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Περίληψη

Στη βάση της σύγχρονης θεωρίας της αναπηρίας και θερα-
πευτικής ιππασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα βιω-
µατικό πρόγραµµα παρακίνησης για άτοµα µε κινητικές α-
ναπηρίες. Περιελάµβανε ενηµέρωση, επίδειξη, συζήτηση και
πρακτική εµπειρία για συνολικά δώδεκα διδακτικές ώρες .
Συµµετείχαν 28 νέοι και νέες µε εγκεφαλική παράλυση µέ-
σης ηλικίας 28.7 (± 5.1) ετών. Η επιλογή του δείγµατος έγι-
νε βάσει τεσσάρων κριτηρίων, ενώ ο χωρισµός τους σε πει-
ραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου πραγµατοποιήθηκε
σύµφωνα µε τα υπάρχοντα τµήµατα του σχολείου. Εκτός
από τα βασικά χαρακτηριστικά των ατόµων εκτιµήθηκαν µε
µια ανοικτή ερώτηση τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια και µε
δέκα κλειστές ερωτήσεις οι προσδοκίες τους από την ιππα-
σία. Ως τα κυριότερα εµπόδια αναφέρθηκαν η αναπηρία, ο
φόβος τραυµατισµού και η έλλειψη συνοδού. Οι θετικές ε-
πιδράσεις της παρέµβασης φάνηκαν στην εξέλιξη των προσ-
δοκιών της πειραµατικής οµάδας. Συγκεκριµένα, αφορού-
σαν στη µείωση των προσδοκιών τραυµατισµού και στην
αύξηση των προσδοκιών για κοινωνική επαφή και συναι-
σθηµατική εκτόνωση. Το φύλο των ατόµων δεν έπαιξε ση-
µαντικό ρόλο. Τα αποτελέσµατα ενισχύουν τη διεύρυνση
των προγραµµάτων παρακίνησης.
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Εισαγωγή

Η ιππασία εκτός από είδος άθλησης έχει και
πολύπλευρες θεραπευτικές ιδιότητες. Σήµερα,
έχουν επικρατήσει τρεις συναφείς µορφές ιπ-
πασίας στην αποκατάσταση των ατόµων µε
κινητικές αναπηρίες. Κοινό τους στοιχείο εί-
ναι η χρήση του αλόγου ως µέσου ή ως συνα-
σκούµενου. Παρουσιάζουν, όµως, διαφορετι-
κή βαρύτητα στους στόχους και στις µεθό-
δους τους (Copeland J. 1992, Klüwer C. 1977,
Strauss I. 2000 ). Συγκεκριµένα, η ιπποθερα-
πεία περιγράφει µία κυρίως ιατρική προσέγ-
γιση. Στη Γερµανία συνταγογραφείται από ε-
ξουσιοδοτηµένο γιατρό. Περιλαµβάνει χειρι-
σµούς επάνω στο άλογο που γίνονται από ε-
ξειδικευµένο φυσιοκοθεραπευτή. Συνιστάται
ως ατοµική θεραπεία, η οποία πραγµατοποι-
είται σε κατάλληλα θεραπευτικά ιδρύµατα.
Έχει ως στόχο την αντιµετώπιση νευροµυϊ-
κών και µυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Κα-
τά τη συνεδρία το άλογο καθοδηγείται από
τον θεραπευτή ή τον βοηθό του. Η γυµνιππευ-
τική ή θεραπευτική ακροβατική ιππασία απο-
τελεί µία ευρεία κινησιοθεραπευτική, εργοθε-
ραπευτική, ψυχοθεραπευτική ή /και ειδική
παιδαγωγική παρέµβαση µε σχετικές µεθό-
δους και από εξειδικευµένους επαγγελµατίες.
Εφαρµόζεται ως ατοµική ή οµαδική µορφή σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ατόµων µε κινητικές
αναπηρίες. Περιλαµβάνει ασκήσεις για τη
βελτίωση των µαθησιακών, φυσικών και ψυ-
χοκινητικών ικανοτήτων.  Εποµένως, στοχεύ-
ει στις διαθέσιµες δυνατότητες του ατόµου.
Το άλογο είτε καθοδηγείται, είτε ιππεύεται ε-
ξολοκλήρου από τον ασκούµενο. Τέλος, η ιπ-
πασία για άτοµα µε αναπηρίες ορίζεται ως
µια µορφή άθλησης για την αυτοδιαχείριση
του ελεύθερου χρόνου και την κοινωνική έ-
νταξη του ατόµου. Εφαρµόζονται µέθοδοι της
παιδαγωγικής και της φυσικής αγωγής από

σχετικούς επαγγελµατίες ή από εξειδικευµέ-
νους δασκάλους ιππασίας. Ο κύριος στόχος
είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων
και των απαιτούµενων αθλητικών συµπερι-
φορών. Επικρατεί η οµαδική µορφή εξάσκη-
σης σε συλλόγους. Το άλογο ιππεύεται από
τους ασκούµενους. 

