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Περίληψη 

 Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον των ατόμων που εμπλέκονται στους τομείς της έρευνας, της 

αντιμετώπισης και της αποκατάστασης των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και με 

άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Η εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού με 

την ταυτόχρονη παροχή επαρκών ευκαιριών για άσκηση του αυτοπροσδιορισμού στα 

άτομα με κινητική αναπηρία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του σχολείου, σε θετικότερα 

αποτελέσματα κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στην προώθηση της 

ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητική αναπηρία. Στην Ελλάδα ο 

αυτοπροσδιορισμός ως έννοια δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένος. 

  

Tα παιδιά με κινητικές αναπηρίες, αποτελούν μια ετερογενή ομάδα όσον αφορά στην 

επαγγελματική και κοινωνική τους αποκατάσταση. Υπάρχουν πολλές διαφορές 

μεταξύ τους που εξαρτώνται από το είδος και το βαθμό των διαταραχών αλλά και από 

πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η οικογένεια, η έγκαιρη διάγνωση και 

αντιμετώπιση, το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον κ.ά. Πολλά παιδιά μπορούν να 

προσαρμοστούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμα κι αν έχουν σοβαρούς 

κινητικούς περιορισμούς, ενώ άλλα χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια. Ως ενήλικες, 

κάποια απ' αυτά μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά και οικογενειακά, ενώ 

άλλα παραμένουν στο σπίτι χωρίς καμία ασχολία. Για να μπορέσουν να ενταχθούν 

ευκολότερα μέσα στην κοινωνία πρέπει να αποκτήσουν με την κατάλληλη 

εκπαίδευση δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού, μετέχοντας έτσι σαν ισότιμα μέλη στην 

διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησής τους. 
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Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια για τη διερεύνηση του 

αυτοπροσδιορισμού και της ανάπτυξης των επιμέρους ικανοτήτων που τον 

απαρτίζουν, καθώς και τη σχέση τους με τα δίκτυα κοινωνικής στήριξης των ατόμων 

με κινητική αναπηρία στον Ελληνικό χώρο. Οι κινητικές αναπηρίες είναι μια 

κατηγορία που έχει μελετηθεί λιγότερο από τις άλλες και τα άτομα με κινητικές 

αναπηρίες  είναι μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια. Εξετάζεται 

λοιπόν το επίπεδο των ικανοτήτων αυτοπροσδιορισμού τους και η σχέση του  με το 

μέγεθος της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης που λαμβάνουν από το 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στον ορισμό, την ταξινόμηση και την 

αιτιολογία των κινητικών αναπηριών καθώς και στα χαρακτηριστικά των ατόμων με 

κινητικές αναπηρίες. Έμφαση δίνεται στην έννοια του αυτοπροσδιορισμού, γίνεται 

μια εκτενής αναφορά στις εκφάνσεις του, και στα ερευνητικά δεδομένα που 

υπάρχουν για τον αυτοπροσδιορισμό στα άτομα με κινητική αναπηρία, καθώς  και  

την ομαλή μετάβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στην ενηλικίωση. Στη 

συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα και στα χαρακτηριστικά που τα 

απαρτίζουν και αναφέρονται εκτενώς τα ερευνητικά δίκτυα που αφορούν τα παιδιά 

με αναπηρία. Αναλύεται επίσης εκτενώς η έννοια της κοινωνικής στήριξης, η στήριξη 

στις οικογένειες ατόμων με κινητική αναπηρία, και τα ερευνητικά δεδομένα που 

φανερώνουν τη σχέση μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και της κοινωνικής στήριξης 

στην ευζωία των έφηβων και νεαρών ενήλικων με κινητική αναπηρία.  

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο ερευνητικό κομμάτι, περιγράφονται οι 

συμμετέχοντες, τα εργαλεία και οι στόχοι που τέθηκαν. Επίσης, αναλύονται τα 

αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο με τα 

συμπεράσματα της έρευνας και η εργασία ολοκληρώνεται με το παράρτημα, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία αξιολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

1.1. Μοντέλα αντίληψης της αναπηρίας 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 μεσουρανούσε το ιατρικό μοντέλο που 

επικεντρώνονταν στις δυσκολίες και την ανεπάρκεια του ατόμου. Το ιατρικό-ατομικό 

μοντέλο της αναπηρίας αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών, αντιλήψεων και 

χειρισμών των θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα από τη σκοπιά της 

παθολογίας και της ελαττωματολογίας (Oliver, 1996). Η θεώρηση αυτή επικεντρώνει 

στο «ελαττωματικό-προβληματικό» σώμα ή μυαλό του ατόμου (Barnes και Mercer, 

2004) και ήταν για πολλά χρόνια κυρίαρχη και αποδεκτή από τους ακαδημαϊκούς και 

από αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική και την παροχή υπηρεσιών. 

Οι συνιστώσες του μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

 

 Ο ιατρικός-επιστημονικός λόγος της αναπηρίας 

 Φιλανθρωπία 

 Κοινωνική πολιτική-υπηρεσίες φροντίδας 

 Απουσία ρυθμίσεων του κράτους για την κοινωνική ένταξη 

 Ατομικές προκαταλήψεις 

 Πρακτικές διαχωρισμού στην εκπαίδευση 

 

Η ιατρική θεώρηση αντιμετωπίζει την αναπηρία αμιγώς ως κλινικό-ατομικό 

πρόβλημα (Πολυχρονοπούλου, 2003). Με βάση την οπτική αυτή, για τους 

περιορισμούς της κατάστασης του ατόμου ευθύνεται αποκλειστικά η δυσλειτουργία 

του οργανισμού. Συνεπώς, οι όποιες παρεμβάσεις για την άρση των περιορισμών 

μπορούν να γίνουν μόνο σε ατομικό επίπεδο. Η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί 

επιστημονικά από την παραδοσιακή ιατρική προσέγγιση. Η ιατρική προσέγγιση της 

αναπηρίας μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της αναπηρίας 

που ονομάζεται ατομικό μοντέλο (Oliver, 1996).  

 

Αυτό αντικαταστάθηκε από το κοινωνικό μοντέλο, όπου η αναπηρία γίνεται μέσα 

στα πλαίσια οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θέτει όρια στις επιλογές των ατόμων 

με αναπηρία όσον αφoρά στη συμμέτοχη τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Η  

αναπηρία είναι ένα κοινωνικό παρά ένα ατομικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με 
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κοινωνικές πολιτικές που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές (Oliver 1981, oπως αναφέρεται σε Barnes, 2001). Το κοινωνικό 

μοντέλο της αναπηρίας προτάσσει μια εναλλακτική θεώρηση της αναπηρίας: Αντί η 

αναπηρία να θεωρείται ένα τραγικό γεγονός που έτυχε σε κάποιο δύστυχο άτομο 

καταστρέφοντάς του τη ζωή,  πρέπει να θεωρείται  ως μια περίπτωση στην οποία 

υπάρχει έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της στέρησης βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ως μια μορφή κοινωνικής αδικίας η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Αυτό σημαίνει πως ενώ η κοινωνία παρέχει στους μη ανάπηρους το περιθώριο να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οι ανάπηροι στερούνται αυτά τα δικαιώματα από την 

ίδια την κοινωνία (Oliver, 1996). Το βιοκοινωνικό μοντέλο δεν είναι άρνηση των 

λειτουργικών περιορισμών που σχετίζονται με την αναπηρία, σωματική, 

αισθητηριακή ή πνευματική. Είναι μια αναγνώριση ότι οι ζωές των ανθρώπων με 

αναπηρίες μπορούν να αλλάξουν μέσα από την ανάπτυξη της ανάλογης κουλτούρας 

για να καταλήξουμε σε μια πλήρως συμπεριληπτική κοινωνία.(Barnes, 2001). Tο 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο αναγνωρίζει ότι οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί 

παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη νόσο, στην ασθένεια και στην υγεία.  

Το ίδιο το όνομά του «βιοψυχοκοινωνικό»,  τονίζει το γεγονός ότι τόσο οι βιολογικοί 

όσο και οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες είναι  ουσιαστικοί συντελεστές 

της υγείας. Εδώ η αναπηρία εξαρτάται από το φυσικό και το ψυχοκοινωνικό 

περιβάλλον,  το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. Έτσι η υγεία αντιμετωπίζεται 

ολοκληρωτικά τόσο σε σωματικό όσο και σε διανοητικό και συναισθηματικό επίπεδο, 

ενώ η αρρώστια ή η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως μια ύπαρξη ανισορροπίας η 

οποία δεν οφείλεται μόνο σε μια συγκεκριμένη αιτία αλλά σε ένα σύνολο οργανικών,  

ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και επηρεάζουν το άτομο.                                                           

  

Πίνακας 1 

Τα σημεία κλειδιά που διαφοροποιούν τα δυο μοντέλα   

Ιατρικό μοντέλο Κοινωνικό μοντέλο 

Συστήματα και εγκαταστάσεις Κοινότητα και σχέσεις 

Προσανατολισμός στις ελλείψεις  Προσανατολισμός στα δυνατά σημεία 

Καθοδήγηση από την αυθεντία      Καθοδήγηση από τον πελάτη 

Προσανατολισμός στην  υπηρεσία   Προσανατολισμός στην στήριξη 

Σχεδιασμός ομαδικού προγράμματος              Εξατομικευμένης παρέμβαση 

Θεραπεύω το άτομο     Προσανατολισμός στο άτομο μέσα στην 

κοινωνία 

Παθητικότητα Ενεργητικότητα 
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Μηδέν σχεδιασμός                             Σχεδιασμός με όραμα 

Έλεγχος από επαγγελματίες Έλεγχος από τον πελάτη 

Θεωρία της προσωπικής τραγωδίας Θεωρία της κοινωνικής καταπίεσης 

Προσωπικό πρόβλημα Κοινωνικό πρόβλημα 

Ιατρικοποίηση Αυτοεξυπηρέτηση 

Ειδίκευση  Εμπειρία 

Ατομική ταυτότητα  Συλλογική ταυτότητα 

Φροντίδα  Δικαιώματα 

Προσαρμογή Επιβεβαίωση 

Ατομική προσαρμογή Κοινωνική αλλαγή 

 

 

 

Έτσι, οι ικανότητες των ατόμων καθώς και τα όρια που τίθενται, σχετίζονται με την 

κοινωνική οργάνωση και όχι με την ίδια την αναπηρία (Guthrie, 2001). Είναι 

επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να δίνονται ευκαιρίες, ώστε να μεγιστοποιηθούν η 

ανάπτυξη και οι ικανότητες για να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας και να 

κατακτήσουν την ανεξαρτησία (Sammon,2001). Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί κατά 

των διακρίσεων και προάγει την ανεξαρτησία και την ισότητα (Norfolk county 

council, 2006). 

 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η αναπηρία αποτελεί περισσότερο κοινωνικό ζήτημα και όχι 

ατομικό (Oliver, 1990, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη 2004) και γι’ αυτό το 

λόγο θα πρέπει η ίδια η κοινωνία να κατανοήσει ότι τα περισσότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά και γενικότερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες προέρχονται 

από την ίδια την κοινωνική οργάνωση και τις αλληλεπιδράσεις που αυτή ορίζει. 

(Marks, 1999, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη 2004).  Τόσο η κοινωνία όσο και 

το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να δημιουργήσουν ή και να συντηρήσουν 

ελλείμματα, κατηγοριοποιήσεις και στερεότυπα που ενισχύουν το «μύθο» της 

μειονεξίας (Χριστοφοράκη,2004).  

 

 

1.2 Ορισμοί κινητικής αναπηρίας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.) ορίζει ως βλάβη (impairment) «την 

οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία στην ψυχολογική, σωματική ή ανατομική δομή ή 

λειτουργία». Όταν αυτή η απώλεια ή η ανωμαλία καταλήγει σε αδυναμία να εκτελέσει 

κάποιος μια δραστηριότητα με τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός για όλους τους 

ανθρώπους, τότε αυτή η δυσκολία αποτελεί πρόβλημα (disability) (π.χ. προβλήματα 
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στην επικοινωνία, στην ακοή, στην κίνηση ή στο χειρισμό αντικειμένων). Η αναπηρία 

(handicap) είναι το αποτέλεσμα της βλάβης ή του προβλήματος, όταν το άτομο 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στο φυσιολογικό του ρόλο. Σύμφωνα με αυτούς τους 

ορισμούς, μια αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόμου αλλά είναι μία 

περιγραφή της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον (W.H.O. 1980). Για παράδειγμα, 

ένα άτομο που γεννιέται χωρίς τα άνω άκρα (η βλάβη) ενδεχομένως να μην μπορεί να 

γράψει ή να αυτοεξυπηρετηθεί με τρόπο κανονικό (πρόβλημα). Εάν αυτό το άτομο 

δεν συμμετέχει στο σχολείο ή στην εργασία λόγω της δυσκολίας και του 

προβλήματος, τότε αυτό είναι αναπηρία. Παρόλη τη δυσκολία, το άτομο αυτό μπορεί 

να είναι ικανό να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα πόδια 

ή το στόμα του ή χρησιμοποιώντας τεχνητά μέλη, προκειμένου να ξεπεράσει τις 

συνθήκες αναπηρίας ( Γεροδιάκομος, 2004). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

δεν έχει διατυπωθεί ένας ευρέος αποδεκτός ορισμός για την κινητική αναπηρία. 

Γενικότερα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:   

 

 Η πρώτη είναι η προσέγγιση της υγείας, που επικεντρώνεται στις συνθήκες και 

στους περιορισμούς που περιορίζουν τη φυσιολογική λειτουργία (Davies και 

Dipner, 1992 όπως αναφέρεται σε Ellsum και Pedersen, 2005). Σύμφωνα με 

αυτόν τον ορισμό, οι Stone και Collea (1996) ορίζουν την κινητική αναπηρία ως 

σωματική δυσλειτουργία που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με την Disability 

Discrimination Act 1992 (Cwlth, όπως αναφέρεται σε  Ellsum, και  Pedersen, 

2005) η αναπηρία ορίζεται  σε σχέση με το άτομο με ολική ή μερική απώλεια των 

σωματικών του λειτουργιών.  

