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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική με τίτλο «Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης και του 

σημείου ελέγχου μεταξύ ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία και ενηλίκων με 

γονείς χωρίς οπτική αναπηρία» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση την «Ειδική αγωγή Εκπαίδευση  και 

Αποκατάσταση». 

Αυτή τη μελέτη έχει ως σκοπό τη μελέτη της αυτοεκτίμησης και του σημείου 

ελέγχου, σε δύο διαφορετικά δείγματα. To ένα δείγμα ήταν ενήλικες με γονείς με 

οπτική αναπηρία και το άλλο ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 76 ενήλικες ηλικίας 18 έως 48 ετών. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε  με τη χορήγηση δύο ερωτηματολογίων, του εργαλείου μέτρησης 

αυτοεκτίμησης Coopersmith και την κλίμακα του Rotter για την μέτρηση του σημείου 

ελέγχου. Πραγματοποιήθηκαν  στατιστικές αναλύσεις και έλεγχοι προκειμένου να 

επισημάνουν  τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης και του σημείου ελέγχου όπως επίσης και 

να ελεγχθούν οι σχέσεις μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών της αυτοεκτίμησης 

και του σημείου ελέγχου. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, σημείο ελέγχου, οπτική αναπηρία, αυτοεικόνα, 

ψυχολογική ευημερία, οικογένεια. 
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Abstract 

The present thesis entitled   “Investigation of self-esteem and locus of control 

amongst  adults with visually impaired parents and adults with parents without visual 

impairment’’ is submitted within the context of the postgraduate program of 

Department of Educational and Social Policy at the University of Macedonia with study 

direction at Special Education and Rehabilitation. The present research aims at studying 

self –esteem and locus of control regarding two different samples. One sample was 

adults with parents with visual impairment and the other adults with parents without 

visual impairment. The participants in the survey was 76 adults aged 18 to 48 years old. 

The survey was conducted with two questionnaires, the Coopersmith self-esteem 

inventory and the Rotter’s scale for the measurement of Locus of control. Statistical 

analyses and controls were carried out to highlight the levels of self-esteem and locus 

of control, as well as to check the demographic variables self-esteem and locus of 

control. 

 

 

 

 

 

 

Key words: self-esteem, locus of control, visual impairment, self-image, 

psychological well-being, family 
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Εισαγωγή 

Οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν χρήσιμοι και να συγκεντρώνουν την εκτίμηση 

των άλλων (Alicke & Sedikides, 2011). Τα θετικά συναισθήματα προάγονται μέσω  της 

μεταβίβασης θετικών πληροφοριών για το άτομο (Alicke & Sedikides, 2019). Η 

ανάπτυξη υγιούς  αυτοεκτίμησης  επιτρέπει στον άνθρωπο να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στην καθημερινότητα και να κερδίζει το θαυμασμό των άλλων (Tuttle & 

Tuttle, 2004).  Η αυτοεκτίμηση θεωρείται ένα πεδίο αντιπαράθεσης και συζήτησης. Οι 

αιτίες, οι συνέπειες και οι βάσεις τις αυτοεκτίμησης δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως 

καθώς υπάρχουν πολυάριθμες θεωρητικές συζητήσεις που προσπαθούν να συνάγουν 

ασφαλή συμπεράσματα (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003; Gebauer et al., 

2015; Leary, 2004 οπ. αναφ. στο Bleidorn et al., 2016).  

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες που αφορούν τόσο την 

αυτοεκτίμηση όσο και το σημείο ελέγχου των ατόμων με οπτική αναπηρία, στη 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν έρευνες που να μελετούν το σημείο  ελέγχου και την 

αυτοεκτίμηση ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

ερευνητικής εργασίας οι δύο αυτές μεταβλητές, η αυτοεκτίμηση(self-esteem) και το 

σημείο ελέγχου (locus of control), μελετούνται σε δείγμα ενηλίκων με γονείς με οπτική 

αναπηρία καθώς και σε δείγμα ενηλίκων  με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. Πιο 

συγκεκριμένα διερευνάται το επίπεδο της αυτοεκτίμησης και του σημείου ελέγχου και 

των δύο ομάδων και πραγματοποιείται σύγκριση. Έπειτα εξετάζεται η σχέση των δύο 

αυτών μεταβλητών με δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα  αναλύεται  ο ρόλος 

της όρασης και η επίδραση της οπτικής αναπηρίας στην καθημερινότητα των 

ατόμων με οπτική αναπηρία , όπως επίσης και η επίδραση που ασκεί στην ψυχολογική 
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ευημερία. Στη συνέχεια θίγεται η επίδραση που ασκεί η οπτική αναπηρία στην 

οικογένεια  και ο ρόλος της οικογένειας στην καθημερινότητα των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου τονίζεται η σημασία της αποκατάστασης 

στην καθημερινότητα και στην ψυχολογική ευημερία των ατόμων με 

οπτική αναπηρία. Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η αποσαφήνιση του όρου της  αυτ

οεκτίμησης και παρατίθενται βασικές θεωρίες της αυτοεκτίμησης όπως επίσης και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν όπως παραδείγματος χάριν το φύλο και ηλικία. Στην 

αμέσως επόμενη ενότητα  γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας στην 

αυτοεκτίμηση. Ακόμη, στο  τρίτο  τμήμα της θεωρητικής θεμελίωσης της έρευνας 

πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση του σημείου ελέγχου και ακολούθως 

αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν το σημείο ελέγχου. Έπειτα 

αναλύεται η επίδραση που ασκεί η οπτική αναπηρία στο σημείο ελέγχου. Περνώντας 

στην  τέταρτη ενότητα περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. Προχωρώντας 

δεύτερο και ερευνητικό  μέρος της παρούσας  εργασίας περιγράφεται αρχικά ο σκοπός 

της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και  παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία. 

Έπονται τα αποτελέσματα και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Επιπρόσθετα 

ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματο-

ποιείται η σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τον σκοπό και τους 

στόχους της και γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων με παρελθούσες έρευνες προ

κειμένου να αναδειχθούν  οι περιορισμοί της υπάρχουσας ερευνητικής μελέτης και 

γίνουν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1º  

1.1 Ο ρόλος της όρασης και η επίδραση της οπτικής αναπηρίας 

στην καθημερινότητα 

Η αίσθηση της όρασης επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τα 

αντικείμενα γύρω του καθώς και να νοηματοδοτεί διάφορα γεγονότα τα οποία του 

συμβαίνουν. Επίσης η όραση βοηθάει στην αντίληψη του χώρου όπως και στην 

αποφυγή εμποδίων. Οι εξαιρετικά λεπτομερείς χωρικές πληροφορίες που παρέχονται 

σε ένα άτομο μέσω της όρασης το καθιστούν ικανό να κινηθεί με μεγάλη ευκολία στο 

χώρο (Humphreys & Bruce, 1989). Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της όρασης συντελούν στην κοινωνική 

κατανόηση τόσο του εαυτού όσο και του κόσμου. Η οπτική αναπηρία έχει επιπτώσεις 

σε αυτήν την κατανόηση και  επιδρά αρνητικά. Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες 

καθώς και φιλόσοφοι όπως ο Ντεκάρτ έχουν ασχοληθεί με αυτές τις επιπτώσεις 

(Wiesel, 1982 όπ. αναφ. στο Drapeau, 1997). 

Οι επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας σύμφωνα με τους Tuttle & Tuttle(2004) 

είναι ορατές τόσο στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στην καθημερινότητα των 

ατόμων όσο και στην αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τα άτομα με οπτική αναπηρία. 

Η έλλειψη όρασης κινητοποιεί τα υπόλοιπα αισθητικά συστήματα προκειμένου να 

επιτευχθεί η συγκέντρωση πληροφοριών (Lowenfeld, 1981 όπ. αναφ. στο  Rogow, 1999 ).  

Ακόμη η έννοια του εαυτού και η αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική αναπηρία 

προκύπτουν από την αμοιβαία επίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Κατά 

τον Lowenfeld (1981, όπ. αναφ. στους Tuttle & Tuttle, 2004) οι περιορισμοί που 

υφίστανται τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι οι εξής:  
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i. Περιορισμός στη δυνατότητα μετακίνησης στο περιβάλλον 

ii. Περιορισμός  στον έλεγχο του περιβάλλοντος 

iii. Περιορισμός στον έλεγχο του εαυτού του σε σχέση με το περιβάλλον 

iv. Περιορισμός των εμπειριών 

Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην 

καθημερινότητα και έχουν συνέπειες  στην αυτοδιαχείριση, στη διαχείριση του σπιτιού, 

στη μετακίνηση, στην εργασία, στην ψυχαγωγία καθώς και στη γραφή και στην  

ανάγνωση. 

1.2 Η επίδραση της οπτικής αναπηρίας στην ψυχολογική 

ευημερία 

Οι γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία δε 

διαφέρουν από αυτές των ατόμων που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό και  

ικανοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Η αλληλεπίδραση με το  φυσικό και το κοινωνικό 

περιβάλλον θέτει τις βάσεις στην κατανόηση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών αλλά 

και γενικότερα όλων των ιδιοτήτων. Η όραση βοηθά στη διαδικασία της  

εννοιοδότησης. Τα άτομα με τύφλωση  και  σοβαρό  βαθμό οπτικής αναπηρίας δεν 

εξαρτώνται στα δεδομένα που αντιλαμβάνονται μέσω της  αίσθησης της όρασης αλλά 

στηρίζονται  στις υπόλοιπες αισθήσεις κυρίως στην αφή και στην ακοή και 

αναγνωρίζουν διαφορετικά τον εαυτό τους λόγω του ασαφούς ρόλου τους σε έναν 

κόσμο που αφορά βλέποντες (Tuttle & Tuttle, 2004). Τα άτομα με τύφλωση και σοβαρό 

βαθμό οπτικής αναπηρίας είναι συνεχώς αντιμέτωπα με την κοινωνική και ψυχολογική 

προσαρμογή έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις πιέσεις της 

καθημερινότητας. Επιπρόσθετα η οπτική αναπηρία επηρεάζει αρνητικά  την ψυχοκοι-

νωνική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία  καθώς οι προσλαμβάνουσες που δέχονται 
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τα  άτομα  θεωρούνται μειωμένες συγκριτικά με τους βλέποντες (Lowenfeld, 1981 

όπ.αναφ. στο  Rogow, 1999). Η  προσαρμογή ενός ατόμου με οπτική αναπηρία σε έναν 

κόσμο βλεπόντων θεωρείται πολύπλοκη. Η ανεξαρτησία, η προσαρμογή και ο έλεγχος 

διάφορων καταστάσεων διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και εναπόκειται στο 

δίκτυο υποστήριξης όπως είναι οι φίλοι και η οικογένεια καθώς επίσης και  στον 

χαρακτήρα (Schinazi, 2007). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η σημαντική  απώλεια 

όρασης σχετίζεται στενά με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων Πιο 

συγκεκριμένα όσο σοβαρότερη είναι η απώλεια τόσο πιο επιρρεπές είναι το άτομο στην 

κατάθλιψη. Επιπλέον πέραν των καταθλιπτικών συμπτωμάτων η οπτική αναπηρία 

αυξάνει αρκετά τον κίνδυνο λειτουργικής βλάβης (Ronver & Ganguli, 1998). Σύμφωνα 

με τους Peadboy & Birch (1967) τα παιδιά με απώλεια όρασης εκδηλώνουν συχνότερα 

και σε μεγαλύτερο βαθμό κακή συμπεριφορά και κόπωση. Ακόμη είναι συχνή η 

εμφάνιση συναισθηματικών προβλημάτων. Η έλλειψη όρασης εντείνει το αίσθημα της 

αδυναμίας, κατωτερότητας και επηρεάζει την ενσωμάτωση ενός ατόμου στο κοινωνικό 

περιβάλλον. Επιπλέον είναι χαρακτηριστική η χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και 

η μειωμένη φυσική δραστηριότητα(Beaty, 1991, 1992). 

Η ροπή προς την κατάθλιψη είναι συνυφασμένη με τη σοβαρότητα της οπτικής 

αναπηρίας όχι μόνο στις νεότερες ηλικίες αλλά και στις μεγαλύτερες. Η βαρύτητα της 

αναπηρίας προκύπτει από τις προσαρμογές που θα γίνουν στη ζωή των ατόμων, την 

μελλοντική εξέλιξη και από τη σοβαρότητα της απώλειας όρασης(Horowitz, & 

Reinhardt, 1992).  Όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες και ειδικότερα στα ηλικιωμένα 

άτομα με οπτική αναπηρία,  η κατάθλιψη πυροδοτείται και από άλλους παράγοντες 

όπως από την μειωμένη κινητικότητα,  από την έλλειψη δραστηριοτήτων καθώς και 

από την εμφάνιση άλλων χρόνιων παθήσεων(Rudberg et al., 1993 όπως αναφ. στο 

Ronver & Ganguli, 1998).  
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1.3 Οπτική αναπηρία και οικογένεια 

Η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στην ζωή των  ατόμων με οπτική αναπηρία 

καθώς είναι αρωγός στην καθημερινότητά τους. Η προοδευτική απώλεια όρασης 

συνδέεται άμεσα με συναισθήματα εκνευρισμού , δυσαρέσκειας και ενόχλησης. Η 

επίλυση αυτών των προβλημάτων που συνοδεύουν την οπτική αναπηρία είναι εφικτή 

σε ορισμένα άτομα χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση. Αν αυτή η κατάσταση δεν 

διευθετηθεί και παραμείνει χρόνια τα άτομα οδηγούνται στην κατάθλιψη (Dreer , 

Elliott, Rivera, Berry, 2007). Η υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι τόσο υλική, όσο και συναισθηματική. Η βοήθεια που προσφέρεται από 

το οικογενειακό περιβάλλον έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Οι 

αρνητικές επιπτώσεις  αφορούν στην ώθηση των ατόμων να παρουσιάζουν 

ανικανότητα στο να φέρουν εις πέρας καθημερινές δραστηριότητές τους. Ο ρόλος της 

οικογένειας και των ατόμων που τους φροντίζουν γίνεται ακόμη πιο πιεστικός, όταν 

παράλληλα με την οπτική αναπηρία συνυπάρχει και μία χρόνια κατάσταση υγείας, η 

οποία απαιτεί την συνδρομή των οικείων. Πιο συγκεκριμένα, οι φροντιστές των 

ανθρώπων με αναπηρία παρουσιάζουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης,  όπως 

επίσης υψηλότερη τάση με την πάροδο του χρόνου να νοσήσουν (Dreer, Elliott, Berry, 

Fletcher & Swanson, 2008; Dreer, Elliott, Fletcher & Swanson, 2005, Dreer, Elliott, 

Rivera,  Berry, 2007 Schmier, Halpern , Covert, Delgado, Sharma, 2006).  Τα μέλη των 

οικογενειών που φροντίζουν άτομα που έχουν υποστεί απώλεια όρασης διακατέχονται 

από έντονα συναισθήματα θλίψης, θυμού και πένθους όταν έρχονται αντιμέτωποι με 

αυτό το γεγονός (Tuttle, 1986). 

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως η  εξασθένιση της όρασης δε σχετίζεται μόνο 

με την εμφάνιση κατάθλιψης στο ίδιο το άτομο, αλλά θέτει και σε κίνδυνο την 

ομαλότητα της οικογενειακής ζωής,  καθώς είναι ένας σημαντικός παράγοντας άγχους 
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που επηρεάζει τους συζύγους (Bernbaum, M., Albert, S G., Duckro, P. N., & Merkel, 

1993). Η απώλεια της όρασης οδηγεί ένα μεγάλο μέρος των ενηλίκων στο διαζύγιο. 