Οι παραπάνω µορφές παρουσιάζουν πολλά
κοινά στοιχεία µεταξύ τους, αλλά και πολλές
διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη χώρα και τις
ιδιαίτερες συνθήκες εφαρµογής των. Εποµέ-
νως, συνιστούν ένα συνεχές πρόγραµµα στό-
χων, περιεχοµένων και µεθόδων. Όσο κατευ-
θύνεται κανείς από την πρώτη στην τρίτη, τό-
σο λιγότερη έµφαση δίνεται σε ειδικές θερα-
πευτικές και παιδαγωγικές µεθόδους (Scherler
1997). Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εν-
διαφέρον ο συνδυασµός της θεραπευτικής ιπ-
πασίας µε άλλες µεθόδους, όπως η Bobath και
η Feldenkrais (Quiel G. 1996, Künzle U. 2000).

Τα είδη της θεραπευτικής ιππασίας συνά-
δουν µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραµ-
µές της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(WHO 2002). Σύµφωνα µε αυτές η υγεία /ανα-
πηρία αναλύεται αφενός µε αξιολογικά ουδέ-
τερους όρους, αφετέρου αναγνωρίζεται ο ρό-
λος των ατοµικών διαφορών και των περι-
βαλλοντικών επιδράσεων (contextual factors).
Επιπλέον, διακρίνονται τρεις τοµείς ορισµού
και κατ’ επέκταση αποκατάστασης των ανα-
πήρων: Η ακεραιότητα των σωµατικών δο-
µών και λειτουργιών (body functions and
structures), η δραστηριότητα (activity) και η
συµµετοχή (participation). Το µοντέλο της Πα-
γκόσµιας Οργάνωσης Υγείας είναι ιδιαίτερα
κατανοητό και εφαρµόσιµο σε άτοµα µε εγκε-
φαλική παράλυση (Varsamis P. 2002). Στο πα-
ρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται ο παραλλη-
λισµός των στοιχείων της αναπηρίας και της
αποκατάστασης µέσω της θεραπευτικής ιππα-
σίας. 
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Μέχρι σήµερα, έχουν διερευνηθεί οι επιδρά-
σεις της θεραπευτικής ιππασίας για κάθε µία
από τις µορφές της. Για παράδειγµα, τα οφέ-
λη της ιπποθεραπείας προκύπτουν από το γε-
γονός, ότι το άλογο δίνει ώθηση στον αναβά-
τη και στις τρεις διαστάσεις (Wanzek-Blaul D.
& Conze I. 1999). Αυτό αναγκάζει τον ασκού-
µενο σε έναν συνεχή συντονισµό και έλεγχο
των κινήσεών του (Gottwald A. 1999). Έτσι,
βελτιώνεται η στάση του σώµατος, ενώ τα πα-
θολογικά κινητικά πρότυπα της εγκεφαλικής
παράλυσης µετριάζονται (Exner G.,
Engelmann A. et al 1994). Τα θετικά αποτελέ-
σµατα της γυµνιππευτικής εντοπίζονται κυ-
ρίως στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της δύ-
ναµης, ισορροπίας και βάδισης (McGibbon
N.H. 1997, Zahrabka L. 1993). Το άλογο παρέ-
χει στα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση µια
ξεχωριστή δυνατότητα µετακίνησης και ε-
µπειρίας των ικανοτήτων τους, ενώ η συνά-
σκηση µαζί του απαιτεί ιδιαίτερο αυτοέλεγχο
και σχέση εµπιστοσύνης (Vossberg J. 1990).
Με αυτό τον τρόπο η γυµνιππευτική επιδρά
θετικά στην προαγωγή της αυτοεκτίµησης
(Stuler L.R. 1993). Τέλος, η ιππασία ως άθλη-
µα για άτοµα µε αναπηρίες συµβάλλει στην ε-
νεργή διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου και
στην ισότιµη κοινωνική τους συµµετοχή
(Teufel G. 1990).