 

 Η δεύτερη προσέγγιση, η λεγόμενη βιοκοινωνική, διατυπώθηκε από την ICF 

(Ιnternational Classification of Functioning). Σύμφωνα με αυτήν, η αναπηρία 

αποτελείται από 3 διαστάσεις: τη σωματική βλάβη (impairment), που αναφέρεται 

στην απώλεια μιας δομής του σώματος, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη 

δεύτερη διάσταση που είναι ο περιορισμός της ατομικής δραστηριότητας 

(activity). Η τρίτη διάσταση είναι ο περιορισμός στη συμμετοχή στην κοινωνία 

(participation) και αναφέρεται στη φύση και την έκταση της συμμετοχής του 

ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις που έχουν σχέση με δραστηριότητες και 



 11 

άλλους παράγοντες (Barnes and Mercer, 2004). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση 

αναγνωρίζει πως η συμμετοχή είναι το αποτέλεσμα ανάμεσα στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου και στα κοινωνικά και φυσικά περιβάλλοντα. Ενώ 

ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στη θεώρηση της  αναπηρίας, 

εντούτοις δεν το πράττει στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης, αλλά εστιάζει στις 

ατομικές συνθήκες ζωής του ατόμου. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της IDEA (ERIC Digest E560), «η κινητική/ορθοπεδική 

αναπηρία είναι οποιαδήποτε σωματική αναπηρία που επηρεάζει αρνητικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία». Ο όρος περιλαμβάνει τους ακρωτηριασμούς, την έλλειψη 

ενός μέλους του σώματος, την εγκεφαλική παράλυση, την πολιομυελίτιδα, και τη 

φυματίωση οστών. Ο πληρέστερος ορισμός που αποδίδει την έννοια της κίνησης 

κατά την άποψη των Σπετσιώτη και Σταθόπουλου (2003), την ορίζει ως «τον τρόπο 

με τον οποίο ζούμε και εκφράζουμε την παρουσία μας στον κόσμο με το σώμα μας». 

Η κίνηση οργανώνεται από πολλά συστήματα του οργανισμού (νευρικό, μυϊκό, 

οστικό), τα οποία συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη Φελούκα 

(2008) η κινητική αναπηρία είναι όρος ευρύς και περιλαμβάνει μειονεξίες, που 

προέρχονται από νευρολογικές δυσλειτουργίες (εγκεφαλική παράλυση, δισχιδή ράχη, 

επιληψία κ.ά.) ή μυοσκελετικά προβλήματα (μυϊκές δυστροφίες, πολιομυελίτιδα, 

νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.ά.). «Οποιαδήποτε αλλοίωση της κίνησης, είτε 

λόγω απώλειας είτε λόγω περιορισμού κατόπιν βλάβης, ορίζεται ως «κινητική 

αναπηρία» και μπορεί να έχει συνέπειες στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

του ατόμου, όπως είναι η αυτοφροντίδα, η μάθηση, η επαγγελματική απασχόληση, η 

ψυχαγωγία, οι κοινωνικές συναναστροφές και η ανεξαρτητοποίηση» (Wilson-Jones, 

Morgan, Shelton, και Thorogood, 2007, όπως αναφέρεται σε Πολεμικού, 2010). 

Κινητικές αναπηρίες λέγονται οι αναπηρίες που αφορούν τη  µείωση ή κατάργηση 

της κινητικότητας διαφόρων  µελών του σώµατος όπως συµβαίνει στις παραπληγίες,  

τετραπληγίες, ακρωτηριασµούς, ρευµατοειδή αρθρίτιδα κτλ (Κουκλογιάννη – 

∆ορζιώτου, 1992, όπως αναφέρεται σε Kουτσούπη, Μοσχονησιωτη, 2002). 

 

Τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες αποτελούν  ένα ετερογενές σύνολο ως προς την 

αιτιολογία της  κινητικής διαταραχής που παρουσιάζουν.  Συγκεκριμένα, οι 

διαταραχές που παρουσιάζουν μπορεί να οφείλονται σε βλάβες του  κεντρικού 
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νευρικού συστήματος, σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος ή σε χρόνιες 

παθήσεις (Σπετσιώτης–Σταθόπουλος, 2003, Πολυχρονοπούλου, 2003). 

 

 

1.3 Ταξινόμηση και αιτιολογία των κινητικών αναπηριών 

Ο άνθρωπος µε τη γέννησή του αρχίζει να οργανώνει την κίνησή του η οποία στην 

αρχή καθορίζεται από τα αρχέγονα αντανακλαστικά. Σταδιακά αναπτύσσονται 

αυτόµατοι µηχανισµοί που αποτελούν το υπόβαθρο για κάθε κινητική 

δραστηριότητα. Ο κινητικός μηχανισμός περιλαμβάνει το πυραμιδικό σύστημα, το 

σύστημα του περιφερικού κινητικού νευρώνα και το εξωπυραμυδικό. Με αυτούς τους 

μηχανισμούς γίνονται οι εκούσιες κινήσεις (Αγγελοπούλου - Σακαντάμη, 2004). Ο 

κινητικός έλεγχος διαταράσσεται λόγο της νευρολογικής βλάβης (Κουτσούκη, 2008). 

 Η φυσιολογική λειτουργία των παραπάνω συστημάτων προϋποθέτει την ύπαρξη 

φυσιολογικού  µυϊκού τόνου. Σε περιπτώσεις βλάβης του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος  (Κ.Ν.Σ.)  συναντώνται διαταραχές του  µυϊκού τόνου οι 

οποίες επηρεάζουν τους  μηχανισμούς αναπροσαρμογής της στάσης και 

το συντονισμό των κινήσεων. Προκαλούν ανάλογα με την έδρα και την έκταση της 

βλάβης ημιπληγία, τετραπληγία ή  παραπληγία. Παρατηρείται ατροφία των μυών, 

που συνοδεύεται από υπερτονία, αύξηση των τενόντων αντανακλαστικών και σημείο 

Babinski (Αγγελοπούλου - Σακαντάμη, 2004). 

 

«Οι κινητικές βλάβες, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη μορφή βλάβης, 

παρουσιάζουν πολυμορφία,  τόσο ως προς την αιτιολογία τους όσο και ως προς τις 

μορφές εκδήλωσης τους.  Είναι δυνατό να είναι μόνιμες ή προσωρινές, και κάποιες 

φορές δημιουργούν ελάχιστα προβλήματα στη ζωή του ανθρώπου, ενώ κάποιες άλλες 

απαιτείται μακρόχρονη διαδικασία αποκατάστασης για να μπορέσει το άτομο με 

αναπηρία να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο και να ζήσει μέσα σ’  ένα κόσμο που 

κατά κανόνα είναι φτιαγμένος για το μέσο όρο του πληθυσμού» (Δημητρόπουλος, 

2000).  

 

Συγκεκριμένα οι κινητικές αναπηρίες ταξινομούνται σε : 

Α) Κινητικές αναπηρίες που προέρχονται από βλάβη του κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος, όπως, εγκεφαλική παράλυση, δισχιδής ράχη, επιληψία και σύνδρομο 

υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής.  



 13 

Β) Κινητικές αναπηρίες που προέρχονται από βλάβη ορθοπεδικής φύσης, όπως 

περιστατικά έλλειψης ή ατελούς σχηματισμού μελών του σώματος ή βλάβες που 

παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της ζωής εξ’ αιτίας κάποιας νόσου 

(πολιομυελίτιδα) ή κάποιου ατυχήματος. 

Γ) Παραμορφώσεις και δυσμορφίες, όπως οι συγγενείς καταστάσεις λαγωχειλία 

και λυκόστομα, ή παραμόρφωση και δυσμορφία από έγκαυμα ή ατύχημα 

(Κουτσούκη,2008). 

 

Οι κινητικές αναπηρίες και οι παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

κινητική αναπηρία  είναι εμφανείς κατά τη γέννηση η εμφανίζονται αργότερα. 

δυσχεραίνοντας ανάλογα με το βαθμό και τη σοβαρότητα της αναπηρίας, τις 

καθημερινές δραστηριότητες του. Έχουμε λοιπόν: 

 Προγεννητικές βλάβες (ποσοστό > 50%) (συγγενείς λοιμώξεις όπως έρπις, 

τοξοπλάσμωση ερυθρά κτλ, συγγενείς ανωμαλίες του Κ.Ν.Σ, όπως αγεννεσία 

μεσολόβιου, σύνδρομο Dandy- Walker, συγγενής υδροκέφαλος, 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες η προγεννητικές μαιευτικές διαταραχές και 

ενδομήτρια αγγειακά επεισόδια. ενδομήτριες λοιμώξεις (ερυθρά, σύφιλη, 

ηπατίτιδα κ.α.), ενδομήτρια ασφυξία λόγω ανοξίας, αναιμίας, παρατεταμένης 

εγκυμοσύνης κ.ά., ενδομήτρια αιμορραγία λόγω τραυματισμών, τοξιναιμίας 

κ.ά. διαταραχές μεταβολισμού της εγκύου υπερβολική ή παρατεταμένη 

έκθεσή της σε ακτινοβολία, κακή διατροφή κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ 

κ.ά. 

 Περιγεννητικές Βλάβες (10-15%) Επιπλοκές τοκετού, λοιμώξεις ΚΝΣ, 

Υπερχολεριθρινεμία, υπογλυκαιμία, τραύματα τοκετού καθυστερημένη πρώτη 

αναπνοή του νεογνού, μηχανική κρανιακή κάκωση και ενδοκρινική 

αιμορραγία του νεογνού. 

 Μεταγεννητικές βλάβες. Εγκεφαλική κάκωση, λοιμώξεις, ενδοκρανιακή 

αιμορραγία, επίκτητη εγκεφαλοπάθεια, νεογνικοί σπασμοί νεογνικός ίκτερος, 

ατυχήματα, ακτινοβολία, νεοπλάσματα, δηλητηριάσεις, ανοξία (Αγρέβη 

κ.ά.,2008). 
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Οι κυριότερες καταστάσεις που συνδέονται με κινητικές αναπηρίες είναι οι εξής: 

1) Εγκεφαλική παράλυση: Είναι μία νευρολογική διαταραχή που προκαλείται από 

βλάβες στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου. Ανάλογα με την κατανομή της 

βλάβης στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία και 

μονοπληγία. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στον μυϊκό τόνο, έλλειψη νευρομυικού 

συντονισμού και μυϊκή αδυναμία (Αγρέβη, κ.ά,2008). 

2) Δισχιδής ράχη: (spina bifida) Είναι μια εκ γενετής πάθηση, η οποία οφείλεται 

στην ατελή ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης στις πρώτες βδομάδες της εμβρυϊκής 

ζωής. Χαρακτηρίζεται από οστικές παραμορφώσεις και διαταραχές της στάσης 

(Αγγελοπουλου- Σακαντάμη,2004). 

3) Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού: Είναι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης που 

προκαλούν βλάβη στο νωτιαίο μυελό με αποτέλεσμα την απώλεια της κίνησης και 

της αίσθησης, από το σημείο βλάβης και κάτω. Ανάλογη με τη βλάβη που έχει 

υποστεί ο νωτιαίος μυελός, είναι και η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο 

τραυματισμός μπορεί να πάρει τη μορφή τετραπληγίας όπου είναι επηρεασμένα τα 

άνω και τα κάτω άκρα, ή τη μορφή παραπληγίας όπου είναι επηρεασμένα κυρίως τα 

κάτω άκρα (Βάσιος κ.ά.,2008). 

4) Εγκεφαλικές κακώσεις: Προκαλούν μερική ή ολική αναπηρία και έχουν 

σημαντική επίδραση και στον ψυχισμό του ατόμου. Χαρακτηρίζεται κυρίως από 

σπαστικότητα, επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές της αισθητικότητας και έλλειψη 

νευρομυϊκού συντονισμού (Αγγελοπούλου - Σακαντάμη, 2004). 

5) Παιδική, εφηβική αρθρίτιδα: Είναι μια κληρονομική ασθένεια που προκαλεί 

μυϊκή αδυναμία, λόγω της προοδευτικής εκφύλισης των μυϊκών ινών. 

6) Αρθρογρίπωση: Είναι και αυτή μια εκ γενετής πάθηση κατά την οποία 

προσβάλλονται οι αρθρώσεις και οφείλεται σε εκφύλιση του νωτιαίου μυελού. 

Χαρακτηρίζεται από περιορισμένη κίνηση των άκρων (Αγγελοπουλου- Σακαντάμη, 

2004). 

7) Ακρωτηριασμοί: είναι η αφαίρεση τμήματος ή μέλους του σώματος.  Προέρχεται 

από τραυματισμούς σε ατυχήματα, κακοήθεις όγκους, αγγειακές βλάβες, δυσμορφίες, 

και άλλα (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 2004). 
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1.4 Χαρακτηριστικά των ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με κινητικές αναπηρίες αναφέρονται στη σωματική, 

κοινωνικό-συναισθηματική, πνευματική και μαθησιακή τους κατάσταση και εξέλιξη  

(Σπετσιώτης – Σταθόπουλος, 2003).  

 

Σωματικά χαρακτηριστικά: Αφορούν τη γενική φυσική τους κατάσταση και έχουν 

διαμορφωθεί από το είδος και τη βαρύτητα της ασθένειας. Συνήθως υπάρχουν 

δυσκολίες στην κίνηση εξ’ αιτίας του φτωχού μυϊκού συντονισμού, της νευροψυχικής 

δυσπραγίας (από απλή αδυναμία έως παράλυση) και της απουσίας μελών του 

σώματος, καθώς και προβλήματα στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, με άμεσο 

αντίκτυπο στη σχολική εργασία και επίδοση. Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός 

(αναπηρικά αμαξίδια κ.ά.) (Φελούκα,2008). 

 

Κοινωνικό-συναισθηματικά χαρακτηριστικά: Τα παιδιά που μεγαλώνουν με 

κινητικές αναπηρίες βιώνουν εμπειρίες τέτοιες, που επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη 

διάθεσή τους όσο και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους: γίνονται 

επιθετικά, υπερκινητικά, απαθή, αδιάφορα και στερούνται την αποδοχή από τους 

συνομηλίκους τους (Πολυχρονοπούλου, 2003). Αν μάλιστα, η κινητική αναπηρία 

προέλθει μετά από ατύχημα, τραυματισμό ή ασθένεια, δημιουργείται στο άτομο ένα 

επιπρόσθετο άγχος, γιατί πρέπει να συμφιλιωθεί με τη νέα  πραγματικότητα και να 

αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τους στόχους του. Επίσης, οι ιδιαιτερότητες των 

ατόμων με κινητικές αναπηρίες που είναι αντίθετες με τα κοινωνικά πρότυπα για το 

σωματικά ωραίο, καθώς και ορισμένες ανεπιθύμητες καταστάσεις (π.χ. ακράτεια, 

σιελόρροια, δυσκολία στην επικοινωνία, μηχανικός εξοπλισμός κ.ά.) εμποδίζουν την 

ανάπτυξη θετικής εικόνας. Έτσι δυσκολεύονται να εδραιώνουν θετικές σχέσεις και 

στάσεις και αντιμετωπίζουν την απόρριψη από τους άλλους. Πρόσφατες μελέτες 

κάνουν λόγο για χαμηλή αυτοεκτίμηση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, τα οποία 

φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο από τα τυπικά-αναπτυσσόμενα παιδιά για 

θέματα όπως η κοινωνική αποδοχή, η εξωτερική τους εικόνα, και η αθλητική και 

ακαδημαϊκή τους επίδοση (Shields, Murdoch, Loy, Dodd και Taylor, 2006). 