Αναλυτικότερα, η μείωση της όρασης μετά την ενηλικίωση και κατά τη διάρκεια ενός 

γάμου επέφερε πολλές φορές μείωση του εισοδήματός τους. Οι μεταβολές που 

πραγματοποιούνται στη ζωή των ενηλίκων λόγω της εξασθένισης της λειτουργικής 

τους όρασης έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στις οικογενειακές σχέσεις. 

Το ντύσιμο, η προετοιμασία του γεύματος, η κινητικότητα μέσα στο σπίτι και σε 

δημόσιους χώρους και η αγορά προσωπικών ειδών, είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

άγχους ανάμεσα στους συζύγους (Bernbaum, M., Albert, S G., Duckro, P. N., & 

Merkel, 1993). Η προσαρμογή στην οπτική αναπηρία επιτυγχάνεται όταν το άτομο 

πλαισιώνεται από την οικογένειά του και από κοινωνικά δίκτυα (Travis et al., 2003). 

1.4 Ο ρόλος της αποκατάστασης στην ψυχολογική ευημερία των 

ατόμων με οπτική αναπηρία 

Η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μια ψυχοκοινωνική μετάβαση. Η 

κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη, η ικανότητα στην οργάνωση και η σωστή 

ενημέρωση βοηθάει στην επαναφορά της λειτουργικότητας (Glass, & Maddox, 1992). 

Η αποκατάσταση των ατόμων με οπτική αναπηρία σχετίζεται επίσης με τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τις απώλειες γενικότερα στη ζωή τους (Nakade, Rohatgi, , Bhatia, & 

Dhaliwal, 2017) όπως επίσης και με την εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια που 

αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Όταν το άτομο επεξεργάζεται τον κόσμο γύρω του 

διαφορετικά και στρέφεται περισσότερο στον εαυτό του παρά προς τους άλλους, τότε 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προστρέχει για να ζητήσει βοήθεια και συνεπώς, να 

μην μπορεί να φτάσει στην αποκατάσταση τόσο γρήγορα όσο οι υπόλοιποι ενήλικες 

(Cukrowich, Franzese, Thorp, Cheavens & Lynch, 2008). Η πλειοψηφία των χρόνιων 

ασθενειών και αναπηριών πυροδοτούν  στο άτομο καταστάσεις άγχους, κοινωνικής και 
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ψυχικής δυσφορίας. Η κακή ανταπόκριση  οδηγεί κατά κανόνα σε κακή προσαρμογή 

και δυσκολία στην επίτευξη της αποκατάστασης (Bambara et al., 2009). Ο ρόλος της 

οικογένειας στην αποκατάσταση κρίνεται καθοριστικός καθώς μετά την άρνηση, το 

πένθος, τα συναισθήματα θλίψης και οργής προχωρούν στην αποδοχή της παρούσας 

κατάστασης και τείνουν να συμβιβαστούν με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στη 

ζωή τους, γίνονται πιο αποδοτικοί και αναζητούν λύσεις, βοηθώντας με αυτόν τον 

τρόπο τα μέλη της οικογένειας τα οποία έχουν απώλεια όρασης (Tuttle, 1986). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2º 

2.1 Ορισμοί και θεωρίες αυτοεκτίμησης 

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την αυτοεκτίμηση κατά το παρελθόν 

ποικίλλουν. Η έννοια της αυτοεκτίμησης γενικά αφορά τα συναισθήματα  που έχουν 

δημιουργηθεί στον άνθρωπο σχετικά με τον εαυτό του, δηλαδή τη θετική ή την 

αρνητική στάση  που έχει για τον ίδιο (Παπάνης, 2011). Θεωρείται ένα αρκετά 

διαδεδομένο φαινόμενο προς μελέτη. Αποτελεί μέρος της αυτοαντίληψης καθώς 

εμπεριέχει αρκετά μέρη της όπως η ιδέα που έχει κάποιος  για το σώμα του ,  για την 

ακαδημαϊκή του πορεία, για την εργασία του, την κοινωνική του θέση, τον κοινωνικό 

του ρόλο και για τον εαυτό του  (Huitt, 2004). Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί όροι που 

συγχέονται με την αυτοεκτίμηση όπως ή αυτοεικόνα, η αυτοαντίληψη, η αυτογνωσία, 

η αυτοσυνείδηση και η αυτοαξιολόγηση. Αυτοί οι όροι εμπεριέχουν τις έννοιες του 

αυτοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης και της αυτοαξιολόγησης (Hattie, 2014). Σύμφωνα 

με τον Kernberg (1975) και άλλους ερευνητές  η αυτοεκτίμηση οφείλεται σε μη 

συνειδητές «ενορμήσεις» ενώ κατά  τον Maslow (1968) η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως η 

διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αξιολογούν τον εαυτό τους και αναγνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά τους (Παπάνης,2011). Ο Lawrence (1996) ορίζει την αυτοεκτίμηση ως 
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την αξιολόγηση της απόκλισης ανάμεσα την εικόνα του εαυτού και του ιδανικού 

εαυτού όμως θεωρεί πως προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοιά της 

πρέπει πρωτίστως να αποσαφηνιστούν τόσο η αυτοεικόνα όσο και ο ιδανικός εαυτός.  

Όσον αφορά την έννοια του ιδανικού εαυτού, ο Lawrence (1996) υποστηρίζει 

πως μεγαλώνοντας το παιδί μαθαίνει τα ιδανικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας  και 

τις ικανότητες  που  πρέπει να έχει, τα  οποία αξιολογούνται από τον κοινωνικό του 

περίγυρο. Ο ιδανικός εαυτός όπως και η αυτοεικόνα ξεκινά να καλλιεργείται από την 

οικογένεια και συνεχίζει στο σχολείο. Επιπρόσθετα,  πρέπει να τονιστεί ότι το παιδί 

εμπλουτίζει τα χαρακτηριστικά του όταν έρχεται σε επαφή με αξίες και 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από το δικό του περιβάλλον. Επίσης,  τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης επιδρούν άμεσα στην ανάπτυξη του ιδανικού εαυτού. Ακόμη, ο Lawrence  

χωρίζει την αυτοεκτίμηση σε καθολική και συγκεκριμένη. Η καθολική  αυτοεκτίμηση 

αφορά καθολικά συναισθήματα αυτοτέλειας και εμπιστοσύνης σχετικά με μια  

συγκεκριμένη δραστηριότητα και συμπεριφορά ενώ η συγκεκριμένη αυτοεκτίμηση 

αφορά στην αίσθηση αυτοπεποίθησης για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένες δραστηριότητες και συμπεριφορές εκτιμάται ότι επηρεάζουν την 

καθολική αυτοεκτίμηση ενός ατόμου. Η θεωρία του Lawrence για την αυτοεκτίμηση 

και τον ιδανικό εαυτό συγκλίνει με τη θεωρία του Rogers (1951, 1957) καθώς σχετίζει 

άμεσα την έννοια της αυτοεκτίμησης με αυτήν του ιδανικού εαυτού. Αναλυτικότερα, 

η διαμόρφωση της προσωπικότητας έχει άμεση συνάφεια με την έννοια του εαυτού. Η 

εναλλαγή του εαυτού επιφέρει αρκετές αλλαγές και στην προσωπικότητα. O Rogers 

υποστηρίζει πως οι ενέργειες του ατόμου προέρχονται από τις εμπειρίες του και όταν 

η θετική αυτοεκτίμηση προέρχεται από την αποδοχή και τις θετικές κρίσεις του 

κοινωνικές συναναστροφές του τότε υπερισχύει η ανάγκη του για αποδοχή και θετική 

αξιολόγηση και απορρίπτει τις πραγματικές του ανάγκες. 
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Από την άλλη πλευρά οι Baumeister& Leary (2000) αποσαφηνίζουν την έννοια 

της αυτοεκτίμησης σαν έναν ψυχολογικό έλεγχο, ο οποίος σχετίζεται με τη δυσκολία 

κοινωνικής προσαρμογής. Προσεγγίζουν την αυτοεκτίμηση κοινωνιολογικά εξηγώ-

ντας πως η υγεία, η επιτυχία και η επιβίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους 

κοινωνικούς δεσμούς ενός ατόμου, το οποίο θα γίνεται δεκτό ως μέλος σε διάφορες 

ομάδες και θα θεωρείται καλός συνεργάτης. Άρα η αυτοεκτίμηση είναι ένα μέτρο που 

μετρά την κοινωνική αποδοχή.  

Μία ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι αυτή του White(1963), ο οποίος δίνει 

έμφαση στην εμπειρία της επιτυχίας. Η δημιουργία της αυτοεκτίμησης δεν στηρίζεται 

στις πράξεις των άλλων ούτε στο περιβάλλον. Αντιθέτως,  η ικάνοτητα του ατόμου να 

εκμεταλλεύεται επαρκώς όλα αυτά. Η θεωρία του White αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο 

λίθο της πραγματοποίησης των πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων 

του ανθρώπου. Ο White χώρισε την αυτοεκτίμηση σε τρεις επιμέρους παράγοντες που 

την επηρεάζουν και την καθορίζουν, τη βιολογική, δηλαδή την ανάγκη που έχει το 

άτομο να αντιδρά απέναντι στις δυσκολίες, την κινητική-γνωστική, που εξελίσσεται 

σταδιακά όσο το άτομα αναπτύσσεται νοητικά και βοηθάει στην γνωστική επεξεργασία 

του περιβάλλοντος και στην αναζήτηση ταυτότητας, η οποία εξελίσσεται σε 

μεγαλύτερη ηλικία (Παπάνης, 2011). 

2.2 Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα  

Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους ορισμούς για την αυτοεικόνα είναι 

πως θεωρείται  η καθολική αντίληψη  του ατόμου για τον εαυτό του όπως επίσης και η 

εικόνα που έχει σχηματίσει τόσο για το σώμα του όσο και για την προσωπικότητα και 

τις ικανότητές του. Η πλειονότητα των ψυχολόγων υποστηρίζουν πως η αυτοεικόνα 

είναι η νοητική εικόνα που έχει σχηματίσει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του σε 
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συνδυασμό με την εξωτερική του εμφάνιση, την αφομοίωση καταστάσεων και 

εμπειριών  που έχει βιώσει, των επιθυμιών και των συναισθημάτων ( Coon, 1994 όπ. 

αναφ. στο Bailey, 2003).  

Ο Lawrence (1996) ως αυτοεικόνα ορίζει τη γνώση που έχει το άτομο για τη 

φυσική και διανοητική του κατάσταση. Ο ρόλος της οικογένειας στη δημιουργία της 

αυτοεικόνας θεωρείται καθοριστικός καθώς το παιδί αντιλαμβάνεται από μικρή ηλικία 

αν είναι αγαπητό και έξυπνο τόσο από την λεκτική όσο και από την μη λεκτική 

επικοινωνία.  Αυτή η διαδικασία δεν επιδρά τόσο έντονα όταν το παιδί αρχίζει να 

αναπτύσσει επιπρόσθετα προσωπικά χαρακτηριστικά. Η εικόνα του σώματος 

θεωρείται από τις πρώτες εντυπώσεις που δημιουργεί ένα άτομο για τον εαυτό του. 

Ακόμη η φυλετική ταυτότητα δημιουργείται από μικρή ηλικία καθώς οι γονείς κατά 

την επικοινωνία τους  με το παιδί λειτουργούν στερεοτυπικά κατηγοριοποιώντας το 

παιδί. 

Οι όροι εικόνα, έννοια και ταυτότητα συγκλίνουν γιατί δομούν και οι τρεις 

έννοιες όπως η αυτό-εικόνα, η αυτοαντίληψη και η αυτό-ταυτότητα, οι οποίες 

σχετίζονται με χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα  

αποτελούν τα  γενετικά χαρακτηριστικά, τα οποία δε μεταβάλλονται όπως για 

παράδειγμα το χρώμα των ματιών,  το σχήμα του σώματος και το ύψος. Ωστόσο  και 

τα υλικά αγαθά που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ζωής όπως τα χρήματα 

ενισχύουν τη δομή της αυτοεικόνας (Bailey, 2003). 

Ο Allport (1955) υποστηρίζει πως η αυτό εικόνα σχετίζεται με δύο παράγοντες: 

α) τις προοπτικές των ρόλων που πρέπει να πραγματοποιήσουμε β) τις προσδοκίες για 

το μέλλον που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ακόμη η αυτό εικόνα όπως και η 

συνείδηση εξελίσσονται αργά. Από την παιδική ηλικία αρχίζουν να λαμβάνονται 

αποφάσεις και να γίνονται σχέδια για το μέλλον. Τα παιδιά επιλέγουν συμπεριφορές 
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που θα είναι αποδεκτές από τους ενήλικες και αποφεύγουν τις συμπεριφορές που θα 

επιφέρουν αποδοκιμασίες. 

2.3 Θεωρία αυτοεκτίμησης  του  Rosenberg  

Ο Rosenberg (1965) θεωρεί πως η αυτοεκτίμηση είναι η θετική ή αρνητική 

στάση που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα όταν κάποιος  έχει 

υψηλή αυτοεκτίμηση σέβεται τον εαυτό του και τον θεωρεί αρκετά ικανό χωρίς όμως 

να νιώθει ανώτερος από τους άλλους. Επίσης, πρέπει να τονιστεί πως τα άτομα με 

υψηλή αυτοεκτίμηση δεν αισθάνονται  πως μειονεκτούν  συγκριτικά με τους άλλους 

ανθρώπους. Αντιθέτως τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση εκφράζουν δυσαρέσκεια και 

απόρριψη για τον εαυτό τους. Η ελλιπής αίσθηση του εαυτού προκαλεί προβλήματα  

στις διαπροσωπικές σχέσεις και επιδρά στην ψυχική υγεία. Τα άτομα με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση είναι πιο εσωστρεφή, δυσκολεύονται να εκφραστούν και δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους (Rosenberg, 1979). 

 Ακόμη ο Rosenberg υποστηρίζει πως τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση θα 

επιθυμούσαν να κρίνουν τον εαυτό τους ευνοϊκότερα και  αναφέρει πως η πλειοψηφία 

των ανθρώπων θεωρεί πως όταν κάποιος σέβεται τον εαυτό του σε ποικίλες εκφάνσεις 

τις ζωής του τότε νιώθει  σεβασμό για τον εαυτό του γενικότερα. Ωστόσο, αυτό δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου δεν 

συνδέεται με τις ικανότητες που έχει συνολικά αλλά κυρίως με τα χαρακτηριστικά και 

τις δυνατότητες που αφορούν τον ίδιο καθώς και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ 

τους (Παπάνης, 2011). 
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2.4 Θεωρία της αυτοεκτίμησης του Coopersmith 

Ο Coopersmith(1967), ο οποίος προσεγγίζει την έννοια της αυτοεκτίμησης 

συμπεριφοριστικά, ορίζει την αυτοεκτίμηση ως την αυτοαξιολόγηση, η οποία συνήθως 

δε μεταβάλλεται εκφράζοντας εμπιστοσύνη, βεβαιότητα ή κατάκριση. Η αυτοεκτίμηση 

είναι η κριτική η οποία διενεργεί το ίδιο το άτομο στον εαυτό του έτσι ώστε να μπορεί 

να επιβεβαιώσει την ικανότητα του σε διάφορους τομείς, την επιτυχία στη ζωή του και 

το κατά πόσο θεωρείται άξιο και σημαντικό. Η πραγματοποίηση της αξιολόγησης του 

εαυτού είναι ξεκάθαρα μία υποκειμενική διαδικασία, η οποία μεταφέρεται από το ίδιο 

το άτομο  στον περίγυρο του μέσω των αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του. Τα 

βιώματα και η συμπεριφορά  ασκούν καθοριστική επιρροή  στην αυτοεκτίμηση.  Πιο 

συγκεκριμένα, σε μελέτες του ο Coopersmith εστίασε κυρίως στις προσωπικές 

εμπειρίες αποκλείοντας παράγοντες που αφορούν κοινωνικές συνθήκες όπως επίσης 

και παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη γνώση. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία του 

οι τρεις βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση είναι : η αγάπη που 

θα εισπράξει το άτομο  από το οικογενειακό του περιβάλλον , οι στοχευμένοι  

περιορισμοί που πρέπει να θέτονται από τους γονείς και η αξιοπρέπεια η οποία 

επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον. Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητό πως η 

αγάπη που θα λάβουν από τους γονείς είναι ανάλογη της αυτοεκτίμησης που θα 

αναπτύξουν ως ενήλικες. Τα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης είναι πιο 

επιρρεπή σε αγχώδεις καταστάσεις, νιώθουν αισθήματα άγχους, κατωτερότητας και 

ενοχής και είναι δυσλειτουργικοί στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και επαφές. 