Ωστόσο, η παρακίνηση των ατόµων µε κινη-
τικές αναπηρίες για προγράµµατα ιππασίας
µελετήθηκε ελάχιστα. Εκτός από τα κίνητρα,
οι προσδοκίες που έχει το άτοµο από µία α-
θλητική δραστηριότητα θεωρούνται ως ένα
κρίσιµο µέγεθος για την συµµετοχή του σε αυ-
τήν (Fuchs R. & Schwarzer R. 1994). Σύµφωνα
µε τα δεδοµένα σχετικών ερευνών τα άτοµα
µε αναπηρίες δε διαφέρουν ουσιαστικά από ε-
κείνα χωρίς αναπηρίες στα κίνητρά τους για
τον αθλητισµό (White S.A. & Duda J.L. 1993).
Σε νέους µε αναπηρία η διασκέδαση, η υγεία
και κοινωνική επαφή καταλαµβάνουν τις
τρεις πρώτες θέσεις (Brettschneider W.-D. &
Rheker U. 1996). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα
διαφοροποιούνται, όταν πρόκειται για κά-
ποια µορφή θεραπευτικής άσκησης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις αυξάνεται το ποσοστό λόγων
συµµετοχής που αναφέρονται στην ανάπτυξη
ικανοτήτων (Varsamis, P. 2002, Κίτσιος Α. at
al 2001). Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης
και της υγείας αναφέρονται µεν συχνά ως λό-
γοι άθλησης σε πολλά δείγµατα ατόµων, αλλά
δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη συµµετοχή
(Erdmann R. 1991).

Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται οι
προσδοκίες συµπεριφοράς και αυτοαποτελε-
σµατικότητας µε διαφοροποιηµένο τρόπο για
την πρόβλεψη της αθλητικής συµµετοχής. Μέ-
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Γράφηµα 1: Παραλληλισµός µεταξύ αναπηρίας και θεραπευτική ιππασίας



σω αυτών εκτιµούνται τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα της συµµετοχής. Όταν υ-
περτερούν τα πρώτα (π.χ. σωµατική χαλάρω-
ση, κοινωνική επαφή) των δεύτερων (π.χ. ορ-
γανωτικό κόστος, έλλειψη χρόνου), τότε αυ-
ξάνουν οι πιθανότητες της απόφασης για
συµµετοχή στην δραστηριότητα (Basler H.-D.
Jälke Ch. Keller S. & Baum, E. 1999). Έτσι, σε
νέους χωρίς αναπηρίες διαπιστώθηκε, ότι η
αυτοεκτίµηση του σώµατος, το παράδειγµα
των φίλων, οι σωµατικές και οι κοινωνικές
/συναισθηµατικές προσδοκίες είναι τα χαρα-
κτηριστικά που προβλέπουν την αθλητική
συµµετοχή (Fuchs R. 1990).

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να
διερευνηθούν οι απόψεις της συµµετοχής νέ-
ων µε εγκεφαλική παράλυση στην ιππασία.
Συγκεκριµένα, επρόκειτο να διαπιστωθούν τα
προβλήµατα συµµετοχής και να εκτιµηθούν
τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος παρα-
κίνησης. Το τελευταίο περιλαµβάνει την ενη-
µέρωση για τις προαναφερθείσες µορφές θε-
ραπευτικής ιππασίας καθώς αυτές είναι ελά-
χιστα γνωστές στη χώρα µας. Επίσης, προβλέ-
πει ανάλογες πρακτικές εµπειρίες. Υποθέτου-
µε πρώτον, ότι το άλογο προκαλεί στα άτοµα
µε αναπηρίες ιδιαίτερη δυσκολία, επειδή απο-
τελεί για αυτούς ένα άγνωστο και ασυνήθιστο
«µέσο άσκησης». ∆εύτερον, ότι οι προσδοκίες
για την ιππασία µπορούν να επηρεαστούν θε-
τικά από το πρόγραµµα παρακίνησης.

