2=άνεργοι, Ν=84) -.181 
Σχολείο .066 
Διαμονή εντός ή εκτός πόλης -.094 
Οικογενειακή κατάσταση (1=ανύπαντροι και διαζευγμένοι, 2= 
παντρεμένοι) .045 

Αυτόνομη διαβίωση -.036 
Διαβίωση (Μόνος/ με άτομο με προβλήματα όρασης/ με άτομο χωρίς 
προβλήματα όρασης) .027 

Χρήση λευκού μπαστουνιού .111 
Εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού -.158 
Κίνηση με συνοδό ή όχι -.108 
Αθλητική Ιδιότητα (αθλητής/μη αθλητής) .242* 
Ποσότητα Αθλημάτων .199* 
Είδος αθλήματος (ατομικό/ομαδικό) -.159 
Κατηγορία Αγωνιστικής Ταξινόμησης (classification) .247* 
Έτη ενασχόλησης με το άθλημα .292* 
Συχνότητα σωματικής άσκησης .381** 
Συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα .411** 
Τρόπος Συνέντευξης -.136 
** p ≤ .01 

*p ≤ .05 
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 Τα ατομικά χαρακτηριστικά που σχετίστηκαν σημαντικά με την ικανότητα 

αυτόνομης κίνησης ήταν το φύλο, η ηλικία απώλειας της όρασης, τα έτη από την απώλεια 

της όρασης, το μορφωτικό επίπεδο, η αθλητική ιδιότητα, τα έτη ενασχόλησης με τον 

αθλητισμό και η συχνότητα σωματικής άσκησης (βλ. Πίνακας 21). 

 

5.2.2 Συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την 

Αυτόνομη Κίνηση (γειτονιά, κέντρο πόλης, Μ.Μ.Μ.) με την αυτόνομη κίνηση 

  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των γενικών ερωτήσεων για την 

αυτόνομη κίνηση στα διάφορα περιβάλλοντα κίνησης με την ικανότητα αυτόνομης 

κίνησης (βλ. Πίνακας 22). 

  

Πίνακας 22 
Συσχετίσεις των γενικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για την αυτόνομη κίνηση στη 
γειτονιά, το κέντρο πόλης και με τα Μ.Μ.Μ. με την Αυτόνομη Κίνηση (μέτρια / καλή). 

 Αυτόνομη Κίνηση 
(1=μέτρια/2=καλή) 

1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στη γειτονιά 
σας; .756** 

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στο κέντρο 
της πόλης; .748** 

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού με τα 
Μ.Μ.Μ.; .691** 

**p ≤ .01 

 

 Η ικανότητα αυτόνομης κίνησης συσχετίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό με την 

αυτόνομη κίνηση προς την κοντινή στάση της γειτονιάς, προς τα διάφορα καταστήματα 

και σε διασταυρώσεις δρόμων (βλ. Πίνακας 23). Αντίστοιχα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται για την ικανότητα αυτόνομης κίνησης και στις ερωτήσεις που σχετίζονται 

με το κέντρο της πόλης (βλ. Πίνακας 24). 
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Πίνακας 23 
Συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για την αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά με 
την Αυτόνομη Κίνηση (μέτρια / καλή). 

 

Πόσο συχνά κινείστε 
αυτόνομα, χωρίς την 

παρουσία συνοδού στη 
γειτονιά σας; 

Αυτόνομη Κίνηση 
(1=μέτρια/2=καλή) 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική 
πηγή στη γειτονιά σας (π.χ. ανθοπωλείο/ φούρνος, 
καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.); 

.428** .454** 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό 
ερέθισμα στη γειτονιά σας (π.χ. προαύλιο 
σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

.476** .465** 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου της γειτονιάς σας; .732** .719** 

4. Όταν κινείστε στη γειτονιά σας, θέτετε κάποια 
ορόσημα που σας βοηθούν στη μετακίνηση (π.χ. 
καφετέρια/ φούρνος/ γραμμές κτηρίων/ κτλ.); 

.094 .150 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα 
της γειτονιάς σας (π.χ. σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ 
περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); 

.842** .699** 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στη γειτονιά σας, που βρίσκεται σε 
τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί 
αυτόνομα; 

.653** .520** 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα στη 
γειτονιά σας και δεν μπορείτε; 

-.471** -.366** 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στη γειτονιά 
σας, μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία πορεία; .556** .376** 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις δρόμων 
στη γειτονιά σας; 

.607** .591** 

10. Κινείστε με ευκολία στη γειτονιά σας, όταν 
επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; .561** .437** 

**p ≤ .01 
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Πίνακας 24 
Συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για την αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της 
πόλης με την Αυτόνομη Κίνηση (μέτρια / καλή). 

 

Πόσο συχνά κινείστε 
αυτόνομα, χωρίς την 

παρουσία συνοδού στο 
κέντρο της πόλης; 

Αυτόνομη Κίνηση 
(1=μέτρια/2=καλή) 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια 
οσφρητική πηγή στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ 
κτλ.); 

.454** .448** 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα 
ακουστικό ερέθισμα στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική 
σήμανση/ κτλ.); 

.521** .483** 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την 
κοντινή στάση λεωφορείου, όταν βρίσκεστε στο 
κέντρο της πόλης; 

.816** .665** 

4. Όταν κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέτετε 
κάποια ορόσημα που σας βοηθούν στη 
μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ κτλ.); 

.288** .361** 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα 
καταστήματα στο κέντρο της πόλης (π.χ. σούπερ 
μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα / 
κτλ.); 

.774** .749** 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, σε 
τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί 
αυτόνομα; 

.691** .491** 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να πάτε αυτόνομα στο 
κέντρο της πόλης και δεν μπορείτε; 

-.456** -.340** 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στο κέντρο 
της πόλης, μπορείτε να διατηρήσετε μια ευθεία 
πορεία; 

.637** .520** 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια 
περιοχή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις 
δρόμων στο κέντρο της πόλης; 

.708** .510** 

10. Κινείστε με ευκολία στο κέντρο της πόλης, 
όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; .583** .535** 

**p ≤ .01 
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Σχετικά με τη χρήση Μ.Μ.Μ. και την ικανότητα αυτόνομης κίνησης, η μετακίνηση 

με τα Μ.Μ.Μ. από την γειτονιά προς το κέντρο και το αντίστροφο, η μετακίνηση από 

διάφορα σημεία που δεν συνδέονται με την γειτονιά και η εκτέλεση μιας διαδρομής με 

μετεπιβίβαση συσχετίστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό με την ικανότητα αυτόνομης κίνησης 

(βλ. Πίνακας 25). 

 

Πίνακας 25 
Συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για την αυτόνομη κίνηση με τα Μ.Μ.Μ. 
με την Αυτόνομη Κίνηση (μέτρια / καλή). 

 

Πόσο συχνά κινείστε 
αυτόνομα, χωρίς την 

παρουσία συνοδού με τα 
Μ.Μ.Μ.; 

Αυτόνομη Κίνηση 
(1=μέτρια/2=καλή) 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το λεωφορείο, 
από τη γειτονιά σας - προς το κέντρο της πόλης και 
το αντίστροφο, με άνεση; 

.817** .726** 

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την πόλη, 
από σημεία που δεν συνδέονται με την γειτονιά 
σας; 

.729** .602** 

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε στην 
προγραμματισμένη στάση; .324** .378** 

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό 
προορισμό σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να 
αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 

.191 .189 

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια 
περιοχή, που απαιτεί μετεπιβίβαση; .751** .714** 

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ., για 
τη μετακίνηση μεταξύ άλλων πόλεων (π.χ. ΚΤΕΛ/ 
τρένο/ κτλ.); 

.470** .465** 

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα Μ.Μ.Μ., όταν 
επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; -.224* -.184 

**p ≤ .01 
 *p ≤ .05 
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5.2.3 Συσχετίσεις της αυτόνομης κίνησης με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά  

  

Η ικανότητα αυτόνομης κίνησης συσχετίστηκε σημαντικά, θετικά με την 

αυτοεκτίμηση και αρνητικά με το κέντρο ελέγχου. Άτομα που κινούνται αυτόνομα σε 

μεγαλύτερο βαθμό, παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 26). 

 
Πίνακας 26  
Συσχέτιση της συχνότητας αυτόνομης κίνησης και της ικανότητας αυτόνομης κίνησης (μέτρια 
/ καλή) με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου. 
 

Αυτοεκτίμηση Κέντρο ελέγχου 

Συχνότητα αυτόνομης κίνησης .366** -.247* 

Αυτόνομη Κίνηση  
(1=μέτρια/2=καλή) .363* -.276* 

** p ≤ .01 
*p ≤ .05 

 

5.2.4 Συσχετίσεις που παρουσιάζονται στις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

  

Η συχνότητα αυτόνομης κίνησης και στα τρία περιβάλλοντα κίνησης (γειτονιά, 

κέντρο πόλης, Μ.Μ.Μ.) συσχετίστηκε σημαντικά με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 

ελέγχου. Τα άτομα που κινούνται με μεγαλύτερη συχνότητα αυτόνομα παρουσιάζουν 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, από τα άτομα που 

δεν κινούνται τόσο συχνά αυτόνομα. Η μεγαλύτερη συσχέτιση για την αυτοεκτίμηση 

παρατηρήθηκε με την αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης, ενώ για το κέντρο ελέγχου, 
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μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση για την αυτόνομη κίνηση με την συγκοινωνία (βλ. 

Πίνακας 27).  

 

Πίνακας 27 
Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση στη γειτονιά, 
στο κέντρο της πόλης και με τα Μ.Μ.Μ. σε σχέση με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου. 
 

Αυτοεκτίμηση Κέντρο 
ελέγχου 

1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στη 
γειτονιά σας; .270** -.262** 

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στο 
κέντρο της πόλης; .413** -.321** 

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού με τα 
Μ.Μ.Μ.; .369** -.345** 

** p ≤ .01 
  
 

 
5.2.5 Συσχετίσεις που παρουσιάζονται στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτο-

αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση στη γειτονιά με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά 

 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στις ερωτήσεις για την 

αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 

28).  
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Η αυτόνομη κίνηση προς ένα ακουστικό ερέθισμα στη γειτονιά συσχετίστηκε 

σημαντικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως και η αυτόνομη κίνηση προς τα 

καταστήματα της γειτονιάς. Η αυτόνομη κίνηση σε ευθεία πορεία και ανάμεσα σε 

διασταυρώσεις δρόμων, συσχετίστηκε σημαντικά με την αυτοεκτίμηση. 

 
Πίνακας 28  
Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση στη γειτονιά σε 
σχέση με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου. 
 Αυτοεκτίμηση Κέντρο 

ελέγχου 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική πηγή στη γειτονιά σας 
(π.χ. ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.); .169 -.105 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό ερέθισμα στη γειτονιά 
σας (π.χ. προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); .321** -.235* 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου της 
γειτονιάς σας; .307** -.189 

4. Όταν κινείστε στη γειτονιά σας, θέτετε κάποια ορόσημα που σας 
βοηθούν στη μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ γραμμές κτηρίων/ 
κτλ.); 

.079 -.096 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα της γειτονιάς σας (π.χ. 
σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); .297** -.201* 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο ενδιαφέροντος στη γειτονιά 
σας, που βρίσκεται σε τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί αυτόνομα; .309** -.240* 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα οποία θα επιθυμούσατε να 
πάτε αυτόνομα στη γειτονιά σας και δεν μπορείτε; -.191 .163 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στη γειτονιά σας, μπορείτε να 
διατηρήσετε μια ευθεία πορεία; .297** -.043 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις δρόμων στη γειτονιά σας; .371** -.109 

10. Κινείστε με ευκολία στη γειτονιά σας, όταν επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; .215* -.178 

** p ≤ .01 
 *p ≤ .05 
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5.2.6 Συσχετίσεις που παρουσιάζονται στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτο-

αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση στο κέντρο της πόλης με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά 

 

 Παρακάτω, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στις ερωτήσεις για την 

αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (βλ. 

Πίνακας 29). 

 

Πίνακας 29 
Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση στο κέντρο της 
πόλης σε σχέση με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου. 
 Αυτοεκτίμηση Κέντρο 

ελέγχου 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική πηγή στο κέντρο της 
πόλης (π.χ. ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.); .281** -.048 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό ερέθισμα στο κέντρο 
της πόλης (π.χ. προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); .404** -.271** 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου, 
όταν βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης; .378** -.273** 

4. Όταν κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέτετε κάποια ορόσημα που σας 
βοηθούν στη μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνο/ κτλ.); .293** -.153 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα στο κέντρο της πόλης 
(π.χ. σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); .334** -.170 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
πόλης, σε τοποθεσία στην οποία δεν έχετε κινηθεί αυτόνομα; .296** -.158 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα οποία θα επιθυμούσατε 
να πάτε αυτόνομα στο κέντρο της πόλης και δεν μπορείτε; -.172 .010 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στο κέντρο της πόλης, μπορείτε να 
διατηρήσετε μια ευθεία πορεία; .330** -.126 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις δρόμων στο κέντρο της πόλης; .378** -.092 

10. Κινείστε με ευκολία στο κέντρο της πόλης, όταν επικρατούν κακές 
καιρικές συνθήκες; .262** -.153 

** p ≤ .01 
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5.2.7 Συσχετίσεις που παρουσιάζονται στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτο-

αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση με τα Μ.Μ.Μ. σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά 

 

 Παρακάτω (βλ. Πίνακας 30), παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στις 

ερωτήσεις για την αυτόνομη κίνηση με τα Μ.Μ.Μ. με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 

ελέγχου. 

 
Πίνακας 30  
Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση με τα Μ.Μ.Μ σε 
σχέση με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου. 
 