2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση 

Το να γνωρίζει ένα άτομο επαρκώς τα πραγματικά προσόντα του και να είναι 

σε θέση να τα αξιοποιήσει συνεπάγεται με την αυτοεκτίμηση, τα ποσοστά της οποίας 

συνδέονται με την επιτυχία, την υγεία και γενικά την ευημερία (Rosenberg, 
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1965).Ωστόσο η υψηλή αυτοεκτίμηση δεν συνδέεται πάντα  με προσαρμοστικές 

συμπεριφορές και με θετικές κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις, αντιθέτως πολλές 

φορές παρατηρούνται επιθετικές και εγωκεντρικές συμπεριφορές σε άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση(Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs, 2003). 

Η αυτοεκτίμηση είναι συνιστώσα πολλών πραγμάτων. Καθοριστικό ρόλο στη 

δημιουργία υγιούς εικόνας και  αυτοεκτίμησης διαδραματίζουν οι σημαντικοί 

άνθρωποι στη ζωή ενός ατόμου όπως είναι η οικογένεια, οι φίλοι και οι δάσκαλοι. Είναι 

σαφές λοιπόν πως οι αξιολογήσεις αυτών των ατόμων επιδρούν καθοριστικά στην 

ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού (Ryckman, 2008). Οι Rosenthal και Jakobson (1968) 

διαπίστωσαν πως αβάσιμες εικασίες και απόψεις των δασκάλων για τους μαθητές τους 

επιβεβαιώνονταν, δηλαδή δεν ήταν πλέον η υποκειμενική γνώμη των καθηγητών αλλά 

πραγματοποιούνταν μέσα από τις πράξεις των ίδιων των μαθητών. Η συμβολή της 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας στη διαμόρφωση υψηλής αυτοεκτίμησης των παιδιών 

θεωρείται καθοριστική. Οι πεποιθήσεις των άλλων  ακόμη και αν αρχικά δεν ισχύουν 

μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να επιφέρουν αλλαγές στην 

πραγματικότητα καθώς υπάρχει η τάση τα άτομα να επιβεβαιώνουν τις απόψεις των 

άλλων για τους ίδιους .      

Όσον αφορά τη σημασία της οικογένειας πρέπει να τονιστεί πως  οι έφηβοι οι 

οποίοι ζουν σε παραδοσιακές πυρηνικές οικογένειες  έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση 

συγκριτικά με τους εφήβους οι οποίοι ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες και έχουν 

αντιμετωπίσει στο παρελθόν το διαζύγιο των γονιών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι έφηβοι 

που μένουν και με τους δύο γονείς έχουν υψηλότερο αυτοέλεγχο ενώ τα παιδιά 

διαζευγμένων οικογενειών παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εσωτερικοποίησης των 

προβλημάτων που βιώνουν και κατά συνέπεια υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης 

και χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (Atindanbila,Winifred & Awuah-Peasah, 
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2012). Επιπρόσθετα παράγοντες που σηματοδοτούν την  αυτοεκτίμηση είναι η τάση 

του ατόμου να εξωτερικεύει τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του  όπως επίσης και 

κατά τη διάρκεια των κοινωνικών επαφών του, η  τάση να συμφωνεί με τις απόψεις 

των άλλων (Παπάνης, 2011). Τέλος, ο εκφοβισμός, η ψυχολογική και σωματική 

κακοποίηση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση που 

θα αναπτύξει κάποιος  ως ενήλικος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως δεν 

επηρεάζεται μόνο η αυτοεκτίμηση του θύματος αλλά και του θύτη καθώς οι έρευνες 

έδειξαν πως τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικό εκφοβισμό ως εκφοβιστές είχαν  

όπως τα θύματα χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (O’Moore, Kirkham, 2001). 

2.5.1  Αυτοεκτίμηση και ηλικία 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αυτοεκτίμηση είναι η ηλικία. 

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας η αυτοεκτίμηση είναι υψηλή καθώς όπως 

προκύπτει από έρευνες ο θετικός και μη ρεαλιστικός τρόπος που αντιλαμβάνονται την 

πραγματικότητα τα παιδιά, τους ωθεί να αναπτύσσουν υγιή εικόνα για τον εαυτό τους. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της γνωστικής ανάπτυξης ενισχύουν  και δημιουργούν 

την εικόνα τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

κατά τη  μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό η ανταπόκριση που 

λαμβάνεται από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συμμαθητές  είναι πολλές φορές 

αρνητική. Η σημαντικότερη μείωση της αυτοεκτίμησης παρατηρείται κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας. Η μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο , δηλαδή από ένα 

απλό περιβάλλον σε ένα περιβάλλον πιο απαιτητικό και πιο περίπλοκο κοινωνικά 

συντελεί έντονα στη μείωση της αυτοεκτίμησης. Επίσης η εικόνα του σώματος και η 

αφηρημένη  σκέψη θεωρούνται  αρκετά  σημαντικοί   παράγοντες. Εν αντιθέσει με την 

εφηβεία, στην ενηλικίωση τα επίπεδα αυτοεκτίμησης αυξάνονται σταδιακά. Οι 

επιτυχίες στην ενήλικη ζωή, η επιβολή και οι θέσεις ισχύος δημιουργούν αισθήματα 
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αυτοπεποίθησης (Erikson, 1985 όπ. αναφ. στο Robins & Trzesniewski, 2005). 

Επιπρόσθετα  η  προσωπικότητα μεταβάλλεται λόγω της αυξημένης ωριμότητας και 

προσαρμογής (Trzesniewski, Robins, Roberts & Caspi, 2004). Έπειτα καθώς η ηλικία 

αυξάνεται παρατηρείται μείωση της αυτοεκτίμησης και πιο συγκεκριμένα στην ηλικία 

των εβδομήντα. Ο ρόλος της συνταξιοδότησης θεωρείται καταλυτικός επειδή η 

εργασία κρατάει τα άτομα σε εγρήγορση. Ακόμη, οι αλλαγές που υφίστανται τόσο 

σωματικά όσο και οι αλλαγές στον κοινωνικό περίγυρο και στην οικογένεια  όπως 

παραδείγματος χάριν ο θάνατος του συζύγου μεταβάλλει δραματικά τα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης (Robins & Trzesniewski, 2005). Γίνεται επομένως κατανοητό πως με 

την πάροδο του χρόνου,  τις αποτυχίες και  τις δοκιμασίες που κάποιος έχει βιώσει 

δημιουργούνται συναισθήματα αμφιβολίας σχετικά με την αυτοεκτίμησή του. 

Αντιθέτως σε νεότερες ηλικίες αυτά τα συναισθήματα δεν έχουν εδραιωθεί καθώς οι 

εμπειρίες τους δεν επαρκούν (Foster, Campbell, & Twenge, 2003). Οι διακυμάνσεις τις 

αυτοεκτίμησης κατά τη διάρκεια της ζωής και η  φθίνουσα πορεία  κατά την τρίτη 

ηλικία  φαίνεται αναλυτικότερα στο παρακάτω σχήμα 

2.5.2 Αυτοεκτίμηση και φύλο 

Από την περίοδο της εφηβείας και κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης η 

αυτοεκτίμηση παρουσιάζει άνοδο τόσο στο αντρικό όσο και στο γυναικείο φύλο. Η 

πορεία δηλαδή που ακολουθείται είναι η ίδια καθώς και τα δύο φύλα έχουν σχετικά 

υψηλή αυτοεκτίμηση κατά την παιδική ηλικία και αρκετά χαμηλότερη μετά τα 

εβδομήντα έτη. Ωστόσο διαφορές στην αυτοεκτίμηση μεταξύ των δύο φύλων αρχίζουν 

να διακρίνονται από την εφηβεία(Kling, Hyde, Showers, & Buswell, 1999;  Robins,& 

Trzesniewski, 2005; Trzesniewski, Donnellan & Robins, 2013).  

Κατά την εφηβεία η αυτοεκτίμηση των αντρών διαφέρει από αυτή των γυναικών 

καθώς σημειώνει υψηλότερα επίπεδα (Kling, Hyde, Showers, & Buswell, 1999). Οι 
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διαφορές που εντοπίζονται στα δύο φύλα κατά την εφηβεία συνδέονται  με τις αλλαγές 

στην  ωριμότητα όπως επίσης και με τη διαφορετική συμπεριφορά που εισπράττουν οι 

έφηβοι στην τάξη αλλά και με την εικόνα του σώματος (Robins,& Trzesniewski, 2005). 

Επίσης υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης  έχει σημειώσει το αντρικό φύλο  σε 

μεγαλύτερες ηλικίες. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 48 έθνη έδειξε ότι οι άντρες 

είχαν υψηλότερα σκορ συγκριτικά με των γυναικών. Η διαφορά αυτή μεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών ίσως να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες σε συνδυασμό 

με κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές (Bleidorn et al., 2015). Πολυάριθμες μελέτες 

έχουν δείξει πως τα αρσενικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά τόσο στους άνδρες όσο 

και στις γυναίκες συμβάλλουν θετικότερα στη δημιουργία υψηλότερης αυτοεκτίμησης. 

Αντιθέτως τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι αντιστρόφως ανάλογα με την ανάπτυξη 

υψηλής αυτοεκτίμησης (Gebauer, Wagner, Sedekides & Neberich, 2013. Whitley, 

1983; Wojciszke, Baryla, Parzuchowski, Szymkow & Abele, 2011 οπ. αναφ. στο 

Bleidorn et al., 2013). Τέλος, η αυτοεκτίμηση των ανδρών και των γυναικών πηγάζει 

από διαφορετικές διαδικασίες. Η αυτοεκτίμηση των ανδρών προέρχεται από 

προσωπικά επιτεύγματα και  η αυτοεκτίμηση στο γυναικείο φύλο από τις σχέσεις με 

τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρο ( Josephs, Markus & Tarafodi, 1992). 

2.6   Αυτοεκτίμηση και οπτική αναπηρία 

Η απώλεια όρασης είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την ευημερία καθώς 

επηρεάζει την καθημερινότητα των ατόμων (Tuttle & Tuttle, 2004). Τα άτομα με 

οπτική αναπηρία κατανοούν επαρκώς τους περιορισμούς που υφίστανται ως προς τις 

καθημερινές ανάγκες τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

αυτοεκτίμησή τους. Επίσης, όπως προκύπτει τείνουν να είναι περισσότερο 

απομονωμένοι καθώς δεν είναι σε θέση πάντα να διαλέγουν τις κοινωνικές 



25 

 

συναναστροφές τους. Σημαντικό ρόλο στα συναισθήματα μοναξιάς που νιώθουν παίζει 

ο περιορισμός του να κατανοήσουν τη μη γλωσσική επικοινωνία στις διάφορες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο τρόπος που νιώθουν τα ίδια τα άτομα για την οπτική 

αναπηρία, για τον ίδιο τους τον εαυτό και τη συμπεριφορά  που εισπράττουν από τις 

κοινωνικές τους επαφές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμηση 

τους(Dickerson, Smith & Moore, 1997 όπ. αναφ. στο Tuttle & Tuttle, 2004). Η 

αυτοεκτίμηση των ατόμων με οπτική αναπηρία διαφέρει από αυτήν των ατόμων χωρίς 

οπτική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει αρνητική  συσχέτιση του βαθμού της 

οπτικής αναπηρίας και της αυτοεκτίμησης καθώς τα άτομα με τύφλωση και με 

σημαντικό βαθμό οπτικής αναπηρίας παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση 

(Papadopoulos, Montgomery & Chronopoulou, 2013).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3º 

3.1 Σημείο ελέγχου 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ένα πεδίο που δύσκολα ερευνάται,  είτε γιατί 

οι άνθρωποι παραμένουν αδιάλλακτοι σε θέσεις και απόψεις, είτε επειδή ο άνθρωπος 

κατανοεί με δυσκολία τα κίνητρα, τις προθέσεις  και τα συναισθήματά του σε πολύ 

μικρό βαθμό. Με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζει και τον κόσμο γύρω του, τον οποίο 

δυσκολεύεται να αντιληφθεί πλήρως. Ένα κλασικό πρόβλημα είναι ο έλεγχος του 

εαυτού, των επιλογών και γενικότερα της ζωής του ανθρώπου (Skinner, 1971). Ο 

άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει πως ο ίδιος καθορίζει την τύχη του μέσα από τις 

πράξεις του αν θέλει να αντιληφθεί επαρκώς τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά αυτή 

η συνειδητοποίηση ενθαρρύνει τη μονομερή προσήλωση του ατόμου στον εαυτό του 

και στα δικά του συμφέροντα, προάγει την ιδιωτικότητα και έχει σαν αποτέλεσμα την 

έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, την δυσαρέσκεια και τη 
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προσωπική απογοήτευση ανάμεσα σε άτομα τα οποία δεν έχουν ευνοηθεί στη διάρκεια 

της ζωής τους (Lefcourt, 2013). Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν πως  το σημείο 

ελέγχου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μάθηση ελέγχου κάποιων διεργασιών.  

Σύμφωνα με τον Rotter (1966) το σημείο ελέγχου αναφέρεται σε μία έννοια, η οποία 

αφορά την προσδοκία που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι 

πράξεις (τα γεγονότα) καθορίζονται από εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο. Τα άτομα με 

εσωτερικό σημείο ελέγχου διέπονται από προσωπική προσπάθεια, ικανότητες και 

πρωτοβουλία καθώς πιστεύουν πως τα γεγονότα στη ζωή τους αφορούν τις επιλογές 

που οι ίδιοι κάνουν. Αντιθέτως τα άτομα με εξωτερικό σημείο ελέγχου πιστεύουν πως 

οι καταστάσεις στη ζωή τους επηρεάζονται και ελέγχονται από την τύχη, από άλλους 

ανθρώπους, από κοινωνικές δομές καθώς και από τη μοίρα. . 