Παρόμοια πορίσματα προκύπτουν και από έρευνες που μελετούν παράγοντες της 

ποιότητας ζωής, από τις οποίες διαφαίνεται μειωμένη αίσθηση ευεξίας στους 

πληθυσμούς αυτούς (Livingston, Rosenbaum, Russell, και Palisano, 2007, όπως 

αναφέρεται σε Πολεμικού,2010).  
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Διανοητικά χαρακτηριστικά: Η κινητική αναπηρία από μόνη της δεν συνεπάγεται 

υποχρεωτικά και νοητική υστέρηση, καθώς επηρεάζει μόνο την κινητικότητα και το 

άτομο διαθέτει όλες τις πνευματικές ικανότητες, που διαθέτουν και τα άτομα χωρίς 

κινητικές αναπηρίες.  Οι περιορισμοί και τα εμπόδια, που προβάλλονται στην 

απόκτηση και τον έλεγχο των πληροφοριών, οφείλονται στο είδος και το βαθμό των 

άλλων προβλημάτων, που  συνήθως συνοδεύουν την κινητική αναπηρία 

(Πολυχρονοπούλου,2003). 

 

Μαθησιακά χαρακτηριστικά: Οι κινητικές αναπηρίες θέτουν περιορισμούς στη 

μάθηση των παιδιών, οι οποίοι αφορούν την  ικανότητα επεξεργασίας των 

πληροφοριών, εξ’ αιτίας μιας γενικής νοητικής καθυστέρησης που παρουσιάζουν, τη 

δυσκολία να δεχτούν πληροφορίες μέσω των αισθήσεων και το επίπεδο και τη φύση 

των διαπροσωπικών σχέσεων και των περιβαλλοντικών επιδράσεων.  

 

Οι κινητικές αναπηρίες επηρεάζουν επίσης και την επικοινωνία, το λόγο, 

δημιουργώντας προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου. Δυσκολίες στις 

περιοχές και τις λειτουργίες, που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του λόγου, 

περιορίζουν την ικανότητα του ατόμου να παράγει ή να μιμείται ήχους, με 

αποτέλεσμα την παραγωγή μη κατανοητού λόγου ή την ολοκληρωτική έλλειψή του. 

Oι κινητικές αναπηρίες δεν έχουν μελετηθεί τόσο όσο άλλες αναπηρίες όπως η 

νοητική υστέρηση, η κώφωση και η τύφλωση, που είναι πιο εύκολο να διαγνωστούν 

και να αξιολογηθούν.  

 

Ενώ στη φυσιολογική κινητική ανάπτυξη, μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής το παιδί 

αποκτά βασικές κινητικές ικανότητες και μέχρι τα 5 του χρόνια τελειοποιεί τις αδρές 

και λεπτές κινήσεις που έχει κατακτήσει, στα άτομα με παθολογική ανάπτυξη της 

κίνησης σταματά ή καθυστερεί η αισθητικοκινητική ανάπτυξη και παραμένουν τα 

αντανακλαστικά της βρεφικής ηλικίας (prosvasi.uoa.gr). Υπάρχουν  και κινητικές 

δυσκολίες που οφείλονται σε διαταραχές ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης που δεν έχουν 

οργανική αιτιολογία. Σχετίζονται με προβλήματα συνειδητοποίησης του σώματος ή 

και με συνδυασμένες διαταραχές. Τέτοιες είναι η κινητική αδεξιότητα, , το σύνδρομο 

της υπερκινητικότητας και οι κινητικές εκφορτώσεις (Ajuriaguerra και Marceli, 1989, 

όπως αναφέρεται σε Κομπάς, 2004). 
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1.5 Συνοδά προβλήματα στις κινητικές αναπηρίες.  

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα τα άτομα που παίρνουν μέρος στην 

εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες έρχονται αντιμέτωποι με 

προβλήματα υγείας που συνυπάρχουν με το κινητικό έλλειμμα. Αυτά τα συνοδά 

προβλήματα συχνά εμποδίζουν τόσο την πραγμάτωση του θεραπευτικού 

προγράμματος, όσο και την ομαλή ένταξη του παιδιού στις δραστηριότητες που 

συμμετέχουν  οι συνομήλικοι του και η ευρύτερη κοινότητα στην οποία ζει. 

Συγκεκριμένα, προβλήματα σωματικής υγείας μπορεί να συνυπάρχουν με την 

κινητική αναπηρία: Συχνά παρατηρούνται σπασμοί, αναπνευστικά προβλήματα, 

σιελόρροια, δυσκολίες σίτισης και επιληψία (Αγγελοπούλου- Σκάνταλη, 2004). Άλλα 

προβλήματα αφορούν αισθητηριακές και ψυχοκινητικές διαταραχές, νοητική 

υστέρηση, δυσκολίες μάθησης και ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές. 

 

Οι αισθητηριακές διαταραχές αποτελούν με τη σειρά τους μια κατηγορία 

προβλημάτων. Εμφανίζονται σε υψηλή συχνότητα (30-75%) σε παιδιά με κινητικές 

αναπηρίες. Οι διαταραχές του οφθαλμοκινητικού ελέγχου προκαλούν στραβισμό, 

διαταραχές οπτικής εντόπισης, οπτικής μνήμης και καθυστέρηση αναγνώρισης 

χρωμάτων συναντώνται σε παιδιά και φυσιολογική νοημοσύνη. Η συχνότητα 

διαταραχών ακοής είναι 15% (prosvasi.uoa.gr). 

Όσον αφορά τις ψυχοκινητικές-αισθητικοκινητικές διαταραχές, τα άτομα μπορεί να 

παρουσιάζουν στερεοαγνωσία, σωματοαγνωσία, διαταραχές προσανατολισμού και 

κατευθυντικότητας ( prosvasi.uoa.gr). 

Επίσης, η διαδικασία της νοητικής εξέλιξης καθυστερεί πολλές φορές και δεν έχουμε 

την ίδια ωρίμανση στα χρονικά όρια που καθορίζονται στα φυσιολογικά παιδιά. Τα 

ποσοστά της νοητικής υστέρησης είναι αρκετά υψηλά (30%-50%). Η εκτίμηση του 

νοητικού δυναμικού πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βαριάς 

κινητικής κατάστασης και των σοβαρών προβλημάτων επικοινωνίας που μπορεί να 

συνυπάρχουν. Είναι όμως απαραίτητο να λαμβάνεται πάντοτε υπ’ όψη το κοινωνικό 

περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί, γιατί μπορεί να υπάρχει περιβαλλοντολογική 

στέρηση (prosvasi.uoa.gr). 
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Οι δυσκολίες μάθησης συνοδεύουν συχνά τα παιδιά με κινητική αναπηρία. Μπορεί 

να παρουσιαστούν διαταραχές στη μνήμη και την σκέψη, υπερκινητικότητα, 

επιθετικότητα, διαταραχές στο λόγο και την ομιλία, ειδικές μαθησιακές διαταραχές 

στην ανάγνωση, την ορθογραφία και την αριθμητική. Είναι προβλήματα που 

συχνότατα γίνονται αντιληπτά στην προσχολική ή σχολική ηλικία, με αποτέλεσμα 

την καθυστερημένη εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος.  

Τέλος, οι ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές  είναι συχνότατα δευτεροπαθείς 

λόγω της κινητικής αναπηρίας και αφορούν την προσωπικότητα και την προσαρμογή. 

Όμως δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν βαρύτερες καταστάσεις, όπως η κατάθλιψη. 

Η προεφηβική ηλικία είναι η εναρκτήρια περίοδος για κατάθλιψη διότι σε αυτή την 

ηλικιακή ομάδα η ομοιομορφία είναι πολύ σημαντική. Ο McCoy (1982, σ. 159) 

αναφέρει ότι η αναπηρία μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αυτοαντίληψη και 

κατάθλιψη. Οι  έρευνες πάνω στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση δείχνουν 

δυο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη δηλώνει ότι η αυτοαντίληψη των έφηβων 

με αναπηρία δεν διαφοροποιείται από αυτή των υπολοίπων έφηβων. Η δεύτερη 

υποδηλώνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ιδιαίτερα 

τα κορίτσια όσο αφόρα την εικόνα του σώματος τους,  την κοινωνική αποδοχή, τις 

αθλητικές δραστηριότητες και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ( Shields, Murdoch, Loy, 

Dodd και Taylor, 2006). Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ιδιαίτερα οι 

κοπέλες με εγκεφαλική παράλυση έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. Σύμφωνα με 

άλλες έρευνες, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση σχετίζονται με φτωχές 

κοινωνικές ικανότητες. Οι  Allan Clover and SPARCLE (2006) τόνισαν  ότι η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται με επικοινωνιακά προβλήματα. Από την άλλη 

πλευρά οι  Magill-Evans και  Restall (1991) σε μια μακροχρόνια έρευνα δεν βρήκαν 

σημαντικές διαφορές σε έφηβους με η χωρίς εγκεφαλική παράλυση κατά την 

εφηβεία. 

 

Αρκετές μελέτες (π.χ. Dodrill, Beier, Kasparick, Tacke, Tacke και Tan 1984) 

τονίζουν την υπερπροστασία των γονιών. Σε οικογένειες  παρατηρηθήκαν 

δυσλειτουργικοί τρόποι ανατροφής (Kiseliova και Akimova, 2001). Οι δυσαρμονικοί 

τρόποι ανατροφής συνοδεύονται από κατώτερα επίπεδα επικοινωνίας (Bocharova, 

Kazarina, Sidorov και Soloviov, 2000). Σύμφωνα με το Ratter (1970) υπάρχουν  δυο 

είδη ανατροφής που  προάγουν την αυτοεκτίμηση και δημιουργούν μια 
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προσωπικότητα που χαρακτηρίζεται από φτωχές ικανότητες προσαρμογής. Αυτές 

είναι η υπερπροστασία και η ανατροφή παραίτησης (Resignation upbringing). Συχνά 

παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς είναι αδύναμα 

να αλληλεπιδράσουν έξω γιατί έχουν ότι επιθυμούν μέσα στο σπίτι και έτσι η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι πολύ φτωχή (Kondrashencko, Donskoy και 

Igumnov, 1999).Οι ψυχικές διαταραχές που εμποδίζουν στην αποκατάσταση δεν 

αφορούν όμως τα παιδιά, αλλά κυρίως τους γονείς. Οι γονείς συχνά παρουσιάζουν 

ενοχές, υπερπροστασία, επιθετικότητα στο περιβάλλον, ενώ αργότερα μπορεί να 

παρατηρηθεί  απόρριψη του παιδιού, έντονη ψυχική κόπωση και δευτερογενής 

κατάθλιψη. 

 
 
1.6. Εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με κινητικά προβλήματα  

Οι μαθητές με κινητικές αναπηρίες, όπως είναι αναμενόμενο, αντιμετωπίζουν πολλά 

εμπόδια στην εκπαίδευσή τους, αλλά τα εμπόδια και οι φραγμοί που προέρχονται από 

την στάση των εκπαιδευτικών συχνά αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση (Pivic, 

McComas και La Flamme, 2002, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη 2004). Η γνώση 

των ικανοτήτων του παιδιού, σωματικών και κινητικών, είναι σημαντική τόσο για το 

ίδιο το παιδί όσο και για τον δάσκαλο, καθώς η ανάπτυξη και η ενίσχυσή του παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας λεκτικής και μη 

(Καρτασίδου, 2004). 

 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά εκφράζουν έντονη ανησυχία και προβληματισμούς σχετικά 

με την ένταξη ενός παιδιού με κινητικές δυσκολίες μέσα σε μια τάξη γενικού 

σχολείου, όχι επειδή διαφωνούν με την έννοια και τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης, 

αλλά επειδή τις περισσότερες φορές αισθάνονται απροετοίμαστοι και με ελλιπή 

υποστήριξη, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν παιδιά με κινητικές αναπηρίες 

(Johnson,1980, Hill, 1988, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη 2004). Επιπροσθέτως 

συχνά εκφράζουν έντονους προβληματισμούς σε σχέση με το εκπαιδευτικό δυναμικό 

αυτών των μαθητών, την ικανότητά τους να λειτουργήσουν μέσα στην τάξη, ενώ 

συχνά φοβούνται ότι ένας μαθητής με κινητικές αναπηρίες θα δημιουργήσει εστία 

διαταραχής μέσα στην τάξη. Η στάση και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών προς 

τους μαθητές με αναπηρίες μπορούν ν’ αλλάξουν προς τη θετική πλευρά, αν τα 

σχολεία δώσουν προτεραιότητα σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν την 

ενσωμάτωση και ενισχύουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών (McLeskey και Waldron, 2002, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη 

2004). 

 

Μια από τις σημαντικότερες αποστολές των επαγγελματιών που εργάζονται στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν στρατηγικές, να γίνουν 

αυτόνομοι, να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις και να καλλιεργήσουν μια θετική 

στάση για τη μάθηση (Βαρσάμης, Σταϊκοπούλου, Σαχπατζίδου και Σταϊκόπουλος, 

2008). Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενεργοποιηθούν τα υγιή μέλη, να χαλαρώσει 

το σώμα και να κινητοποιηθεί. Ειδικά στις εκ γενετής περιπτώσεις όπως η 

εγκεφαλική παράλυση είναι απαραίτητη η διδασκαλία ποικίλων δραστηριοτήτων που 

βοηθούν στην κινητική εξέλιξη και μάθηση (Κουτσούκη,2008). 

 

Τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν μια σειρά από πρακτικά θέματα 

στην διάρκεια της φοίτησης τους στο σχολείο. Ένα από τα βασικά θέματα που 

προκύπτει είναι η μεταφορά. Τα περισσότερα άτομα με κινητική αναπηρία δεν είναι 

δυνατό να χρησιμοποιήσουν το συμβατικό λεωφορείο ή να περπατήσουν από και 

προς το σχολείο αλλά και τους χώρους αναψυχής. Αυτό γίνεται αίτια άγχους για τους 

γονείς που ανησυχούν για τους πιθανούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσει το παιδί με 

τις πατερίτσες ή το αναπηρικό αμαξίδιο. (Sontag, Burke και York, 2004). Οι 

δάσκαλοι και οι θεραπευτές οφείλουν να γνωρίζουν αυτές τις δυσκολίες και με τη 

βοήθεια υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιδιώκουν την 

προώθηση της ανεξαρτησίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 

κινητική αναπηρία. Για να επιτευχτεί αυτός ο στόχος είναι προαπαιτούμενη η 

συμπερίληψή τους στη γενική εκπαίδευση. 