Αυτοεκτίμηση Κέντρο 
ελέγχου 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το λεωφορείο, από τη γειτονιά σας - 
προς το κέντρο της πόλης και το αντίστροφο, με άνεση; .372** -.322** 

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την πόλη, από σημεία που δεν 
συνδέονται με την γειτονιά σας; .376** -.256** 

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη 
στάση; .163 .008 

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό προορισμό σε περίπτωση 
που δεν μπορέσατε να αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; .065 .126 

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια περιοχή, που απαιτεί 
μετεπιβίβαση; .439** -.255** 

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ., για τη μετακίνηση 
μεταξύ άλλων πόλεων (π.χ. ΚΤΕΛ/ τρένο/ κτλ.); .300** -.138 

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε Μ.Μ.Μ., όταν επικρατούν κακές 
καιρικές συνθήκες; -.206* .147 

** p ≤ .01 
 *p ≤ .05 
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5.3 Η επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην 

αυτοεκτίμηση και στο κέντρου ελέγχου  

  

Πίνακας 31 
Συσχετίσεις της αυτοεκτίμησης και του κέντρου ελέγχου με τα δημογραφικά στοιχεία και τα 
ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 Αυτοεκτίμηση Κέντρο ελέγχου 

Φύλο .016 .179 

Ηλικία -.060 .015 

Ηλικία απώλειας της όρασης -.178 -.019 

Χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας -.204* -.032 

Έτη από την εμφάνιση των Προβλημάτων Όρασης .063 -.010 

Έτη Από Απώλεια Όρασης .094 .031 

Κατάσταση Όρασης -.231* .317** 

Πορεία αναπηρίας -.013 .178 

Μορφωτικό επίπεδο .188 -.140 

Μορφωτικό επίπεδο του πατέρα .202* -.122 

Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας .286* -.121 

Εργασία -.121 .101 

Σχολείο .124 -.009 

Διαμονή εντός ή εκτός πόλης -.154 .009 

Οικογενειακή κατάσταση .082 -.219* 

Αυτόνομη διαβίωση .093 -.125 

Χρήση λευκού μπαστουνιού -.043 .034 

Εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού -.074 .295** 

Κίνηση με Συνοδό ή όχι -.046 -.102 

Συχνότητα αυτόνομης κίνησης .366** -.247* 

Ικανότητα Αυτόνομης Κίνησης  .363** -.276** 

Αθλητική Ιδιότητα .261** -.235* 

Είδος αθλήματος .034 -.043 

Σε πόσα αθλήματα έχει συμμετοχή .196* -.217* 

Έτη ενασχόλησης με το άθλημα .170 -.219 

Κατηγορία Αγωνιστικής Ταξινόμησης  -.149 .277* 

Συχνότητα σωματικής άσκησης .316** -.345** 

Συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα .291** -.286** 

Τρόπος Συνέντευξης .041 -.087 

Κέντρο ελέγχου -.484**  
** p ≤ .01 
 *p ≤ .05 



[98] 

Παραπάνω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις συσχετίσεις που 

καταγράφηκαν (βλ. Πίνακας 31). Στα επιμέρους κεφάλαια που ακολουθούν, 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι συσχετίσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

και οι διαφορές που εντοπίστηκαν μετά τους στατιστικούς ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν για τον υπολογισμό και την καταγραφή των διαφορών στους μέσους 

όρους των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών τους. 

 

5.3.1 Φύλο, ηλικία και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Το φύλο φαίνεται πως δεν είχε σχέση με την αυτοεκτίμηση t(99) = -.161, p = .872, 

p > .05 και το κέντρο ελέγχου t(99) = -1.815, p = .072, p > .05, καθώς δεν παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Ωστόσο, παρουσιάζεται μια τάση σημαντικής στατιστικής 

διαφοράς ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες αναφορικά με το κέντρο ελέγχου t(99) 

= -1.815, p = .072, p > .05. Οι γυναίκες τείνουν να εμφανίσουν υψηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 32). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στο φύλο και την αυτοεκτίμηση r(101) = .016, p = .87, p > .05. Το κέντρο 

ελέγχου εμφάνισε μια τάση χαμηλής συσχέτισης που δεν ήταν στατιστικώς σημαντική 

r(101) = .179, p = .07, p > .05 (βλ. Πίνακας 31). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια 

συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά (βλ. Πίνακας 31). 

Πίνακας 32 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτοεκτίμησης και του κέντρου 
ελέγχου για την κατηγορία φύλο. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Φύλο N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Άνδρας 63 21.17 3.709  9.68 3.914 

Γυναίκα 38 21.32 5.062  11.11 3.645 
*t(99) = -.161, p = .872, p > .05 
†t(99) = -1.815, p = .072, p > .05 
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5.3.2 Κατάσταση όρασης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά  

 

Η κατάσταση όρασης φαίνεται πως έχει σχέση με τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά, καθώς βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα 

με νομική τύφλωση και στα άτομα με μειωμένη όραση για την αυτοεκτίμηση t(99) = 

2.364, p = .02, p ≤ .05, d = .52, power = .76 και το κέντρο ελέγχου t(99) = -3.330, p = 

.001, p ≤ .05, d = .73, power = .95, όπου τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσίασαν 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, ενώ τα άτομα με 

νομική τύφλωση παρουσίασαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 33). 

 

Πίνακας 33 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία κατάσταση όρασης. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Κατάσταση Όρασης N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Νομική τύφλωση 72 21.85 4.181  9.44 3.688 

Μειωμένη όραση 29 19.69 4.072  12.14 3.652 

*t(99) = 2.364, p = .02, p ≤ .05, d = .52, power = .76 
†t(99) = -3.330, p = .001, p ≤ .05, d = .73, power = .95 

 

Η κατάσταση όρασης επίσης συσχετίστηκε με την αυτοεκτίμηση r(101) = -.231, p 

= .02, p ≤ .05 και με το κέντρο ελέγχου r(101) = .317, p = .001, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31).  
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5.3.3 Χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας (εκ γενετής / επίκτητη) και 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η χρονική στιγμή της απώλειας της όρασης φαίνεται να επηρεάζει στατιστικώς 

σημαντικά την αυτοεκτίμηση t(99) = 2.079, p = .04, p ≤ .05, d = .41, power = .66, αλλά 

δεν εμφανίζει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο κέντρο ελέγχου t(99) = .314, p = .754, 

p > .05, ανάμεσα στα άτομα με εκ γενετής και επίκτητη οπτική αναπηρία. Τα άτομα, στα 

οποία η οπτική αναπηρία εμφανίστηκε εκ γενετής, είχαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση (βλ. 

Πίνακας 34). 

 

Πίνακας 34 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας (εκ γενετής / 
επίκτητη). 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Χρονική στιγμή εμφάνισης της 
οπτικής αναπηρίας – Πρόσφατη 
απώλεια της όρασης 

N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Εκ γενετής 50 22.10 3.882  10.34 3.640 

Επίκτητη 51 20.37 4.445  10.10 4.095 

*t(99) = 2.079, p = .04, p ≤ .05, d = .41 
†t(99) = .314, p = .754, p > .05 

 

Η χρονική στιγμή της οπτικής αναπηρίας συσχετίστηκε στατικώς σημαντικά 

αρνητικά με τη αυτοεκτίμηση r(101) = -.204, p = .04, p ≤ .05, ενώ δεν εμφανίστηκε 

στατικώς σημαντική συσχέτιση με το κέντρο ελέγχου r(101) = -.032, p = .754, p > .05 (βλ. 

Πίνακας 31).  

 



[101] 

5.3.4 Πορεία αναπηρίας και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η πορεία της αναπηρίας, με βάση το αν είναι σταθερή η εξελίσσεται φαίνεται να 

μην έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση, ενώ παρουσιάστηκε μια τάση για σημαντική 

διαφορά στο κέντρο ελέγχου. Τα άτομα με οπτική αναπηρία, στα οποία η αναπηρία 

εξελίσσεται, παρουσιάζουν υψηλότερη τιμή στο κέντρο ελέγχου t(99) = -1.802, p = .075, p 

> .05, άρα τείνουν να εμφανίσουν υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 35).  

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της πορείας της αναπηρίας με την 

αυτοεκτίμηση r(101) = -.013, p = .901, p > .05, ενώ εμφανίστηκε μια τάση για σημαντική 

συσχέτιση της με το κέντρο ελέγχου r(101) = .178, p = .075, p > .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 

Πίνακας 35 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία πορεία της αναπηρίας. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Πορεία αναπηρίας N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Σταθερή 78 21.26 3.795  9.85 3.661 

Εξελίσσεται 23 21.13 5.611  11.48 4.316 

*t(28) = .101, p = .920, p > .05 
†t(99) = -1.802, p = .075, p > .05 

  

5.3.5 Μορφωτικό επίπεδο και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, δεν παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μετά από τον έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης που 

πραγματοποιήθηκε για την αυτοεκτίμηση F(5, 95)= .539, p = .825, p > .05 και το κέντρο 

ελέγχου F(5, 95) = .800, p = .604, p > .05 (βλ. Πίνακας 36). 
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Πίνακας 36 

Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία μορφωτικό επίπεδο. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Μορφωτικό επίπεδο N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Καμία εκπαίδευση 2 19.00 2.828  8.50 3.536 

Απόφοιτος δημοτικού 5 18.40 5.595  10.80 4.207 

Μαθητής γυμνασίου 1 19.00 .  14.00 . 

Απόφοιτος γυμνασίου 1 22.00 .  12.00 . 

Μαθητής λυκείου 5 21.60 1.817  11.20 2.683 

Απόφοιτος λυκείου 24 20.83 3.435  11.25 3.011 

Φοιτητής 9 21.33 3.464  10.00 3.202 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 44 21.55 5.083  9.91 4.680 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου 10 22.50 3.274  8.30 2.312 

*F(5, 95) = .539, p = .825, p > .05 
†F(5, 95) = .800, p = .604, p > .05 

 

Παρουσιάστηκε μια τάση για σημαντική συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και 

της αυτοεκτίμησης, r(101) = .188, p = .059, p > .05, ενώ δεν παρουσιάστηκε σημαντική 

συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και του κέντρου ελέγχου r(101) = -.140, p = .162, p > 

.05 (βλ. Πίνακας 31). 
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5.3.6 Μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στατιστικά σημαντικές για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 37). 

 

Πίνακας 37 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Μορφωτικό επίπεδο N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Καμία εκπαίδευση 12 20.42 3.942  21.23 4.245 

Απόφοιτος δημοτικού 31 20.29 4.307  10.67 3.774 

Απόφοιτος γυμνασίου 16 20.13 4.097  10.52 4.081 

Απόφοιτος λυκείου 23 22.87 3.888  11.25 3.838 

Φοιτητής 1 25.00 .  9.48 3.764 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

18 22.06 4.518  7.00 . 

*F(5, 95) = 1.640, p = .157, p > .05 
†F(5, 95) = .684, p = .636, p > .05 

 

Πίνακας 38 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Μορφωτικό επίπεδο N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Καμία εκπαίδευση 13 18.85 5.210  11.15 3.579 

Απόφοιτη δημοτικού 34 20.68 4.205  10.68 4.226 

Απόφοιτη γυμνασίου 11 20.82 3.601  10.64 3.042 

Απόφοιτη λυκείου 27 22.11 3.735  9.11 3.935 

Φοιτήτρια 1 25.00 .  7.00 . 

Απόφοιτη τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

15 23.00 4.071  10.27 3.654 

*F(5, 95) = 1.958, p = .092, p > .05 
†F(5, 95) = .852, p = .516, p > .05 
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Παρουσιάστηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδου του 

πατερά r(101) = .202, p = .043, p ≤ .05 και της μητέρας r(101) = .286, p = .004, p ≤ .05 με 

την αυτοεκτίμηση. Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα r(101) = .179, p = .07, p > .05 ή της μητέρας r(101) = .179, p = .07, p 

> .05, με το κέντρο ελέγχου των συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 31).  

 

5.3.7 Εργασία και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες με βάση την εργασιακή τους κατάσταση (βλ. Πίνακας 39). 

 

Πίνακας 39 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία εργασιακή κατάσταση. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Εργασία N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Εργαζόμενος 52 21.63 4.178  9.85 4.099 

Άνεργος 32 20.53 4.899  10.66 3.607 

Φοιτητής 17 21.29 2.995  10.53 3.659 
*F(2, 98) = .667, p = .515, p > .05 
†F(2, 98) = .498, p = .609, p > .05 
 

Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην εργασιακή 

κατάσταση των ατόμων για την αυτοεκτίμηση r(84) = -.121, p = .275, p > .05 και το 

κέντρο ελέγχου r(84) = .101, p = .36, p > .05 (βλ. Πίνακας 31). Για τον υπολογισμό της 

συσχέτισης, έγιναν δύο στατιστικοί έλεγχοι. Στον πρώτο οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι 

κατηγοριοποιήθηκαν στην ίδια κατηγορία και οι άνεργοι στην άλλη, δεδομένου ότι οι 

φοιτητές συνήθως δεν καταγράφονται ως υποψήφιοι για εργασία. Στη δεύτερη διερεύνηση 

για την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην εργασιακή κατάσταση και τα ψυχοκοινωνικά 
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χαρακτηριστικά, όσοι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές δεν υπολογίστηκαν στον στατιστικό 

έλεγχο και το τελικό δείγμα για την μεταβλητή εργασιακή κατάσταση απαρτίζουν 84 

άτομα όπως φαίνεται και παραπάνω. 

 

5.3.8 Οικογενειακή κατάσταση και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η οικογενειακή κατάσταση δεν παρουσίασε σχέση με την αυτοεκτίμηση των 

συμμετεχόντων, ενώ παρατηρήθηκε μια τάση για σημαντική διαφορά στο κέντρο ελέγχου 

σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση F(2, 98) = 2.525, p = .085, p > .05 (βλ. 

Πίνακας 40).  

 

Πίνακας 40 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία οικογενειακή κατάσταση. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Οικογενειακή 
Κατάσταση N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ανύπαντρος 66 20.94 4.195  10.70 3.688 

Παντρεμένος/η 28 21.79 4.417  8.86 3.923 

Διαζευγμένος/η 7 21.71 4.386  11.14 4.413 
*F(2, 98) = .435, p = .648, p > .05 
†F(2, 98) = 2.525, p = .085, p > .05 
 

 Αντίστοιχα, δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην 

οικογενειακή κατάσταση και την αυτοεκτίμηση r(101) = .082, p = .416, p > .05, ενώ 

παρουσιάστηκαν στο κέντρο ελέγχου r(101) = -.219, p = .027, p ≤ .05. Σημειώνεται ότι για 

τη διερεύνηση των συσχετίσεων, οι διαζευγμένοι και οι ανύπαντροι συνέθεσαν τη μία 

κατηγορία και οι παντρεμένοι τη δεύτερη (βλ. Πίνακας 31). 
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5.3.9 Αυτόνομη διαβίωση και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η αυτόνομη διαβίωση δεν φάνηκε να επηρεάζει στατικώς σημαντικά τα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά. Αρχικά έγινε διερεύνηση με t-test, με βάση τις 

απαντήσεις στην ερώτηση εάν ο/η συμμετέχων/ουσα μένει μόνος/η (βλ. Πίνακας 41). Στη 

συνέχεια έγινε στατιστικός έλεγχος με ανάλυση διακύμανσης – ANOVA, για να 

διερευνηθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη διαβίωση 

(μόνος/η, με άτομο με πρόβλημα όρασης και με άτομο χωρίς πρόβλημα όρασης). Ωστόσο, 

πάλι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διάφορες (βλ. Πίνακας 42). 