3.2  Εξωτερικό σημείο ελέγχου 

Η αποδοχή του πεπρωμένου και η μοιρολατρία γίνεται εμφανής κατά το 

παρελθόν σε πάρα πολλά σημεία όπως και στον Oscar Lewis (1961),  ο οποίος 

μεταφέρει την άποψη ενός μέλους μιας  οικογένειας σχετικά με  την οικονομική 

καταστροφή που υπέστησαν υπογραμμίζοντας πως το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου είναι 

προκαθορισμένο. Ακόμη πιο συγκεκριμένα διατυπώνει την άποψη πως κάποιοι 

άνθρωποι γεννιούνται για να είναι λιγότερο ευνοημένοι από κάποιους άλλους 

ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν ώστε να αλλάξουν την κατάσταση που 

επικρατεί στη ζωή τους. Η συγκεκριμένη άποψη διατυπώνεται κυρίως από τους πιο 

αδικημένους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν αδιανόητο τον αυτοέλεγχο και την 

ενεργητικότητα. Σύμφωνα με τον Skinner (1971) ο άνθρωπος  πρέπει να αποδεχτεί την 

αδυναμία του να ελέγξει τα γεγονότα που προκύπτουν στη ζωή του καθώς δε 

βασίζονται στις επιλογές του αλλά σε δυνάμεις έξω από τον εαυτό του. 
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 Επιπρόσθετα σύμφωνα με  τους Gurin, Gurin,  Lao & Beattie (l969), οι μιγάδες  

που κατηγορούσαν το σύστημα για τις δυσκολίες που βίωναν ήταν πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν πιο εφευρετικές συμπεριφορές συγκριτικά με αυτούς που 

κατηγορούσαν τον εαυτό τους. Το γεγονός πως κάποιος ανήκει σε μία ομάδα που 

μπορεί να μειονεκτεί οικονομικά σημαίνει πως θα δέχεται συμπεριφορές που θίγουν 

την αξιοπρέπειά του. Ωστόσο δεν κατηγορεί την  παθητικότητά του για τη μοίρα του 

αλλά κατηγορεί το γεγονός πως είναι μέλος της ομάδας. Κατά κάποιο τρόπο μεταθέτει 

την ευθύνη στην ομάδα ή στη φυλή του και κατά συνέπεια στερείται την αίσθηση 

αυτοδιάθεσης του ενθαρρύνοντας μία μοιρολατρική στάση ζωής δημιουργώντας κατά 

τον E.Franklin Frazier (1962) έναν πλασματικό κόσμο στον οποίο κυριαρχούν οι άλλοι 

τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. Συμπερασματικά, η χαμηλή κοινωνική θέση 

καθώς και το υπερβολικά αυστηρό περιβάλλον κάνουν τα άτομα να αναπτύσσουν 

εξωτερικό σημείο ελέγχου και να έχουν μοιρολατρική στάση καθώς και καταθλιπτική 

συμπεριφορά. Όπως διατυπώθηκε και στους Nelsen και Frost (1971) οι  κάτοικοι της 

επαρχίας ήταν περισσότερο επικριτικοί και απαισιόδοξοι από τους κατοίκους των 

πόλεων, οι οποίοι υποστήριζαν πως η προσπάθεια που καταβάλλουν στο τέλος έχει 

αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας, το εξωτερικό σημείο ελέγχου αποτελεί τροχοπέδη στην 

αντιμετώπιση προκλήσεων και συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα (Lefcourt, 2014). 

3.3 Εσωτερικό σημείο ελέγχου 

Το εσωτερικό σημείο ελέγχουν φαίνεται να έχει θετική συσχέτιση με την 

επιτυχία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα άτομα με εσωτερικό κέντρο ελέγχου 

πιστεύουν στις δυνατότητές τους και έχουν την τάση να επιτυγχάνουν πιο εύκολα τους 

στόχους τους (Klein & Wasserstein-Warnet, 1999). Επιπλέον τα άτομα με εσωτερικό 

σημείο ελέγχου απολαμβάνουν την εργασία τους και πιστεύουν πως οι δικές τους 

ενέργειες και προσωπική εργασία που θα καταβάλλουν είναι αυτά  που καθορίζουν το 
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εισόδημα τους και όχι εξωγενείς παράγοντες ( Basson, Coetzee & Carrim,  2006). Είναι 

απαραίτητο να επισημανθεί πως κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ευθύνη που 

επωμίζονται για τις συνέπειες των πράξεων εν αντιθέσει με τα άτομα με εξωτερικό 

σημείο ελέγχου, τα οποία ανάγουν στην τύχη, στη μοίρα και σε διάφορους κοινωνικούς 

παράγοντες  τις συνέπειες ενός γεγονότος (Connolly, 1980). Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε και αφορά την επίδραση που ασκεί  του κέντρου ελέγχου στην 

ευημερία έδειξε πως η αύξηση της εσωτερικότητας αυξάνει και τη ευημερία ενώ 

αντιθέτως υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο εξωτερικό κέντρο ελέγχου και 

στην ευημερία. Ωστόσο  οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι ακραίες τιμές τόσο σε 

εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό σημείο ελέγχου δε βοηθούν ώστε να επιτευχθεί η 

βέλτιστη  ευημερία. Συνεπώς  η ισορροπία αποφέρει ψυχική ομαλότητα (April, Dharani 

& Peters, 2012). 

3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το σημείο ελέγχου 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμα γεγονότα στη 

ζωή ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση εξωτερικού ή εσωτερικού 

κέντρου ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα η απουσία του πατέρα σχετίζεται με το εξωτερικό 

σημείο ελέγχου καθώς θεωρείται ένα ισχυρό χτύπημα της μοίρας και καθιστά το άτομο 

πιο ευάλωτο και λιγότερο ικανό να επιτύχει τους στόχους του (Duke & Lancaster, 1976 

όπ. αναφ. στο Lefcourt). Επιπλέον, σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν έχοντας ως 

δείγμα κορίτσια παρατηρήθηκε πως ο θάνατος του πατερά καθώς και το διαζύγιο των 

γονιών σε μικρή ηλικία επηρεάζει το κέντρο ελέγχου ( Hetherington, 1972 όπ. αναφ. 

στο Lefcourt). Η ύπαρξη αγχωδών συμβάντων στη ζωή ενός παιδιού και οι σημαντικές 

αλλαγές συμβάλλουν στη δημιουργία εξωτερικού σημείου ελέγχου(Bryant & Trockel, 

1976 όπ. αναφ. στο Lefcourt). Συμπερασματικά, προκύπτει πως ο αντιληπτός έλεγχος 

είναι ανάλογος με την πρόσβαση στην ευκαιρία όπως επίσης το αυστηρό οικογενειακό 
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περιβάλλον δημιουργούν μία πεποίθηση ότι τα πάντα είναι προκαθορισμένα από τη 

μοίρα (Lefcourt, 2013). 

3.4.1 Σημείο ελέγχου και φύλο 

Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά πως το φύλο σχετίζεται άμεσα με το σημείο 

ελέγχου. Ειδικότερα, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει πως οι γυναίκες 

τείνουν να έχουν περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου συγκριτικά με τους άντρες. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες αποκτούν περισσότερο 

εξωτερικό σημείο ελέγχου συγκριτικά με παλαιότερα. Αν θέλαμε να εντοπίσουμε τις 

κύριες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, δε θα λέγαμε τόσο  ότι εντοπίζονται στο 

εξωτερικό ή εσωτερικό σημείο ελέγχου, όσο στις αντιλήψεις ελέγχου σε τομείς της 

συμπεριφοράς. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία. Επίσης,  τα δύο φύλα  δείχνουν να αντιλαμβάνονται 

διαφορετικά τα απροσδόκητα γεγονότα στην προσωπική τους ζωή.   Ακόμη, σημαντικό 

ρόλο παίζουν τα επιτεύγματα στους άντρες και σχετίζονται περισσότερο με το 

εσωτερικό σημείο ελέγχου (Sherman,  Higgs, & Williams, 1997). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, το εσωτερικό σημείο ελέγχου 

συνδέεται άμεσα με το άγχος και τη δυσφορία στους άνδρες. Αντιθέτως, στο γυναικείο 

φύλο το άγχος δεν επηρεάζεται  από την εσωτερικότητα (Toves,  Schill & Ramanaiah, 

1981). Τα ευρήματα της έρευνας των Strickland και Haley, (1980) οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν ως εργαλείο συλλογής δεδομένων την κλίμακα του Rotter, έδειξαν 

πως το γυναικείο φύλο απάντησε πιο εξωτερικά στα θέματα που αφορούν ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα, σε ζητήματα που αφορούν το προσωπικό κύρος και την εξουσία όπως 

επίσης και σε θέματα που είχαν να κάνουν με την τύχη. Αντίθετα, οι άνδρες είχαν 

εξωτερικό σημείο ελέγχου σε θέματα που σχετίζονταν με την πολιτική και σε  θέματα 



30 

 

που  αφορούν τον προσωπικό σεβασμό. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως τόσο οι άντρες 

όσο και οι γυναίκες με εσωτερικό σημείο ελέγχου έχουν χαμηλότερη θνησιμότητα 

συγκριτικά με τους άντρες και τις γυναίκες με εξωτερικό σημείο ελέγχου όπως επίσης 

δεν αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό ψυχικές ασθένειες (Dalgard & Håheim, 1998; 

Rosengren et al., 2004; Burger, 1984).  

3.4.2 Σημείο ελέγχου και ηλικία 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ενήλικες που στην παιδική τους ηλικία 

είχαν περισσότερο εσωτερικό σημείο ελέγχου, κατά συνέπεια πίστευαν πως οι ίδιοι 

επηρεάζουν και κατευθύνουν τα γεγονότα στη ζωή τους,  έδειξαν μειωμένο κίνδυνο 

κατάθλιψης, παχυσαρκίας , ήταν πιθανότερο να τρέφονται πιο υγιεινά και να μην έχουν 

εξαρτήσεις. Επίσης το εσωτερικό σημείο ελέγχου κατά την παιδική ηλικία σηματοδοτεί 

μεγαλύτερα επιτεύγματα, καλύτερες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες καθώς και 

υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από το παιδιά που είχαν εξωτερικό σημείο ελέγχου( 

Gale, Batty & Deary, 2008). Έρευνες έχουν δείξει πως με την αύξηση της ηλικίας 

αλλάζει και η αίσθηση της προσωπικής αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση 

της ηλικίας και η μετάβαση απόν την παιδική και την εφηβική ηλικία στην ενηλικίωση 

δημιουργεί αλλαγές  στο σημείο ελέγχου, καθώς αυξάνεται η εσωτερικότητα. 

Επιπρόσθετα, στη μέση ηλικία η εσωτερικότητα σταθεροποιείται ενώ κατά τη διάρκεια 

της τρίτης ηλικίας μειώνεται αισθητά η εσωτερικότητα και αυξάνεται η εξωτερικότητα 

(Lao, 1970 όπ. αναφ. στο Ryckman & Malikiosi, 1975). Ακόμη, σύμφωνα με έρευνα  

των Ryckman & Malikiosi (1975) που πραγματοποιήθηκε για να αναπαράγει τα 

δεδομένα της παραπάνω έρευνας έδειξε πως οι φοιτητές είχαν λιγότερο εσωτερικό 

σημείο ελέγχου συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι o Lao (1970) διαπίστωσε πως οι ηλικίες 20-29 δεν παρουσίαζαν διαφορές. 



31 

 

Αντιθέτως, οι Ryckman και Malikiosi (1975)  εντόπισαν διαφορές στην συγκεκριμένη 

ομάδα. 

3.5 Σημείο ελέγχου και οπτική αναπηρία 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία και τύφλωση έρχονται αντιμέτωπα με πολλά και 

διαφορετικά προβλήματα συγκριτικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με οπτική αναπηρία υστερεί 

και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσουν λεκτικά, γνωστικά και συναισθηματικά 

προβλήματα, όπως επίσης  επαναστατικές συμπεριφορές και αλληλεπιδράσεις 

(Karimidarmani, 2006). Ο σωστός έλεγχος και η διαχείριση των συναισθημάτων 

βοηθάει τόσο στην επίλυση όσο και στην αποφυγή έντονων διενέξεων. Η αναγνώριση 

και ο έλεγχος των συναισθημάτων παίζει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση ψυχικής 

ισορροπίας(Sperry, 1965). Όσον αφορά το σημείο ελέγχου των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δε διαφέρει από το σημείο ελέγχου των 

βλεπόντων(Papadopoulos, Montgomery & Chronopoulou, 2013).  

3.6 Θεωρία της κοινωνικής μάθησης 

 Το σημείο ελέγχου δεν είναι χαρακτηριστικό που υπάρχει στον 

χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά ένα κατασκεύασμα, ένα εργαλείο της θεωρίας της 

κοινωνικής μάθησης. Ερμηνεύοντας το σημείο ελέγχου, προκύπτουν αποτελέσματα 

σχετικά με την αιτιότητα. O Rotter υποστηρίζει πως η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν 

είναι μία αυτόματη αντίδραση σε ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από τον περίγυρό 

του, αντιθέτως  πρόκειται για συνιστώσα πολλών παραγόντων, όπως οι διαδικασίες 

μάθησης που έχει κάποιος βιώσει, οι εμπειρίες που έχει ζήσει στη ζωή του και 

αλληλοεπιδρούν με τα ερεθίσματα που δέχεται τόσο κατά τη διάρκεια της γνώσης όσο 

και μετά. Oι πράξεις ενός ατόμου οφείλονται στις αξίες και  στις επιθυμίες του. 
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 Οι τέσσερις βασικοί  παράγοντες της Θεωρίας της Κοινωνικής Μάθησης όπως 

περιγράφονται από τους  Rotter (1954) και Lefcourt (1976) είναι οι εξής: δυναμικό 

συμπεριφοράς (BP), προσδοκία (Ε), αξία ενίσχυσης (RV) και ψυχολογική κατάσταση 

(RS). Τα συγκεκριμένα στοιχεία εκφράζουν τον εξής τύπο: BP=f (E&RV), ο οποίος 

ορίζει πως το δυναμικό μιας συμπεριφοράς είναι συνάρτηση της αντίληψης ενός 

ατόμου για την αξία του αποτελέσματος  και η υποκειμενική προσδοκία ότι εάν η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά πραγματοποιηθεί τότε θα έχει  επιθυμητή έκβαση. Οι 

γενικευμένες προσδοκίες δεν παραμένουν σταθερές και διαφοροποιούνται σύμφωνα 

με την εμπειρία που υπάρχει σε διάφορες  συνθήκες. 

Το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν μια σειρά από συμπεριφορές που οδηγούν στην 

εκπλήρωση μιας επιθυμίας εξαρτάται από την ελπίδα ότι οι συμπεριφορές θα 

οδηγήσουν στην ελευθερία κινήσεων, από τη δύναμη ή την αξία των ενισχύσεων. Ο 

Rotter (1954) ορίζει την ελευθερία της κίνησης ως «το μέσο όρο προσδοκίας για 

επίτευξη θετικών ικανοτήτων ως αποτέλεσμα ενός συνόλου που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά, η οποία σχετίζεται με την επίτευξη μιας ομάδα λειτουργικά συναφών 

ενισχύσεων. Η ελευθερία κινήσεων ενός ατόμου είναι χαμηλή αν έχει υψηλό 

προσδόκιμο αποτυχίας ή τιμωρίας ως αποτέλεσμα των συμπεριφορών με τις οποίες 

προσπαθεί να επιτύχει τις ενισχύσεις που συνιστούν μια ιδιαίτερη ανάγκη» (Rotter 

1954 όπ. αναφ. στο Lefcourt, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º 

 

Σκοπός της έρευνας  

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση τόσο του σημείου ελέγχου 

όσο και της αυτοεκτίμησης των ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία συγκριτικά με 

ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. . Αρχικά  θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός 

διαφορών στην αυτοεκτίμηση ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία και των 

ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί αν το φύλο 

και η ηλικία επηρεάζει  την αυτοεκτίμηση και το σημείο ελέγχου. Ακολούθως, θα 

διερευνηθεί  η αυτοεκτίμηση των ενηλίκων ανδρών με γονείς με οπτική αναπηρία και 

θα συγκριθεί με την αυτοεκτίμηση ενηλίκων ανδρών με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. 