Μέθοδος έρευνας

Σχεδιασµός

Για τη µελέτη των παραπάνω ερωτηµάτων
χρησιµοποιήθηκε τόσο η ποιοτική, όσο και η
ποσοτική προσέγγιση σε µια έρευνα πεδίου.
Αυτή προέβλεπε τη δηµιουργία δύο οµάδων
(πειραµατικής και ελέγχου) σύµφωνα µε ορ-
γανωτικά κριτήρια ώστε να µη διαταραχθεί η
λειτουργία του σχολείου. Το σχετικά µικρό
µέγεθος των οµάδων προσέδωσε στην έρευνα
έναν πιλοτικό χαρακτήρα. Η γενίκευση των
αποτελεσµάτων τέτοιων ερευνών είναι µεν
περιορισµένη, αλλά η χρησιµότητά τους στην

ανάδειξη των σχετικών θεµάτων είναι ανα-
γνωρισµένη (Kromrey H. 2000).

∆είγµα

Η επιλογή του δείγµατος έγινε βάσει τεσσά-
ρων κριτηρίων. Σύµφωνα µε το πρώτο συµπε-
ριλήφθηκαν άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση,
ώστε να υπάρχει οµοιογένεια ως προς το εί-
δος της αναπηρίας. Το δεύτερο κριτήριο αφο-
ρούσε στις ελάχιστες γνωσιακές ικανότητες,
ώστε να είναι αξιόπιστη η απόκτηση πληρο-
φοριών µέσω ερωτηµατολογίων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο δείκτης νοηµοσύνης πρέπει να
είναι τουλάχιστον 55 (Döhnhoff-Kracht
D.1980). Το τρίτο κριτήριο αναφέρεται σε σο-
βαρές αντενδείξεις της ιππασίας για άτοµα µε
κινητικές αναπηρίες, όπως πρόπτωση µεσο-
σπονδύλιου δίσκου, προχωρηµένη µυοπάθεια
και βαριάς µορφής επιληψία (Gottwald A.
1999, Heipertz W. & Heipertz-Hengst C.
1997). Το τέταρτο κριτήριο εγγυάται την ελεύ-
θερη βούληση των συµµετεχόντων και τη σύµ-
φωνη γνώµη των γονέων τους. Έτσι, στην έ-
ρευνα έλαβαν µέρος 28 άτοµα µε εγκεφαλική
παράλυση µέσης ηλικίας 28.7 (± 5.1) ετών.
Στο µεγαλύτερό τους ποσοστό ήταν άτοµα µε
υπερτονική µορφή (σπαστικότητα: 78,6%) ε-
γκεφαλικής παράλυσης, ενώ στο υπόλοιπό
τους ποσοστό είχαν δυσκινητικές µορφές (α-
θέτωση 21,4%). Τα ποσοστά τετραπληγίας, δι-
πληγίας και ηµιπληγίας ήταν 60,7% - 32,1% -
7,2%. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 7
αγόρια και 5 κορίτσια, ενώ την οµάδα ελέγ-
χου 8 αγόρια και 8 κορίτσια.

Μετρήσεις

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της αναπη-
ρίας διαπιστώθηκαν οι νοητικές ικανότητες
από το ψυχολόγο και η βαρύτητα της αναπη-
ρίας από το φυσιοθεραπευτή σύµφωνα µε την
πρόσφατη κατηγοριοποίηση της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας (WHO 2002 , ICF, κωδικοί
Β118 & Β735). Για την καταγραφή των αντι-
λαµβανόµενων εµποδίων χρησιµοποιήθηκε
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µία ανοικτή ερώτηση, όπου σηµειώθηκαν µέ-
χρι και τρεις απαντήσεις από κάθε άτοµο. Οι
προσδοκίες για την ιππασία εκτιµήθηκαν µε ε-
πιλεγµένα θέµατα από τα ερωτηµατολόγια
των (Fuchs R. 1999). Η µεταφορά των ερωτη-
µάτων στα ελληνικά έγινε σύµφωνα µε τα α-
παιτούµενα µεθοδικά βήµατα (Tsormbatzoudis
H. 1990). Για τη δηµιουργία της αντίστοιχης
κλίµακας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερι-
κής συνοχής (Cronbach’s a = 8045). Επίσης,
παρουσιάστηκαν πολλές σηµαντικές συσχετί-
σεις µε τα χαρακτηριστικά της νοητικής
(Β118) και κινητικής (Β735) κατάστασης, οι ο-
ποίες είναι σύµφωνες µε τη θεωρία και κατα-
δεικνύουν την εγκυρότητα των µετρήσεων.
Όλες οι απαντήσεις καταγράφηκαν από τον έ-
µπιστο δάσκαλο του κάθε ατόµου, ώστε να α-
ποφευχθούν οι επιδράσεις µιας θετικής αυτο-
παρουσίασης (Mummendey H.D. 1995). Οι δά-
σκαλοι ενηµερώθηκαν σχετικά µε τις βασικές
αρχές συνέντευξης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος αλλοίωσης των απαντήσεων. 