 

Τα προβλήματα στην κινητικότητα εμποδίζουν πολλές φορές και την κοινωνική 

ένταξη, παρόλη την επιθυμία των παιδιών να συνάπτουν φιλίες. Είναι αλήθεια ότι η 

πλειοψηφία των νέων με ή χωρίς αναπηρία αναφέρουν ότι η φιλία είναι σημαντικό 

κομμάτι της ζωής τους. (Swain και French, 2000). Θετικές σχέσεις με συνομηλίκους 

συμβάλουν στην κοινωνική αποδοχή και στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

(Pitt, 2003 όπως αναφέρεται σε Curtin και Clarke,2005). Έχει βρεθεί ότι νέοι με 

κινητικές αναπηρίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνάψουν φιλικές σχέσεις με 

περισσότερους συνομηλίκους και γίνονται περισσότερο κοινωνικοί (Kliewer, 1998 
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όπως αναφέρεται σε Curtin και Clarke, (2005). Ωστόσο,  ο Johnstone (1995) 

αναφέρει ότι ακόμη και αν υπάρχει αποδοχή από τους συμμαθητές, αισθάνονται και 

πάλι απομονωμένοι,  αλλά αυτό δεν αφορούσε δραστηριότητες εκτός σχολείου. Οι 

Lightfoot et al. (1999) βρήκαν ότι τα συστήματα επαρκούς κοινωνικής στήριξης είναι 

απαραίτητα στους νέους 11-16 ετών με κινητικές αναπηρίες  για τη φοίτηση τους σε 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Η δημιουργία ενός δικτύου στήριξης που δομήθηκε 

από καθηγητές και μαθητές και η συμπερίληψη τους στις αποφάσεις βελτίωσαν τη 

θέση τους στο σχολείο. Η μελέτη των Connors και Stalker (2003), που διήρκησε δυο 

χρόνια, υποστηρίζει το παραπάνω αποτελέσματα: η πλειοψηφία των παιδιών με 

αναπηρία δήλωναν ευτυχία που πήγαζε από ένα αίσθημα επιτυχίας στο σχολείο και 

τις σχέσεις με φίλους. Ιδιαίτερα η σχολική επιτυχία εξαρτιόταν από την κοινωνική 

στήριξη (Curtin και Clarke, 2005). 

 

Παρόλο που υπήρχαν θετικές ιστορίες ανάπτυξης φιλίας ανάμεσα σε παιδιά και 

έφηβους με ή χωρίς  αναπηρία, υπάρχουν ιστορίες μοναξιάς και ανικανότητας να 

νοιώσουν ευπρόσδεκτα (Corbett, 2001 όπως αναφέρεται σε Curtin και Clarke, 2005). 

Αυτό  υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τη δυσκολία να 

καταλάβουμε τις επιλογές της φιλίας που κάνουν τα παιδιά με κινητική αναπηρία και 

το λόγο για τον οποίο  κάποια έχουν δυσκολία ενώ κάποια άλλα όχι. Φαίνεται και σε 

αυτή την έρευνα ότι τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι μια ετερογενής ομάδα και 

διαφέρουν ως προς τις στρατηγικές ανάπτυξης σχέσεων και το είδος της στήριξης που 

προτιμούν για την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών τους. 

 

Η κοινωνική ένταξη βοηθά στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. Οι κοινωνικές σχέσεις 

ενθαρρύνονται στα πλαίσια του σχολείου όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με 

συνομηλίκους τους.  Όσο όμως το παιδί μεγαλώνει με την είσοδο στην εφηβεία, οι 

κοινωνικές εκδηλώσεις,  όπως τα πάρτι και οι γιορτές, δεν γίνονται πια στο σπίτι, 

αλλά έξω. Έτσι η αλληλεπίδραση γίνεται δύσκολη, καθώς η πρόσβαση σε αυτές τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτική! Η αδυναμία του 

εφήβου να παρευρίσκεται στις παρέες των συμμαθητών όταν βγαίνουν βόλτα, η 

ανασφάλειά του όταν μιλά με το άλλο φύλο και η απογοήτευση δημιουργούν ένταση 

και θυμό για την αναπηρία του. 
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Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το προφίλ των παιδιών με κινητική αναπηρία 

διαφέρει από αυτό των νέων χωρίς αναπηρία: είναι λιγότερο πιθανό να καπνίζουν, να 

πίνουν ή να καπνίζουν μαριχουάνα, κάνουν λιγότερο υγιεινή διατροφή, και σωματική 

δραστηριότητα (Steele et al. 1996, όπως αναφέρεται σε Antler, Mills, Steele, Kalinins 

και Rosen,2007).  Επιπλέον συμμετέχουν  λιγότερο σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

όπως να περνούν  χρόνο με φίλους μετά το σχολείο και αναφέρουν ότι έχουν 

δυσκολία να κάνουν  νέους φίλους και να μιλούν για ότι τους ενοχλεί σε 

αυτούς(Stevens et al. 1996, όπως αναφέρεται σε Antle, Mills, Steele, Kalnins και 

Rossen, 2007). 

 

Συνεπώς, υπάρχουν διαφορές και στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των έφηβων 

με  και χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με τη Φελούκα (2008) μερικές από τις πιο 

συνηθισμένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για τα άτομα με κινητική αναπηρία  

είναι να παρακολουθούν τηλεόραση και να ακούνε ραδιόφωνο. Σύμφωνα με 

πρόσφατες έρευνες (Mactavish και Scheien, 2000 όπως αναφέρεται σε Φελούκα, 

2008), οι πιο συχνές και δημοφιλείς μορφές οικογενειακής ψυχαγωγίας αντανακλούν 

πέντε γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων:  

 Παθητικές δραστηριότητες: οι παθητικές δραστηριότητες αφορούν 

δραστηριότητες, όπου το άτομο με κινητικές αναπηρίες παρακολουθεί ως 

απλός θεατής ή ακροατής χωρίς ενεργό συμμετοχή (παρακολούθηση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, παρακολούθηση της κίνησης στο 

δρόμο από τη βεράντα ή το παράθυρο του σπιτιού, ακρόαση μουσικής και 

ραδιοφώνου). 

 Φυσικές δραστηριότητες (όπως κολύμπι).  

 Κοινωνικές δραστηριότητες (όπως φιλικές και οικογενειακές επισκέψεις). 

 Ειδικές περιστάσεις (όπως συμμετοχή σε αποκριάτικο πάρτι).  

Οι διαφορές, που παρατηρήθηκαν στη δημοτικότητα και τη συχνότητα των 

δραστηριοτήτων, είναι συνάρτηση της συμμετοχής της οικογένειας, της 

κοινωνικό-οικονομικής της θέσης και της φύσης της αναπηρίας.  
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1.7 Μετάβαση, αυτοπροσδιορισμός, κοινωνική στήριξη και κινητική αναπηρία 

Τα συναισθήματα που δημιουργούνται στο οικογενειακό περιβάλλον 

αυξομειώνονται, ανάλογα και με τα προβλήματα που εμφανίζονται. Η απόκτηση ενός 

παιδιού με κινητική αναπηρία είναι ένα από τα προβλήματα που θα κλονίσει τη 

συνοχή της οικογένειας και θα διαταράξει την ισορροπία των σχέσεων. Η οικογένεια 

έχει να αντιμετωπίσει εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Οι γονείς περνούν μια 

σειρά συναισθηματικών σταδίων μέχρι να αποδεχθούν τη διάγνωση της αναπηρίας 

του παιδιού τους. Η σειρά αυτών των σταδίων δε διαφέρει από αυτή που ακολουθεί 

την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου (Μαργαρίτη, 2004). Για κάθε γονέα η 

απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί προέκταση της ζωής και μια δεύτερη ευκαιρία 

εκπλήρωσης των προσωπικών και κοινωνικών τους προσδοκιών. Καθώς οι γονείς 

επενδύουν στον ερχομό ενός παιδιού, το πλήγμα, όταν αυτό γεννιέται με ανεπάρκεια, 

είναι μεγάλο. Αισθήματα ματαίωσης, ανικανότητας και ενοχοποίησης ακολουθούν 

την αποτυχία για αυτοεπιβεβαίωση και ολοκλήρωση μέσα από το παιδί 

(Κοντοπούλου, 2001). 

 

Αρκετοί πιστεύουν ότι η στάση των γονιών επηρεάζει και τη στάση των παιδιών, και 

ότι  η κοινωνική τους αποδοχή επηρεάζεται από την τοποθέτηση των γονιών απέναντι 

στο πρόβλημα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί όταν συνειδητοποιήσουμε ότι η αναπηρία 

είναι ένα γεγονός, ενώ η μειονεξία για την αναπηρία κατασκευάζεται αρχικά από την 

ίδια την οικογένεια. Την μειονεξία για την αναπηρία του το άτομο αρχίζει να την 

νοιώθει όταν έρχεται σε επαφή με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Συχνά 

νοιώθει την απόρριψη και την απομόνωση από τους ανθρώπους γύρω του 

(Μαργαρίτη, 2004). Αυτό αποδεικνύεται και από τους Cameron, Snowdon και Orr, 

(1992) οι οποίοι έδειξαν ότι μητέρες παιδιών αναφέρουν μείωση του κοινωνικού τους 

δικτύου μετά τη γέννηση ή τη διάγνωση ενός παιδιού με αναπηρία και συναισθήματα 

απομόνωσης. 

 

Οι γονείς προσπαθούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ζωή και τις φιλίες των έφηβων 

με κινητική αναπηρία, εκφράζοντας ανησυχία για το παραγωγικό τους μέλλον. 

Καταναλώνουν επίσης πολύ χρόνο στην κοινωνική  συμπερίληψη των παιδιών 

αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σε αυτούς 

τους τομείς. Η γονεϊκή στήριξη είναι πολύ σημαντική (Antle, Mills, Steele, Kalnins 

και Rossen, 2007). Μέσα από την κοινωνική και συναισθηματική ευημερία μειώνεται 
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ο κίνδυνος για δευτερογενείς καταστάσεις (Antle, Mills, Steele, Kalnins και 

Rossen,2007) όπως προβλήματα βάρους αναπνευστικά προβλήματα, γαστρεντερικά, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη και συναισθηματικές 

διαταραχές.(Pope 1992, Turk et al. 1997∙ Hogan et al.2000, όπως αναφέρεται σε 

Antle, Mills, Steele, Kalnins και Rossen, 2007).  

 

Οι Turnbull et al. (1999) βρήκαν ότι οι γονείς ανησυχούσαν για την κοινωνική 

απομόνωση που είχαν τα παιδιά τους και θεωρούσαν ότι χρειάζεται περισσότερη 

προσπάθεια και εμπλοκή από μέρος τους για να ξεκινήσουν και να διατηρηθούν οι 

κοινωνικές επαφές (Turnbull et al. 1999, όπως αναφέρεται σε Antle, Mills, Steele, 

Kalnins και Rossen). Η σπουδαιότητα της φιλίας ως πηγή στήριξης εναντία στο 

κοινωνικό άγχος (Bagwell et al. 1998, όπως αναφέρεται σε Antler, Mills, Steele, 

Kalinins και Rossen, 2007) υπογραμμίζει τη σημασία των  προσπαθειών της 

οικογενείας. 

 

Σύμφωνα με τους Hartman, Radon και McConnell (1992), οι δυσκολίες που η 

οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει είναι παρά πολλές. Ένα άτυπο δίκτυο είναι 

ισχυρό εργαλείο και ιδιαίτερα οι ομάδες αυτοβοήθειας. Οι  Singer, Irvin, Irvine, 

Hawkins και Cooley (1989) αναφέρουν ότι οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, είχαν 

βελτίωση όσον αφορά στην κατάθλιψη και το άγχος. Το ίδιο συνέβαινε με όσους 

συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες στήριξης. Φάνηκε ότι οι μπαμπάδες συμμετείχαν 

λιγότερο από τις μητέρες. Η κοινωνική στήριξη ευνοεί και τη συμμετοχή της 

οικογένειας στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του παιδιού τους και θεωρείται 

πρωταρχικής σημασίας.  Οι Grigal, Neubert, Moon και Graham (2003) ερεύνησαν τις 

πεποιθήσεις γονέων έφηβων με αναπτυξιακή αναπηρία, όσον αφορά τις ευκαιρίες και 

τις δυνατότητες του παιδιού τους να επιδείξουν και να κάνουν χρήση των δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρχε συμφωνία 

ανάμεσα στους  γονείς για την αναγκαιότητα των δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού και 

το ότι τα παιδιά είχαν ανάγκη από τη διδασκαλία τους. Οι Sands, Bassett,Lehmann 

και Spencer (1998) σημειώνουν ότι οι  μαθητές έχουν ανάγκη όχι μόνο να 

αναπτύξουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού, αλλά και να έχουν επαναλαμβανόμενες 

ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό. Αυτές οι ευκαιρίες μπορεί να 

αναπτύσσονται ή μειώνονται ανάλογα με τις πεποιθήσεις των γονιών και τη στήριξη 

του περιβάλλοντός τους. Αν ενθαρρύνονται οι γονείς να πιστεύουν ότι ο 
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αυτοπροσδιορισμός είναι σημαντικό κομμάτι του προγράμματος εκπαίδευσης, αυτό 

βοήθα σημαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα (Abery, 1994, Field και Hoffman, 1994∙ Mithaug et al., 1998 ∙Wehmeyer, 

1996, όπως αναφέρεται σε Grigal, Neubert , Moon και Graham, 2003). 

 

Βασικό εμπόδιο για τα νέα άτομα με αναπηρία ως προς την κατάκτηση του 

αυτοπροσδιορισμού αποτελεί το γεγονός ότι δεν τους δίνεται η ευκαιρία να 

αποτυγχάνουν. Ωστόσο, αυτό που έχουν ανάγκη αυτά τα άτομα είναι η 

συνειδητοποίηση ότι έχουν δικαίωμα στην αποτυχία και στην επανεκκίνηση μιας 

προσπάθειας. Οι εμπειρίες αποτυχίας αυξάνουν τις ευκαιρίες για επίλυση 

προβλημάτων, για λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών και για καλύτερη κατανόηση 

των ικανοτήτων και των περιορισμών τους. (Ward, 1988, όπως αναφέρεται σε  

Harrison, 1997).  Κάποιες προτάσεις που απευθύνονται στους γονείς, προκειμένου να 

ενισχύσουν τον αυτοπροσδιορισμό των παιδιών τους είναι οι εξής: 

 Να εμπλέκουν τα παιδιά τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οικογένεια. 

 Να τους επιτρέπουν και να τους ενθαρρύνουν να κάνουν επιλογές ως προς αυτά 

που τους αφορούν άμεσα ( ρουχισμό- γούστο). 

 Να εμπλέκουν τα άτομα σε καθημερινές δουλειές του σπιτιού που συνάδουν με τα 

όρια των ικανοτήτων τους  

 Να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και να αλληλοστηρίζονται ως προς 

τους κοινούς στόχους που θέτουν (Harrison, 1997). 