 

Πίνακας 41 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία Αυτόνομη διαβίωση Ι. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Αυτόνομη διαβίωση 
I N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μένω μόνος/η 42 20.76 4.731  10.79 3.653 

Δεν μένω μόνος 59 21.56 3.870  9.81 3.980 
*t(99) = -.930, p = .355, p > .05 
†t(99) = 1.251, p = .214, p > .05 

 

Πίνακας 42 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία Αυτόνομη διαβίωση ΙΙ. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Αυτόνομη διαβίωση  
II N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μένω μόνος 39 20.59 4.800  10.87 3.750 

Μένω με άτομο χωρίς 
προβλήματα όρασης 45 21.31 3.825  9.87 3.817 

Μένω με άτομο με 
προβλήματα όρασης 17 22.47 3.875  9.65 4.227 
*F(2, 98) = .983, p = .378, p > .05 
†F(2, 98) = .797, p = .453, p > .05 
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Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις για την πρώτη ερώτηση 

για την αυτόνομη διαβίωση με την αυτοεκτίμηση r(101) = .093, p = .355, p > .05 και με το 

κέντρο ελέγχου r(101) = -.125, p = .214, p > .05, ούτε για την δεύτερη ερώτηση της 

αυτόνομης διαβίωσης με την αυτοεκτίμηση r(101) = .132, p = .189, p > .05 και το κέντρο 

ελέγχου r(101) = -.120, p = .233, p > .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 

5.3.10 Χρήση λευκού μπαστουνιού και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

  

Η χρήση του λευκού μπαστουνιού δεν επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά την 

αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 43). Δεν παρουσιάστηκε επίσης καμία 

συσχέτιση για την αυτοεκτίμηση r(101) = -.043, p = .666, p > .05 και το κέντρο ελέγχου 

r(101) = .034, p = .734, p > .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 

 
Πίνακας 43 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία χρήση λευκού μπαστουνιού. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Χρήση λευκού 
μπαστουνιού N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

ΝΑΙ 83 21.31 4.282  10.16 4.008 

ΟΧΙ 18 20.83 4.162  10.50 3.167 

*t(28) = .433, p = .666, p > .05 
†t(99) = -.341, p = .734, p > .05 
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5.3.11 Εκπαίδευση κινητικότητας - προσανατολισμού και ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά 

 

Η προηγούμενη εκπαίδευση κινητικότητάς και προσανατολισμού φαίνεται να μην 

έχει σχέση με την αυτοεκτίμησή t(99) = .737, p = .463, p > .05, ενώ παρουσιάζονται 

στατιστικώς σημαντικές διάφορες στο κέντρο ελέγχου με τα άτομα που έχουν κάνει 

εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού να παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου, ενώ τα άτομα που δεν έχουν κάνει ανάλογη εκπαίδευση να παρουσιάζουν 

υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου t(99) = -3.072, p = .003, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 44). 

 

Πίνακας 44 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία προηγούμενη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Εκπαίδευση κινητικότητας και 
προσανατολισμού N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

ΝΑΙ 80 21.39 4.333  9.64 3.806 

ΟΧΙ 21 20.62 3.930  12.43 3.280 

*t(99) = .737, p = .463, p > .05 
†t(99) = -3.072, p = .003, p ≤ .05 
 

 
Δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση r(101) = -.074, p = 

.463, p > .05 και την προηγούμενη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού, ενώ 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το κέντρο ελέγχου r(101) = .295, p = 

.003, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 
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5.3.12 Τρόπος κίνησης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η κίνηση του ατόμου με οπτική αναπηρία με συνοδό, χωρίς συνοδό ή και με τους 

δύο τρόπους παρουσίασε στατικώς σημαντικές διάφορες στην αυτοεκτίμηση F(2, 98) = 

7.121, p = .001, p ≤ .05. Τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι με τη βοήθεια συνοδού» 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι και με 

τους δυο τρόπους» p = .013 και με τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι μόνος» p = .002. 

Επίσης, τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι μόνος» τείνουν να εμφανίσουν στατιστικώς 

σημαντική διαφορά με τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι και με συνοδό και μόνος/η» p 

= .088, p > .05. Αντίστοιχα η κίνηση με συνοδό ή όχι δεν φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά το κέντρο ελέγχου F(2, 98) = 1.320, p = .272, p > .05 (βλ. Πίνακας 45). 

 

Πίνακας 45 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία τρόπος κίνησης (με συνοδό / χωρίς συνοδό / και με 
τους δύο τρόπους). 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Τρόπος κίνησης N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Κινούμαι με τη βοήθεια 
συνοδού 2 12.50 10.607  14.50 3.536 

Μόνος 31 22.68 4.045  10.32 3.893 

Και με τους δύο τρόπους 68 20.82 3.805  10.04 3.830 
*F(2, 98) = 7.121, p = .001, p ≤ .05 
†F(2, 98) = 1.320, p = .272, p > .05 

 

 Δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση του τρόπου κίνησης με την αυτοεκτίμηση r(101) = -

.046, p = .651, p > .05 και με το κέντρο ελέγχου r(101) = -.102, p = .311, p > .05 (βλ. 

Πίνακας 31). 
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5.3.13 Συχνότητα αυτόνομης κίνησης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 
Η συχνότητα αυτόνομης κίνησης παρουσίασε σημαντικές στατιστικώς διαφορές σε 

σχέση με την αυτοεκτίμηση F(4, 96) = 4.428, p = .003, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 46). Μετά 

από τον στατιστικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης - ANOVA και τα στατιστικώς 

σημαντικά αποτελέσματα, εφαρμόστηκαν post hoc tests (Tukey HSD), για να 

εντοπιστούν οι διαφορές που παρουσιάζονται στις επιμέρους κατηγορίες. Τα άτομα που 

κινούνται ‘πάντα’ αυτόνομα παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με αυτούς 

που δεν κινούνται ‘ποτέ’ αυτόνομα p = .036 και με τα άτομα που κινούνται ‘μερικές 

φορές’ αυτόνομα p = .032. Τα άτομα που δεν κινούνται ‘ποτέ’ αυτόνομα τείνουν να 

παρουσιάσουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και με τα άτομα που κινούνται αυτόνομα 

‘τις περισσότερες φορές’ p = .084. Μετά τον στατιστικό έλεγχο η συχνότητα αυτόνομης 

κίνησης, τείνει να εμφανίσει στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση και με το 

κέντρο ελέγχου F(4, 96) = 2.191, p = .076, p > .05. 

 

Πίνακας 46 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία συχνότητα αυτόνομης κίνησης. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Συχνότητα αυτόνομης 
κίνησης N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ποτέ 3 15.67 9.292  14.00 2.646 
Λίγες φορές 8 19.13 2.295  11.75 3.196 
Μερικές φορές 10 18.30 4.785  12.20 3.824 
Τις περισσότερες φορές 58 21.72 3.583  9.67 3.822 
Πάντα 22 22.77 4.219  9.68 3.872 

*F(4, 96)= 4.428, p = .003, p ≤ .05 
†F(4, 96)= 2.191, p = .076, p > .05 
 

Η συχνότητα αυτόνομης κίνησης συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά και με την 

αυτοεκτίμηση r(101) = .366, p = .001, p ≤ .05 και με το κέντρο ελέγχου r(101) = -.247, p = 

.013, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 
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5.3.14 Ικανότητα αυτόνομης κίνησης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Έπειτα από την ανάλυση της συχνότητας της αυτόνομης κίνησης δημιουργήθηκε 

μια καινούρια κατηγορία, αυτή της ικανότητας αυτόνομης κίνησης. Τα άτομα που 

απάντησαν ποτέ, λίγες φορές και μερικές φορές συνθέτουν την ομάδα: α) μέτρια 

ικανότητα αυτόνομης κίνησης. Τα άτομα που απάντησα ότι κινούνται αυτόνομα τις 

περισσότερες φορές ή πάντα συνθέτουν την κατηγορία: β) καλή ικανότητα αυτόνομης 

κίνησης. 

Η ικανότητα αυτόνομης κίνησης έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση, καθώς 

εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις υποομάδες t(99) = -3.872, 

p = .001, p ≤ .05, d = .88, power = .97 και με το κέντρο ελέγχου t(99) = 2.856, p = .005, p 

≤ .05, d = .72, power = .90. Τα άτομα που κινούνται αυτόνομα παρουσίασαν υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, σε σχέση με τα άτομα που 

είχαν μέτρια ικανότητα αυτόνομης κίνησης, τα οποία παρουσίασαν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 47). 

 

Πίνακας 47 

Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία ικανότητα αυτόνομης κίνησης (μέτρια / καλή). 
 Αυτοεκτίμηση   

 Κέντρο ελέγχου 

Ικανότητα Αυτόνομης 
Κίνησης N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέτρια 21 18.24 4.700  12.29 3.379 
Καλή 80 22.01 3.770  9.68 3.811 
*t(99) = -3.872, p = .001, p ≤ .05, d = .88, power=.97 
†t(99) = 2.856, p = .005, p ≤ .05, d = .72, power=.90 

 

Η ικανότητα αυτόνομης κίνησης συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά και με την 

αυτοεκτίμηση r(101) = .363, p = .001, p ≤ .05 και με το κέντρο ελέγχου r(101) = -.276, p = 

.005, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 
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5.3.15 Αθλητική ιδιότητα και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Η αθλητική ιδιότητα φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την 

αυτοεκτίμηση t(99)= -2.689, p = .008, p ≤ .05, d = .55, power = .84 και το κέντρο 

ελέγχου t(99) = 2.406, p = .018, p ≤ .05, d = .52, power = .79. Από του συμμετέχοντες με 

οπτική αναπηρία, οι αθλητές παρουσίασαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες 

τιμές στο κέντρο ελέγχου. Αντίστοιχα, οι μη αθλητές παρουσίασαν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 48). 

 

Πίνακας 48 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία αθλητική ιδιότητα. 
 Αυτοεκτίμηση*    

 Κέντρο ελέγχου† 

Αθλητική 
Ιδιότητα N Μέσος 

όρος  Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μη Αθλητής 35 19.71  4.302  11.46 3.221 

Αθλητής 66 22.03  4.019  9.56 4.027 
*t(99)= -2.689, p = .008, p ≤ .05, d = .55, power =.84 

†t(99) = 2.406, p = .018, p ≤ .05, d = .52, power =.79 
 

 
Η αθλητική ιδιότητα συσχετίστηκε με την αυτοεκτίμηση r(101) = .261, p = .008, p 

≤ .05 και με το κέντρο ελέγχου r(101) = -.235, p = .018, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 

5.3.16 Χαρακτηριστικά αθλημάτων και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 
Δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτοεκτίμηση και στο 

κέντρο ελέγχου ανάλογα με το είδος του αθλήματος, ατομικό ή ομαδικό (βλ. Πίνακας 49). 

Επίσης, ανάλογα με το πόσα αθλήματα ασχολούνται οι αθλητές με οπτική αναπηρία (ένα ή 

δύο), δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

(βλ. Πίνακας 50).  
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Πίνακας 49 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία είδος αθλήματος (ατομικό / ομαδικό). 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Είδος αθλήματος N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Μόνο Ατομικό 
Άθλημα 24 22.21 3.741  9.33 3.571 

Ομαδικό Άθλημα 42 21.93 4.210  9.69 4.303 
*t(64) = .270, p = .788, p > .05 
†t(64) = -.344, p = .732, p > .05 

 

Πίνακας 50 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία αριθμός αθλημάτων των συμμετεχόντων. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Αριθμός αθλημάτων N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Ένα Άθλημα 46 22.22 3.571  9.65 4.084 
Δύο αθλήματα 20 21.60 4.978  9.35 3.990 

*t(64) = .571, p = .570, p > .05 
†t(64) = .278, p = .782, p > .05 
 
 

 Σχετικά με τις συσχετίσεις ανάμεσα στο είδος του αθλήματος (ατομικό / ομαδικό) 

δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση με την αυτοεκτίμηση r(66) = -.034, p = 

.788, p > .05 και το κέντρο ελέγχου r(66) = .043, p = .732, p > .05. Ωστόσο εντοπίστηκε 

συσχέτιση στατιστικά σημαντική με τον αριθμό αθλημάτων που ασχολούταν οι αθλητές με 

οπτική αναπηρία με την αυτοεκτίμηση r(66) = .196, p = .05, p ≤ .05 και με το κέντρο 

ελέγχου r(66) = .179, p = .30, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 

5.3.17 Έτη ενασχόλησης με τον αθλητισμό και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

 Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά των αθλητών με οπτική αναπηρία και τα έτη ενασχόλησής τους με τον 

αθλητισμό – άθλημα. Εντοπίστηκε μια τάση για στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με το 

κέντρο ελέγχου και τα έτη ενασχόλησης με το άθλημα r(66) = -.219, p = .078, p > .05 (βλ. 

Πίνακας 31). 
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5.3.18 Κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Οι αθλητές κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες με βάση την επίσημη αγωνιστική 

ταξινόμηση που αναγράφεται στο δελτίο του αθλητή τους. Ωστόσο στην τρίτη κατηγορία 

Β3, S13-SB13-SM13, T13/F13, δεν βρέθηκε κανείς αθλητής και για αυτόν τον λόγο 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση με στατιστικό έλεγχο t-test, ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. 

Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτοεκτίμηση των αθλητών 

με βάση την αγωνιστική τους ταξινόμηση. Παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο κέντρο ελέγχου των αθλητών με βάση την αγωνιστική τους ταξινόμηση t(64) 

= -2.304, p = .024, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 51). Αντίστοιχα, δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην κατηγορία αγωνιστικής ταξινόμησης των αθλητών 

και την αυτοεκτίμηση r(66) = -.149, p = .232, p > .05, βρέθηκε όμως στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το κέντρο ελέγχου r(66) = .277, p = .024, p > .05 (βλ. Πίνακας 

31). 

 

Πίνακας 51 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία αγωνιστική ταξινόμηση των αθλητών. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Αγωνιστική Ταξινόμηση N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Β1. S11-SB11-SM11. 
T11/ F11 51 22.35 4.078  8.96 3.904 

Β2. S12-SB12-SM12. 
T12/ F12 15 20.93 3.731  11.60 3.888 

*t(64) = 1 207, p = .232, p > .05 
 †t(64) = -2.304, p = .024, p ≤ .05 
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5.3.19 Συχνότητα σωματικής άσκησης και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Σχετικά με τη συχνότητα σωματικής άσκησης παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην αυτοεκτίμηση F(4, 96) = 3.650, p = .008, p ≤ .05, ηp
2 = .132, 

power = .88. Αφού πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι post hoc (Tukey HSD), τα 

άτομα που αθλούνταν «Αρκετά Συχνά (συστηματικά)» και αυτοί που απάντησαν 

«Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την εβδομάδα)» παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές με αυτούς που απάντησαν «Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει με τους 

φίλους μου, περιστασιακά)» p = .018 και p = .014 αντίστοιχα (βλ. Πίνακας 52). 