Επίσης θα διερευνηθεί η αυτοεκτίμηση των ενηλίκων γυναικών με γονείς με οπτική 

αναπηρία και θα συγκριθεί με την αυτοεκτίμηση των ενηλίκων γυναικών με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία. Επιπλέον θα διερευνηθεί και το σημείο ελέγχου των ενηλίκων 

ανδρών με γονείς με οπτική αναπηρία και θα συγκριθεί με το σημείο ελέγχου των 

ανδρών χωρίς οπτική αναπηρία και στη συνέχεια των  ενηλίκων γυναικών με γονείς με 

οπτική αναπηρία  συγκριτικά με το σημείο ελέγχου των ενηλίκων γυναικών με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5º ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Ερευνητική στρατηγική 

Η ερευνητική στρατηγική που έχει εφαρμοστεί για την εξέταση τόσο της 

αυτοεκτίμησης και του σημείου ελέγχου ενηλίκων με γονείς με και χωρίς οπτική 

αναπηρία, όσο και για την σύγκριση των δύο ομάδων, είναι η ποσοτική μέθοδος. Η  

έρευνα θεωρείται δειγματοληπτική. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 

δύο δομημένων ερωτηματολογίων με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Επιπρόσθετα  

διεξάγεται συστηματική διερεύνηση της αυτοεκτίμησης και του σημείου ελέγχου των 

δύο ομάδων και έπεται στατιστική σύγκριση της αυτοεκτίμησης και του σημείου 

ελέγχου των ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία με τους ενήλικες με γονείς χωρίς 

οπτική αναπηρία (Παπαγεωργίου, 2014). 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια είτε  μέσω 

τηλεφώνου είτε δια ζώσης όπως επίσης και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Google. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

αφού πρώτα  ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τον σκοπό της έρευνας και τη 

διαδικασία. Επιπλέον η ερευνήτρια τους ενημέρωσε για τα θέματα δεοντολογίας και 

ηθικής και κατέστησε σαφές ότι τα δεδομένα είναι άκρως εμπιστευτικά και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρούσα έρευνα όπως επίσης πως θα τηρηθεί η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η ερευνήτρια αποσαφήνισε τις ερωτήσεις που δεν 

κατανόησαν οι συμμετέχοντες χωρίς να παρέμβει στις απαντήσεις. 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Καθώς ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η μέτρηση και η 

σύγκριση τόσο της αυτοεκτίμησης όσο και του σημείου ελέγχου ενηλίκων με γονείς με 
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οπτική αναπηρία και ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία, οι ερευνητικές 

υποθέσεις που σχηματίστηκαν για την εξακρίβωση αυτού του ζητήματος είναι οι εξής: 

1)Υπάρχει  στατιστικά σημαντική  διαφορά  στην αυτοεκτίμηση μεταξύ των 

ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία; 

2) Υπάρχει στατιστικά σημαντική  διαφορά στο σημείο ελέγχου  μεταξύ των 

ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία; 

3) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αυτοεκτίμηση μεταξύ των 

ανδρών με γονείς με οπτική αναπηρία και των ανδρών με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία; 

4) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  στην αυτοεκτίμηση των γυναικών 

με γονείς με οπτική αναπηρία και των γυναικών με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία; 

5) Υπάρχει στατιστικά σημαντική  διαφορά στο σημείο ελέγχου των ανδρών με 

γονείς με οπτική αναπηρία και των ανδρών με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία; 

6) Υπάρχει στατιστικά σημαντική  διαφορά  στο σημείο ελέγχου των γυναικών 

με γονείς με οπτική αναπηρία και των γυναικών με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία; 

7)Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ηλικίας των ερωτώμενων στο 

σημείο ελέγχου και στις δύο ομάδες; 

8) Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ηλικίας των ερωτώμενων 

στην αυτοεκτίμηση και στις δύο ομάδες; 

9) Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου των ερωτώμενων στο 

σημείο ελέγχου και στις δύο ομάδες; 
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10) Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου  των ερωτώμενων στην 

αυτοεκτίμηση και στις δύο ομάδες; 

11) Σε ποιο βαθμό το φύλο και η ηλικία των ενηλίκων με γονείς με οπτική 

αναπηρία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την αυτοεκτίμηση; 

12) Σε ποιο βαθμό το φύλο και η ηλικία των ενηλίκων με γονείς με οπτική 

αναπηρία αποτελεί  προβλεπτικό παράγοντα για το σημείο ελέγχου; 

5.3 Οι συμμετέχοντες   

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, επιλέχθηκαν δύο δείγματα μη πιθανοτήτων, 

καθώς δεν υπάρχει πρόθεση για γενίκευση των πορισμάτων της έρευνας αλλά για εις 

βάθος εντατική διερεύνηση του αντικείμενου μελέτης. Η στρατηγική δειγματοληψίας 

που χρησιμοποιήθηκε, και για τα δύο δείγματα, είναι αυτή της «βολικής» 

δειγματοληψίας ή δειγματοληψία «ευκολίας». Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη καθώς περιλαμβάνει την επιλογή ατόμων στα οποία ο ερευνητής έχει 

εύκολη πρόσβαση (Κυριαζή, 1999:123). Το συγκεκριμένα δείγματα δεν οδηγούν σε 

γενικεύσεις στον ευρύτερο πληθυσμό, γεγονός που ούτως ή άλλως δεν επιδιώκεται 

στην παρούσα έρευνα (Robson, 2007:314). Στην έρευνα για τη μελέτη  του  σημείου 

ελέγχου συμμετείχαν συνολικά 76 άτομα εκ των οποίων οι 28 ήταν ενήλικες με γονείς 

με οπτική αναπηρία και υπόλοιποι 48 ήταν ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία 

(δείγμα α). Όσον αφορά στη έρευνα για την αυτοεκτίμηση συμμετείχαν συνολικά 74 

άτομα.. Οι 28 ήταν ενήλικες με γονείς με οπτική αναπηρία και οι υπόλοιποι 46 ενήλικες 

με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία (δείγμα β). 

Τόσο στην ομάδα ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία,  όσο και στην 

ομάδα ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Στην έρευνα για τη μελέτη του σημείου ελέγχου 
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συμμετείχαν συνολικά 76 άτομα, εκ των οποίων οι 28 ήταν ενήλικες με γονείς με 

οπτική αναπηρία και υπόλοιποι 48 ήταν ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία  Από 

τα 28 άτομα με γονείς με οπτική αναπηρία το 25%  ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 75% 

ήταν γυναίκες. Από τους 48 ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία οι 18 (37,5%) 

ήταν άνδρες και οι 30  (62,5%)  ήταν γυναίκες. Στην έρευνα για την αυτοεκτίμηση 

συμμετείχαν συνολικά 74 άτομα. Οι είκοσι οκτώ ήταν ενήλικες με γονείς με οπτική 

αναπηρία και οι υπόλοιποι 46 ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία  Από τους 28 

ενήλικες οι 8 (29%) ήταν άνδρες και οι 20 (71%) ήταν γυναίκες ενώ από τους ενήλικες 

με γονείς χωρίς οπτικής αναπηρία  οι 15(33%) άνδρες και οι υπόλοιπες 31 (67%) ήταν 

γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, στην ομάδα των ατόμων με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία  εμφάνισαν μέσο όρο ηλικίας τα 30.66 έτη, ενώ οι 

συμμετέχοντες στην ομάδα των ατόμων με γονείς με οπτική αναπηρία είχαν μέσο όρο 

τα 28 έτη (Τ.Α. = 6.47). 

5.4 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το 

εργαλείο συλλογής δεδομένων της  έρευνας. Η επιλογή του ερωτηματολογίου έγινε με 

βάση τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει σε ερευνητικό επίπεδο έναντι των 

άλλων επιλογών όπως οι συνεντεύξεις και τα focus groups. Το ερωτηματολόγιο 

θεωρείται ίσως το πιο διαδεδομένο εργαλείο συλλογής δεδομένων για την ποσοτική 

έρευνα. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε καθώς μπορεί να οδηγήσει στη 

γρήγορη, με ακρίβεια συλλογή ερευνητικών δεδομένων (Campbell & Stanley,2015). 

Επίσης, μέσω του ερωτηματολογίου εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων, 

παρέχοντας έτσι πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, έχοντας επιπλέον χαμηλό χρονικό 

και οικονομικό κόστος, δεδομένου του ότι εξυπηρετεί μεγάλα δείγματα 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 
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Για τη μέτρηση του βαθμού της αυτοεκτίμησης και του κέντρου  ελέγχου των 

ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία αλλά και των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά ερευνητικά  εργαλεία συλλογής 

δεδομένων. Τα παρόντα ερωτηματολόγια είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά. Επίσης, 

για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης θα χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Coopersmith. Όσον 

αφορά τη μέτρηση του κέντρου ελέγχου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο συλλογής 

δεδομένων του Rotter. Τα δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

ερευνητική εργασία αναλύονται στη συνέχεια και παρατίθενται στο παράρτημα. 

5.4.1 Ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης  

Η κλίμακα του Coopersmith ( 1981, 1987,2002)  είναι ένα εργαλείο μέτρησης 

της αυτοεκτίμησης που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία (Blascovich & 

Tomaka, 1991 όπ. αναφ. στο Potard, 2017).  Στην αρχική του μορφή σχεδιάστηκε για 

άτομα ηλικίας 8-15 ωστόσο τροποποιήθηκε από τον Ryden (1978) για να 

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση αυτοεκτίμησης των ενηλίκων. Προκειμένου να 

προσαρμοστεί η αρχική μορφή, δεκαεπτά  από τα 58 στοιχεία που αφορούσαν την 

παιδική ηλικία, όπως οι λέξεις παιδιά και σχολείο  αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις 

άτομα και εργασία. Η συγκεκριμένη κλίμακα εξετάζει την άποψη που έχει ένα άτομο 

για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει  πολλούς τομείς της ζωής του όπως η 

οικογένεια, η εργασία και οι κοινωνικές δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως από τα 58 στοιχεία της κλίμακας τα 50 αναφέρονται στους τομείς της 

ζωής ενός ατόμου που αναφέρθηκαν παραπάνω ενώ οι υπόλοιπες 8  ανήκουν στην 

κλίμακα ψεύδους και είναι αμυντικές απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα 26 στοιχεία 

της κλίμακας αναφέρονται γενικά στον εαυτό, τα 8 στην κοινωνική αυτό αξιολόγηση, 

τα 8 στην οικογενειακή ζωή και τα υπόλοιπα 8 αντικείμενα στον ακαδημαϊκό και      

εργασιακό τομέα (Coopersmith 1987, Myhill Lorr 1978, Roberson & Miller, 1986 όπ. 
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αναφ. στο Potard, 2017). Οι πενήντα οκτώ προτάσεις βαθμολογούνται με 1 και 0. 

Ειδικότερα στις προτάσεις 2, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 36, 45, 47, 

55, και 57 βαθμολογούνται ως 1 = Ναι, 0 = Όχι, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις έχουν 

αντίστροφη βαθμολογία. Επίσης οι προτάσεις 1, 6, 13, 20, 27, 34, 41, και 48 

χρησιμοποιούνται ως προτάσεις ελέγχου ώστε να εξακριβωθεί εάν δίνονται 

ρεαλιστικές απαντήσεις. 

5.4.2 Ερωτηματολόγιο σημείου ελέγχου 

Η κλίμακα  του Rotter (1966) είναι ένα εργαλείο μέτρησης του κέντρου ελέγχου 

και αποτελείται από 29 επιλογές. Θεωρείται μία ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα 

και εξετάζει την προσδοκία που έχει το άτομο για το βαθμό του ελέγχου που ασκεί στο 

περιβάλλον του. Από τα  29 στοιχεία οι 6 επιλογές δε βαθμολογούνται και έχουν διττή 

ερμηνεία. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί πως το  κάθε  στοιχείο περιέχει δύο επιλογές, 

η μία εκφράζει  το εξωτερικό σημείο ελέγχου και η άλλη το εσωτερικό (Crowne & 

Marlowe, 1964 όπ. αναφ. στο Wang & Meizhen, 2017). Η συγκέντρωση υψηλότερης 

βαθμολογίας αποτελεί ένδειξη εξωτερικού κέντρου ελέγχου ενώ αντίθετα η 

συγκέντρωση χαμηλότερης βαθμολογίας εσωτερικό κέντρο ελέγχου. Το συνολικό 

σκορ της συγκεκριμένης κλίμακας αποδεικνύει επαρκώς αν το άτομο είναι σε θέση να 

εντοπίσει τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία του και  να κρίνει με βάση αυτά τα στοιχεία 

τις επιδόσεις του καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αξία του (Johnson et 

al.2015 , όπ. αναφ. στο Wang & Meizhen, 2017). 

 

5.5 Ανάλυση αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων 

Τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή και τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας πρωτογενών στοιχείων ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία τους. Ο 
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πιο γνωστός τρόπος για την εκτίμηση αξιοπιστίας είναι ο υπολογισμός της τιμής του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας alpha (a) του Cronbach. Τιμές αξιοπιστίας 

μεγαλύτερες της τιμής 0,70 θεωρούνται αποδεκτές (Campbell & Stanley, 2015). Στην 

ουσία πρόκειται για έναν δείκτη οποίος παίρνει τιμές από -1 έως 1. Όσο πιο κοντά στην 

μονάδα βρίσκεται μία κλίμακα τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται(Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach Alpha άνω του 0,70 ή προσεγγιστικά κοντά, βάσει του οποίου 

διαπιστώνεται ικανοποιητική εσωτερική συνέπειας αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

Αναλυτικότερα ο Δείκτης Cronbach’s a για το σημείο ελέγχου διαμορφώθηκε ως 0,616 

ενώ για την αυτοεκτίμηση ως 0.755.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6º Αποτελέσματα της έρευνας 

 

6.1 Αποτελέσματα για την αυτοεκτίμηση και το σημείο ελέγχου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με 

την πρωτογενή έρευνα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την 

αυτοεκτίμηση (δείγμα β) και ακολουθούν οι αναλύσεις του ερωτηματολογίου του 

σημείου ελέγχου (δείγμα α). Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα 

πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης 

SPSS 23.0. Για την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

έγινε χρήση πινάκων συχνοτήτων και ραβδογραμμάτων.   

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε η χρήση τόσο της 

περιγραφικής  όσο και της επαγωγικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν οι 

συχνότητες των δημογραφικών ποιοτικών μεταβλητών, ο μέσος όρος, η τυπική 

απόκλιση αλλά και  η μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής 

διενεργήθηκαν T-test για τη σύγκριση μέσων όρων όπως επίσης  και το  παραμετρικό 

τεστ Pearson correlation analysis, το οποίο επιλέχθηκε  για την εξακρίβωση των 

στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων. Η επιλογή των τεστ έγινε με βάση το επίπεδο 

μέτρησης των μεταβλητών. Η πραγματοποίηση των παραπάνω στατιστικών ελέγχων 

κρίθηκε απαραίτητη ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να εξαχθούν 

χρήσιμα ερευνητικά συμπεράσματα. 
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6.2.1 Μέσος όρος αυτοεκτίμησης ανά ομάδα και σύγκριση μεταξύ των 

δύο ομάδων (1º ερευνητικό ερώτημα) 

 

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του συνολικού 

σκορ της αυτοεκτίμησης των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία και των 

ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία. 

Όπως γίνεται κατανοητό και στον πίνακα 6.1 στον οποίο παρουσιάζεται ο 

μέσος όρος και των δύο ομάδων, οι ερωτώμενοι με γονείς με οπτική αναπηρία 

εμφανίζουν χαμηλότερο σκορ αυτοεκτίμησης (Μ.Ο. = 28.57, Τ.Α. = 5.68) και 

επομένως χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους ερωτώμενους της ομάδας ελέγχου. 