Παρέµβαση

Το πρόγραµµα παρακίνησης σχεδιάστηκε
και εφαρµόστηκε από οµάδα επιστηµόνων
που ήταν ειδικευµένοι στην ειδική αγωγή (ψυ-
χολόγος, παιδαγωγός, φυσιοθεραπευτής, κα-
θηγητής φυσικής αγωγής και δάσκαλος ιππα-
σίας). Το πρόγραµµα περιελάµβανε 6 ώρες θε-
ωρία (π.χ. ενηµέρωση για την ιππασία, διαπί-
στωση /αντιµετώπιση ατοµικών προβληµά-
των) και 6 ώρες πράξη (π.χ. γνωριµία µε το ά-
λογο, ιπποθεραπεία, επανατροφοδότηση µε
βίντεο). Η πράξη έγινε σε δύο οµάδες των έξι
ατόµων και κάθε άτοµο ανέβηκε στο άλογο
συνολικά δύο φορές. Χρησιµοποιήθηκαν όλα
τα απαραίτητα βοηθητικά µέσα και οι τεχνι-

κές στήριξης κατά περίπτωση. Η παρέµβαση
κάλυψε συνολικά ένα χρονικό διάστηµα τεσ-
σάρων εβδοµάδων.

Στατιστική ανάλυση

Για τον υπολογισµό των απαντήσεων στην
ανοιχτή ερώτηση αξιοποιήθηκε η δυνατότητα
του στατιστικού προγράµµατος SPSS (έκδοση
10.0) για την ανάλυση πολλαπλών απαντήσε-
ων (Multiple Response). Ο στατιστικός έλεγ-
χος των επιδράσεων της παρέµβασης έγινε µε
µια ανάλυση της συνδιακύµανσης µε επανα-
λαµβανόµενες µετρήσεις και µε δύο παράγο-
ντες (οµάδα και φύλο). Οι συνδιακυµαινόµε-
νες µεταβλητές ήταν η ηλικία, η νοητική ικα-
νότητα και η βαρύτητα της αναπηρίας. Έτσι,
«ουδετεροποιήθηκαν» οι επιδράσεις αυτών
των µεταβλητών στα αποτελέσµατα της πα-
ρέµβασης, επειδή λαµβάνουν διαφορετικές τι-
µές στις δύο οµάδες και στα δύο φύλα (Bortz
J. & Döring N. 2002). Επίσης, χρησιµοποιήθη-
κε και η πολυµεταβλητή ανάλυση της συνδια-
κύµανσης επί των τελικών µετρήσεων εντάσ-
σοντας τις πρώτες µετρήσεις ως επιπλέον
συνδιακυµαινόµενες µεταβλητές. Για τον στα-
τιστικό έλεγχο των υποθέσεων σε παρεµβά-
σεις και ιδιαίτερα σε µικρά δείγµατα χρησι-
µοποιείται εκτός από το επίπεδο σηµαντικό-
τητας (p) και το µέγεθος επίδρασης (ε).

Αποτελέσµατα

Στην ερώτηση, «τι θα εµπόδιζε την τακτική
συµµετοχή σου στην θεραπευτική ιππασία»,
εννέα άτοµα (32,1%) δεν έδωσαν καµία απο-
λύτως απάντηση. Οι απαντήσεις των υπόλοι-
πων δίνονται από το γράφηµα 2. 
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Σύµφωνα µε αυτές η κινητική αναπηρία
(23%), η έλλειψη συνοδού (22%) και ο φόβος
τραυµατισµού (19%) είναι τα τρία εµπόδια µε
την µεγαλύτερη συχνότητα. Ακολουθεί η αυ-
τοεκτίµηση της ικανότητας και η παρακίνηση
(11%). Οι κατηγορίες που προέκυψαν µπο-
ρούν να αθροιστούν σύµφωνα µε τη σύγχρονη
θεωρία της αναπηρίας και της ταυτότητας
που αναπτύχθηκε παραπάνω. Έτσι, προκύ-
πτουν τα παρακάτω ποσοστά: Εµπειρία της
αναπηρίας /ικανότητας (1.+2.=34%), φόβος
/ανασφάλεια (3.+4.=24%), υπόστήριξη /πόροι
(5.+6.+7.=32%) και απόσταση /χρόνος
(8.+9.=10%). 