Σχετικά με τη συχνότητα σωματικής άσκησης, παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο κέντρο ελέγχου F(4, 96) = 4.162, p = .004, p ≤ .05, ηp
2 = .148, 

power = .92. Έπειτα από ελέγχους post hoc (Tukey HSD) που πραγματοποιήθηκαν, για 

να παρουσιαστούν οι διαφορές στις επιμέρους κατηγορίες, τα άτομα που αθλούνταν 

«Αρκετά Συχνά (συστηματικά)» και αυτοί που απάντησαν «Ασκούμαι συχνά (Κάποιες 

μέρες την εβδομάδα)» παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με αυτούς που 

απάντησαν «Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει με τους φίλους μου, περιστασιακά)» 

p = .010 και p = .013 αντίστοιχα (βλ. Πίνακας 52). 

Ακόμη, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη συχνότητα 

σωματικής άσκησης και την αυτοεκτίμηση r(101) = .316, p = .001, p ≤ .05 και το κέντρο 

ελέγχου r(101) = -.345, p = .001, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 

 Έπειτα, με βάση τη νέα κατηγορία που δημιουργήθηκε για τη συχνότητα 

σωματικής άσκησης, τα άτομα που απάντησαν «Δεν Ασκούμαι καθόλου (Δεν με 

ενδιαφέρει η άσκηση, σχεδόν την αποφεύγω)», «Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν τύχει 

με τους φίλους μου, περιστασιακά)», «Ασκούμαι λίγες φορές (Μόνο κάποιες μέρες τον 

μήνα)», κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής άσκησης α) Ευκαιριακά. Τα 

άτομα που απάντησαν, «Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την εβδομάδα)», «Αρκετά 
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Συχνά (συστηματικά)» κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής άσκησης: β) 

Συστηματικά. 

Από του συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία, τα άτομα που αθλούνται 

συστηματικά παρουσίασαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο 

ελέγχου. Αντίστοιχα, τα άτομα που ασκούνται σωματικά ευκαιριακά παρουσίασαν 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 53). 

 

Πίνακας 52 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων. 

 Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Συχνότητα σωματικής άσκησης N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Δεν Ασκούμαι καθόλου (Δεν με 
ενδιαφέρει η άσκηση, σχεδόν την 
αποφεύγω) 

11 19.64 5.591  12.09 3.390 

Ασκούμαι μόνον ευκαιριακά (Εάν 
τύχει με τους φίλους μου, 
περιστασιακά) 

16 18.38 4.924  12.88 3.519 

Ασκούμαι λίγες φορές (Μόνο κάποιες 
μέρες τον μήνα) 17 21.00 3.335  10.18 3.557 

Ασκούμαι συχνά (Κάποιες μέρες την 
εβδομάδα) 29 22.45 3.418  9.17 3.475 

Αρκετά Συχνά (συστηματικά) 28 22.36 3.764  9.07 3.981 
*F(4, 96) = 3.650, p = .008, p ≤ .05, ηp

2 = .132, power = .88  
†F(4, 96) = 4.162, p = .004, p ≤ .05, ηp

2 = .148, power = .92 
 

Πίνακας 53 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία σωματικής άσκησης (Ευκαιριακά / Συστηματικά), που 
δημιουργήθηκε με βάση τη συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Σωματική Άσκηση N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ευκαιριακά 44 19.70 4.603  11.64 3.629 

Συστηματικά  57 22.40 3.560  9.12 3.699 
*t(99) = -3.324, p = .001, p ≤ .05, d = .67, power = .95 
†t(99) = 3.414, p = .001, p ≤ .05, d = .68, power = .96 
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5.3.20 Συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα και ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά 

 
Αναφορικά με τη συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτοεκτίμηση F(4, 96) = 2.882, p 

= .027, p ≤ .05, ηp
2 = .107, power = .78. Τα άτομα που αθλούνταν «Συστηματικά = 12 

φορές και περισσότερο» και αυτοί που ασκούνταν «Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 φορές» 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με αυτούς που ασκούνταν «Ευκαιριακά 

=λιγότερες από 3 φορές» p = .025 και p = .042 (βλ. Πίνακας 54). 

Στη συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές και στο κέντρο ελέγχου F(4, 96) = 3.209, p =.016, p ≤ 

.05, ηp
2 = .118, power = .83. Οι post hoc έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν (Tukey HSD) 

παρουσιάζουν τις διαφορές στις επιμέρους κατηγορίες συχνότητας σωματικής άθλησης. 

Τα άτομα που αθλούνταν «Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 φορές» παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με αυτούς που ασκούνταν «Ευκαιριακά =λιγότερες από 3 φορές» p = 

.032 (βλ. Πίνακας 54). 

 
Πίνακας 54 
Αποτελέσματα One-way-ANOVA, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση 
και το κέντρο ελέγχου για την κατηγορία συχνότητα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων 
τον τελευταίο μήνα. 
 Αυτοεκτίμηση*   

 Κέντρο ελέγχου† 

Συχνότητα σωματικής 
άσκησης 
τον τελευταίο μήνα 

N Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση  Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Ευκαιριακά =λιγότερες από 3 
φορές 18 18.61 5.761  12.28 3.511 

Κάποιες φορές = 4 έως 5 
φορές 14 21.21 4.136  11.86 2.742 

Συχνά = 6 έως 8 φορές 13 20.38 3.863  9.46 4.977 
Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 
φορές 22 22.32 3.198  8.82 2.905 

Συστηματικά = 12 φορές και 
περισσότερο 34 22.24 3.602  9.65 4.014 

*F(4, 96)= 2.882, p = .027, p ≤ .05, ηp
2 = .107, power = .78 

†F(4, 96)= 3.209, p = .016, p ≤ .05, ηp
2 = .118, power = .83 
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Ακόμη, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη συχνότητα 

σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα και την αυτοεκτίμηση r(101) = .291, p = .003, p ≤ 

.05 και το κέντρο ελέγχου r(101) = -.286, p = .004, p ≤ .05 (βλ. Πίνακας 31). 

Ανάλογα με τη συχνότητα σωματικής άσκησης τον τελευταίο μήνα δημιουργήθηκε 

μία νέα κατηγορία, όπου τα άτομα που απάντησαν «Ευκαιριακά =λιγότερες από 3 φορές» 

ή «Κάποιες φορές = 4 έως 5 φορές» ή «Συχνά = 6 έως 8 φορές» κατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία σωματικής άσκησης: α) Ευκαιριακά. Τα άτομα που απάντησαν ότι ασκούνται 

σωματικά «Αρκετά Συχνά = 9 έως 11 φορές» ή «Συστηματικά = 12 φορές και 

περισσότερο» κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία σωματικής άσκησης: β) Συστηματικά 

(2-3+ φορές/ εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα). 

Τα άτομα που αθλούνται συστηματικά τον τελευταίο μήνα παρουσίασαν 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση t(99) = -2.843, p = .005, p ≤ .05, d = .55, power = .87, και 

χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου t(99) = 2.684, p = .009, p ≤ .05, d = .53, power = 

.84. Αντίστοιχα, τα άτομα που ασκούνται σωματικά ευκαιριακά παρουσίασαν 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου (βλ. Πίνακας 55). 

 
Πίνακας 55 
Αποτελέσματα Τ-Test, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο 
ελέγχου για την κατηγορία σωματικής άσκησης (Ευκαιριακά / Συστηματικά, 2-3+ φορές / 
εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα), που δημιουργήθηκε με βάση τη συχνότητα σωματικής 
άσκησης των συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα. 
 

Αυτοεκτίμηση*   
 Κέντρο ελέγχου† 

Σωματική Άσκηση τον 
τελευταίο μήνα N Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση  Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ευκαιριακά 45 19.93 4.821  11.33 3.902 

Συστηματικά 
(2-3+ φορές / εβδομάδα,  
τον τελευταίο μήνα) 

56 22.27 3.419  9.32 3.614 

*t(99) = -2.843, p = .005, p ≤ .05, d = .55, power = .87 
†t(99) = 2.684, p = .009, p ≤ .05, d = .53, power = .84 
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5.4 Μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης για τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα δύο μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης που 

δημιουργήθηκαν για τους δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης (βλ. Πίνακας 56) και του 

κέντρου ελέγχου (βλ. Πίνακας 57) ατόμων με οπτική αναπηρία. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα φύλο, η ηλικία, η πορεία της αναπηρίας (1 = σταθερή, 2 = 

εξελίσσεται), η κατάσταση όρασης (1 = νομική τύφλωση, 2 = μερική όραση), η ικανότητα 

αυτόνομης κίνησης (1 = μέτρια, 2 = καλή), η συχνότητα σωματικής άσκησης, η χρονική 

στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας (1 = εκ γενετής, 2 = επίκτητη) και το μορφωτικό 

επίπεδο. 

Σχετικά με την αυτοεκτίμηση, οι σημαντικοί δείκτες που καταγράφηκαν ήταν η 

αυτόνομη κίνηση (b = .339, p < .001), η κατάσταση όρασης (b = -.366, p < .000), η 

συχνότητα σωματικής άσκησης (b = .205, p < .05) και η χρονική στιγμή εμφάνισης της 

οπτικής αναπηρίας (b = .206, p < .05), όπου η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης είχε 

συντελεστή προσδιορισμού R2 = .325, (F = 5.544, p ≤ .01), (βλ. Πίνακας 56). 

Σχετικά με το κέντρο ελέγχου η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης είχε 

συντελεστή προσδιορισμού R2 = .313, (F = 5.227, p ≤ .01) και ως σημαντικοί δείκτες 

πρόβλεψής του καταγράφηκαν η κατάσταση όρασης (b = .366, p < .001), η συχνότητα 

σωματικής άσκησης (b = -.262 p < .05) και η αυτόνομη κίνηση (b = -.226, p < .05), (βλ. 

Πίνακας 57). 

Το μέγεθος επίδρασης (ES) στην παρούσα έρευνα για το μοντέλο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με τους δείκτες πρόγνωσης της αυτοεκτίμησης ήταν μεγάλο (ES = .43) 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Cohen (1992, 2013), alpha = .05 και η στατιστική 

ισχύς ήταν (power) = .99.   

Επίσης, το μέγεθος επίδρασης (ES) στην παρούσα έρευνα για το μοντέλο της 

πολλαπλής παλινδρόμησης με τους δείκτες πρόγνωσης του κέντρου ελέγχου ήταν μεγάλο 
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(ES = .44), λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Cohen (1992, 2013), alpha = .05 και η 

στατιστική ισχύς ήταν (power) = .99. Το ES και η στατιστική ισχύς υπολογίστηκαν με το 

λογισμικό GPower 3.1.9.7 (Faul et al., 2007· Faul et al., 2009). 

 

Πίνακας 56 

Μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης για τις μεταβλητές που λειτουργούν ως δείκτες 
πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης. 
 B Std. Error Beta t p 

Φύλο 1.348 .829 .155 1.626 .107 

Ηλικία -.029 .036 -.077 -.800 .425 

Πορεία αναπηρίας -.142 .898 -.014 -.158 .875 

Κατάσταση Όρασης -3.420 .885 -.366 -3.865 .000* 

Αυτόνομη Κίνηση  3.530 1.069 .339 3.302 .001* 

Συχνότητα σωματικής άσκησης .651 .307 .205 2.120 .037* 
Χρονική στιγμή εμφάνισης της 
οπτικής αναπηρίας -1.687 .788 -.200 -2.141 .035* 

Μορφωτικό επίπεδο .056 .210 .025 .266 .791 
R2 = .325, (F = 5.544, p ≤ .01) 

 

Πίνακας 57 
Μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης για τις μεταβλητές που λειτουργούν ως δείκτες 
πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου. 
 B Std. Error Beta t p 

Φύλο .498 .761 .063 .654 .515 

Ηλικία .021 .033 .060 .623 .535 

Πορεία αναπηρίας 1.495 .825 .163 1.813 .073 

Κατάσταση Όρασης 2.853 .812 .336 3.514 .001* 

Αυτόνομη Κίνηση  -2.134 .981 -.226 -2.175 .032* 

Συχνότητα σωματικής άσκησης -.755 .282 -.262 -2.677 .009* 
Χρονική στιγμή εμφάνισης της 
οπτικής αναπηρίας -.281 .723 -.037 -.389 .698 

Μορφωτικό επίπεδο -.159 .193 -.077 -.825 .411 
R2 = .313, (F = 5.227, p ≤ .01) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συζήτηση των ερευνητικών δεδομένων και στα 

βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Έπειτα ακολουθούν οι περιορισμοί της έρευνας, 

καθώς και οι προτάσεις για τη χρησιμοποίηση των συμπερασμάτων της παρούσας 

εργασίας από τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την 

αποκατάσταση ατόμων με οπτική αναπηρία ή/και από τους ερευνητές για μελλοντικές 

έρευνες. 

 

6. Συζήτηση - Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

6.1 Συζήτηση  

 

Η σχέση της αυτόνομης κίνησης και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των 

ατόμων με οπτική αναπηρία συχνά είναι δύσκολο να αναλυθεί, εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης διαφόρων συμπεριφορών, περιβαλλοντικών και προσωπικών παραγόντων 

(Blasch et al., 1997). Για αυτόν τον λόγο εκτός από την ικανότητα αυτόνομης κίνησης, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και διερευνήθηκαν και τα επιμέρους ατομικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Έτσι, η συζήτηση ακολουθεί την πορεία παράθεσης 

των αποτελεσμάτων, όπως αυτά αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αρχικά, 

παρουσιάζεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων για την αυτόνομη κίνηση και τη σχέση της 

με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας για την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου σε σχέση με τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της αυτόνομης κίνησης 

καταγράφηκε μικρότερη συχνότητα αυτόνομης κίνησης στο περιβάλλον του κέντρου της 

πόλης και με τα Μ.Μ.Μ., σε σχέση με το περιβάλλον της γειτονιάς. Η εξοικείωση με το 

περιβάλλον συμβάλλει στην ανεξαρτησία των ατόμων με οπτική αναπηρία (Montarzino et 

al., 2007), έτσι πιθανώς τα άτομα με οπτική αναπηρία να είναι εξοικειωμένα σε 

μεγαλύτερο βαθμό στο περιβάλλον της γειτονίας τους, όπου πιθανώς βρίσκονται 

περισσότερο χρονικό διάστημα και είναι πιο εξοικειωμένα σε αυτό. Tα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά που παρεμποδίζουν την κινητικότητα είναι κατά κύριο λόγο τα 

ανομοιογενή πεζοδρόμια, τα επικλινή πεδία, η κυκλοφορία των οχημάτων και ο 

συνωστισμός (Golledge et al., 1997), τα οποία μπορεί να συναντώνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό στο κέντρο της πόλης και στα Μ.Μ.Μ. Σχετικά με τα ορόσημα, στην παρούσα 

εργασία οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι έθεταν κάποια ορόσημα σε παρόμοιο βαθμό, 

τόσο στη γειτονιά, όσο και στο κέντρο της πόλης. Τα άτομα με οπτική αναπηρία τείνουν 

να επικεντρώνονται σε απτικές και οσφρητικές πληροφορίες, που σχετίζονται με τα κτίρια 

(Koutsoklenis & Papadopoulos, 2011a· Koutsoklenis & Papadopoulos, 2011a). Ωστόσο, 

στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε μια δυσκολία στην αυτόνομη κίνηση των 

συμμετεχόντων στη γειτονιά, στο κέντρο πόλης, αλλά και με τα Μ.Μ.Μ., όταν επικρατούν 

κακές καιρικές συνθήκες. Κατά τους χειμερινούς μήνες οι ακουστικές πληροφορίες στις 

οποίες εστιάζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να διαφέρουν με τον ψυχρό καιρό 

και η ενδυμασία τους να επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών αυτών (Wall, 

2001).  