 

Η εργασία διαδραματίζει έναν σημαντικό, καθοριστικό ρόλο στην ευημερία των 

ατόμων με αναπηρία. Έχει βρεθεί ότι η εργασία καταπολεμά το άγχος και αυξάνει τα 

βιώματα ασφάλειας, ανεξαρτησίας και ικανοποίησης από τη ζωή, αυξάνει το εύρος 

και την ποιότητα του κοινωνικού δικτύου και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής του 

ατόμου (Cimarolli et al., 2006,όπως αναφέρεται σε Μπουχορίκου,2009). Κάνοντας 

αναφορά στο ίδιο πεδίο, εντοπίζουμε ότι σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι η θετική 

κοινωνική στήριξη, όταν λαμβάνεται σε υψηλά επίπεδα από εργαζόμενα άτομα με 

αναπηρία, συμβάλλει στην αύξηση του κοινωνικού κύκλου των ατόμων και στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Reinhard, 2001 σε Cimarolli et al., 2006, 

όπως αναφέρεται σε Μπουχορίκου,2009). Παράλληλα, τα κοινωνικά, οικονομικά και 

ψυχολογικά οφέλη των εργαζομένων μετριάζουν ή προλαμβάνουν την αρνητική 
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στήριξη που εκπορεύεται από τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα του ατόμων (Cimarolli et 

al., 2006 όπως αναφέρεται σε Μπουχορίκου,2009). 

 

Η συμμετοχή του ατόμου με κινητική αναπηρία στην εργασία καθορίζεται και 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι ικανότητες, το φύλο, η εκπαίδευση, τα 

ενδιαφέροντα και η κουλτούρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν της 

κοινωνικές σχέσεις, αλλά και την απόδοση (Szymanski, Hershenson, Enright και 

Ettinger, 1996, όπως αναφέρεται σε Ellsum και  Pedersen, 2005). Άλλοι παράγοντες 

που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του άτομου είναι  η έλλειψη εμπιστοσύνης, 

τα περιορισμένα πρότυπα και οι περιορισμένες επιλογές (Szymanski και Hanley-

Maxwell, 1996, όπως αναφέρεται σε Ellsum, και  Pedersen, 2005). Η επιτυχία των 

ατόμων με αναπηρία στην εργασία επηρεάζεται επίσης από την υποστήριξη της 

οικογενείας και των φίλων, την αλληλεπίδρασή τους με άτομα χωρίς αναπηρία, την 

ικανοποίηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες, το επίπεδο εκτέλεσης δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου και το επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης (Sacks et al.,1998). 

 

 Το να έχεις μια αναπηρία μπορεί να έχει λίγη επιρροή στην καριέρα και τα σχέδια 

κάποιων ατόμων, ενώ άλλα άτομα μπορεί να θεωρούν ότι η ιδία αναπηρία επηρεάζει 

τις επαγγελματικές επιδιώξεις, τον αυτοπροσδιορισμό και τις εμπειρίες ζωής  τους 

γενικότερα. Με δυο λόγια, «η αναπηρία από μόνη της δεν καθορίζει την εργασιακή 

εξέλιξη αλλά γίνεται αντιληπτή ως παράγοντας κίνδυνου που επηρεάζει την εξέλιξη 

της καριέρας» (Szymanski και Hanley-Maxwell, 1996:49, όπως αναφέρεται σε 

Ellsum, και Pedersen, 2005). Από την δική τους πλευρά, οι επιδιώξεις τους στον 

επαγγελματικό τομέα είναι λογικές. Ωστόσο εμπόδια υπάρχουν: τους προσφέρονται 

δουλειές χαμηλής ικανότητας  και χαμηλού εισοδήματος. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

2.1. Ορισμός και διαστάσεις της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού. 

Ο «αυτοπροσδιορισμός» έχει ως πρώτο συνθετικό την λέξη «εαυτός». Ο 

Δημητρόπουλος (1998) αναφέρει ότι «ο εαυτός» περιλαμβάνει ό,τι είμαστε 

πραγματικά, ό,τι θεωρούμε οι ίδιοι πως είμαστε, ό,τι θεωρούμε πως οι άλλοι 

πιστεύουν για μας και ό,τι θα επιθυμούσαμε να είμαστε. 

 

Ο αυτοπροσδιορισμός διασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου να 

αποφασίζει για τον εαυτό του και τη ζωή του  και είναι κάτι παραπάνω από επιλογές. 

Αναφέρεται σε ένα πλήθος συμπεριφορών που περιλαμβάνουν την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αυτό-αποτελεσματικότητα και άλλα 

(Wehmeyer, 1995, όπως αναφέρεται σε Καρτασίδου, Αγαλιώτης, 2009). Ορισμένοι 

συγγραφείς (π.χ. Faw, Davis και Peck, 1996) αναφέρονται στον αυτοπροσδιορισμό 

ως την ικανότητα να επιλέγει κανείς κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι επιλογές του να 

καθορίζουν τις πράξεις του, ενώ από κάποιους άλλους (π.χ. Haelewyck, Bara και 

Lachapelle, 2005) περιγράφεται ως οι απαραίτητες δεξιότητες που καθιστούν κάποιον 

ικανό να αποκτήσει έλεγχο της ζωής του άμεσα, κάνοντας ελεύθερες επιλογές 

ανεπηρέαστος από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν εισάγεται η έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού, έννοια καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα. 

Αυτοπροσδιοριζόμενο είναι το άτομο που ελέγχει τη ζωή του. Οι δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για τον αυτοπροσδιορισμό είναι: 

 

 Πρωτοβουλία   

 Γνώση και εκδήλωση των προτιμήσεων 

 Λήψη αποφάσεων και επιλογών 

 Θέσπιση προσωπικού στόχου 

 Επίλυση προβλήματος 

 Ανεξαρτησία σκέψης 

 Αυτό-υπεράσπιση 

 Αυτογνωσία  

 Αυτορρύθμιση 
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 Αυτό-αποτελεσματικότητα  

 και Επιμονή  (Brown και Cohen, 1996).            

Σύμφωνα με τον Ward και Kohler (1996), στον αυτοπροσδιορισμό χρειάζονταν 

ιδιαίτερες δεξιότητες που χωρίζονται σε 3 κατηγορίες (βλ Πίνακα 2): επίλυση 

προβλήματος, προσωπική ανάπτυξη (self-development), αυτοσυνηγορία και 

δεξιότητες ζωής. 

 Πίνακας 2 

Επιμέρους χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού 

Επίλυση 

προβλήματος 

Προσωπική ανάπτυξη Αυτοσυνηγορία και δεξιότητες ζωής 

Προσωπικές και 

ομαδικές αποφάσεις 

Διαπροσωπικές 

δεξιότητες 

Δεξιότητες ζωής (ψώνια κτλ) 

Ξεκαθάρισμα των 

ρόλων στη λήψη 

απόφασης 

Εκπαίδευση προσαρμογής 

(Assertiveness) 

Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

Αξιολόγηση της 

απόφασης 

επικοινωνία δικτύωση 

‘χτίσιμο’ της ομάδας Ικανότητα ακρόασης Το να ξεπερνάς εμπόδια της κοινωνικής 

ζωής 

 Συζήτηση με τον εαυτό μας  

 Διαχείριση του εαυτού  

 Αυτοεκτίμηση  

 Δημιουργικότητα  

                                                                                                                    

   

Οι  Martin και Marshall (1995) αναφέρουν ότι ο αυτοπροσδιορισμός δηλώνει άτομα 

που ξέρουν πώς να επιλέγουν, ξέρουν τί θέλουν και πώς θα το αποκτήσουν, επιλέγουν 

στόχους και προσπαθούν να τους κατακτήσουν. 

Σύμφωνα  με τους Wehmeyer και Schalock (2001) τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του αυτοπροσδιορισμού είναι:  

α) H αυτονομία. Mια συμπεριφορά είναι αυτόνομη όταν το άτομο δρα σύμφωνα με 

τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του.     

 β) H αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά. Αυτή εμπερικλείει αυτοδιαχείριση, στόχους, 

επίλυση προβλήματος και αυτοεκτίμηση.      

γ) Η ψυχολογική ενδυνάμωση. Τα άτομα με ψυχολογική ενδυνάμωση πιστεύουν ότι 

κατέχουν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται ώστε να έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.   

δ)  Η αυτοπραγμάτωση, δηλαδή η γνώση και η κατανόηση του εαυτού. Ένα πρόσωπο 

γίνεται ξεχωριστό μέσω του αυτοπροσδιορισμού του, δηλαδή μέσω της αντίδρασής 

του στις συνθήκες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο περιβάλλον του. 
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Σε αυτές τις συμπεριφορές περιλαμβάνονται ικανότητες αυτό-υποκίνησης, 

αυτοδιδασκαλίας, αυτοδιατήρησης και αυτοπαρατήρησης (Post και Storey, 2002). 

 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού σχετίζεται άμεσα με τα κίνητρα του ατόμου τα 

οποία το ενεργοποιούν ώστε να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα. Για την 

κατανόηση των κινήτρων είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι ψυχολογικές ανάγκες της 

ικανότητας, της αυτονομίας και των σχέσεων με τους άλλους. Η ικανότητα δηλώνει 

την αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας  που νιώθει το άτομο. Η αυτονομία  

δηλώνει την αίσθηση του ατόμου ότι καθορίζει τις συμπεριφορές του. Η ανάγκη για 

σχέσεις δηλώνει την ανάγκη του ατόμου να συνυπάρχει με άλλα άτομα, να ανήκει σε 

μια ομάδα. Τα άτομα θέλουν να αισθάνονται ότι η συμμετοχή τους σε μια 

δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής. (Deci και Ryan, 2004, όπως 

αναφέρεται στον Κολοβελώνη, 2008). 

 

Αν κάνουμε μια αναδρομή στην αρθογραφία (Deci και Ryan, υπό έκδοση όπως 

αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985) καταλαβαίνουμε ότι γεγονότα που θεωρούνται 

υποστηρικτικά της αυτονομίας και καταδεικνύουν την ικανότητα, τείνουν  να 

αυξάνουν τα κίνητρα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με μια συμπεριφορά που 

επιμένει παρά την ελάχιστη εξωτερική στήριξη. Γεγονότα που γίνονται αντιληπτά ως 

πίεση προς συγκεκριμένα αποτελέσματα, έχουν  την τάση, αντίθετα, να υποβιβάζουν 

τα κίνητρα και να περιορίζουν  τη δημιουργικότητα (Amabile, 1983, όπως 

αναφέρεται σε Deci και Ryan, 1985) βλάπτοντας τη γνωστική ευλυγισία (McGraw 

και McCullers, 1979, όπως αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985). Αυτό έχει σαν  

αποτέλεσμα την αύξηση της αντιλαμβανόμενης ανικανότητας, η οποία κάνει  τους  

ανθρώπους να αισθάνονται αβοήθητοι ( Boggiano και Barrett, 1984, όπως 

αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985). 

 

Όταν το άτομο έχει προσανατολισμό στην αυτονομία, ψάχνει ευκαιρίες 

αυτοπροσδιορισμού και προσωπικής επιλογής. Έχουν αυτό που ο deCharms (1968) 

περιέγραψε ως εξωτερικό σημείο έλεγχου. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να 

καθορίσουν τη ζωή τους βασισμένοι σε προσωπικές επιλογές ανεξάρτητα από την 

στήριξη που τους  δίνεται (deCharms 1968, όπως αναφέρεται σε Deci και 

Ryan,1985). 
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Αντίθετα, ο απρόσωπος προσανατολισμός αφορά αυτούς που θεωρούν τη 

συμπεριφορά τους πέρα από τον έλεγχο τους. Θεωρούν ότι είναι ανίκανοι να 

καθορίσουν τη συμπεριφορά τους για να πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους. 

Θεωρούν ότι τα έργα που τους ανατίθενται είναι πολύ δύσκολα και δεν γνωρίζουν 

πώς να τα χειριστούν (Connell, υπό έκδοση, όπως αναφέρεται σε Deci και 

Ryan,1985). Αυτή η ομάδα έχει πολύ ανάγκη από κοινωνική στήριξη, καθώς 

εμφανίζει υψηλά  επίπεδα άγχους και κατάθλιψης όταν τα άτομα μπαίνουν σε νέες 

καταστάσεις. Το κοινωνικό άγχος που μεταφράζεται ως φόβος για τις κρίσεις των 

άλλων είναι χαρακτηριστικό της απρόσωπης κατεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση τα 

άτομα νοιώθουν ανεπαρκή να αποφασίζουν μόνα τους και να έχουν εμπιστοσύνη στις 

επιλογές τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο προσανατολισμός προς την 

αυτονομία εμπεριέχει τον αυτοπροσδιορισμό στην προσωπικότητα καθώς κάνει 

επιλογές που βασίζονται στις πληροφορίες. Υψηλό επίπεδο αυτού του 

προσανατολισμού λοιπόν οδηγεί στον αυτοπροσδιορισμό.  Ο προσανατολισμός 

ελέγχου δεν υποστηρίζει τον αυτοπροσδιορισμό γιατί το άτομο δεν έχει έλεγχο πάνω 

στα αποτελέσματα των πράξεών του. 

 

 Ο αυτοπροσδιορισμός έχει σχέση με την ανάπτυξη του εγώ. Όπως αναφέρει ο 

Loevinger (1976) ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του εγώ συνδέεται με αυτόματη 

δημιουργικότητα. Και οι  Deci και Ryan (in press) συζητούν την ανάπτυξης της 

αυτονομίας με ορούς ανάπτυξης ή ένταξης του εαυτού (Deci και Ryan υπό έκδοση, 

όπως αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985). Σύμφωνα με τους Deci, Schwartz, 

Sheinman, και Ryan (1981) γονείς προσανατολισμένοι στην αυτονομία, έχουν την 

τάση να στηρίζουν την αυτονομία (Deci, Schwartz, Sheinman, και Ryan 1981, όπως 

αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985). 

 

Σύμφωνα με τη Holder (2005) ο αυτοπροσδιορισμός θεωρείται πρωταρχικό δικαίωμα 

των ανθρώπων όπως αναφέρεται στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Θεωρείται ένα βασικό δικαίωμα που έχουν όλοι ανεξαρτήτως συνθηκών. Δεν 

θεωρείται σαν ειδικό δικαίωμα για όσους έχουν υποστεί αδικία. Είναι το δικαίωμα 

του άτομου να αποφασίζει για τον εαυτό του και να εμμένει σε αυτή(Holder, 2005, 

όπως αναφέρεται σε Eisenberg και Spiner Halev,  2005, 298). 
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Η προώθηση του αυτοπροσδιορισμού δε σημαίνει  προστασία από την αποτυχία. 