Πίνακας 6.1: Μέσοι όροι αυτοεκτίμησης ανάλογα με την οπτική αναπηρία 

Ομάδα Ν Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση 

 

Ενήλικες με γονείς 

χωρίς οπτική 

αναπηρία 

46 30.7174 4.39021 

Ενήλικες με  γονείς 

με οπτική 

αναπηρία 

28 28.5714 5.68578 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που απάντησαν οι δύο ομάδες στους 

διαφορετικούς τομείς της ζωής του ερωτηματολόγιου της αυτοεκτίμησης (Πίνακας 

6.2). Οι ενήλικες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο όρο 

(Μ.Ο.= 5,60, Τ.Α = 1,85) από την ομάδα των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία (Μ.Ο= 6,39, Τ.Α=1,52) στον τομέα της οικογένειας. Η διαφορά που 

προέκυψε ανάμεσα στις δύο ομάδες αν και δεν είναι στατιστικά σημαντική 
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(t(72)=1,975,p=0,05), ωστόσο είναι κοντά στη στατιστική σημαντικότητα. Στον τομέα  

της κοινωνικής αυτοαξιολόγησης, οι ενήλικες με γονείς με οπτική αναπηρία είχαν 

χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο=6,10, Τ.Α= 1.39) από τους ενήλικες με γονείς χωρίς  

οπτική αναπηρία(Μ.Ο=6,50 Τ.Α= 1,33) ωστόσο η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t(72)=1,337,P>0,05). Επίσης στον τομέα της εργασίας τα άτομα με γονείς 

με οπτική αναπηρία είχαν χαμηλότερο μέσο όρο(Μ.Ο=5,60, Τ.Α=1,34) από τη δεύτερη 

ομάδα(Μ.Ο=6,10, Τ.Α=0,99) αν και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t(72)=1,840, P>0,05). Στον τομέα του εαυτού υψηλότερο μέσο όρο είχαν και πάλι  οι 

ενήλικες με γονείς χωρίς  οπτική αναπηρία(Μ.Ο=17,82, Τ.Α=3,82) από τους ενήλικες 

με γονείς με οπτική αναπηρία(Μ.Ο=18,19, Τ.Α=3,48). Στατιστική σημαντικότητα δε 

βρέθηκε και στον τομέα της εργασίας (t(72)=0,432, p>0,05). 

Πίνακας 6.2: Διαφορές μέσων όρων στους διάφορους τομείς της 

αυτοεκτίμησης 

Τομέας Ομάδα N MO TA t  P 

Οικογένεια 

Γονείς χωρίς οπτική 46 6,3913 1,52721 

1,975  0,05 
Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
28 5,6071 1,85271 

Κοινωνική 

αυτοαξιολόγηση 

Γονείς χωρίς οπτική 46 6,5000 1,11056 

1,337  ,185 
Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
28 6,1071 1,39680 

Εργασία 

Γονείς χωρίς οπτική 46 6,1087 ,99394 

1,840  ,070 
Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
28 5,6071 1,34272 

Εαυτός 

Γονείς χωρίς οπτική 46 18,1957 3,48724 

,432  ,667 
Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
28 17,8214 3,82054 
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Πίνακας 6.3: Μέσοι όροι στις υποκλίμακες της αυτοεκτίμησης στο σύνολο του 

δείγματος 

Υποκλίμακα Mean Std. Deviation 

Οικογένεια 6,0946 1,68936 

Κοινωνική αυτοαξιολόγηση 6,3514 1,23235 

Εργασία 5,9189 1,15577 

Εαυτός 18,0541 3,59563 

   

 

Επίσης, όπως φαίνεται από τον έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent 

samples t-test), οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σημαντικές αναφορικά με το επίπεδο αυτοεκτίμησης (t(72) = 1.821, p> 0.05). 

6.2.2  Μέσος όρος σημείου ελέγχου ανά ομάδα και σύγκριση μεταξύ 

των δύο ομάδων (2º ερευνητικό ερώτημα) 

 

Στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί παρατίθενται οι μέσοι όροι του σημείου 

ελέγχου των ενηλίκων με γονείς  χωρίς οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με γονείς 

με οπτική αναπηρία. 

 

Πίνακας 6.3: Μέσοι όροι για το σημείο ελέγχου ανάλογα με την οπτική 

αναπηρία 

Ομάδα Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυπικού πληθυσμού  48 11.1667 3.39796 
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Με γονείς με οπτική 

αναπηρία 
28 12.7500 3.80667 

 

Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν 

υψηλότερο σκορ στο σημείο ελέγχου (Μ.Ο. = 12.75, Τ.Α. = 3.80) και επομένως έχουν  

περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου από τους ερωτώμενους της ομάδας ελέγχου. 

Παρά ταύτα, το σκορ και των δύο ομάδων μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτριο έχοντας 

υπόψιν πως το μέγιστο δυνατό σκορ είναι το 23 και το ελάχιστο το μηδέν. Επίσης, όπως 

φαίνεται παρακάτω στον πίνακα  από τον έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independentsamplest-test), οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων δεν βρέθηκε να είναι 

στατιστικά σημαντικές αναφορικά με το σημείο ελέγχου (t(74) = -1.874, p> 0.05). 

 

6.2.3 Ανάλυση εντός του δείγματος των ανδρών στην αυτοεκτίμηση(3 

º ερευνητικό ερώτημα) 

Στην παρούσα υποενότητα θα ερευνηθεί η αυτοεκτίμηση των ανδρών με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία και των ανδρών με γονείς με οπτική αναπηρία και ακολουθεί η 

σύγκριση των δύο μέσων όρων. Ειδικότερα, οι άνδρες με γονείς με οπτική αναπηρία 

εμφανίζουν χαμηλότερο σκορ αυτοεκτίμησης (Μ.Ο. = 29.62, Τ.Α. = 7.52) από τους 

άνδρες του τυπικού πληθυσμού (Μ.Ο. = 30.40, Τ.Α. = 3.68). 

 

 

Πίνακας 6.4: Μέσοι όροι για την αυτοεκτίμηση των ανδρών ανάλογα με την 

οπτική αναπηρία γονέων 
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Ομάδες Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυπικού Πληθυσμού 

 
15 30.4000 3.68006 

Με γονείς με οπτική 

αναπηρία 
8 29.6250 7.52021 

 

Έπειτα ακολουθούν τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μέσων όρων. 

Όπως φαίνεται από τον έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent samples t-test), 

οι διαφορές μεταξύ των ανδρών στις δύο ομάδες δεν βρέθηκαν να είναι στατιστικά 

σημαντικές αναφορικά με το σημείο ελέγχου (t(21) = .335, p> 0.05). 

                 

6.2.4 Ανάλυση εντός του  δείγματος των γυναικών στην αυτοεκτίμηση( 

4º ερευνητικό ερώτημα) 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τιμές που σημειώθηκαν στους μέσους όρους 

και των δύο ομάδων των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες με γονείς με οπτική 

αναπηρία εμφανίζουν χαμηλότερο σκορ αυτοεκτίμησης (Μ.Ο. = 28.15, Τ.Α. = 4.94) 

από τις γυναίκες του τυπικού πληθυσμού (Μ.Ο. = 30.87, Τ.Α. = 4.74). 

 

 

Πίνακας 6.5: Μέσοι όροι για την αυτοεκτίμηση των γυναικών ανάλογα με 

την οπτική αναπηρία γονέων 
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Ομάδες Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυπικού 

πληθυσμού 
31 30.8710 4.74512 

Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
20 28.1500 4.94469 

 

Με βάση τα δεδομένα που παρατίθενται στον πίνακα 6.9 και στον έλεγχο 

ανεξαρτήτων ομάδων (Independent samples t-test), οι διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων των γυναικών δε βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές αναφορικά με την 

αυτοεκτίμηση (t(49) =1.967, p> 0.05). 

               

6.2.5 Ανάλυση εντός του δείγματος των ανδρών στο σημείο ελέγχου  (5º 

ερευνητικό ερώτημα) 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το συνολικό σκορ των ανδρών με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία και των ανδρών με γονείς με οπτική αναπηρία. Ειδικότερα, οι 

άνδρες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν υψηλότερο σκορ στο σημείο ελέγχου 

(Μ.Ο. = 11.42, Τ.Α. = 3.77) και επομένως περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου. 

Αντιθέτως οι  άνδρες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία έχουν χαμηλότερο σκορ και 

επομένως εμφανίζουν περισσότερο εσωτερικό σημείο ελέγχου(Μ.Ο. = 10.61, Τ.Α. = 

.776). 

Πίνακας 6.6: Μέσοι όροι για το σημείο ελέγχου των ανδρών ανάλογα με την 

οπτική αναπηρία γονέων 
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Ομάδες Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυπικού 

πληθυσμού 
18 10.6111 3.29240 

Με γονείς με 

οπτική αναπηρία 
7 11.4286 3.77964 

 

Αν και οι άνδρες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν περισσότερο 

εξωτερικό σημείο ελέγχου  (Μ.Ο. = 11.42, Τ.Α. = 3.77) συγκριτικά με τους άνδρες με 

γονείς χωρίς οπτική αναπηρία (Μ.Ο. = 10.61, Τ.Α. = .776), ωστόσο όπως προκύπτει 

από τον έλεγχο ανεξαρτήτων ομάδων (Independent samples t-test), οι διαφορές μεταξύ 

των ανδρών δε  βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές αναφορικά με το σημείο 

ελέγχου (t(23) = -.536, p> 0.05). 

6.2.6 Ανάλυση εντός του δείγματος των γυναικών στο σημείο ελέγχου 

(6 º ερευνητικό ερώτημα) 

Όσον αφορά το σκορ και των δύο ομάδων είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

διαφοροποιείται. Ειδικότερα  οι γυναίκες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν 

υψηλότερες τιμές  στο σημείο ελέγχου (Μ.Ο. = 13.19, Τ.Α. = 3.80) και επομένως 

περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου από τις γυναίκες με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία, οι οποίες εμφάνισαν ελαφρώς χαμηλότερο σκορ, άρα έχουν περισσότερο 

εσωτερικό σημείο ελέγχου (Μ.Ο. = 11.50, Τ.Α. = 3.47). 

Πίνακας 6.7: Μέσοι όροι για το σημείο ελέγχου των γυναικών ανάλογα με 

την οπτική αναπηρία γονέων 
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Ομάδες Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Γυναίκες με γονείς 

χωρίς οπτική 

αναπηρία 

30 11.5000 3.47156 

Γυναίκες με  γονείς 

οπτική αναπηρία 
21 13.1905 3.80288 

 

Επιπρόσθετα διενεργήθηκε έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent 

samples t -test). Οι διαφορές ανάμεσα στην ομάδα των γυναικών με γονείς με οπτική 

αναπηρία και την ομάδα με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία δε βρέθηκαν να είναι 

στατιστικά σημαντικές  αναφορικά με το σημείο ελέγχου (t(49) = -1.646, p> 0.05). 

 

6.2.7  Συσχέτιση σημείου ελέγχου και ηλικίας των ενηλίκων με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία 

και συσχέτιση αυτοεκτίμησης και ηλικίας και των δύο ομάδων (7º& 8º 

ερευνητικό ερώτημα) 

Για να ερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας των συμμετεχόντων 

με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία και του σημείου ελέγχου, θα διενεργηθεί 

παραμετρικός στατιστικός έλεγχος Pearson. Όπως προκύπτει από τον παραμετρικό 

στατιστικό έλεγχο Pearson, η ηλικία των ερωτώμενων στην ομάδα ελέγχου δεν 

σχετίζεται με το συνολικό τους σκορ στην αξιολόγηση του σημείου ελέγχου (r= 0,266, 

p=068> 0.05). Η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των ενηλίκων με γονείς με οπτική 

αναπηρία και του σημείου ελέγχου είναι ασθενής. Η ηλικία των συμμετεχόντων δεν 
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σχετίζεται με το συνολικό τους σκορ στην αξιολόγηση του σημείου ελέγχου (r=0,86, 

p=0,665> 0.05). Εξίσου η ηλικία των ερωτώμενων στην ομάδα ελέγχου δεν σχετίζεται 

με το συνολικό τους σκορ στην αυτοεκτίμηση (r= 0,40, p= 0,791> 0.05). Τέλος, 

αναφορικά με τη συσχέτιση της ηλικίας και της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων με 

γονείς με οπτική αναπηρία είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως ο παραμετρικός 

στατιστικός έλεγχος Pearson  έδειξε πως η συσχέτιση είναι ασθενής (r=0,57, p=0,772> 

0.05).  

6.2.8 Επίδραση του φύλου με το συνολικό σκορ της ομάδας ελέγχου στο 

σημείο ελέγχου (9º ερευνητικό ερώτημα) 

Ο Πίνακας 6.7 παρουσιάζει το σκορ των συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου 

στο σημείο ελέγχου ανά φύλο. Ειδικότερα, οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερες τιμές  

στο σημείο ελέγχου (Μ.Ο. = 11.50, Τ.Α. = 3.47) και επομένως περισσότερο εξωτερικό 

σημείο ελέγχου. 

Πίνακας 6.7: Μέσοι όροι για το σημείο ελέγχου ανάλογα με το φύλο 

Φύλο Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Άνδρας 18 10.611 3.29240 

Γυναίκα 30 11.500 3.47156 

 

Επίσης, από τον έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent samples t - test), 

διαπιστώθηκε πως οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην ομάδα ελέγχου δεν 

βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές αναφορικά με το σημείο ελέγχου (t(46) = -

.875, p> 0.05). 
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6.2.9 Επίδραση του φύλου με το συνολικό σκορ του σημείου ελέγχου 

των ατόμων με γονείς με οπτική αναπηρία  (9º ερευνητικό ερώτημα) 

Έπεται ο πίνακας 6.8 στον οποίο  παρουσιάζονται οι  μέσοι όροι των 

συμμετεχόντων της ομάδας με γονείς με οπτική αναπηρία στο σημείο ελέγχου ανά 

φύλο.  Οι γυναίκες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο στο 

σημείο ελέγχου (Μ.Ο. = 13.19, Τ.Α. = 3.80) και επομένως περισσότερο εξωτερικό 

σημείο ελέγχου από τους άνδρες. Σε ότι αφορά το φύλο, ο έλεγχος  ανεξαρτήτων 

ομάδων (Independent samples t-test) έδειξε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση αναφορικά με το σημείο ελέγχου  (t(26) = -1.063, p> 0.05. 

Πίνακας 6.8: Μέσοι όροι για το σημείο ελέγχου στους συμμετέχοντες με 

γονείς με οπτική αναπηρία ανάλογα με το φύλο 

Φύλο Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Άνδρας 7 11.4286 3.77964 

Γυναίκα 21 13.1905 3.80288 

 

 

6.2.10 Επίδραση του φύλου με το συνολικό σκορ της αυτοεκτίμησης 

της ομάδας ελέγχου και των ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία (10º 

ερευνητικό ερώτημα) 

Για να ερευνηθεί η συσχέτιση του φύλου με την αυτοεκτίμηση στην ομάδα 

ελέγχου πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων (Independent samples t -

test). Διαπιστώθηκε πως από τους συμμετέχοντες της ομάδας ενηλίκων με γονείς με 
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οπτική αναπηρία οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο  αυτοεκτίμησης (Μ.Ο. 

= 30.87, Τ.Α. = 4.74) από τους άνδρες ενώ όπως γίνεται κατανοητό και από τον πίνακα 

6.9 οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην ομάδα ελέγχου δεν βρέθηκαν να είναι 

στατιστικά σημαντικές αναφορικά με την αυτοεκτίμηση (t(44) = -.338, p> 0.05). 