Οι τιµές των µεταβλητών και τα αποτελέ-
σµατα των συγκρίσεων παρουσιάζονται στον
πίνακα 1. Αν και οι ερευνητικές οµάδες δε
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους στα βασι-
κά ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναπηρίας
τους (π.χ.. µορφή, τοπογραφία), καταγράφε-
ται µια µεγάλη διαφορά στη βαρύτητα της α-
ναπηρίας. Σύµφωνα µε αυτήν τα άτοµα της

πειραµατικής οµάδας παρουσιάζουν µια κα-
λύτερη κινητική κατάσταση από ότι εκείνα
της οµάδας ελέγχου (F1;24=4.546, p<.05).
Αντιθέτως, στη νοητική κατάσταση ανιχνεύ-
θηκε µια σηµαντική διαφορά υπέρ της οµάδας
ελέγχου (F1;24=4.904, p<.05). Οι διαφορετι-
κές προϋποθέσεις των οµάδων δικαιολογούν
τη χρήση της ανάλυσης της συνδιακύµανσης. 

Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης διαγρά-
φηκε µια διαφορετική εξέλιξη των ερευνητι-
κών οµάδων στις εξαρτηµένες µεταβλητές.
Συγκεκριµένα, οι προσδοκίες τραυµατισµού
από την ιππασία µειώθηκαν σηµαντικά στην
πειραµατική οµάδα σε σύγκριση µε την οµάδα
ελέγχου (F1;21=24.573; p<.001). Στην ανάπτυ-
ξη των κοινωνικών και συναισθηµατικών
προσδοκιών παρατηρήθηκε µια ανάλογη εικό-
να, όπου τα άτοµα της πειραµατικής οµάδας
εξέφρασαν µία ολοένα θετικότερη άποψη για
την ιππασία στην πορεία της παρέµβασης
(F1;21=4.320; p<.05).
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Γράφηµα 2: Τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια του δείγµατος για την ιππασία (Ν=28).

Aντιλαµβανόµενα εµπόδια για την θεραπευτική ιππασία

Κινητική Ιππασία

Φόβος από το άλογο

Ικανότητα/Παρακίνηση Φόβος τραυµατισµού

Έλλειψη χρόνου

Οικογενειακή υποστήριξηΈλλειψη συνοδού

Απόσταση από το χώροΧρηµατοδότηση
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Τιµές των ερευνητικών οµάδων

Μεταβλητές Μέτρηση Πειραµατική Οµάδα Οµάδα Ελέγχου Σύγκριση
µ.ό. στ.α. n µ.ό. στ.α. n F, Sig.

Ηλικία 1η 27.50 4.82 12 29.63 5.28 16

Νοητική
∆υσκολία 1η 1.33 .49 12 .75 .77 16 4.904**

Βαρύτητα
Αναπηρίας 1η 1.31 1.20 12 2.49 1.49 16 4.546**

Προσδοκίες 
Υγείας1 1η 2.33 1.16 12 2.81 1.05 16

2η 3.08 .90 12 2.75 1.00 16

Προσδοκίες
Τραυµατισµού2 1η 3.17 .94 12 2.94 .93 16 24.573**

2η 1.42 .79 12 3.00 1.03 16

Κοιν. & Συν. 
Προσδοκίες3 1η 3.12 .53 12 3.16 .66 16 4.320**

2η 3.42 .54 12 3.04 .62 16

Πίνακας 1: Οι τιµές µεταβλητών για κάθε ερευνητική οµάδα και µέτρηση.

Πίνακας 2: Επεξήγηση Συµβόλων

Επεξηγήσεις:

(µ.ό.) Μέσος όρος (*) Επίπεδο σηµαντικότητας: 0.05
(στ.α.) Σταθερή απόκλιση (**)  Επίπεδο σηµαντικότητας: 0.01
(n) Μέγεθος οµάδας (1) Ερώτηση 3 (βλ. γράφηµα 3)
(F) Τιµή του F-Test (2) Ερώτηση 4 (βλ. γράφηµα 3)
(Sig.) Επίπεδο σηµαντικότητας (3) Ερωτήσεις 1-2, 5-10 (βλ. γράφηµα 3)
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Γράφηµα 3: Οι µεταβολές των οµάδων σε κάθε ερώτηση (τελική – αρχική τιµή).