Αντίθετα, απαιτεί από τους ενήλικες να δίνουν δομημένες ευκαιρίες στους μαθητές, 

να πάρουν ρίσκα, και να μάθουν από τα λάθη τους κάνοντας προσωπικές επιλογές και 

αξιολογώντας αυτές (Hardre και Reeve, 2003∙ La Guardia και Ryan, 2002, όπως 

αναφέρεται σε Eisenman, 2007). Ο αυτοπροσδιορισμός συνδέεται άμεσα με την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με κινητικές αναπηρίες.   Οι Wehmeyer, Agran και 

Hughes (2000) θεωρούν πως μολονότι η σοβαρότητα της αναπηρίας καθορίζει τις 

δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει το άτομο αυτό δεν υποβαθμίζει την 

σπουδαιότητα παροχής ευκαιριών αυτοπροσδιορισμού στα άτομα αυτά. Σύμφωνα με 

έρευνα του Wehmeyer και Schwartz (1997) οι καλώς αναπροσδιοριζόμενοι νέοι είχαν 

καλύτερη εξέλιξη στη ζωή τους μετά το σχολείο. Άλλη έρευνα των ιδίων (1998b) 

έδειξε ότι ο αυτοπροσδιορισμός ενός ατόμου αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα 

προβλεψιμότητας  της ποιότητας ζωής . Άτομα που ήταν υψηλά αναπροσδιοριζόμενα 

είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής και άτομα που είχαν έλλειψη αυτοπροσδιορισμού 

είχαν λιγότερο καλή ποιότητα ζωής  

 

Ένα βασικό στοιχείο για όλα τα χαρακτηριστικά τους αυτοπροσδιορισμού είναι η 

ικανότητα σύναψης κοινωνικών σχέσεων, η έκφραση των επιλογών, η λήψη 

αποφάσεων. Όλα απαιτούν ένα μηχανισμό επικοινωνίας. Πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι μαθητές με αναπηρίες έχουν χαμηλή επικοινωνιακή ικανότητα (Towles-

Reeves, Kearns, Kleinert και Kleinert, 2009) και περιορισμένη γνώση  για την 

αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και για την ικανότητα τους να την υιοθετήσουν 

(Carter et al., 2009). Από την άλλη, η έρευνα δείχνει ότι άτομα με αναπηρίες που 

έχουν ισχυρό αυτοπροσδιορισμό μπορούν να δομήσουν αναπτυσσόμενα 

επικοινωνιακά συστήματα έκφρασης και ποιότητα ζωής (Hamm και Mirenda, 2006 ∙ 

Kleinert et al., 2002 ∙ Wehmeyer και Palmer, 2003∙ Wehmeyer και Schwartz,1998). 

Οι Light και Gulens (2000) σημειώνουν ότι η ικανότητα για κοινωνικές σχέσεις είναι 

απαραίτητη στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Οι Chadsey-Rusch, Drasgow, 

Reinoehl και Halle (1993), (όπως αναφέρεται σε Brown, Gothelf, Guess και Lehr, 

1998) σημειώνουν ότι ‘‘η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη στην 

ποιότητα ζωής μας: μας επιτρέπει να κάνουμε επιλογές, να γνωστοποιούμε τις 

επιθυμίες μας, να δημιουργούμε σχέσεις με άλλους και να βρίσκουμε 

πληροφορίες".   Εμπειρίες και άτομα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, την  
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επιθυμία, παρουσιάζουν ευκαιρίες για να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα 

και να εκφράζουμε ανάγκες και επιθυμίες.  

 

 

Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην 

καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη δυνατότητα που δίνεται 

στα άτομα αυτά ώστε να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους αλλά και στη 

διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη.  

 

Συχνά ο αυτοπροσδιορισμός σαν όρος μπλέκεται με τον όρο αυτοσυνηγορία (self 

advocacy), δηλαδή τη διδασκαλία της οργάνωσης των προσωπικών υποθέσεων και τη 

λήψη αποφάσεων.  Σύμφωνα με τον Pennell (2001)  η αυτοσυνηγορία 

προσανατολίζεται στην ικανότητα αυτό-υπεράσπισης, στο να βοηθήσει τα άτομα να 

αποκτήσουν φωνή και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους κάνοντας προσωπικές 

επιλογές. Οι Field, Hoffman και Posch (1997, 287) όρισαν τον αυτοπροσδιορισμό ως 

«η ικανότητα να αναγνωρίζει και να πτωχαίνει κάνεις στόχους βασιζόμενος στην 

γνώση και εκτίμηση του εαυτού του». Αργότερα οι Price, Wolensky και Mulligan 

(2002) αναφέρονται στον αυτοπροσδιορισμό ως ένα πολύπλοκο πλαίσιο ικανοτήτων 

και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων που μπορούν να διδαχτούν παντού και κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες.  

 

Συνοψίζοντας, ο αυτοπροσδιορισμός και η αυτοσυνηγορία περιλαμβάνουν την 

ικανότητα να επιλέγουν προσωπικούς στόχους, να προγραμματίζουν τα βήματα προς 

τους στόχους, να κάνουν επιλογές, αυτοπαρακολούθηση και αυτοαξιολόγηση των 

συμπεριφορών (Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithang και Martin, 2000∙ Wehmeyer και 

Sands, 1998). Έτσι  με την βοήθεια της θετικής ψυχολογίας που δίνει έμφαση στα 

δυνατά σημεία του άτομου, αναγνωρίζονται οι ικανότητες του και ενθαρρύνεται να 

συνεισφέρει ενεργά στις αποφάσεις της ζωής του. Υπό αυτό το πρίσμα, άτομα με ή 

χωρίς αναπηρία μπορούν να γίνουν υπεύθυνα για τη ζωή τους και να εκφράζουν τις 

επιθυμίες τους  με τη βοήθεια των κατάλληλων υποστηριχτικών μέσων (Wehmeyer 

και Mithang, 2006).  

 

2.2 Παράγοντες που προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό 
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Σύμφωνα με τους Ryan, Chandler, Connell και Deci, (1983 όπως αναφέρεται σε Deci 

και Ryan, 1985), η θεωρία που ονομάζεται θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 

οργανώνεται γύρω από είδη συμπεριφορών: τις συμπεριφορές που κινητοποιούνται 

εσωτερικά και τις συμπεριφορές που κινητοποιούνται από εξωτερικούς παράγοντες. 

Οι περισσότεροι ορισμοί του αυτοπροσδιορισμού ωστόσο (Abery,1994∙Field και 

Hoffman, 1994∙ Mithaug, 1996∙ Wehmeyer, 1992, όπως αναφέρεται σε Houchins, 

2011) παίρνουν υπόψη τους τρία κοινά στοιχεία: (1) εσωτερικούς (γνωστικούς) 

ατομικούς παράγοντες, (2) εξωτερικούς ατομικούς παράγοντες,  και (3) το επίπεδο 

των ευκαιριών που δίνονται από την κοινωνία και τους σημαντικούς άλλους που 

επιτρέπουν στο  άτομο να αυτό- προσδιορίζεται.  

 Οι εσωτερικοί παράγοντες αφορούν χαρακτηριστικά του άτομου. Ένα 

χαρακτηριστικό του άτομου είναι η  αυτογνωσία, η οποία αφορά την  

ικανότητα του να γνωρίζει και να εκτιμά τον εαυτό του (Field και Hoffman, 

1994, όπως αναφέρεται σε Houchins, 2011), να είναι ψυχολογικά 

ενδυναμωμένο (Sands και Wehmeyer, 1996, όπως αναφέρεται σε Houchins, 

2011) να έχει εσωτερικά κίνητρα, αυτοεκτίμηση αυτοαποδοχή και αυτάρκεια. 

Τα άτομα έχουν ικανότητα να προσανατολίζονται προς τον στόχο, να κάνουν 

επιλογές, να επιλύουν τα προβλήματα, να έχουν αυτοσυνηγορία και να 

αυτοελέγχονται (Abery, 1994∙ Field και Hoffman, 1994, όπως αναφέρεται σε 

Houchins, 2011).  Οι συμπεριφορές τους γίνονται αντιληπτές ως αποτέλεσμα 

επιλογής, και είναι μέρος μιας ακολουθίας στόχων. Είναι  ενσωματωμένες και 

προσανατολισμένες προς την αυτονομία (Ryan, Chandler, Connell, και Deci, 

1983,όπως αναφέρεται σε Deci και Ryan,1985). 

 Οι εξωτερικοί παράγοντες αφορούν τις δυνατότητες και ικανότητες. 

Περιλαμβάνουν την επικοινωνία το σχεδιασμό και τις δράσεις, με τη χρήση 

των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων, και προσαρμόζοντας τη δράση σε 

όσα μάθαμε από την επίλυση προβλήματος. Στους εξωτερικούς παράγοντες 

εντάσσονται και τα συστήματα υποστήριξης και οι προσαρμογές (Wehmeyer, 

2001,σ.160-161, όπως αναφέρεται σε Καρτασίδου, 2007) 

 Το τελευταίο συστατικό του αυτοπροσδιορισμού αφορά το επίπεδο και το 

είδος των ευκαιριών που δίνονται στο άτομο μέσα στην κοινωνία. Θεωρείται 

βασικής σημασίας να δίνονται στο άτομο  ευκαιρίες να εξασκήσει όσα έμαθε 

ώστε να αποκτήσει αυτοπροσδιορισμό (Mithaug, 1996, όπως αναφέρεται σε 



 34 

Houchins,2011).  Η γνώση του περιβάλλοντος αναφέρεται στο βαθμό που τα 

άτομα συνυπάρχουν με το κοινωνικό περιβάλλον.  Περιλαμβάνει το να 

νοιάζονται για τα δικαιώματα, τις ευθύνες τους ως πολίτες, και τις πηγές μέσα 

στο περιβάλλον τους (Abery, 1994, όπως αναφέρεται σε Houchins, 2011). Οι 

ίδιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ευθύνονται όμως, και για τη μαθημένη 

παραλυσία /αβοηθησία (learning helplessness) (Wehmeyer και Bolding, 

2001). 

 

Ο βαθμός στον οποίο δύναται ένα παιδί να κατακτήσει τα χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς 

είναι: το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται, η οικογένειά του, το φύλο του, η 

κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύεται, η ηλικία 

του, κτλ. Η σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων έχει αποδειχθεί σε άτομα με 

νοητική υστέρηση (Δημητριάδου,2008). Έρευνες σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες 

δεν έχουν γίνει ώστε να αποδειχτεί η βαρύτητα τους στον συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών. 

 

2.3 Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρίες  

Το ερώτημα στο σημείο αυτό είναι: «Μπορούν πράγματι τα άτομα με αναπηρίες να 

αυτοπροσδιοριστούν;» Οι Wehmeyer (1998) δίνουν την απάντηση «Κατηγορηματικά 

ναι». Η εκπαίδευση και η ψυχολογία μας δείχνουν καθαρά ότι τα άτομα αυτά 

μπορούν να αυτορυθμίσουν τη συμπεριφορά τους και να γίνουν λιγότερο εξαρτημένα 

από τους άλλους, να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους και να κάνουν επιλογές. Πρέπει 

να δοθεί έμφαση όχι στον απόλυτο έλεγχο και στην απόλυτη επιτυχία αλλά στις 

ευκαιρίες των επιλογών, στην εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού και στην 

ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων αυτών στην κοινότητα (Wehmeyer, 1998).   

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα με  αναπηρίες μπορούν να μάθουν να 

αυτορυθμίζουν την συμπεριφορά τους, να  εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και 

επομένως να εξαρτώνται λιγότερο από τους άλλους ( όπως Wehmeyer και Schwartz, 

1998). Το ότι κάποιος δεν μπορεί εντελώς να ανεξαρτητοποιηθεί δεν σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να εμπλακεί καθόλου σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του (Wehmeyer, 

Agran και Hughes, 2000). 
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 Γυρίζοντας ιστορικά πίσω βλέπουμε ότι επικρατούσε η άποψη πως τα άτομα με 

αναπηρίες δεν είναι σε θέση να τα «καταφέρουν». Σήμερα η λογική αυτή τείνει να 

εγκαταλειφθεί και στη θέση της αντιπαραβάλλεται  η άποψη ότι τα άτομα αυτά 

μπορούν και έχουν το δικαίωμα να μάθουν να επικοινωνούν, να φροντίζουν τον 

εαυτό τους, να είναι μέλη της κοινωνίας. Με λίγα λόγια να αναπροσδιορίζονται 

αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό το δυναμικό που το κάθε άτομο διαθέτει. 

 Ο Wehmeyer (1998) αναφέρει ότι συνηθισμένη παρερμηνεία της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού είναι ότι πολλοί τη συνδέουν με το ότι κάποιος πρέπει να κάνει 

τα πάντα μόνος του, ανεξάρτητα. Στην πραγματικότητα αυτό δεν αληθεύει. Κατά τον 

ίδιο, στα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρές αναπηρίες (κινητικές, νοητικές) πρέπει 

να δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους και αν όχι, να 

λύσουν ένα περίπλοκο πρόβλημα, να συμμετέχουν όσο οι δυνατότητές τους το 

επιτρέπουν στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος ή λήψης αποφάσεων. Αυτό 

που χρειάζεται είναι κάποιος να είναι ο ΄΄καταλύτης΄΄ στα πράγματα που συμβαίνουν 

στη ζωή του (Palmer και Wehmeyer, 2003). Για παράδειγμα ένας γλύπτης που είναι 

τετραπληγικός, σκαλίζει ένα γλυπτό δίνοντας  οδηγίες στον βοηθό του (Rousso,1997 

όπως αναφέρεται στον Wehmeyer, 1998). 

 

H έννοια του αυτοπροσδιορισμού υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι με και χωρίς 

ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να κάνουν προσωπικές επιλογές, να είναι 

αυτόνομοι και να διασφαλίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της 

αυτοπραγμάτωσης. Η έμφαση που δόθηκε αρχικά στον αυτοπροσδιορισμό οφείλεται 

ως επί το πλείστον στην θεωρία της ενδυνάμωσης.  Συχνά ο αυτοπροσδιορισμός και η 

ενδυνάμωση χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όροι.  Ο αυτοπροσδιορισμός των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες  απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές τόσο 

σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο συνεκπαίδευσης ( Καρτασίδου, 2007). 

 

Η αυξανόμενη εμφάνιση των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία και η ανάγκη 

ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού γίνονται φανερές από τη νομοθεσία που 

αναπτύσσεται στις Η.Π.Α., η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα επιλογών και στην 

ανάμειξη των ατόμων αυτών στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στους ίδιους. Για παράδειγμα, η Δράση για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες 

(Americans With Disabilities Act) και η Εκπαιδευτική Δράση Τροποποίησης για τα 

Άτομα με Αναπηρία του 1997 (Individuals With Disabilities Education Act 
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Amendments of 1997), συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες προβλέψεις που προάγουν 

και στηρίζουν τον αυτοπροσδιορισμό για τα άτομα με αναπηρία. Κάποια από τα 

προγράμματα που αναπτύχθηκαν είναι: the School – to – Work Opportunities, the 

Goals 2000 κ.λπ. Η Αμερικάνικη Εκπαιδευτική Δράση  έθεσε επίσης προσδοκίες για 

τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Η νομοθεσία, γενικά, στηρίζει τον 

αυτοπροσδιορισμό και τα θέματα ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία (Field, 

Martin, Miller, Ward και Wehmeyer, 1998). Μια σημαντική πρωτοβουλία 

αναπτύχθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης των Η.Π.Α., το γραφείο Ειδικής Αγωγής 

και των Αναμορφωτικών Υπηρεσιών, τα οποία χρηματοδότησαν 26 σχέδια επίδειξης 

αυτοπροσδιορισμού, παρέχοντας έτσι μια διαφορετική προώθηση στον 

αυτοπροσδιορισμό (Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer 1998). Η Δράση για 

την Εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία (Individuals with Disabilities Education 

Act – IDEA) παρέχει μέσα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στην λήψη 

αποφάσεων. Από το 1990, οι επίσημες υπηρεσίες μετάβασης στην Αμερική, απαιτούν 

τα προγράμματα μετάβασης να ξεκινούν όταν οι μαθητές φτάνουν το 16
ο 

έτος της 

ηλικίας τους, ή και νωρίτερα, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Ατομικό 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά τους. Μετά τη τελευταία ανανέωση της IDEA, το 1997, η 

εμπλοκή των μαθητών στο σχέδιο μετάβασης έχει διευρυνθεί. Τα νέα δεδομένα 

απαιτούν να υπάρχει μια περίοδος προετοιμασίας, η οποία να ξεκινά από τα 14 

χρόνια του μαθητή (Sharon, 2002, όπως αναφέρεται σε Δημητριάδου, 2008). 