Για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η αυτονομία της κίνησης, είναι απαραίτητο 

τα άτομα με οπτική αναπηρία να μάθουν δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, 

ώστε να είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τις μειωμένες οπτικές πληροφορίες, λόγω της 

φύσης της αναπηρίας (Jacobson, 1993· Soong et al., 2001). Οι εκπαιδευτές προετοιμάζουν 
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τους εκπαιδευόμενους κατάλληλα, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν 

διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και μετακίνηση (Banja, 

1994), ειδικά κατά την αυτόνομη κίνηση σε ανεξέλεγκτα περιβάλλοντα, σε περιβάλλοντα 

χωρίς οδηγό τυφλών και σε διαδρομές με διάφορα εμπόδια (Marsh et al., 2000). Οι 

συσχετίσεις που προέκυψαν για τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και την αυτόνομη 

κίνηση στη γειτονιά, το κέντρο της πόλης και με τη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ., ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

αυτοεκτίμηση και στην αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης, την αυτόνομη κίνηση με 

τα Μ.Μ.Μ. και τέλος με την αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά. Το κέντρο ελέγχου 

συσχετίστηκε αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με την αυτόνομη κίνηση με τα Μ.Μ.Μ., στη 

συνέχεια με την αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης και στο τέλος με την αυτόνομη 

κίνηση στη γειτονιά. Σύμφωνα με τους Montarzino et al., (2007) το περιβάλλον κίνησης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του ατόμου κατά την 

αυτόνομη κίνηση, καθώς η αυτόνομη κίνηση περιλαμβάνει διάφορα περιβάλλοντα 

κίνησης σε διαδρομές στις οποίες ενδέχεται τα άτομα με οπτική αναπηρία να έρθουν 

αντιμέτωπα με νέα περιβάλλοντα και καταστάσεις που μπορεί να τους προκαλέσουν 

ανησυχία (Wong, 2018), κάτι που ενδεχομένως φαίνεται από τα αποτελέσματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και στις διαφορετικές τιμές που παρουσιάζονται ως προς τη 

συσχέτιση της αυτόνομης κίνησης με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου, ανάλογα 

με το περιβάλλον που πραγματοποιείται. Ακόμη, από τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας φάνηκε ότι τα άτομα που είχαν κάποια προηγουμένη εκπαίδευση κινητικότητας 

και προσανατολισμού εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο κέντρο ελέγχου, σε 

σχέση με τα άτομα που δεν είχαν προηγούμενη αντίστοιχη εκπαίδευση. Με βάση τις 

παραπάνω παρατηρήσεις, επισημαίνεται η σημαντικότητα της εκπαίδευσης κινητικότητας 

και προσανατολισμού, τόσο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και στην 
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ευρύτερη κοινότητα (Bina et al., 2010). Μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσης 

κινητικότητας και προσανατολισμού σε διάφορα περιβάλλοντα, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλες καταστάσεις που ενδέχεται να συναντήσουν 

στην καθημερινότητα τους, ώστε να ενθαρρύνεται η αυτόνομη κίνησή τους (Ambrose-

Zaken et al., 2010· Silberman et al., 1998), να γίνεται προσπάθεια αύξησης της 

εμπιστοσύνης των ατόμων με οπτική αναπηρία στον ίδιο τους τον εαυτό και να μειώνεται 

η κοινωνική απομόνωση (Gallagher & Jackson, 2012). Οι εμπειρίες κίνησης κατά την 

εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού προσομοιώνουν τις κινητικές 

προκλήσεις, που θα έρθουν αντιμέτωπα τα άτομα με οπτική αναπηρία στο μέλλον, ενώ 

αποτελούν συγχρόνως προγνωστικό δείκτη της μελλοντικής απασχολησιμότητάς τους 

(Test et al., 2009).  

Τα ατομικά χαρακτηριστικά που συσχετίστηκαν σημαντικά με την ικανότητα 

αυτόνομης κίνησης ήταν το φύλο, η ηλικία απώλειας της όρασης, το μορφωτικό επίπεδο, η 

αθλητική ιδιότητα, τα έτη ενασχόλησης με τον αθλητισμό και η συχνότητα σωματικής 

άσκησης. Οι άνδρες, τα άτομα που ζουν με την οπτική αναπηρία περισσότερα έτη, τα 

άτομα που έχουν μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο, οι αθλητές με οπτική αναπηρία, οι 

αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό περισσότερα χρόνια και τα άτομα με οπτική 

αναπηρία που κάνουν σωματική άσκηση συστηματικά συσχετίστηκαν θετικά με την 

ικανότητα αυτόνομης κίνησης. Tο φύλο μπορεί να επηρεάζει την κινητικότητα, αν ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να βιώσουν 

φόβο σχετικά με την εγκληματικότητα και ως αποτέλεσμα του ενδεχόμενου φόβου τους, 

περιορίζουν την κίνησή τους σε χρονικό και χωρικό επίπεδο (Whitley & Prince, 2005). 

Άτομα νεότερης ηλικίας ή τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσίαζαν μεγαλύτερα επίπεδα 

κινητικότητας από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με ολική τύφλωση (Montarzino et al., 

2007). Επιπλέον, οι δεξιότητες κίνησης που χρειάζονται στην πανεπιστημιούπολη για ένα 
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άτομο με οπτική αναπηρία (Pogrund et al., 1995), περιλαμβάνουν αρκετές δεξιότητες 

κίνησης που μπορεί να είναι εφαρμόσιμες και σε ευρύτερα περιβάλλοντα κίνησης εκτός 

του πανεπιστημίου, π.χ. η δεξιότητα κίνησης σε κάποια άγνωστη τοποθεσία σε άλλο 

κτίριο, με αποτέλεσμα να ενισχύονται όχι μόνο οι δεξιότητες αυτόνομης κίνησης στην 

πανεπιστημιούπολη, αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα που εκδηλώνεται η αυτόνομη κίνηση 

από το άτομο με οπτική αναπηρία. Ενδεχομένως, για αυτόν τον λόγο το μορφωτικό 

επίπεδο να συσχετίστηκε με την αυτόνομη κίνηση. Ακόμη, η αυτόνομη κίνηση αποτέλεσε 

δείκτη πρόβλεψης της επαγγελματικής αποκατάστασης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση 

ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική αναπηρία και δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις για 

τον εαυτό τους (Cmar, 2015), ενώ η έλλειψη κινητικότητας, ενδεχομένως να οδηγεί σε 

απώλεια απασχόλησης, περικοπή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και απώλεια της 

ανεξαρτησίας (Montarzino et al., 2007). Ωστόσο, ανάλογη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε 

στην παρούσα εργασία ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση και την εργασιακή κατάσταση. 

Ακόμη, τα άτομα με οπτική αναπηρία ενδεχομένως να αντανακλούν την εμπιστοσύνη τους 

για τις αθλητικές τους δεξιότητες και στις κινητικές (Houwen, Visscher, Lemmink & 

Hartman, 2009· Shapiro, 2003), εξηγώντας έτσι ενδεχομένως τη συσχέτιση που βρέθηκε 

ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση και τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό.  

Η αυτόνομη κίνηση αναδείχθηκε σημαντικός δείκτης πρόβλεψης της 

αυτοεκτίμησης και του κέντρου ελέγχου στην παρούσα έρευνα. Αντίστοιχες έρευνες 

παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα για την αυτοεκτίμηση (Papadopoulos et al., 2014) 

και για το κέντρο ελέγχου (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· Papadopoulos 

et al., 2014). Στην ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε εμφανίστηκαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα που κινούνται με συνοδό, στα άτομα που 

κινούνται μόνα και στα άτομα που κινούνται και με τους δυο τρόπους. Τα άτομα που 

απάντησαν «κινούμαι μόνος» παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη 
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αυτοεκτίμηση από τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι με συνοδό», ενώ παρουσιάστηκε 

τάση για στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα και με τα άτομα που απάντησα 

«κινούμαι και με τους δύο τρόπους». Τα άτομα με οπτική αναπηρία αισθάνονται 

ανεξάρτητα και έχουν την αίσθηση του ελέγχου των ενεργειών τους και της ικανότητας 

για αυτόνομη κίνηση, όταν δεν χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου άλλου για τη μετακίνηση 

τους (Kef et al., 2000· Ponchillia & Ponchillia, 1996). Υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης 

παρουσιάζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία αναφέρουν ότι λαμβάνουν βοήθεια 

από άλλους με μικρότερη συχνότητα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Τα άτομα που 

λαμβάνουν βοήθεια με μεγάλη συχνότητα παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε 

σχέση με αυτά που δεν λαμβάνουν κάποια βοήθεια (Beach et al., 1995). Όταν το άτομο 

δεν έχει την ανάγκη για βοήθεια κάποιου άλλου για τη μετακίνησή του, έχει την αίσθηση 

της ανεξαρτησίας (Kef et al., 2000), καθώς η κινητικότητα αντιπροσωπεύει την 

ανεξαρτησία σε ένα γενικότερο πλαίσιο για το άτομο με οπτική αναπηρία (Worth, 2013), 

ενώ η αδυναμία να κινηθεί κάποιος ανεξάρτητα θεωρήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα 

μειονεκτήματα από τα άτομα με οπτική αναπηρία (Golledge, 1993). Ο βαθμός 

ανεξαρτησίας στην κινητικότητα λοιπόν, επηρεάζει την ευημερία και την ανεξαρτησία που 

αισθάνονται τα άτομα με οπτική αναπηρία. Η επίτευξη της αυτόνομης κίνησης φαίνεται 

πως συμβάλλει στην αίσθηση επάρκειας του ατόμου και στην αυτοεκτίμηση του (Tuttle & 

Tuttle, 2004). Αντίθετα, η απουσία της αυτόνομης κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε 

απομόνωση και μεγάλη εξάρτηση από τρίτους (Welsh, 1981). Η απώλεια της 

ανεξαρτησίας μπορεί να επηρεάσει το άτομο ψυχολογικά και να εμφανίσει μειωμένη 

αυτοεκτίμηση (Beach et al., 1995· Gallagher & Jackson, 2012· Horowitz et al., 2005a· 

Horowitz et al., 2005b· Kenyon et al., 2003· Tuttle & Tuttle, 2004). Επομένως, ο βαθμός 

ανεξαρτησίας στην κινητικότητα ενδεχομένως να επηρεάζει την ανεξαρτησία που 

αισθάνονται τα άτομα με οπτική αναπηρία και επιδρά στα ψυχοκοινωνικά τους 
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χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση. Η σημαντικότητα στρατηγικών για την επίλυση 

προβλημάτων σε νέες καταστάσεις παρουσιάζεται από το γεγονός ότι μια προσωρινή 

αποτυχία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη γενικότερη αυτοεκτίμηση του ατόμου με 

οπτική αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004). Η γνώση στρατηγικών αντιμετώπισης 

προβλημάτων από τα άτομα με οπτική αναπηρία σε καταστάσεις, όπως για παράδειγμα 

κατά την κίνηση σε άγνωστα και νέα περιβάλλοντα, μπορεί να συμβάλει στην 

αντιλαμβανομένη επιτυχία και επομένως στην αυτοεκτίμηση τους. Η εστίαση στην 

αισιοδοξία, την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική λειτουργία των ατόμων με οπτική 

αναπηρία είναι σημαντική στην πρόληψη ψυχολογικών νόσων, στην προώθηση της 

ικανοποίησης από τη ζωή και καλό είναι να αποτελεί μέρος των πρακτικών 

αποκατάστασης (Kurtović & Ivančić, 2019).  

Παραπάνω αναδείχθηκε η σημαντική σχέση της αυτόνομης κίνησης με την 

αυτοεκτίμηση, ενώ ανάλογη σχέση παρατηρείται και με το κέντρο ελέγχου, καθώς η 

αυτόνομη κίνηση καταγράφηκε ως σημαντικός δείκτης πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου, 

όπως σε αντίστοιχες έρευνες (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· 

Papadopoulos et al., 2014). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δεν ήταν παρόμοια 

με παλαιότερες έρευνες, στις οποίες δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ανάμεσα στο επίπεδο 

της αυτόνομης κίνησης και στο κέντρο ελέγχου (Alan Beggs, 1992). Όπως έχει 

επισημανθεί, όταν το άτομο δεν έχει την ανάγκη για βοήθεια κάποιου άλλου για τη 

μετακίνηση του, έχει την αίσθηση της ανεξαρτησίας (Kef et al., 2000). Τα άτομα με 

οπτική αναπηρία που είναι σε θέση να κινούνται ανεξάρτητα παρουσιάζουν χαμηλότερες 

τιμές στο κέντρο ελέγχου (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2014· Papadopoulos 

et al., 2013), κάτι που παρατηρείται και στην παρούσα εργασία. Ακόμη πολλές μελέτες 

έχουν συσχετίσει την απώλεια της όρασης με την απώλεια της ανεξαρτησίας (Berndtsson, 

2000· Old, 1996). Η απώλεια αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην ποιότητα ζωής, τη 



[128] 

μείωση της ικανότητας ανάληψης καθημερινών καθηκόντων και την πρόκληση 

συναισθηματικής δυσφορίας (Williams et al., 1998). Το άτομο αισθάνεται ανεξάρτητο, 

αυτόνομο και έχει την αίσθηση του ελέγχου των ενεργειών και της ικανότητας για 

αυτόνομη κίνηση (Ponchillia & Ponchillia, 1996). Έλλειψη ελέγχου των γεγονότων μπορεί 

να προκύψει από μια συσσώρευση εμπειριών, όταν αποφεύγονται φαινομενικά δύσκολες 

δραστηριότητες, στις οποίες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν αισθήματα απογοήτευσης κατά 

τη διεκπεραίωση τους (Harrell & Strauss, 1986). Η έννοια της ανεξαρτησίας του ατόμου 

με οπτική αναπηρία παρέχει έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία προσαρμογής, καθώς οι περιοχές της εξάρτησης για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι πιο εμφανείς σε σχέση με τις ανάγκες εξάρτησης των ατόμων χωρίς οπτική 

αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004). Η ολοκλήρωση εκμάθησης κινητικότητας με το λευκό 

μπαστούνι και τον σκύλο-οδηγό χαρακτηρίζονται ως σημαντικές στιγμές από τα άτομα με 

οπτική αναπηρία, καθώς ενισχύεται η ανεξαρτησία τους και βελτιώνεται η εμπειρία της 

μετακίνησης στην πόλη. Η ικανότητα για ανεξάρτητη κινητικότητα αντιπροσωπεύει την 

ανεξαρτησία σε ένα γενικότερο πλαίσιο για το άτομο με οπτική αναπηρία (Worth, 2013). 