«Αν κάνω τακτικά ιππασία, τότε …»

1. Θα βελτιώσω την φυσική µου κατάσταση. 6. Θα κάνω κάτι όµορφο µαζί µε άλλους.

2. Θα αποκτήσω ωραίο σώµα. 7. Θα ξεφύγω από τα προβλήµατά µου.

3. ∆εν θα αρρωσταίνω τόσο εύκολα. 8. Θα εκτονωθώ σωµατικά και ψυχικά.

4. Θα υπάρχει κίνδυνος να τραυµατιστώ. 9. Θα αναπτύξω τις ικανότητές µου.

5. Θα ξεπεράσω την βαρεµάρα µου. 10. Θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση.

Πίνακας 3. Αναφέρεται το περιεχόµενο των ερωτήσεων



Περιεχόµενο ερωτήσεων:

Με την πολυµεταβλητή ανάλυση της συνδια-
κύµανσης επαληθεύθηκαν οι θετικές επιδρά-
σεις της παρέµβασης για το σύνολο των πα-
ραπάνω µεταβλητών (Wilks_ λ=.365,
F3;16=9.290; p<.001). Όλα τα παραπάνω στα-
τιστικά αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν ένα
µεγάλο µέγεθος επίδρασης.

Στο γράφηµα 3 δίνονται οι µεταβολές των
οµάδων για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Θετικές
τιµές σηµαίνουν µία αύξηση των προσδοκιών
για την ιππασία προς την επιθυµητή κατεύ-
θυνση, ενώ αρνητικές τιµές σηµατοδοτούν
µείωση των µέσων όρων. Εκτός από την τέ-
ταρτη ερώτηση (Προσδοκίες τραυµατισµού), η
οποία συζητήθηκε ήδη, σηµειώθηκε στην έκτη
ερώτηση (Προσδοκίες για κοινωνική επαφή)
µια ανοδική τάση στην πειραµατική οµάδα.
Παρά το σχετικά µεγάλο ποσοστό στατιστι-
κού σφάλµατος συνοδεύεται από ένα µεσαίο
µέγεθος επίδρασης (F1;21=3.347; p<.10). Τέ-
λος, παρατηρήθηκε µια σηµαντική άνοδος
των προσδοκιών για σωµατική και ψυχική ε-
κτόνωση στην πειραµατική οµάδα, η οποία
σχετίζεται µε ένα µεγάλο µέγεθος επίδρασης
(F1;21=5.905; p<.025). Σε όλες τις αναλύσεις
ο ρόλος του φύλου των ατόµων ήταν στατι-
στικά αµελητέος.

Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην πα-
ρακίνηση ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
για τη συµµετοχή τους στην ιππασία. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν µια ανοικτή ε-
ρώτηση για τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια
(ποιοτική προσέγγιση) και δέκα κλειστές ερω-
τήσεις για τις προσδοκίες από την ιππασία
(ποσοτική προσέγγιση). Από τις απαντήσεις
στην ανοικτή ερώτηση προέκυψε ότι το ένα
τρίτο των ερωτηθέντων δεν ονόµασε κανένα
εµπόδιο για την τακτική συµµετοχή στην ιπ-
πασία. Αυτό εγείρει ερωτήµατα για την ρεαλι-
στική εκτίµηση των δυνατοτήτων τους επειδή
είναι δεδοµένοι oι περιορισµένοι πόροι τους

(Brown M, Gordon W.A. & Ragnarsson K.
1987). Σε αυτή την εξήγηση συµβάλλει και το
γεγονός ότι µετά το τέλος του προγράµµατος
και παρά το έκδηλο ενδιαφέρον των ατόµων
κανένα από αυτά δεν συνέχισε την ιππασία. 

Πράγµατι, σύµφωνα µε τα αντιλαµβανόµε-
να εµπόδια που καταγράφηκαν η κοινωνική
υποστήριξη και οι λοιποί πόροι συνιστούν
ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό (32%). Η αυτοε-
κτίµηση της αναπηρίας και της ικανότητας
καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό (34%)
καταδεικνύοντας την «επέκταση» της κινητι-
κής δυσλειτουργίας στην ατοµική δραστηριό-
τητα και στην κοινωνική συµµετοχή (WHO
2002, Βαρσάµης Π, Κίτσιος Α, et al 2001). Τέ-
λος, επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή µας ότι το άλο-
γο αποτελεί µια ιδιαίτερη συνθήκη για τα ά-
τοµα καθώς συνδέεται µε ένα µεγάλο ποσο-
στό φόβου και ανασφάλειας (24%). 