 

2.4 Ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία 

Η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρίες αποτελεί το θέμα 

μεγάλου αριθμού ερευνών. Οι Brown και Cohen (1996) αναφέρουν πως η ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρίες αποτελεί έναν ουσιαστικό στόχο της 

ειδικής αγωγής και εξετάζουν τις ρίζες του στις μικρές ακόμη ηλικίες ώστε να 

δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες από τα πρώτα χρόνια. Οι Palmer και Wehmeyer 

(2003) δημιούργησαν ένα πρόγραμμα για τη ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, το 

οποίο αναφέρεται στις μικρές ηλικίες, καθώς υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια. 

Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Schalock (2001) η ανάπτυξη και απόκτηση 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού διαρκεί ολόκληρη τη ζωή, αλλά ξεκινάει πολύ νωρίς 

από τα πρώτα  χρόνια κιόλας. O ρόλος των εκπαιδευτικών στο σημείο αυτό κρίνεται 
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ουσιαστικός για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Οι ρίζες του 

αυτοπροσδιορισμού προσδιορίζονται στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου. Η 

εξελικτική ψυχολογία υποστηρίζει άλλωστε πως τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ανθρώπου είναι τα πλουσιότερα από θέμα μάθησης.       

        

Συσχετίζοντας με την πρώιμη αυτοσυνηγορία, η πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει τα 

οφέλη αυτής στην εκπαίδευση, καθώς βοηθά  τα παιδιά να αυξήσουν τη συμμετοχή 

τους σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και να μειώσουν τις αρνητικές συμπεριφορές 

(Schloss, 1995).  Ωστόσο τα νεαρά άτομα με αναπηρία που εμφανίζουν πιο υψηλά 

επίπεδα αυτοπροσδιορισμού έχουν πιο πολλές πιθανότητες να βρουν δουλειά μετά το 

τέλος των σπουδών τους και να πετύχουν στην ενήλικη ζωή τους.(Gerber, Ginsberg, 

και Reiff, 1992∙ Wehmeyer και Palmer, 2003∙ Wehmeyer και Schwartz, 1997, όπως 

αναφέρεται σε Eisenman, 2007). 

                                                

Σύμφωνα με τους Deci και Chandler (1986) το περιβάλλον είναι καθοριστικό για την 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Σύμφωνα με τον Cooley (1992) οι άλλοι 

λειτουργούν ως καθρέφτης μας και ενσωματώνουμε συνήθως τις αρνητικές κρίσεις 

για τον εαυτό μας. Βλέπουμε δηλαδή τον εαυτό μας όπως μας βλέπουν οι άλλοι. 

Αναμένεται  λοιπόν διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα να επηρεάζουν τα άτομα 

με διαφορετικό τρόπο. Η  θεωρία του Rohner (1991)  αναφέρει ότι αισθήματα 

αποδοχής ή απόρριψης από σημαντικούς άλλους στη ζωή του κάθε άτομου 

επηρεάζουν τον αυτοπροσδιορισμό του. Ιδιαίτερα τα συναισθήματα απόρριψης 

μπορεί να οδηγήσουν σε εχθρότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθηματική 

αστάθεια και αρνητική αντίληψη του κόσμου (Cooley, 1992, όπως αναφέρεται σε 

Mrug και Wallander, 2002). 

 

Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία διαπιστώνουμε ότι έχει 

δοθεί πολύ λίγη προσοχή σε θέματα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες. Είναι όμως παρόλα αυτά ευρέως αποδεκτό ότι ο τρόπος που το άτομο 

βλέπει και αξιολογεί τον εαυτό του καθώς και η ικανότητά του να λαμβάνει 

καθοριστικές για τη ζωή του αποφάσεις και να κάνει επιλογές είναι μεγίστης 

σημασίας και επηρεάζει βαθύτατα τη σκέψη, τα συναισθήματα του και τις 

συμπεριφορές του (Harter, 1999). Η φοίτηση στο γενικό σχολείο φαίνεται να 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. 
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Πράγματι, οι μαθητές με κινητικές αναπηρίες που παρακολουθούν το γενικό σχολείο 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων με άλλα 

συνομήλικα παιδιά. Αυτό τους βοηθά να νοιώθουν αποδεκτοί από το κοινωνικό 

σύνολο. Από την άλλη πλευρά παιδιά με κινητική αναπηρία που παρακολουθούν 

ειδικά σχολεία έχουν περιορισμένη επαφή με άλλους συνομηλίκους χωρίς αναπηρία 

και συμμετέχουν μόνο σε περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων που οργανώνονται 

από τα ειδικά σχολεία με συνέπεια να νοιώσουν συναισθήματα απόρριψης από την 

κοινωνία. Η άποψη αυτή συμφωνεί και με τη θεωρία του Rohner (1991) όπως 

αναφέρεται σε Mrug και Wallander (2002), που επισημαίνει  ότι παιδιά με αναπηρία 

που φοιτούν σε κανονικά σχολεία παρουσίαζαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από αυτά 

που παρακολουθούν ειδικά σχολεία. Οι Appleton και συνεργάτες (1994) όπως 

αναφέρεται σε Mrug και Wallander, (2002) σε μια συγκριτική μελέτη παιδιών με και 

χωρίς κινητική αναπηρία που ερευνούσε την αυτοεκτίμηση και αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα, βρήκαν ότι οι έφηβοι με αναπηρία είχαν χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα στον ακαδημαϊκό και αθλητικό τομέα και στην κοινωνική αποδοχή, αλλά 

δεν διέφεραν στη συνολική αυτοεκτίμηση σε σωματικό, προσωπικό, οικογενειακό και 

κοινωνικό επίπεδο (Appleton et al, 1994 όπως αναφέρεται σε Mrug και Wallander 

2002). Παρομοίως οι King, Schultz, Steel, Gilpin και Cathers (1993) δεν βρήκαν 

διαφορές ως προς την  συνολική αυτοεκτίμηση, τη σωματική εμφάνιση, την 

ικανότητα για δουλειά, τις δεξιότητες κοινωνικής επαφής και τη φιλία. Και στη 

μελέτη των Magill και Hurlbut (1986) όπως αναφέρεται σε Mrug και Wallander, 

(2002) δεν βρέθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τη συνολική αυτοεκτίμηση. 

Παρόμοια, στην έρευνα των Mrug και Wallander(2002) φάνηκε ότι τα νεαρά άτομα 

με κινητική αναπηρία που φοιτούσαν σε κανονικό σχολείο δεν διέφεραν από τους 

συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία ως προς την αυτοαντίληψη τους. Από  την άλλη 

πλευρά οι Harvey και Greenway (1984) όπως αναφέρεται σε Mrug  και Wallander, 

(2002) ενώ δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες, 

όσο αφορά τη σωματική εμφάνιση, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με αναπηρία είχαν 

χαμηλότερη αυτοαντίληψη ως προς τη συμπεριφορά, το άγχος, την δημοτικότητα και 

την ευτυχία. 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν ξεκάθαρα ότι  τα νεαρά άτομα με κινητική 

αναπηρία θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο ικανούς και επαρκείς όσο οι συνομήλικοί 

τους χωρίς αναπηρία, αλλά αξιολογούν τον εαυτό τους χαμηλότερα σε τομείς στους 
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οποίους παρουσιάζουν πραγματικές μειονεξίες όπως για παράδειγμα τα σπορ. Σε 

άλλους τομείς όπως η εμφάνιση, η συμπεριφορά και η συνολική αυτοεκτίμηση δεν 

διαφέρουν από τους συνομηλίκους τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι γενικά τα νεαρά 

άτομα δεν διαφέρουν από τους συνομηλίκους τους σε περιοχές που δεν επηρεάζονται 

από τους περιορισμούς που θέτει η ίδια η  αναπηρία.  

 

Βοηθητικό ρόλο παίζουν τα προγράμματα προγραμματισμού που διδάσκουν 

δραστηριότητες αναψυχής και ελεύθερου χρόνου και επιτρέπουν ελευθερία επιλογής 

και συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες, έχουν θετικά αποτελέσματα, προωθούν 

την αυξανόμενη αυτοεκτίμηση και χτίζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού 

παρέχοντας ευκαιρίες για τα άτομα με  κινητικές αναπηρίες να χτίσουν φιλίες 

(Wilson, Arnold και Rowland, 1997, όπως αναφέρεται σε Φελούκα, 2008). 

 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι Wehmeyer και 

Kelchner (1996) και Wehmeyer και Metlzer (1995) βρήκαν ότι τα άτομα με αναπηρία 

εμφανίζουν προβλήματα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοπροσδιορισμού τους 

και έχουν συχνά χαμηλά ποσοστά στην συμπλήρωση των σπουδών τους σε σχέση με 

τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες (Wehmeyer και Kelchner, 1996∙ Wehmeyer 

και Metlzer, 1995, όπως αναφέρεται σε Eisenman, 2007). Οι Houchins (2011) με την 

έρευνα τους συμφωνούν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν χαμηλότερα ποσοστά 

αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με την ομάδα ελέγχου χωρίς αναπηρία. Αυτά τα 

ευρήματα συμφωνούν με τη μεταγλωσσική θεωρία του  Larson. (1988, όπως 

αναφέρεται σε Houchins,2011). Πολλοί μαθητές με αναπηρίες έχουν μεταγνωστικά 

ελλείμματα στην επίλυση προβλήματος (Deshler et al., 1996,  όπως αναφέρεται σε 

Houchins,2011) τα οποία και συνεισφέρουν σε απαισιόδοξα αποτελέσματα. 

 

Ωστόσο, επειδή ο αυτοπροσδιορισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό 

περιβάλλον, διαφορετικά περιβάλλοντα σχετίζονται με διαφορά στα αποτελέσματα. 

Σε ένα ανάλογο περιβάλλον για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού η  επέμβαση 

των ενηλίκων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και να  βρίσκεται σε υψηλό 

επίπεδο η ενίσχυση του ατόμου ώστε να κάνει τις δικές του επιλογές επίλυσης 

προβλημάτων σε διάφορες καταστάσεις. Οι Wehmeyer και Bolding (1999) επίσης με 

έρευνα τους καταδεικνύουν ότι ο αυτοπροσδιορισμός, η αυτονομία, η ικανοποίηση 

και οι ευκαιρίες επιλογών διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το άτομο 
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ζει και μαθαίνει. Τα σχολεία πρέπει να δώσουν έμφαση στην ενσωμάτωση του 

αυτοπροσδιορισμού  στο σχολικό πρόγραμμα (Algozzine et al., 2001∙Browder et al., 

2001 όπως αναφέρεται σε Grigal, Neubert, Moon και Graham, 2003).  

 

Ο αυτοπροσδιορισμός και η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση προκύπτουν εντελώς 

αυθόρμητα. Οι αλληλεπιδράσεις μας επηρεάζουν το περιβάλλον που με τη σειρά του 

αντιδρά  ανάλογα με το στόχο της επικοινωνίας (Gothelf και Brown, 1996 ∙ Rowland, 

1996 ∙ Rowland και Schweigert, 1993∙ Siegel-Causey και Ernst, 1989 όπως 

αναφέρεται σε Brown, Gothelf, Guess και Lehr,1998). Η σωματική αναπηρία μπορεί 

να έχει ως συνέπεια μια περιορισμένη γκάμα χειρονομιών και εκφράσεων του 

πρόσωπου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των τρόπων που χρησιμοποιεί το 

άτομο το σώμα και ιδιαίτερα το πρόσωπο και τα χέρια για να επικοινωνήσει.    Έτσι η 

μη συμβολική, ιδιοσυγκρασιακή επικοινωνία εξαρτάται από την ικανότητα του δέκτη 

να ερμηνεύσει τις προθέσεις και τις ανάγκες τους. (Downing και Siegel-Causey, 1988 

όπως αναφέρεται σε Brown, Gothelf, Guess και Lehr, 1998). 

 

 Η ανάπτυξη χαρακτηριστικών του αυτοπροσδιορισμού όπως η επίλυση προβλήματος 

είναι δυνατή με τη βοήθεια απλού συνεργατικού παιχνιδιού σε περιβάλλοντα 

ενσωμάτωσης ακόμη και σε άτομα με βαριές αναπηρίες ( Fad, Ross και Boston, 

1995). Όσον αφορά όμως στην επίλυση προβλήματος, οι Agran και Wehmeyer 

(1999) αναφέρουν ότι στα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες, όπου έχουν γίνει 

ελάχιστες έρευνες, δεν γίνεται διδασκαλία  γιατί θεωρείται ότι δεν ωφελούνται.  Η 

τεχνολογία μπορεί επίσης να βοηθήσει προς  την κατεύθυνση ενίσχυσης του 

αυτοπροσδιορισμού (Noonan και McCormick, 1993). Η εισαγωγή μηχανημάτων 

επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν το άτομο με αναπηρίες να ασκήσει έλεγχο στο 

περιβάλλον του, να κάνει επιλογές, να αλληλεπιδράσει με τους συνομηλίκους του και 

τους ενήλικες και επομένως να αναπτύξει τον αυτοπροσδιορισμό του 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (Brown και Cohen, 1996). 

 

Οι Wehmeyer και Schalock (2001) για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισμού αναφέρουν: 

 Ως προς την ανάπτυξη της δυνατότητας επίλυση προβλήματος  υποστηρίζουν 

ότι  χρειάζονται τρία βήματα: 1) αναγνώριση του προβλήματος, 2) ανάλυση 

του προβλήματος, 3) λύση του προβλήματος. Το περιβάλλον πρέπει να είναι 
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υποστηρικτικό ως προς την αναζήτηση και τον πειραματισμό και να 

ενθαρρύνει τη γενίκευση. 

 Για τη θέσπιση στόχων το άτομο χρειάζεται να αναπτύξει δεξιότητες 

σχεδιασμού, εφαρμογής και επίτευξης στόχων. Οι στόχοι είναι ρυθμιστές της 

ανθρώπινης δράσης. 

 Ως προς την ενίσχυση της αυτό-υπεράσπισης είναι χρήσιμο να κατανοηθούν 

από το άτομο οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του.  