Επίσης, η ανεπαρκής προσαρμογή στην απώλεια όρασης σχετίζεται και με αρνητικές 

ψυχολογικές επιπτώσεις (Cherry et al., 1991). Η απώλεια της κεντρικής ή της 

περιφερειακής όρασης σχετίζεται με την εξασθένιση της λειτουργικότητας του ατόμου, με 

άμεση επίδραση στις καθημερινές δραστηριότητες και στην ανεξαρτησία σε λειτουργικό 

επίπεδο (Swagerty, 1995). Τα άτομα με εσωτερικό κέντρο ελέγχου αναλαμβάνουν την 

ευθύνη για τη δική τους συμπεριφορά, είναι πιο σίγουρα, ενεργά στο σχεδιασμό και τη 

λήψη αποφάσεων και είναι έτοιμα να πιστέψουν ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές τους 

προσπάθειες, ενώ τα άτομα με εξωτερικό κέντρο ελέγχου τείνουν να κατηγορούν τα 

γεγονότα, τους εξωτερικούς παράγοντες και θεωρούν τους εαυτούς τους ανίσχυρους 

απέναντι στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν (Webster & Roe, 1998). Το ζήτημα της 
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κινητικότητας αποτελεί βασική μέριμνα για όσους έχουν απώλεια όρασης (Gallagher & 

Jackson, 2012), καθώς η έλλειψη κινητικών δεξιοτήτων μειώνει την ανεξαρτησία του 

ατόμου με προβλήματα όρασης, με επίδραση στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (Tuttle 

& Tuttle, 2004). Η απώλεια της ανεξαρτησίας μπορεί να επηρεάσει το κέντρο ελέγχου, 

μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες κοινωνικές δραστηριότητες, στην κοινωνική 

απομόνωση, σε ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η μειωμένη 

αυτοεκτίμηση (Gallagher & Jackson, 2012· Horowitz et al., 2005a· Kenyon et al., 2003), 

ενώ η αυτόνομη κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία φαίνεται να είναι δείκτης 

πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013· 

Papadopoulos et al., 2014), με την απώλεια της ενδεχομένως να οδηγεί σε απώλεια 

απασχόλησης, περικοπή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και απώλεια της ανεξαρτησίας – 

αυτονομίας του ατόμου (Montarzino et al., 2007).  

  Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, η σχέση της κινητικότητας και των 

ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου με οπτική αναπηρία συχνά είναι δύσκολο 

να αναλυθεί λόγω της αλληλεπίδρασης διαφόρων συμπεριφορών, προσωπικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Blasch et al., 1997). Για αυτόν τον λόγο, έγιναν 

στατιστικοί έλεγχοι και αναλύσεις και ανάμεσα στα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων 

με οπτική αναπηρία σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά, για να 

διερευνηθούν οι διαφορές που παρουσιάζονται στην αυτοεκτίμηση και στο κέντρο ελέγχου 

ανάλογα με την αυτόνομη κίνηση, αλλά και ανάλογα με τα επιμέρους ατομικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Από τα αποτελέσματα του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης καταγράφηκαν ως 

στατιστικά σημαντικές μεταβλητές - δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης, εκτός από την 

αυτόνομη κίνηση που αναλύθηκε παραπάνω, η κατάσταση όρασης, η συχνότητα 

σωματικής άσκησης και η χρονική στιγμή της απώλειας της όρασης. Το φύλο, η ηλικία, η 
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πορεία της αναπηρίας και το μορφωτικό επίπεδο δεν είχαν σημαντική επίδραση ως δείκτες 

πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης. Ακόμη, παρουσιάστηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στο 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας με την αυτοεκτίμηση, μετά από 

ανάλογους στατιστικούς ελέγχους. 

Από τα αποτελέσματα του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης για το κέντρο 

ελέγχου φάνηκε ότι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές - δείκτες πρόβλεψής του, εκτός 

από την αυτόνομη κίνηση, η οποία αναφέρθηκε και αναλύθηκε παραπάνω, ήταν η 

κατάσταση όρασης και η συχνότητα σωματικής άσκησης. Το φύλο, η ηλικία, η πορεία της 

αναπηρίας, η χρονική στιγμή της απώλειας της όρασης και το μορφωτικό επίπεδο δεν 

σχετίστηκαν σημαντικά ως δείκτες πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου.  

Μεταξύ των ατόμων με οπτική αναπηρία παρουσιάζονται συχνά διαφορετικές 

ψυχοκοινωνικές προσαρμογές στην αναπηρία (Tuttle & Tuttle, 2004). Τα άτομα με οπτική 

αναπηρία σχετίζονται με τη μειωμένη απόδοση σε μετρήσεις σωματικών και κινητικών 

ικανοτήτων, ενώ συσχετίστηκε αρνητικά ο βαθμός απώλειας όρασης με την επίδοση στις 

μετρήσεις αυτές (Salive et al., 1994). Νεότεροι συμμετέχοντες συσχετίστηκαν με 

μεγαλύτερη ανάγκη για αποκατάσταση, ενώ συγχρόνως παρουσίασαν αρνητικές 

ψυχολογικές συνέπειες (Garaigordobil & Bernarás, 2009· Macnaughton, Latham & 

Vianya‐Estopa, 2019). Η επιτυχής προσαρμογή μπορεί να έχει θετική επίδραση στη 

λειτουργικότητα και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση και 

ικανοποίηση από τη ζωή (Horowitz & Reinhardt, 1998), αντίθετα η απώλεια της 

ανεξαρτησίας μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

ατόμων με οπτική αναπηρία (Gallagher & Jackson, 2012· Horowitz et al., 2005a· Kenyon 

et al., 2003). Επίσης, η απώλεια όρασης μπορεί να είναι αίτιο της αίσθησης ανικανότητας 

που νιώθουν τα άτομα και έτσι, αντανακλάται μια έλλειψη κοινωνικής αποδοχής και 
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κοινωνικής προσαρμογής, καθώς και μιας αντιλαμβανόμενης αίσθησης φυσικής και 

σωματικής ανικανότητας στην εφηβική ηλικία (Beaty, 1992).  

Ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας μπορεί να αποτελεί ένα παράγοντα για τον 

προσδιορισμό της αυτοεκτίμησης, καθώς μέτρια ή χαμηλή αυτοεκτίμηση παρατηρείται 

κυρίως στα άτομα με ολική απώλεια της όρασης (Bowen, 2010). Αντίθετα, σύμφωνα με 

τους Papadopoulos κ.ά., (2013) που η κατάσταση όρασης αποτέλεσε δείκτη πρόβλεψης για 

την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου, τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσίασαν 

χαμηλότερες βαθμολογίες στην αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου 

(Papadopoulos et al., 2013). Σε επόμενη έρευνα επίσης τα άτομα με ολική τύφλωση 

παρουσίασαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου σε 

σχέση με τα άτομα με μειωμένη όραση (Papadopoulos, 2014). Παρόμοια αποτελέσματα με 

τις παραπάνω έρευνες (Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2013) παρατηρούνται 

και στην παρούσα εργασία σχετικά με την κατάσταση όρασης και τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Η κατάσταση όρασης ήταν δείκτης πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης και 

του κέντρου ελέγχου, όπου τα άτομα νομική τύφλωση παρουσιάζουν υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου σε σχέση με τα άτομα με 

μειωμένη όραση που παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου. Τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικονομική 

κατάσταση και η αυτόνομη κίνηση δεν ήταν σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της 

αυτοεκτίμησης (Papadopoulos et al., 2013), όπως και το εκπαιδευτικό επίπεδο 

(Papadopoulos et al., 2014). Στην παρούσα έρευνα το φύλο, η ηλικία, η πορεία της 

αναπηρίας και το μορφωτικό επίπεδο δεν ήταν σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της 

αυτοεκτίμησης, όμως βρέθηκαν σημαντικές συσχέτισες της αυτοεκτίμησης με το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας στον στατιστικό έλεγχο συσχέτισης που 

πραγματοποιήθηκε. 
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Η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία επηρεάζεται από τις 

αλληλεπιδράσεις του με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ο τρόπος με τον 

οποίο αισθάνεται για τον εαυτό του επηρεάζει και την απόδοση του σε αρκετές 

παραμέτρους (Tuttle & Tuttle, 2004). Εξαιτίας της υπολειπομένης όρασης, η οπτική 

αναπηρία μπορεί να μην είναι εμφανής. Το γεγονός αυτό μπορεί να φέρει το άτομο 

αντιμέτωπο με καταστάσεις που θα νιώσει ντροπή ή αμηχανία με αρνητική επίδραση στην 

αυτοεκτίμηση του (Tuttle & Tuttle, 2004). Τα άτομα με οπτική αναπηρία που έχουν 

προσαρμοστεί πλήρως με τη φύση της αναπηρίας τους, αισθάνονται άνετα με τον εαυτό 

τους και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μια συνθέτη οντότητα με ποίκιλα 

χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων αποτελεί η απώλεια της όρασης. Αντίθετα όταν τα 

άτομα με οπτική αναπηρία βρίσκονται σε αρχικά στάδια προσαρμογής, αναφορικά με την 

οπτική αναπηρία, έχουν αρνητικά συναισθήματα και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Tuttle & 

Tuttle, 2004). Επίσης, η χρονική στιγμή εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας αποτέλεσε 

δείκτη πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης, όπου τα άτομα με εκ γενετής οπτική αναπηρία 

εμφανίζουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα άτομα με επίκτητη οπτική αναπηρία 

(Papadopoulos, 2014· Papadopoulos et al., 2014). Η προσαρμογή του ατόμου στην 

αναπηρία και γενικότερα σε νέες συνθήκες συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, καθώς 

προσαρμόζεται στις εσωτερικές αλλαγές και στις κοινωνικο-συναισθηματικές του 

ανησυχίες (Bishop, 2001). Επίσης, η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα αλλαγής της αντίληψης για την αναπηρία που βιώνει το άτομο (Jang et. al., 

2003· Jang et al., 2004). 

Όπως αναφέρθηκε, η κατάσταση όρασης αποτέλεσε δείκτη πρόβλεψης και του 

κέντρου ελέγχου στην παρούσα εργασία. Τα άτομα με μειωμένη όραση παρουσιάζουν 

υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, ενώ τα άτομα με νομική τύφλωση παρουσιάζουν 

χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, όπως σε ανάλογες έρευνες (Papadopoulos, 2014· 
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Papadopoulos et al., 2014· Papadopoulos et al., 2013). Η προσαρμογή των ατόμων με 

οπτική αναπηρία με τη φύση της αναπηρίας τους, όπως αναφέρθηκε στη παρούσα 

εργασία, επηρεάζει τα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισημαίνεται από 

τους ερευνητές ότι τα άτομα με μειωμένη όραση μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με 

καταστάσεις που θα νιώσουν ντροπή ή αμηχανία με αρνητική επίδραση στα 

ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Στην παρούσα έρευνα το κέντρο ελέγχου σχετίζεται αρνητικά με την αυτοεκτίμηση 

των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως επισημαίνεται και από τους Papadopoulos κ.ά., 

(2014) σε αντίστοιχη έρευνα. Η έλλειψη ελέγχου των γεγονότων μπορεί να προκύψει από 

μια συσσώρευση εμπειριών, όταν αποφεύγονται φαινομενικά δύσκολες δραστηριότητες, 

στις οποίες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν αισθήματα άγχους ή απογοήτευσης κατά τη 

διεκπεραίωση τους (Harrell & Strauss, 1986). Η απώλεια της ανεξαρτησίας μπορεί να 

επηρεάσει το κέντρο ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες κοινωνικές 

δραστηριότητες, σε κοινωνική απομόνωση και σε ψυχολογικές επιπτώσεις (Gallagher & 

Jackson, 2012· Horowitz et al., 2005a· Kenyon et al., 2003). Επισημαίνεται από τους 

ερευνητές η σημαντικότητα της αξιολόγησης και της έγκυρης παρέμβασης στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση, που αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες στην κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προσαρμογή των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία (Cardinali & D'Allura, 2001· Raver & Drash, 

1988· Roy & MacKay, 2002· Sacks & Gaylord-Ross, 1989). Οι επαγγελματίες που 

σχετίζονται με την αποκατάσταση των ατόμων με οπτική αναπηρία καλό θα είναι να 

επέμβουν έγκαιρα, ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να μην έχουν επιπτώσεις και στην 

ενήλικη ζωή των ατόμων. Η εστίαση στην αισιοδοξία, την αυτοεκτίμηση και την 

κοινωνική λειτουργία των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι σημαντική στην πρόληψη 
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ψυχολογικών επιπτώσεων και καλό είναι να αποτελεί μέρος των πρακτικών 

αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία (Kurtović & Ivančić, 2019). 

Παραπάνω αναφέρθηκε η σωματική άσκηση ως μεταβλητή - δείκτης πρόβλεψης 

της αυτοεκτίμησης και του κέντρου ελέγχου. Επίσης, η σύγκριση στα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά ανάμεσα σε αθλητές και μη αθλητές με οπτική αναπηρία ανέδειξε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τα άτομα με οπτική αναπηρία που ήταν αθλητές είχαν 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερο χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου σε 

σχέση με τους μη αθλητές με οπτική αναπηρία, που παρουσιάζουν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. Αναδεικνύεται έτσι η συμβολή 

της σωματικής άσκησης και σε μεγαλύτερο βαθμό η σωματική άσκηση και η ενασχόληση 

με τον αθλητισμό σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, μέσα από τον οργανωμένο αθλητισμό. 