Πίνακας 6.9: Μέσοι όροι για την αυτοεκτίμηση ανάλογα με το φύλο 

Φύλο Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Άνδρας     15   30.4000 3.68006 

Γυναίκα     31  30.8710 4.74512 

 

Όπως και στην ομάδα ελέγχου έτσι και στην ομάδα των ατόμων με γονείς με 

οπτική αναπηρία επιχειρήθηκε συσχέτιση του φύλου με την αυτοεκτίμηση στους 

ενήλικες με γονείς με οπτική αναπηρία. Αρχικά είναι σημαντικό να επισημανθεί πως 

οι άνδρες με γονείς με οπτική αναπηρία εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο στην 

αυτοεκτίμηση (Μ.Ο. = 29.62, Τ.Α. = 7.52) έναντι των γυναικών. Επίσης στον έλεγχο 

ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent samples t-test) δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές αναφορικά με την αυτοεκτίμηση  (t(26) = .613, p> 0.05). 

Πίνακας 6.10: Μέσοι όροι για την αυτοεκτίμηση ανάλογα με το φύλο στους 

συμμετέχοντες με γονείς με οπτική αναπηρία 

Φύλο Ν Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Άνδρας 8 29.6250 7.52021 

 

Γυναίκα 
20 28.1500 4.94469 
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6.2.11 Σχέση φύλου και ηλικίας με  την αυτοεκτίμηση (11º ερευνητικό 

ερώτημα) 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή να 

διευκρινιστεί αν και με ποιον τρόπο οι ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν την 

εξαρτημένη θα εφαρμοστεί ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Ζαφειρόπουλος, 

2015). Το μοντέλο παλινδρόμησης που δημιουργήθηκε προβλέπει το 5,4% των 

περιπτώσεων, με το ποσοστό αυτό να είναι πάρα πολύ μικρό. 

Πίνακας 6.11: Γραμμική παλινδρόμηση στην κλίμακα της αυτοεκτίμησης 

Model R R square  R square 

Adjusted 

Std Error 

1 .233a .054 .028 3.55982 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο και ηλικία δεν είναι 

προγνωστικοί παράγοντες  πρόβλεψης όσον αφορά το επίπεδο της αυτοεκτίμησης. 

Πίνακας 6.12: Πολλαπλή παλινδρόμηση με ανεξάρτητες μεταβλητές το 

φύλο και την ηλικία στην επίδραση της αυτοεκτίμησης 

 Model B Std Error Beta t Sig 

1 

 

(Constant) 12.062 2.460  4.904 .000 

Φύλο 1.242 873 163 1.422 .159 

Ηλικία -.080 061 -.152 -1.327 .189 

 

6.2.12 Σχέση φύλου και ηλικίας με το  σημείο ελέγχου (12º ερευνητικό 

ερώτημα) 

Όπως και στο προηγούμενο ερευνητικό ερώτημα έτσι και στο συγκεκριμένο θα 

εφαρμοστεί ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης.  
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 Το μοντέλο παλινδρόμησης που δημιουργήθηκε προβλέπει το 0.3% των 

περιπτώσεων, με το ποσοστό αυτό να είναι πάρα πολύ μικρό. Αναλυτικότερα οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές, φύλο και ηλικία δεν προβλέπουν το συνολικό σκορ στο 

σημείο ελέγχου. 

Πίνακας 6.13: Γραμμική παλινδρόμηση στην κλίμακα του σημείου ελέγχου 

Model R R square Adjusted R 

square  

Std Error 

1 .054a .003 -.025       5.05617 

 

 

 

Πίνακας 6.14: Πολλαπλή παλινδρόμηση με ανεξάρτητες μεταβλητές το 

φύλο και την ηλικία στην επίδραση του σημείου ελέγχου 

Model B Std Error Beta t Sig 

 

Constant 29.458 3.486  8.451 .000 

Φύλο -.294 1.273 -.027 -.231 .818 

Ηλικία .032 .085 .044 .372 .711 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Συζήτηση 

Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε σκοπό να ερευνήσει την αυτοεκτίμηση και 

το σημείο ελέγχου δύο διαφορετικών ομάδων, όπως επίσης να συσχετίσει την πιθανή 

επίδραση των δημογραφικών παραγόντων (φύλο και ηλικία) στις δύο μεταβλητές. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ερμηνευτούν τα αποτελέσματα και θα επιχειρηθεί η 

σύνδεση των αποτελεσμάτων με προγενέστερες έρευνες. Είναι σημαντικό να τονιστεί 

πως τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας δε συμπίπτουν απόλυτα με τα 

αποτελέσματα καμίας άλλης έρευνας και αυτό πιθανόν να σχετίζεται με το δείγμα. 

Αρχικά, πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο της 

αυτοεκτίμησης των  ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με 

γονείς με οπτική αναπηρία. Αν και δεν έχει διεξαχθεί στο παρελθόν έρευνα που να 

μελετά το επίπεδο αυτοεκτίμησης ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία ωστόσο θα 

προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε τα αποτελέσματα με παρόμοιες έρευνες, δηλαδή σε 

μελέτες που να αφορούν την επίδραση της αναπηρίας στα μέλη της οικογένειας. Η 

συνολική αυτοεκτίμηση των ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία κυμάνθηκε σε 

χαμηλότερα επίπεδα από την αυτοεκτίμηση των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία, αν και δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα. Η παρούσα έρευνα διαφωνεί 

με παρελθούσες έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν σε γονείς με παιδιά με οπτική αναπηρία 

και υποστηρίζουν ότι η οπτική αναπηρία των παιδιών έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 

ψυχολογική και σωματική υγεία των γονέων καθώς και μείωση των 

κοινωνικών σχέσεων, χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και υψηλά επίπεδα άγχους 

(Calvo & Gonzalez, 2004; Feminias & Sanchez, 2003). ). Επιπρόσθετα, συγκριτικά με 
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μία μεταγενέστερη έρευνα, η οποία  μελέτησε το επίπεδο αυτοεκτίμησης των 

οικογενειών  με παιδιά με οπτική αναπηρία, τα αποτελέσματα της  παρούσας  έρευνας 

δεν συμπίπτουν και πάλι απόλυτα. Αναλυτικότερα, η αυτοεκτίμηση των γονέων με 

παιδιά με οπτική αναπηρία ήταν υψηλότερη από την αυτοεκτίμηση των γονέων με 

παιδιά χωρίς οπτική αναπηρία (Sola Carmona et al., 2013). Ακόμη, η παρούσα έρευ-

να δεν έρχεται σε συμφωνία με μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μητέρες με 

παιδιά με νοητική αναπηρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμη- 

σης στις μητέρες  (Perkins, 2002) όπως χαμηλά ήταν και τα επίπεδα αυτοεκτίμησης 

στους ενήλικες  με γονείς με οπτική αναπηρία στην παρούσα έρευνα , χωρίς όμως να 

υπάρχει στατισττικά  σημαντική διαφορά με την αυτοεκτίμηση των ενηλίκων με γο- 

νείς χωρίς οπτική αναπηρία. Ακόμη, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε αντίθεση       

έρχονται αρκετά αποτελέσματα ερευνών τα οποία υποστηρίζουν την χαμηλή αυτοεκτί

-μηση και τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε μέλη οικογενειών που φροντίζουν 

άτομα με οπτική αναπηρία (Dreer, Elliott, Berry, Fletcher & Swanson, 2008; Dreer, 

Elliott, Fletcher & Swanson, 2005, Dreer , Elliott , Rivera, Berry , 2007; Schmier ,    

Halpern , Covert , Delgado , Sharma, 2006). Γενικότερα, οι έρευνες υποστηρίζουν     

πως το οικογενειακό περιβάλλον και οι σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι επηρεάζονται α-

πό την οπτική αναπηρία του μέλους και αυτό έχει αντίκτυπο στα παιδιά καθώς τίθεται 

σε κίνδυνο η οικογενειακή ομαλότητα (Bernbaum, M., Albert, S  G., Duckro, P. N., & 

Merkel, 1993). Αν και η ένα μεγάλο μέρος των ερευνών διαφωνεί με την τρέχουσα 

έρευνα, μελέτη που διεξήχθη σε 30 άτομα με αδέλφια με νοητική αναπηρία και σε 30 

άτομα με αδέλφια χωρίς κάποια αναπηρία δεν ανέδειξε διαφορές στην 

αυτοεκτίμηση (Burton & Parks, 1994). Η παραπάνω μελέτη συμφωνεί με την 

τρέχουσα έρευνα καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
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αυτοεκτίμηση των ατόμων με γονείς με οπτική αναπηρία και των ατόμων με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία.  

Τα επίπεδα αυτοεκτίμησης τόσο των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία όσο και των ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία ήταν χαμηλά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι αυτοεκτίμησης και των δύο ομάδων ήταν σημαντικά 

κάτω από το μέσο όρο σύμφωνα με την κλίμακα μέτρησης του Coopersmith. Τα απο-

τελέσματα μπορούν ίσως να δικαιολογηθούν καθώς πρόσφατες σχετικά έρευνες 

υποστηρίζουν πως οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες καθώς και η οικονομική κρίση 

επηρεάζουν την ψυχολογική ευημερία των ατόμων και κατ’ επέκταση και τα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης (Wang et al., 2010). ). Η παραπάνω έρευνα επαληθεύεται από 

αυτήν των Waters & Moore(2002) στην οποία συμμετείχαν διακόσιοι άνεργοι 

γυναίκες και άνδρες και αξιολογήθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Τα αποτελέσματα της    

έρευνας έδειξαν πως η οικονομική δεινότητα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοεκτί-

μηση. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η μετα-ανάλυση των Twenge & Campbell     

(2002), η οποία έδειξε πως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει μικρή αλλά 

σημαντική σχέση με την αυτοεκτίμηση καθώς τα άτομα που είχαν καλύτερη οικονομι

-κή κατάσταση και υψηλότερη κοινωνική, είχαν κατ’επέκταση και υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση. Αντιθέτως , έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 120 νέους ενήλικες  τυ

πικού πληθυσμού το 2013, εκ των οποίων οι 60 ήταν άνδρες και οι υπόλοιπες γυναίκες, 

έδειξε υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης στο γυναικείο και στο ανδρικό φύλο 

συγκριτικά με την παρούσα έρευνα (Srivastava & Agarwal, 2013). Το επόμενο 

διερευνητικό ερώτημα αφορούσε τη σύγκριση του σημείου ελέγχου των ενηλίκων με 

γονείς με οπτική αναπηρία και των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική 

αναπηρία. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι  με γονείς με οπτική αναπηρία εμφάνισαν υψη- 

λότερο σκορ στο σημείο ελέγχου  και επομένως έχουν  περισσότερο εξωτερικό σημείο 
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ελέγχου από τους ερωτώμενους με γονείς  χωρίς οπτική αναπηρία. Ωστόσο, 

οι  διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Τα παραπάνω  αποτελέσματα έρχονται 

σε αντίθεση με έρευνα που συνέκρινε το σημείο ελέγχου 30 ατόμων με αδέρφια με 

νοητική αναπηρία και 30 ατόμων με αδέρφια χωρίς κάποια αναπηρία. Τα ευρήματα 

έδειξαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στο σημείο ελέγχου στα άτομα με αδέλφια με 

νοητική αναπηρία(Burton & Parks, 1994). 

Όσον αφορά τη μεταβλητή φύλο, οι άντρες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία 

εμφάνισαν οριακά χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τις γυναίκες, ενώ αντιθέτως οι 

άντρες με γονείς με οπτική αναπηρία είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τις γυναίκες. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο ομάδες οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Τα ευρήματα των αντρών με γονείς με οπτική αναπηρία δεν έρχονται σε 

πλήρη συμφωνία με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 48 έθνη και  έδειξε ότι οι 

άντρες και γυναίκες είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αναλυτικότερα, οι άντρες

 σημείωσαν υψηλότερα σκορ συγκριτικά από τις γυναίκες. Η διαφορά αυτή μεταξύ 

των ανδρών και των γυναικών ίσως να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες σε 

συνδυασμό με κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές (Bleidorn et al., 2015). Παρόμοια 

αποτελέσματα με τα παραπάνω είχαν και άλλες έρευνες, όπως φανερώνει μία μετα 

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και εξέτασε τις διαφορές των φύλων στην 

αυτοεκτίμηση. Αν και η διαφορά μεταξύ των δύο φίλων ήταν μικρή, ωστόσο οι 

άντρες και πάλι είχαν υψηλότερα σκορ από αυτά των γυναικών(Kling, Hyde,Showers

 & Buswell, 1999). Υψηλότερη ήταν η αυτοεκτίμηση των ανδρών στην ενήλικη ζωή 

και σε έρευνα με δείγμα 3.617 ατόμων ηλικίας 25 έως 104ετών 

(Orth, Trzesniewski & Robins, 2010). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δύο φύλα αντιλαμβάνονται τελείως διαφορε- 

τικά τα γεγονότα και δρουν επίσης πολύ διαφορετικά, άρα η αυτοεκτίμηση στα φύλα 
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δεν έχει πολλά κοινά (Kitayama, 1991, Markus, 1992 όπ. αναφ. στο Παπάνης, 2011). 

 Συμπεράσματα της τρέχουσας έρευνας που αφορούν συμφωνούν με την έρευνα του 

Zuckerman ( 1989), στην οποία συμμετείχαν 931 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία 

ήταν γυναίκες και οι 127 ήταν άνδρες. Οι διαφορές στην αυτοεκτίμηση μεταξύ των δύο 

φύλων αν και δεν ήταν στατιστικά σημαντικές,  ωστόσο οι γυναίκες ανέφεραν ότι 

υποφέρουν  από άγχος  και κατάθλιψη επηρεάζοντας έτσι τα επίπεδα της 

αυτοεκτίμησης τους. Αντιθέτως, οι άνδρες ανέφεραν πως το άγχος, τους κινητοποιεί 

και γίνονται πολύ πιο δραστήριοι και αποδοτικοί . Η διαφορετική αντίδραση των δύο 

φύλων στο άγχος κάνει τις γυναίκες πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη. Γενικότερα, οι 

γυναίκες είχαν την τάση να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης 

συγκριτικά με τους άνδρες  (Μaccoby & Jacklin, 1974).   

Αναφορικά με το σημείο ελέγχου, οι άντρες με γονείς με οπτική αναπηρία είχαν 

περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου συγκριτικά με τους άντρες με γονείς χωρίς 

οπτική αναπηρία, οι οποίοι είχαν περισσότερο εσωτερικό σημείο ελέγχου. 

Ωστόσο δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα. Παρόμοια αποτελέσματα σημειώθη- 

καν και στο γυναικείο φύλο, με τις γυναίκες με γονείς με οπτική αναπηρία να έχουν 

εξωτερικό σημείο ελέγχου, ενώ οι γυναίκες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία έχουν 

εσωτερικό σημείο ελέγχου. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά το παρελθόν στον 

τυπικό πληθυσμό  συμφωνούν με το παρόν αποτέλεσμα καθώς και τα δύο φύλα έχουν 

περισσότερο εξωτερικό σημείο ελέγχου κατά τα τελευταία χρόνια (Sherman,  Higgs, 

& Williams, 1997). 

Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην ηλικία και στο σημείο ελέγχου τόσο στους 

συμμετέχοντες με γονείς με οπτική αναπηρία όσο και στους συμμετέχοντες με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία βρέθηκε πως δεν εμφανίστηκε συσχέτιση. Αν και σε έρευνες 

που διενεργήθηκαν έχουν επαληθευτεί η σχέση ηλικίας και σημείου ελέγχου. 
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Αναλυτικότερα, οι ηλικίες άνω των εξήντα ετών σημειώνουν περισσότερο εξωτερικό 

σημείο ελέγχου συγκριτικά με τις ηλικίες τριάντα πέντε έως πενήντα ετών (Bradley & 

Webb, 1976). Αντίθετα αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα, η οποία 

επαληθεύει την σχέση μεταξύ ηλικίας και σημείου ελέγχου, είχε  μία άλλη έρευνα η 

οποία διεξήχθη στο Χονγκ-Κονγκ και τα 3 δείγματα απαρτίζονταν από διευθυντές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η ηλικία σχετίζεται θετικά με την ευημερία και 

επιπρόσθετα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία διευθυντές είχαν περισσότερο εσωτερικό 

σημείο ελέγχου παρά εξωτερικό(Siu, Spector, Cooper& Donald, 2001). Ομοίως και οι 

White & Spector(1987) υποστηρίζουν πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι   

τείνουν να έχουν εσωτερικό σημείο ελέγχου και όχι εξωτερικό. 