Από την ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων
προέκυψε µια διαφορετική ανάπτυξη των
προσδοκιών στις δύο οµάδες. Η αποτελεσµα-
τικότητα της παρέµβασης εντοπίστηκε στη
µείωση των προσδοκιών τραυµατισµού και
στην ταυτόχρονη αύξηση των κοινωνικών
/συναισθηµατικών προσδοκιών της πειραµα-
τικής οµάδας. Ενώ µε την πρώτη περίπτωση
καταπολεµήθηκε το στοιχείο της ανασφάλει-
ας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοήθηκε ένας
σηµαντικός παράγοντας συµµετοχής σε αθλη-
τικές δραστηριότητες. Έτσι, άλλαξε η σχέση
µεταξύ µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων
συµµετοχής. Το φύλο δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρό-
λο στην αποτελεσµατικότητα του προγράµµα-
τος. Αυτό σηµαίνει την ισότιµη εµπλοκή αγο-
ριών και κοριτσιών χωρίς να ζηµιώνεται η
παρακίνησή τους.

Συµπερασµατικά, από την παρούσα έρευνα
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα σχεδιασµού και
υλοποίησης ειδικών βιωµατικών προγραµµά-
των για τη συµµετοχή σε άγνωστες δραστη-
ριότητες, όπως η ιππασία. Τα άτοµα του δείγ-
µατος έδειξαν ότι χρειάζονται παιδαγωγική
παρέµβαση για να ξεπεραστεί η ανασφάλειά
τους και να µεγιστοποιηθεί η παρακίνησή
τους. Εποµένως, είναι θεµιτό να συµµετέχουν
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αρχικά σε όλες τις µορφές της θεραπευτικής
ιππασίας πριν ασχοληθούν µε την ιππασία,
ως άθληµα, την κατάλληλη φυσική και ψυχο-
λογική προετοιµασία τους. Εκτός των άλλων,
υπογραµµίζεται ότι η οµαδική δουλειά των
ειδικευµένων επαγγελµατιών και επιστηµό-
νων συνεισέφερε στην αναγνώριση και στην
κατάλληλη αντιµετώπιση των ατοµικών δυ-
σκολιών. 

Ωστόσο, για να ευοδώσουν µακροχρόνια τέ-
τοιου είδους προσπάθειες είναι απαραίτητη η
συµβολή εθελοντών ή επαγγελµατιών συνο-
δών και η στήριξη από την οικογένεια. Οι γο-
νείς των νέων µε αναπηρίες είναι και αυτοί ε-
ξυπηρετούµενοι ή «πελάτες» (clients), καθώς
στις πιο πολλές περιπτώσεις αποφασίζουν
για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παι-
διού τους. Εποµένως, για την επίτευξη ευρύ-
τερων αποτελεσµάτων χρειάζεται συστηµατι-
κή δουλειά µε τους γονείς (Zwicker-Pelzer R.
2000) και εντατική διάδοση των αποτελεσµά-
των προς τους ενδιαφερόµενους φορείς
(Gieß-Stüber P. 2000).

Abstract

Motivating individuals with physical dis-

abilities to participate in riding

Kitsios A., Megrelis A., Abatzidis G.

In line with contemporary theories disability
and therapeutic riding, a motivational pro-
gramme for promoting the participation of
persons with physical disabilities in riding was
designed. Four criteria were applied to select
the sample of twenty eight (28) male and fe-
male subjects with a mean age of 28.7 (± 5.1)
years. A control group design was used. Aside
basic characteristics of the subjects were meas-
ured the perceived barriers and the expecta-
tions from riding. According to the results, as
major difficulties were reported the disability,
fear of getting injured and the absence of
helpers. The intervention effects showed in the

reduction of injury fear as well as in the in-
crease of expectations for social communica-
tion and emotional relaxation. The sex of the
subjects did not play a significant role overall.
The findings do support the usefulness of such
programmes, but a more expanded work is
needed to achieve the crucial assent of parents
and institutions.

Key words: Physical disability, infantile cere-
bral palsy, therapeutic riding, motivation, ac-
tivity, participation, selfefficacy, intervention,
rehabilitation, World Health Organization.
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