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους αθλητές και το είδος του 

αθλήματος που ασχολούνταν (ατομικό, ομαδικό) στην αυτοεκτίμηση και το κέντρο 

ελέγχου, όμως βρέθηκε θετική συσχέτιση στατιστικώς σημαντική με τον αριθμό 

αθλημάτων που ασχολούταν οι αθλητές με οπτική αναπηρία με την αυτοεκτίμηση και το 

κέντρο ελέγχου. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ενδεχομένως παρουσιάζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό αρνητικά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (Imai et al., 2020), επομένως 

η σωματική άσκηση μπορεί να προσφέρει οφέλη εκτός από τον κινητικό και στον 

ψυχοκοινωνικό τομέα. Επίσης, η σωματική άσκηση αυξάνει την αυτοεκτίμηση και 

διάφορες κοινωνικές δεξιότητες (Auxter et al., 1997), με αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση 

του ατόμου, είτε άμεσα δίνοντας ένα αίσθημα κυριότητας, είτε έμμεσα επιτρέποντας στο 

άτομο να έχει πρόσβαση σε παροχές και να είναι ανεξάρτητο (Augestad, 2017). Ο 

περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας μπορεί να εμποδίσει τη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρίες. Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας 

τρόπος βελτίωσης των κινητικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και της 
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κοινωνικοποίησής των ατόμων με οπτική αναπηρία (Shapiro et al., 2005). Η απώλεια 

όρασης μπορεί να είναι αίτιο της αίσθησης ανικανότητας που αισθάνονται τα άτομα και 

έτσι, αντανακλάται μια έλλειψη κοινωνικής αποδοχής, κοινωνικής προσαρμογής και μιας 

αντιλαμβανόμενης αίσθησης φυσικής και σωματικής ανικανότητας, στην εφηβική ηλικία 

(Beaty, 1992). Ωστόσο, μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να παρατηρηθεί θετική επίδραση 

στις κινητικές δεξιότητες και στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά στα άτομα με οπτική 

αναπηρία (Movahedi et al., 2011· Qasim et al., 2014· Shapiro et al., 2005). Οι ψυχολογικές 

επιδράσεις που επιτυγχάνονται μέσω της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας - 

άσκησης αφορούν κυρίως τη βελτίωση στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, στην 

υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στον προγραμματισμό, στη μείωση του επιπέδου 

άγχους, ανησυχίας και κατάθλιψης (Ströhle, 2009· Mikkelsen et al., 2010· Teychenne et 

al., 2009), καθώς και στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και διάφορων κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Auxter et al., 1997). Επιπλέον, η σωματική δραστηριότητα ευνοεί την 

κοινωνική συναναστροφή, έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις με τους ανθρώπους και στην 

κοινωνική ενσωμάτωση, στην κοινωνικοποίηση, στα κίνητρα και στην επιθυμία να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες που συνδέονται με την οπτική αναπηρία (Movahedi et al., 

2011). Επιπλέον, τα αθλήματα και η σωματική άσκηση επιδρούν στις ψυχολογικές 

διεργασίες των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ενώ ο 

καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθολογιών υγείας 

(Boffoli et al., 2011· Lieberman et al., 2010). 

Πολλές μελέτες αναφέρονται στην άσκηση και τον αθλητισμό ως καθοριστικούς 

παράγοντες της υγείας και της ευημερίας των ατόμων με θετική επίδραση σε 

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους (Archer & Garcia, 2017· Farris et al., 2019· Jin et al., 2019· 

White et al., 2017). Η προώθηση της Φυσικής Αγωγής και του αθλητισμού για τα άτομα 

με οπτική αναπηρία συμβάλει στη σωματική τους ικανότητα και την ανάπτυξη των 
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ψυχοκινητικών τους χαρακτηριστικών (Holbrook & Koenig, 2000· Scholl, 1986). Η 

απόκτηση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων από τα άτομα με οπτική αναπηρία 

είναι μια δύσκολη συνεχής διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει για ολόκληρη τη διάρκεια 

της ζωής του ατόμου (Sacks et al., 1992). Η συμμετοχή των παιδιών σε κινητικές – 

αθλητικές δραστηριότητες, ίσως να αποτελεί ένδειξη των επιπέδων σωματικής 

δραστηριότητάς τους στην ενηλικίωση (Tammelin et al., 2003). Έτσι, γίνεται αντιληπτή η 

σημαντικότητα της ενασχόλησης των ατόμων με οπτική αναπηρία με τον αθλητισμό και 

τη σωματική άσκηση από νεαρή ηλικία, καθώς ο οργανωμένος αθλητισμός ενδεχομένως 

έχει τη δυνατότητα να κάνει το άτομο πιο υπεύθυνο και αυτόνομο (Martens, 1988). Ο 

αθλητισμός λοιπόν, μέσα από ειδικά προσαρμοσμένα στην οπτική αναπηρία ομαδικά 

παιχνίδια, όπως το Goalball κ.ά., διδάσκει – εκπαιδεύει τα άτομα με οπτική αναπηρία να 

είναι ανεξάρτητα στη λήψη αποφάσεων, να είναι σε θέση να κάνουν κάτι με και χωρίς 

τους άλλους, αναπτύσσοντας έτσι συγχρόνως και τη συνεργασία και την ανεξαρτησία τους 

από τους άλλους (Martin, 2017· Movahedi et al., 2011). Ανάλογα ερευνητικά δεδομένα 

αναφέρονται στο Torball, με αντίστοιχες επιδράσεις στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

ατόμων με οπτική αναπηρία, στην αυτονομία, τις κινητικές δεξιότητες και τον χρόνο 

αντίδρασης (Di Cagno et al., 2013· Karakaya et al., 2009· Silva et al., 2010). Ακόμη, η 

καλή κινητικότητα παρουσιάζει θετική σχέση με την αντίληψη της φυσικής ικανότητας – 

κατάστασης του ατόμου (Barnett et al., 2008) και της αυτό-ιδέας (Martinek et al., 1978). 

Επομένως, η ενασχόληση των ατόμων με οπτική αναπηρία με τον αθλητισμό και τη 

σωματική άσκηση - δραστηριότητα έχει θετική επίδραση τόσο στον κινητικό τομέα, όσο 

και στην αυτονομία, στην ανεξαρτησία και σε αρκετές ψυχοκοινωνικές παραμέτρους. 

Ωστόσο, τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια και φραγμούς, 

που οφείλονται στον φόβο να μην γελοιοποιηθούν, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται 

από τις αθλητικές δραστηριότητες, τη φυσική δραστηριότητα και τη σωματική άσκηση 
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(Morelli et al., 2011· Lieberman & McHugh, 2001· Shapiro et al., 2005· Stuart et al., 

2006). Συνεπώς, καλό θα είναι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση 

των ατόμων με οπτική αναπηρία να εκπαιδεύουν και να ενθαρρύνουν τα άτομα προς την 

αυτόνομη κίνηση, τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, για να αποκτήσουν τα 

αναμενόμενα οφέλη, που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία. 

 

6.2 Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά, η αυτόνομη κίνηση συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά θετικά 

με την αυτοεκτίμηση και αρνητικά με το κέντρο ελέγχου. Τα άτομα με οπτική αναπηρία 

που κινούνται αυτόνομα παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση 

και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου σε αντίθεση με τα άτομα που δεν κινούνται 

αυτόνομα, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου. Οι συσχετίσεις που προέκυψαν για τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και 

την αυτόνομη κίνηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα κίνησης (στη γειτονιά, στο κέντρο της 

πόλης και με τα Μ.Μ.Μ.) ήταν στατιστικά σημαντικές. Παρατηρήθηκε στατιστικώς 

σημαντική θετική συσχέτιση σε μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην 

αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης, στη συνέχεια στην αυτόνομη κίνηση με τα 

Μ.Μ.Μ. και τέλος στην αυτόνομη κίνηση στη γειτονιά. Το κέντρο ελέγχου συσχετίστηκε 

αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με την αυτόνομη κίνηση με τα Μ.Μ.Μ., στη συνέχεια με 

την αυτόνομη κίνηση στο κέντρο της πόλης και τελικώς με την αυτόνομη κίνηση στη 

γειτονιά. Τα άτομα που κινούνται αυτόνομα με μικρότερη συχνότητα στα παραπάνω 

περιβάλλοντα κίνησης παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, ενώ τα άτομα 

που κινούνται αυτόνομα σε μεγαλύτερο βαθμό παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στο 

κέντρο ελέγχου. 
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Από τα ατομικά χαρακτηριστικά, το φύλο, η ηλικία απώλειας της όρασης, τα έτη 

από την απώλεια της όρασης, το μορφωτικό επίπεδο, η αθλητική ιδιότητα, τα έτη 

ενασχόλησης με τον αθλητισμό και η συχνότητα σωματικής άσκησης συσχετίστηκαν 

σημαντικά με την ικανότητα αυτόνομης κίνησης. Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα με 

μεγαλύτερη συχνότητα αυτόνομης κίνησης σχετίζονται οι άνδρες, τα άτομα που ζουν με 

την οπτική αναπηρία περισσότερα έτη, τα άτομα που έχουν μεγαλύτερο μορφωτικό 

επίπεδο, τα άτομα που είναι αθλητές σε κάποιο σύλλογο, οι αθλητές που ασκούνται 

περισσότερα χρόνια και τα άτομα με οπτική αναπηρία που κάνουν σωματική άσκηση 

συστηματικά. 

Σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά και τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

ως σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης, που προέκυψαν από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης, ήταν η κατάσταση όρασης, η 

αυτόνομη κίνηση, η συχνότητα σωματικής άσκησης και η χρονική στιγμή της απώλειας 

της όρασης (εκ γενετής / επίκτητη).  

Σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης του κέντρου ελέγχου όπως προκύπτει από την 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ήταν η κατάσταση όρασης, η αυτόνομη κίνηση και η 

συχνότητα σωματικής άσκησης.  

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτοεκτίμηση ανάλογα την 

αυτόνομη κίνηση, τον τρόπο κίνησης, την κατάσταση όρασης, τη χρονική στιγμή 

εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας, την αθλητική και τη σωματική άσκηση. Τα άτομα που 

κινούνται αυτόνομα, τα άτομα με νομική τύφλωση, τα άτομα με οπτική αναπηρία, που 

κάνουν σωματική άσκηση συστηματικά και οι αθλητές με οπτική αναπηρία παρουσίασαν 

μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα άτομα που δεν κινούνται αυτόνομα, τα άτομα 

με μερική τύφλωση, τα άτομα που κάνουν σωματική άσκηση ευκαιριακά και τους μη 

αθλητές με οπτική αναπηρία. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα 
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στα άτομα που απάντησαν ότι κινούνται με συνοδό, στα άτομα που κινούνται μόνα και 

στα άτομα που κινούνται και με τους δυο τρόπους. Τα άτομα που απάντησαν «κινούμαι 

μόνος» παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τα άτομα που 

απάντησαν «κινούμαι με συνοδό», ενώ παρουσιάστηκε τάση για στατιστικά σημαντική 

διαφορά και με τα άτομα που κινούνται και με τους δύο τρόπους. Ακόμη, η αυτοεκτίμηση 

συσχετίστηκε με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

Αναφορικά με το κέντρο ελέγχου, στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν ανάλογα με την αυτόνομη κίνηση, την κατάσταση όρασης, την αθλητική 

ιδιότητα, τη σωματική άσκηση και την εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού. 

Τα άτομα που κινούνται αυτόνομα, τα άτομα με νομική τύφλωση, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία που κάνουν σωματική άσκηση συστηματικά, οι αθλητές με οπτική αναπηρία και 

όσοι είχαν κάποια προηγούμενη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού 

παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, σε σχέση με τα άτομα που δεν 

κινούνται αυτόνομα, τα άτομα με μερική τύφλωση, τα άτομα που κάνουν σωματική 

άσκηση ευκαιριακά, τους μη αθλητές με οπτική αναπηρία και όσους δεν είχαν 

προηγούμενη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού, που παρουσίασαν 

υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. Ακόμη, οι γυναίκες φαίνεται να εμφανίζουν 

υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, ωστόσο εντοπίζεται απλώς μια τάση για σημαντική 

διαφορά, στατιστικώς μη σημαντική.  

Τέλος, η σωματική άσκηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καταγράφηκε ως 

δείκτης πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης και του κέντρου ελέγχου. Τα άτομα που κάνουν 

σωματική άσκηση συστηματικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και 

χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου, ενώ τα άτομα που ασκούνται ευκαιριακά 

παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. 

Επίσης, η σύγκριση στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε αθλητές και μη 
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αθλητές με οπτική αναπηρία ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες. Τα άτομα με οπτική αναπηρία που ήταν αθλητές είχαν υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση και χαμηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου σε αντίθεση με τα άτομα με 

οπτική αναπηρία που δεν ήταν αθλητές, οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και υψηλότερες τιμές στο κέντρο ελέγχου. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους αθλητές και το είδος του αθλήματος που ασχολούνταν (ατομικό 

ή ομαδικό) στην αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου, ωστόσο βρέθηκε θετική συσχέτιση 

στατιστικά σημαντική με τον αριθμό των αθλημάτων που ασχολούταν οι αθλητές με 

οπτική αναπηρία με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου. Επομένως, η σωματική 

άσκηση και ο αθλητισμός, ενδεχομένως να έχουν σημαντική επίδραση τόσο στην 

ικανότητα αυτόνομης κίνησης, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση, καθώς 

και στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία και 

συγκεκριμένα στην αυτοεκτίμηση και στο κέντρο ελέγχου.  

 

6.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας περιορίζεται, καθώς η μέθοδος 

δειγματοληψίας που επιλέχθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας, όμως χρησιμοποιήθηκαν 

στατιστικά λογισμικά για τον υπολογισμό του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για 

την προσδοκώμενη στατιστική ισχύ και του μεγέθους επίδρασης (ES) των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Ο τρόπος χορήγησης των ερωτηματολογίων δεν ήταν ο ίδιος για όλους, 

καθώς η διαδικασία χορήγησής τους πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και τηλεφωνικώς. 

Ακόμη, για τη μελέτη της αυτόνομης κίνησης κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα 

νέο ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς που δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, το 

ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε είναι βασισμένο σε ήδη υπάρχον εργαλείο 
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αξιολόγησης της κινητικότητας και του προσανατολισμού για άτομα με οπτική αναπηρία 

(Fazzi & Petersmeyer, 2001· Pogrund et al., 1995) και ακολουθήθηκαν οι κανόνες που 

διέπουν την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου. Προκειμένου να μετριαστούν οι 

περιορισμοί της έρευνας, το ερωτηματολόγιο εξετάστηκε για τη γλώσσα, τη δυσκολία και 

τη σαφήνεια του σε μια πιλοτική έρευνα και έγινε δοκιμασία ελέγχου - επανελέγχου (test - 

retest) στους 10 πρώτους συμμετέχοντες.  

 

6.4 Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή των συμπερασμάτων 

 

Αφού ληφθούν υπόψη τα ευρήματα - συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, 

παρακάτω παρουσιάζονται προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή αυτών. Αρχικά, θα 

μπορούσε να γίνει ανάπτυξη παρεμβάσεων και ειδικών προγραμμάτων από τους 

επαγγελματίες, που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ατόμων με οπτική αναπηρία, 

για την προώθηση της αυτόνομης κίνησης σε περιβάλλοντα που συναντώνται οι 

περισσότεροι περιορισμοί (π.χ. κέντρο πόλης). Θα μπορούσαν να ενισχυθούν - 

αναπτυχθούν νέες στρατηγικές κινητικότητας και επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να 

ενισχυθεί η αυτονομία των ατόμων με οπτική αναπηρία στα διάφορα περιβάλλοντα 

κίνησης και στους τομείς που εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την αυτόνομη 

κίνηση (γειτονιά, κέντρο πόλης, Μ.Μ.Μ.). Απώτερος σκοπός αυτών των παρεμβάσεων θα 

είναι η ενίσχυση ενός ενεργητικού και ανεξάρτητου τρόπου ζωής για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία.  