Επιπλέον δεν εμφανίστηκε σχέση μεταξύ της ηλικίας και της αυτοεκτίμησης 

τόσο στους ενήλικες με γονείς με οπτική αναπηρία όσο και στους ενήλικες με γονείς 

χωρίς οπτική αναπηρία. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 18 έως 47 

περίπου. Όπως αναφέρεται και σε αρκετές έρευνες η αυτοεκτίμηση παρουσιάζει 

αλλαγές κατά την ενηλικίωση και κατά την τρίτη ηλικία. Στην ενήλικη ζωή η 

αυτοεκτίμηση συνεχίζει να αυξάνεται (Orth, Erol & Luciano, 2018). Αναλυτικότερα 

η αυτοεκτίμηση ακολουθεί μία «τετραγωνική τροχιά» καθώς είναι υψηλή ως συνήθως 

στην παιδική ηλικία, μειώνεται κατά την εφηβεία, αυξάνεται σταδιακά κατά 

την περίοδο της ενηλικίωσης και μειώνεται στους υπερήλικες ( Orth, Trzesniewski & 

Robins, 2010).Η παρούσα έρευνα δεν επαλήθευσε το συμπέρασμα αυτό.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συσχέτιση φύλου και σημείου 

ελέγχου και στις δύο ομάδες των ενηλίκων έδειξαν πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των δύο παραγόντων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας συμφωνούν με 

έρευνα των Schultz και Schultz(2005), στην οποία δε βρέθηκαν διαφορές στα δύο 

φύλα. Όσον αφορά τον παράγοντα φύλο σε συσχέτιση με την αυτοεκτίμηση, τα 
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αποτελέσματα έδειξαν πως οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και των δύο ομάδων 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Η παρούσα έρευνα έρχεται σε αντίθεση με έρευνα 

του παρελθόντος που συσχετίζει το φύλο με την αυτοεκτίμηση (Bleidorn et al., 2015). 

Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν πως  το φύλο και η ηλικία δεν αποτελούν 

προγνωστικό παράγοντα ούτε για την αυτοεκτίμηση ούτε για το σημείο ελέγχου.  

7.2 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω αναλύσεις αναδεικνύουν τα χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και των δύο ομάδων. Όπως  αναφέρθηκε και στη συζήτηση η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση ίσως να είναι απόρροια κοινωνικών και   οικονομικών συνθηκών. 

Επίσης, αναδεικνύεται πως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αυτοεκτίμηση και στο σημείο ελέγχου των ενηλίκων με γονείς με οπτικά αναπηρία και 

των ενηλίκων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία, το οποίο  φανερώνει πως η οπτική 

αναπηρία των γονέων δεν επιδρά στην αυτοεκτίμηση και στο σημείο ελέγχου των 

ενηλίκων. Αναλύοντας τους επιμέρους τομείς της αυτοεκτίμησης πρέπει να τονισθεί 

ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους ενήλικες με γονείς με 

οπτική αναπηρία και στους ενήλικες με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. Ωστόσο κοντά 

στη στατιστική σημαντικότητα ήταν η τιμή του τομέα που αφορά την οικογένεια. 

Πιθανόν αυτό να προκύπτει από τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ύπαρξη 

ατόμων με οπτική αναπηρία στην οικογένεια, εντούτοις δεν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα και δεν μπορούν να διεξαχθούν  ασφαλή συμπεράσματα.  

Οι δημογραφικές μεταβλητές που εξετάστηκαν ήταν το φύλο και η ηλικία. Τα 

αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς οδήγησαν στη διεξαγωγή 

συμπεράσματος πως  το φύλο  και η ηλικία δεν έχουν σχέση με το επίπεδο της 

αυτοεκτίμησης  ούτε του σημείου ελέγχου τόσο στους ενήλικες με γονείς με οπτική 
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αναπηρία όσο και στους γονείς χωρίς οπτική αναπηρία. Οι παραπάνω δημογραφικές 

μεταβλητές αναμένονταν να αναδείξουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του φύλου και της 

ηλικίας με  την αυτοεκτίμηση και το σημείο ελέγχου καθώς αυτό υποστηρίζει μεγάλο 

μέρος των ερευνών. 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 Στην παρούσα έρευνα, η μέθοδος της δειγματοληψίας δεν επιτρέπει την 

γενίκευση των συμπερασμάτων. Ο πληθυσμός του δείγματος θεωρείται 

ικανοποιητικός  ωστόσο θα μπορούσαν να διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα αν 

υπήρχε η δυνατότητα να συμπεριληφθεί ένα ευρύτερο μέρος του πληθυσμού. Επίσης 

η δυσκολία εντοπισμού των συμμετεχόντων με γονείς με οπτική  αναπηρία 

δημιούργησε αρκετούς περιορισμούς στην έρευνα. Ο τρόπος συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων έγινε είτε  υπό την παρουσία των ερωτηθέντων, είτε  μέσω 

τηλεφωνικής συνέντευξης και σε  ένα μικρό ποσοστό των ενηλίκων, τόσο με γονείς με 

οπτική αναπηρία όσο και χωρίς, έγινε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων που δόθηκαν  τηλεφωνικά  και διά ζώσης ίσως να  έχουν αντίκτυπο στην 

διεξαγωγή των  αποτελεσμάτων καθώς η προσαρμογή στα κοινωνικά πρότυπα 

συμπεριφοράς εκφράζεται πολλές φορές με ανειλικρινείς γνώμες. Τέλος, πρέπει να 

τονιστεί πως η απουσία ερευνών που να μελετούν την αυτοεκτίμηση ή το σημείο 

ελέγχου ενηλίκων με γονείς με οπτική αναπηρία συνιστά ακόμη έναν περιορισμό, 

καθώς δεν ήταν εφικτό να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

7.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Θα πρέπει να τονιστεί πως είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν έρευνες που 

να αφορούν άτομα με γονείς με οπτική αναπηρία και να μελετούν την αυτοεκτίμηση 

και το σημείο ελέγχου με μεγαλύτερο δείγμα έτσι ώστε να διεξαχθούν ασφαλή 
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συμπεράσματα. Επίσης, ένα ενδιαφέρον θέμα προς διερεύνηση θα ήταν οι επιπτώσεις 

της οπτικής αναπηρίας των γονιών στην αυτοεκτίμηση των παιδιών και γενικότερα 

στην ψυχολογία τους. 
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Παράρτημα 

                     

  Έρευνα για το επίπεδο αυτοεκτίμησης 

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις, βάζοντας √, ανάλογα αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τη 

διατύπωση που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας. 

                                                                                                                                ΝΑΙ             ΟΧΙ 

 

1)Ξοδεύω πολύ χρόνο ονειροπολώντας                                                              _______          _______   

2)Είμαι αρκετά σίγουρος για τον εαυτό μου                                                       _______          _______ 

3)Συχνά εύχομαι να ήμουν κάποιος άλλος                                                          _______          _______  

4) Είναι εύκολο για τους άλλους να με συμπαθήσουν                                        _______          _______ 

5)Η οικογένειά μου και εγώ διασκεδάζουμε συχνά μαζί                                     _______          _______  

6) Δεν ανησυχώ ποτέ και για τίποτε                                                                     _______          _______ 

7) Μου φαίνεται δύσκολο να εκφράζω τις απόψεις μου μπροστά σε κόσμο       _______          _______         

8)Εύχομαι πολλές φορές να ήμουν πιο νέος                                                         _______          _______ 

9) Υπάρχουν πολλά πράγματα στον εαυτό μου που θα άλλαζα αν μπορούσα     _______          _______ 

10)Παίρνω γρήγορα αποφάσεις χωρίς να μου προκαλούν άγχος                         _______          _______    

11)Είναι ευχάριστο για τους άλλους να συναναστρέφονται μαζί μου                  _______          _______        

12) Εκνευρίζομαι εύκολα στο σπίτι                                                                       _______          _______ 

13) Πάντα κάνω το σωστό                                                                                     _______          _______ 

14) Είμαι περήφανος για τη δουλειά μου                                                               _______          _______                                                                      
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15) Πρέπει πάντα να μου λέει κάποιος τι να  κάνω                                                _______          _______             

16) Μου παίρνει αρκετό χρόνο να προσαρμοστώ σε μία νέα κατάσταση              _______          _______ 

17) Μετανιώνω συχνά για πράγματα που κάνω                                                      _______          _______                                                  

18) Είμαι αρκετά δημοφιλής σε παρέες της ηλικίας μου                                         _______          _______                                

19) Η οικογένειά μου συνήθως κατανοεί τα συναισθήματά μου                             _______          _______                           

20) Δεν είμαι ποτέ ευτυχισμένος                                                                              _______          _______                                                        

21) Κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ                                                                _______          _______ 

22)  Προσφέρω στους άλλους εύκολα( είμαι αρκετά δοτικός-ή)                             _______          _______ 

23) Φροντίζω μόνος μου τον εαυτό μου                                                                   _______          _______  

24) Είμαι αρκετά ευτυχισμένος                                                                                 _______          _______ 

25) Θα προτιμούσα να συνεργάζομαι με ανθρώπους νεότερους από εμένα             _______          _______   

26) Η οικογένειά μου έχει υπερβολικές απαιτήσεις από εμένα                                 _______          _______     

27) Συμπαθώ όποιον γνωρίζω                                                                                    _______          _______                   

28) Όταν είμαι μέλος σε μια ομάδα, μου αρέσει να επικοινωνούν μαζί μου              _______          _______ 

29) Κατανοώ τον εαυτό μου                                                                                        _______          _______ 

30) Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να είναι στη θέση μου                                      _______          _______ 

31) Τα πράγματα είναι μπερδεμένα στη ζωή μου                                                        _______          _______  

32)  Οι άνθρωποι συνήθως συμφωνούν με τις ιδέες μου                                             _______          _______ 

33) Στο σπίτι κανένας δε μου δίνει σημασία                                                                _______          _______ 

34) Ποτέ δεν διαφωνώ και δε μαλώνω με τους άλλους                                                _______          _______ 

35) Στον τομέα της εργασίας μου τα πηγαίνω όσο καλά θα ήθελα                               _______          ______ 

36) Μπορώ να αποφασίσω για κάτι και να παραμείνω στην αρχική μου απόφαση      _______          

_______ 
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37) Δε μου αρέσει που είμαι άντρας/γυναίκα                                                                _______          _______  

38) Δεν έχω καλή γνώμη για τον εαυτό μου                                                                  _______          

_______    

39)Νιώθω άβολα όταν βρίσκομαι με άλλους ανθρώπους                                              _______          _______ 

40) Νιώθω πολλές φορές  ότι θα ήθελα να φύγω από το σπίτι μου                               _______          _______  

41) Δεν είμαι ντροπαλός                                                                                                 _______          

_______     

42) Αισθάνομαι συχνά αναστατωμένος        _______          _______       

43)Νιώθω συχνά ντροπή για τον εαυτό μου                                                                   _______          

_______         

44) Δεν είμαι τόσο ευπαρουσίαστος όσο οι άλλοι άνθρωποι                                         _______          

_______          

45) Όταν έχω κάτι να πω συνήθως το λέω                                                                     _______          

_______                   

46) Οι άνθρωποι με πειράζουν συχνά                                                                            _______          _______    

47) Η οικογένειά μου με καταλαβαίνει                                                                          _______          

_______                  

48) Λέω πάντα την αλήθεια                                                                                           _______          _______                           

49) Ο εργοδότης ή οι ανώτεροί μου με κάνουν να νιώθω ανεπαρκής                           _______          _______      

50) Δε με ενδιαφέρει  τι  μου συμβαίνει                                                                         _______          

_______                                        

51) Είμαι αποτυχημένος                                                                                                  _______          

_______                                 

52) Θυμώνω εύκολα όταν με επιπλήττουν                                                                     _______          

_______                           
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53)Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο συμπαθητικοί από εμένα                                 _______          

_______                 

54) Νιώθω συχνά ότι η οικογένειά μου με καταπιέζει                                                   _______           

_______                   

55) Ξέρω πάντα τι να πω στους ανθρώπους                                                                  ______             _______ 

56) Νιώθω συχνά αποθαρρημένος                                                                               _______             _______ 

57) Τα πράγματα γύρω μου συνήθως δε με ενοχλούν                                                  _______              

_______ 

58) Δε μου αρέσει να εξαρτώμαι από τους άλλους                                                    _______              _______ 
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Παράρτημα πινάκων 
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Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες της έρευνας 

Πίνακας 1 : Δείκτης εσωτερικής συνέπειας α του Cronbach για τις δυο 

κλίμακες του ερωτηματολογίου 

 

Κλίμακα ερωτηματολογίου Δείκτης Cronbach’s a Σύνολο ερωτήσεων 

Σημείο ελέγχου .616 29 

Αυτοεκτίμηση .755 58 

 

 

 

Πίνακας 2: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων στην κλίμακα της 

αυτοεκτίμησης 

t df p 

1.821 72 .073 

 

 

Πίνακας 3: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων στην κλίμακα του σημείου 

ελέγχου 

t df p 

-1.874 74 .065 
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Πίνακας 4: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων των ανδρών στην αυτοεκτίμηση 

t df p 

.335 21 .741 

 

            Πίνακας 5: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων των γυναικών στην 

αυτοεκτίμηση            

t df p 

1.967 49 .055 

 

 

Πίνακας 6: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων των ανδρών στο σημείο ελέγχου 

t df p 

-.536 23 .597 

 

 

 

Πίνακας 7: Συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στο δείγμα για το σημείου 

ελέγχου των συμμετεχόντων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία 

Ηλικία 
Pearson Correlation 1 -.266 

sig  .068 

Συνολικό 

σκορ 

Pearson Correlation -.266 1 

sig .068  

 

Πίνακας 8: Συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στο δείγμα για το σημείου 

ελέγχου των συμμετεχόντων με γονείς με οπτική αναπηρία 
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Ηλικία 

 

Pearson Correlation 

 

1 

 

.086 

Sig.   .665 

Συνολικό 

σκορ 

Pearson Correlation .086 1 

Sig.  .665  

 

 

Πίνακας 9: Συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στο δείγμα για την 

αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων με γονείς χωρίς οπτική αναπηρία 

 

Ηλικία 

 

Pearson Correlation 

 

1 

 

0.40 

Sig.   .791 

Συνολικό 

Σκορ 

Pearson Correlation .40 1 

Sig.  .791  

 

 

Πίνακας 10: Συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στο δείγμα για την 

αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων με γονείς με οπτική αναπηρία 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία 

 

Pearson Correlation 

 

1 

 

.057 

Sig.   .772 

Συνο

λικό σκορ 

Pearson Correlation .057 1 

Sig.  .772  
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Πίνακας 11: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων στο σημείο ελέγχου με βάσει το 

φύλο 

t df p 

                -.875               46              .386 

 

Πίνακας 12: Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων στο σημείο ελέγχου με βάσει το 

φύλο στους συμμετέχοντες με γονείς με οπτική αναπηρία 

       t     df      p 

-1.063 26 .298 

 

Πίνακας 13 Έλεγχος ανεξάρτητων ομάδων στο δείγμα της αυτοεκτίμησης 

ανάλογα με το φύλο 

        t       df     p 

    -.338         44      .737 

 

 

 

 

 