Σε επόμενο στάδιο, αφού αναπτυχθούν νέες στρατηγικές κινητικότητας και 

επίλυσης προβλημάτων που συναντώνται στην αυτόνομη κίνηση, θα μπορούσε να 

διερευνηθεί ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις που αυξάνουν την αυτόνομη 

κίνηση και έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Σκοπός 
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αυτών των πρακτικών θα μπορούσε να είναι η επίτευξη ενός ενεργητικού και ανεξάρτητου 

τρόπου ζωής για τα άτομα με οπτική αναπηρία, η αύξηση της αυτονομίας τους, καθώς και 

η αύξηση της αυτοεκτίμησης και του κέντρου ελέγχου .Έτσι, θα μπορούσε να βελτιωθεί η 

αυτονομία και η αυτόνομη κίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς και να 

μειωθούν οι επιπτώσεις ενός παθητικού τρόπου ζωής στον σωματικό, στον κινητικό και 

στον ψυχοκοινωνικό τομέα.  

 

6.5 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

 Το ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς της Αυτόνομης Κίνησης που κατασκευάστηκε 

για τη διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές 

έρευνες σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.  

Επίσης, θα μπορούσε να γίνει διερεύνηση της αυτόνομης κίνησης με το 

ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την παρούσα εργασία και της φυσικής 

κατάστασης με συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. με εργαλεία αξιολόγησης της 

ισορροπίας, της δύναμης, κ.ά.) σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ή τις 

κοινωνικές δεξιότητες ανάμεσα σε αθλητές και μη αθλητές με οπτική αναπηρία, που 

ενδεχομένως θα αναδείξουν περεταίρω την αξία και τη συμβολή της άθλησης στα άτομα 

με οπτική αναπηρία. Ανάλογες συγκριτικές μελέτες θα μπορούσαν να γίνουν και ανάμεσα 

σε αθλητές και μη αθλητές με και χωρίς οπτική αναπηρία, καθώς και μεταξύ αθλητών και 

μη αθλητών άλλων αναπηριών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. Ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς για τη διερεύνηση της Αυτόνομης Κίνησης 

ατόμων με οπτική αναπηρία 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

 

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της επίδρασης της αυτόνομης κίνησης στα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική αναπηρία  

Το ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε αφορά τη διερεύνηση της 

επίδρασης της αυτόνομης κίνησης στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με 

οπτική αναπηρία (αυτοεκτίμηση, κέντρο ελέγχου). 

Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εθελοντικά, έχοντας υπόψη ότι θα 

τηρηθεί ανωνυμία και εχεμύθεια, συνεπώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι 

εμπιστευτικά. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, για αυτό είναι σημαντικό να 

απαντήσετε με ειλικρίνεια. 

Τέλος, σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, 

γιατί η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα είναι σημαντική για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της, ενώ μπορείτε να αποχωρήσετε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή, 

χωρίς καμία συνέπεια, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας κατά τη διαδικασία 

χορήγησης του ερωτηματολογίου. Στοιχεία επικοινωνίας: Σταφυλίδης Ανδρέας, 

mea*****@uom.edu.gr 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

Είμαι σύμφωνος/η με τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες και συμφωνώ να 
συμμετέχω στην έρευνα. Ενδεχομένως τα δεδομένα της έρευνας να χρησιμοποιηθούν σε 
ανακοινώσεις συνεδρίων ή / και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και θα 
παραμείνουν ανώνυμα. 

ΝΑΙ   

mailto:mea*****@uom.edu.gr
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Α.ΜΕΡΟΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Στις παρακάτω κλίμακες παρακαλώ υποδείξτε τον βαθμό συχνότητας. Παρακαλώ 
απαντήστε με ειλικρίνεια σχετικά με την αυτόνομη κίνηση.  

1 = Ποτέ, 2 = Σπάνια, 3 = Μερικές φορές, 4 = Συχνά, 5 = Πολύ συχνά 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στη γειτονιά 
σας; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στο κέντρο της 
πόλης; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού με τα Μ.Μ.Μ.; 
Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική πηγή στη γειτονιά σας (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό ερέθισμα στη γειτονιά σας 
(π.χ. προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου της 
γειτονιάς σας; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

4. Όταν κινείστε στη γειτονιά σας, θέτετε κάποια ορόσημα που σας βοηθούν στη 
μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ γραμμές κτηρίων/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα της γειτονιάς σας (π.χ. σούπερ 
μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο ενδιαφέροντος στη γειτονιά σας, που 
βρίσκεται σε τοποθεσία στην οποία δεν έχετε ξανά κινηθεί αυτόνομα (π.χ. 
καινούρια καφετέρια / καταστήματα εστίασης/ κατάστημα ένδυσης/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα οποία θα επιθυμούσατε να πάτε 
αυτόνομα στη γειτονιά σας και δεν μπορείτε; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 
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8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στη γειτονιά σας μπορείτε να διατηρήσετε μια 
ευθεία πορεία;  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις δρόμων στη γειτονιά σας; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

10. Κινείστε με ευκολία στη γειτονιά σας, όταν επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ  

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς μια οσφρητική πηγή στο κέντρο της πόλης 
(π.χ. ανθοπωλείο/ φούρνος/ καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς ένα ακουστικό ερέθισμα στο κέντρο της 
πόλης (π.χ. προαύλιο σχολείου/ εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

3. Μπορείτε να κινηθείτε μόνος/η προς την κοντινή στάση λεωφορείου όταν 
βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

4. Όταν κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέτετε κάποια ορόσημα που σας βοηθούν 
στη μετακίνηση (π.χ. καφετέρια/ φούρνος/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

5. Κινείστε αυτόνομα προς διάφορα καταστήματα στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ περίπτερο/ καταστήματα/ κτλ.); 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

6. Κινείστε μόνος προς κάποιο νέο σημείο ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, 
που βρίσκεται σε τοποθεσία στην οποία δεν έχετε ξανά κινηθεί αυτόνομα (π.χ. 
καινούρια καφετέρια/ καταστήματα εστίασης/ κατάστημα ένδυσης/ θεματικό 
πάρκο/ πολυκατάστημα/ κτλ.);  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

7. Υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα οποία θα επιθυμούσατε να πάτε 
αυτόνομα στο κέντρο της πόλης και δεν μπορείτε; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση σας στο κέντρο της πόλης μπορείτε να 
διατηρήσετε μια ευθεία πορεία;  

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 
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9. Μπορείτε να κινηθείτε αυτόνομα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις δρόμων στο κέντρο της πόλης; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

10. Κινείστε με ευκολία στο κέντρο της πόλης, όταν επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1. Μπορείτε να μετακινηθείτε αυτόνομα με το λεωφορείο, από τη γειτονιά σας - 
προς το κέντρο της πόλης και το αντίστροφο, με άνεση; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την πόλη, από σημεία που δεν συνδέονται 
με τη γειτονιά σας; (π.χ. χωρίς επιβίβαση από την στάση της γειτονιάς που 
κατοικείτε); 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 
Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό προορισμό σε περίπτωση που δεν 
μπορέσατε να αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια περιοχή, που απαιτεί 
μετεπιβίβαση; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση μεταξύ άλλων 
πόλεων (π.χ. ΚΤΕΛ/ τρένο/ κτλ.); 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα Μ.Μ.Μ., όταν επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; 

Ποτέ       Πολύ συχνά 
1   2   3   4   5 
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ΙΙ. Test - retest (δοκιμασία ελέγχου – επανελέγχου) για το ερωτηματολόγιο αυτο-

αναφοράς για την Αυτόνομη Κίνηση 

 

Πίνακας 58 
Συσχετίσεις αρχικών απαντήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη 
Κίνηση με τις απαντήσεις του επανελέγχου μετά από 1 εβδομάδα– Retest (RT) – Γενικές. 
 RT1 RT2 RT3 
1. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στη γειτονιά 
σας; 

.868*   

2. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού στο κέντρο 
της πόλης; 

 .873*  

3. Πόσο συχνά κινείστε αυτόνομα, χωρίς την παρουσία συνοδού με τη χρήση 
Μ.Μ.Μ.; 

  .866* 

* Pearson coefficient, p ≤ .05 
 

Πίνακας 59 
Συσχετίσεις αρχικών απαντήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη 
Κίνηση με τις απαντήσεις του επανελέγχου μετά από 1 εβδομάδα – Γειτονιά. 
 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 RT9 RT10 
1. Μπορείτε να 
μετακινηθείτε προς μια 
οσφρητική πηγή στη 
γειτονιά σας (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ 
καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ 
κτλ.); 

.921*          

2. Μπορείτε να 
μετακινηθείτε προς ένα 
ακουστικό ερέθισμα στη 
γειτονιά σας (π.χ. προαύλιο 
σχολείου/ εργοτάξιο/ 
ηχητική σήμανση/ κτλ.); 

 .784*         

3. Μπορείτε να κινηθείτε 
μόνος/η προς την κοντινή 
στάση λεωφορείου της 
γειτονιάς σας; 

  .814*        

4. Όταν κινείστε στη 
γειτονιά σας, θέτετε κάποια 
ορόσημα που σας βοηθούν 
στη μετακίνηση (π.χ. 
καφετέρια/ φούρνος/ 
γραμμές κτηρίων/ κτλ.); 

   .758*       

5. Κινείστε αυτόνομα προς 
διάφορα καταστήματα της 
γειτονιάς σας (π.χ. το 
σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ 
περίπτερο/ καταστήματα 
εστίασης/ κτλ.); 

    .808*      



[175] 

6. Κινείστε μόνος προς 
κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στη γειτονιά 
σας, που βρίσκεται σε 
τοποθεσία στην οποία δεν 
έχετε κινηθεί αυτόνομα; 

     .863*     

7. Υπάρχουν κάποιες 
τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να 
πάτε αυτόνομα στη γειτονιά 
σας και δεν μπορείτε; 

      .700*    

8. Κατά την αυτόνομη 
κίνηση σας στη γειτονιά 
σας, μπορείτε να 
διατηρήσετε μια ευθεία 
πορεία; 

       .905*   

9. Μπορείτε να κινηθείτε 
αυτόνομα σε μια περιοχή 
που περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις δρόμων στη 
γειτονιά σας; 

        .608*  

10. Κινείστε με ευκολία στη 
γειτονιά σας, όταν 
επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; 

         .801* 

* Pearson coefficient, p ≤ .05 
 

Πίνακας 60 
Συσχετίσεις αρχικών απαντήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη 
Κίνηση με τις απαντήσεις του επανελέγχου μετά από 1 εβδομάδα - Κέντρο Πόλης. 
 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 RT9 RT10 
1. Μπορείτε να μετακινηθείτε 
προς μια οσφρητική πηγή στο 
κέντρο της πόλης (π.χ. 
ανθοπωλείο/ φούρνος/ 
καφεκοπτείο/ βενζινάδικο/ 
κτλ.); 

.694*          

2. Μπορείτε να μετακινηθείτε 
προς ένα ακουστικό ερέθισμα 
στο κέντρο της πόλης (π.χ. 
προαύλιο σχολείου/ 
εργοτάξιο/ ηχητική σήμανση/ 
κτλ.); 

 .756*         

3. Μπορείτε να κινηθείτε 
μόνος/η προς την κοντινή 
στάση λεωφορείου, όταν 
βρίσκεστε στο κέντρο της 
πόλης; 

  .939*        

4. Όταν κινείστε στο κέντρο 
της πόλης, θέτετε κάποια 
ορόσημα που σας βοηθούν 
στη μετακίνηση (π.χ. 
καφετέρια/ φούρνος/ κτλ.); 

   .757*       

5. Κινείστε αυτόνομα προς 
διάφορα καταστήματα στο 
κέντρο της πόλης (π.χ. 
σούπερ μάρκετ/ καφετέρια/ 

    .848*      
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περίπτερο/ καταστήματα/ 
κτλ.)  
6. Κινείστε μόνος προς 
κάποιο νέο σημείο 
ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
πόλης, σε τοποθεσία στην 
οποία δεν έχετε ξανά κινηθεί 
αυτόνομα; 

     .870*     

7. Υπάρχουν κάποιες 
τοποθεσίες ή μαγαζιά, στα 
οποία θα επιθυμούσατε να 
πάτε αυτόνομα στο κέντρο 
της πόλης και δεν μπορείτε; 

      .695*    

8. Κατά την αυτόνομη κίνηση 
σας στο κέντρο της πόλης 
μπορείτε να διατηρήσετε μια 
ευθεία πορεία; 

       .950*   

9. Μπορείτε να κινηθείτε 
αυτόνομα σε μια περιοχή που 
περιλαμβάνει διασταυρώσεις 
δρόμων στο κέντρο της 
πόλης; 

        .710*  

10. Κινείστε με ευκολία στο 
κέντρο της πόλης, όταν 
επικρατούν κακές καιρικές 
συνθήκες; 

         .718* 

* Pearson coefficient, p ≤ .05 
 

Πίνακας 61 
Συσχετίσεις αρχικών απαντήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς για την Αυτόνομη 
Κίνηση με τις απαντήσεις του επανελέγχου μετά από 1 εβδομάδα - Μ.Μ.Μ. 
 RT1 RT2 RT3 RT3β RT4 RT5 RT6 
1. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το λεωφορείο, από 
τη γειτονιά σας - προς το κέντρο της πόλης και το 
αντίστροφο, με άνεση; 

.936*       

2. Εκτελείτε διάφορες διαδρομές προς την πόλη, από 
σημεία που δεν συνδέονται με τη γειτονιά σας; 

 .971*      

3. Έτυχε να μην μπορέσετε να αποβιβαστείτε στην 
προγραμματισμένη στάση; 

  .595   
 

  

3β. Καταφέρατε να φτάσετε στον επιθυμητό 
προορισμό σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να 
αποβιβαστείτε στην προγραμματισμένη στάση; 

   .806*    

4. Εκτελείτε με άνεση μια διαδρομή προς μια περιοχή, 
που απαιτεί μετεπιβίβαση; 

    .958*   

5. Μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ. για τη 
μετακίνηση μεταξύ άλλων πόλεων (π.χ. ΚΤΕΛ/ τρένο/ 
κτλ.); 

     .761*  

6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα Μ.Μ.Μ., όταν 
επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες; 

      .849* 

* Pearson coefficient, p ≤ .05 
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