 Για την αυτo-αποτελεσματικότητά του το άτομο πρέπει να πιστέψει ότι μπορεί 

να παρουσιάσει μια συμπεριφορά η οποία θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Ως προς την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητο να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:1) αναγνώριση των εναλλακτικών, 2) 

αναγνώριση των συνεπειών των δράσεων αυτών, 3) εκτίμηση των εκάστοτε 

συνεπειών, 4) αναγνώριση της σημαντικότητας κάθε συνέπειας, 5) 

αναγνώριση της πιο ελκυστικής δράσης. Το εμπόδιο για τα άτομα με σοβαρές 

αναπηρίες είναι ότι οι φροντιστές τους για λόγους ασφαλείας δεν τους 

επιτρέπουν να αναλάβουν δραστηριότητες που έχουν ρίσκο.    

 Για την ανάπτυξη της δυνατότητας επιλογής σε άτομα με αναπηρίες 

προτείνονται 7 τρόποι : 1) να επιλέγουν μέσα σε μια δραστηριότητα , 2) να 

επιλέγουν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες δραστηριότητες , 3) να 

αποφασίζουν πότε θα κάνουν μια δραστηριότητα , 4) να επιλέγουν το άτομο 

με το οποίο θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα , 5) να αποφασίζουν πού θα 

κάνουν τη δραστηριότητα , 6) να αρνηθούν να πάρουν μέρος σε μια 

σχεδιασμένη δραστηριότητα και 7) να αποφασίσουν πότε θα τελειώσουν μια 

δραστηριότητα.    

Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να ενσωματωθούν και στις καθημερινές ρουτίνες στο 

σπίτι κάθε παιδιού ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητη η συνεργασία  

σχολείου και οικογένειας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα παιδιά αυτά 

μαθαίνουν καλύτερα μέσα από καθημερινές ρουτίνες που είναι προβλέψιμες και 

έχουν νόημα για αυτά, μέσα από συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες, μέσα 

από ευκαιρίες κατανόησης των επικοινωνιακών τους νύξεων και ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης. Η προσεκτική παρατήρηση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να δώσει πολύτιμα στοιχεία. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να ενθαρρύνονται  να 

εκδηλώνουν την προτίμηση τους σε ένα πρόσωπο, σε ένα αντικείμενο, σε μια 
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δραστηριότητα ή όχι. Επίσης να ενθαρρύνονται να ζητούν περισσότερο κάτι  εάν τους 

ευχαριστεί ή θέλουν να συνεχιστεί, όπως για παράδειγμα ένα φαγητό ή ένα παιχνίδι. 

Είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να σταματούν μια δραστηριότητα που κάνουν με το 

παιδί ώστε να τους δώσουν την δυνατότητα της πρωτοβουλίας να ζητήσει το ίδιο τη 

συνέχισή της ή να καθυστερήσουν μια δραστηριότητα ώστε το ίδιο το άτομο να 

ζητήσει την έναρξη της (Klein, Chen και Haney, 2000).  Δίνεται λοιπόν στο άτομο με  

αναπηρίες το δικαίωμα να κάνει επιλογές, να εκδηλώνει τις προτιμήσεις του, να 

παίρνει πρωτοβουλία για την έναρξη ή διακοπή μιας δραστηριότητας ενισχύοντας τον 

αυτοπροσδιορισμό του και κατ’ επέκταση την ποιότητα της καθημερινότητας του. 

 

 Οι Brown, Evans, Weed και Owen (1987) αναφέρουν για τα άτομα με αναπηρίες ότι 

δεξιότητες όπως επικοινωνία με τους συνομηλίκους, επιλογή στόχων και επίλυση 

προβλήματων μπορούν να εξασκηθούν μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών ρουτινών 

με το να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες ή με το να επιλέγουν με ποιόν, 

πού, πότε θα πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα ή με το να αποφασίσουν πότε θα 

παύσουν να συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα. Παρόλα αυτά δε δίνονται 

συνήθως ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν στην επιλογή 

δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Κάποιες φορές τους δίνεται απλά η 

ευκαιρία να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες.  

Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία κατά τη μετάβαση 

στην ενήλικη ζωή. Η μετάβαση αναφέρεται στις αλλαγές, προσαρμογές και 

συσσωρευμένες εμπειρίες που συμβαίνουν στις ζωές των ατόμων καθώς μεταβαίνουν 

από τη μια βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη, αλλά και μετέπειτα από το 

περιβάλλον του σχολείου σε περιβάλλοντα εργασίας και αυτόνομης διαβίωσης 

(McLeod,1999). Η επιτυχία της μετάβασης προσδιορίζεται από τον τρόπο με τον 

οποίο το περιβάλλον χειρίζεται και αντιμετωπίζει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

τις προτιμήσεις των μαθητών για μελλοντική εκπαίδευση, εργασία και αυτόνομη 

διαβίωση (Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer, 1998).  

 

2.5 Συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην ενηλικίωση. 

Η ενηλικίωση είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου. Ο Laragy (2004) 

αναφέρει τις διαπιστώσεις του για την μετάβαση αυτή στα άτομα με αναπηρίες : 
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1) η μετάβαση είναι αναγκαίο να ξεκινά πριν ολοκληρώσει το παιδί τη σχολική 

εκπαίδευση. 

2) τα σχολικά προγράμματα πρέπει να εμπλέκουν το παιδί και τους γονείς του 

στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν, καθώς η λήψη απόφασης είναι βασικό 

χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού. 

3) είναι αναγκαίο να ενημερώνεται επαρκώς το άτομο και η οικογένεια του για 

το τί προοπτικές έχει σε αυτό το στάδιο της ζωής του (Φέτση, 2008). 

 Οι έρευνες των Chadsey-Rush και O’Reilly (1991) έχουν δείξει ότι η κοινωνική 

ενσωμάτωση, η εργασιακή απασχόληση και η αυτονομία των νέων με αναπηρίες μετά 

την ενηλικίωση είναι ανέφικτη (Wehmeyer και Schalock, 2001). Ένας από τους 

λόγους είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες σε δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού. Οι Martin et al. (1993) θέτουν χαρακτηριστικά το ερώτημα πώς 

τα παιδιά με αναπηρίες θα μπορούσαν να κολυμπήσουν δίχως σωσίβιο, όταν επί 12 

χρόνια δεν κολύμπησαν ποτέ χωρίς αυτό (Wehmeyer και Schalock, 2001),  δηλαδή 

πώς θα μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα όταν δεν έχουν διδαχθεί δεξιότητες 

διαχείρισης της  ζωής τους. 

 

 Οι Wehmeyer, Agran και Hughes (2000) σε έρευνα τους διαπίστωσαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού θα ωφελούσε τους 

μαθητές να επιτύχουν στην ζωή τους μετά το σχολείο. Οι μαθητές που παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού τα καταφέρνουν καλύτερα ως ενήλικες και έχουν 

περισσότερους στόχους ( Wehmeyer και Schwartz, 1997). Ο Halpern (1994,118, 

όπως αναφέρεται σε Grigal, Neubert, Moon, και Graham, (2003) τονίζει ότι «για να 

είναι επιτυχής η μετάβαση  στην ενηλικίωση, πρέπει να ξεκινήσει  με το να 

αποκτήσουν οι μαθητές μια αίσθηση δύναμης και σεβασμού απέναντι στο ίδιο το 

σχέδιο της μετάβασης. Οι μαθητές με αναπηρίες φάνηκε ότι χρειάζονται βοήθεια στη 

δημιουργία αυτού του σχεδίου μετάβασης και της αίσθησης ενδυνάμωσης μέσω των 

μαθημάτων για τον αυτοπροσδιορισμό».  

 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, οι παράγοντες που προάγουν την επιτυχία και 

σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού στην ενηλικίωση είναι 

σύμφωνα με τους Goldberg, Higgins, Raskind και Herman, (2003): 

 η εκπαίδευση, η δουλειά, οι καλές οικογενειακές σχέσεις, η ανεξαρτησία,  η 

ποιότητα ζωής,  η ψυχολογική υγεία και οι κοινωνικές σχέσεις 
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 η αυτογνωσία  και η αλληλοαποδοχή 

 η παραγωγικότητα 

 η συναισθηματική σταθερότητα 

 ο ορισμός κατάλληλων στόχων  

 η χρήση αποτελεσματικών κοινωνικών συστημάτων στήριξης 

 είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε μια θετική άποψη για τα πράγματα 

σύμφωνα με τους Gerber, Ginsberg και Reif, (1992): 

 Αίσθημα έλεγχου πάνω στους στόχους και τις καταστάσεις. 

▫ Παραγωγική εσωτερική λήψη απόφασης 

 Καλλιεργώντας την εσωτερική επιθυμία να επιτύχει 

 Κατανοώντας την άξια ενός ισχυρού στόχου 

 Ανάγουμε την αναπηρία σε μια θετική παραγωγική εμπειρία 

▫ Ανάγκη για αποτελεσματικές εξωτερικές αντιδράσεις 

 Δημιουργώντας συστήματα που ευνοούν την επίμονη 

 Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

 Ορίζοντας μια υποστηριχτική κοινωνική οικολογία 

 

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην έννοια των κοινωνικών δικτύων και της 

κοινωνικής στήριξης και στη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης και στήριξης στα 

άτομα με κινητική αναπηρία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

3.1.  Κοινωνικά δίκτυα: ορισμός και σημασία  

O όρος δίκτυο μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα ή 

σύστημα. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα μεταξύ των όποιων είναι και τα κοινωνικά 

δίκτυα. Κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους. 

Συνήθως  πρόκειται  για άτομα  που συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή 

περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης όπως αξίες, οράματα, ιδέες, φιλία, συγγένεια, 

επαφές στο διαδίκτυο, κτλ (Παπαηλιού, 2010).  Κοινωνική δικτύωση είναι η 

συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για 

παράδειγμα οι αγροτικές κοινότητες, οι γειτονιές, οι χώροι εργασίας, τα πανεπιστήμια 

και τα σχολεία.  

 

Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για το τί είναι ένα κοινωνικό 

δίκτυο. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία κοινωνικό δίκτυο είναι μια ομάδα 

σχέσεων που ενώνει τα άτομα και τοποθετεί τη σχέση μέσα στα πλαίσια μιας δομής 

σχέσεων (Morgan, 1990, 200). Με αυτό τον τρόπο περιγράφει τις συνδέσεις μέσα 

στην κοινωνική ζωή του ατόμου και διαφοροποιεί ανάμεσα στις διάφορες σχέσεις 

μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Ο Χτούρης (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα  

συστήματα επικοινωνίας που είναι πολυδιάαστατα και διαμορφώνουν την ανθρώπινη 

πρακτική και την κοινωνική ταυτότητα. Οι Walker, MacBride και Vachon (1977), 

όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων 

το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική 

υποστήριξη, υλική ενίσχυση, συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως αποτελούνται από τα μέλη της οικογένειας, τους 

φίλους και τους γνωστούς και περιλαμβάνουν τρεις κρίσιμες έννοιες: α) το μέγεθος ή 

το εύρος, το οποίο αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, 

β) τη σύνθεση, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής μελών της ευρύτερης οικογένειας ή 

φίλων στο δίκτυο, γ) τη συχνότητα, που δηλώνει το πόσο συχνά τα μέλη ενός 
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κοινωνικού δικτύου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Χτούρης, Παπάνης και Ρόντος, 

2004, όπως αναφέρεται σε Ηλιάκη, et al.,2011).Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι επομένως 

μια κοινωνική δομή που αποτελείται από άτομα τα οποία συνδέονται ή δεσμεύονται 

μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους αλληλεξάρτησης όπως 

η φιλία, η συγγένεια, τα κοινά ενδιαφέροντα, οι οικονομικές συναλλαγές. Δεν είναι 

ίσως υπερβολή το να ισχυριστούμε ότι τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των 

κοινωνικών δικτύων είναι τόσο ποικίλα και πλούσια, όσο και η ιστορία του κόσμου 

μας.  

 

Τυπικές και άτυπες σχέσεις αναγνωρίζονται ως σημαντικές στα κοινωνικά  δίκτυα. 

Τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα είναι η οικογένεια και οι φίλοι και είναι συνήθως 

μεγαλύτερα σε μέγεθος, ενώ τα τυπικά αφορούν τις απρόσωπες σχέσεις με 

οργανισμούς και υπηρεσίες. Και τα δύο προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη και 

κάλυψη των προσωπικών αναγκών (Seybold, Fritz και MacPhee, 1991). Οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις ευνοούν την προσωπική εξέλιξη και το συναισθηματικό 

κλίμα (Chaskin et al,1995, όπως αναφέρεται σε Μαλικιώση-Λοίζου, 2001). 

Προϋποθέτουν την ύπαρξη αμοιβαίου και γνήσιου ενδιαφέροντος. Συντηρούνται όταν 

οι άνθρωποι έχουν κοινούς στόχους, ρόλους, διάθεση, και με αυτό τον τρόπο 

εισπράττουν θετική ανατροφοδότηση. Οι άνθρωποι αλληλοεξαρτώνται. Ακόμη και η 

ανθρώπινη συντροφιά δείχνει ότι οι άνθρωποι μοιράζονται τον ίδιο στόχο και 

οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση του ενός προκαλεί αλλαγή στην κατάσταση 

του άλλου. Τα κοινωνικά δίκτυα στις μέρες μας έχουν γίνει ένα κοινωνικό φαινόμενο 

που επαναπροδιορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται 

ταχύτατα με αποτέλεσμα τα δίκτυα  να λειτουργούν ως πομποί ιδεών (Παπαδάκη και 

Καραδημητρίου, 2011). Οι Johnson και Johnson (όπως αναφέρεται σε Μαλικιώση-

Λοίζου, 2001) τονίζουν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις βοηθούν στην εξέλιξη, την 

ανάπτυξη της ταυτότητας, την επαγγελματική ευτυχία, τη σωματική και ψυχική υγεία 

και την αυτοπραγμάτωση. 

 

H δημιουργία κοινωνικών δικτύων είναι μια απαραίτητη ικανότητα για όποιον 

επιθυμεί να συμμετέχει στη ζωή και να οικοδομήσει αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις. 

Χωρίς τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων η επιβίωση από τα χρόνια του 

πρωτόγονου ανθρώπου μέχρι σήμερα θα ήταν αδύνατη. Η δικτύωση είναι ένα σύνολο 

ικανοτήτων με τις οποίες οικοδομούμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και ένας 
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τρόπος εμπλουτισμού της ζωής που μπορεί να μας ανοίξει νέες πόρτες 

(D’Amour,1997). Oι άνθρωποι βασίζονται ο ένας στον άλλο για πληροφορίες όλων 

των ειδών (Burgerman, 2008). Τέλος,  οι Dunst, Trivette, και Cross (1986), έδειξαν 

ότι η ικανοποίηση και η υποστήριξη επηρεάζουν θετικά. Τα περισσότερο 

υποστηριχτικά κοινωνικά  δίκτυα συνδέονται με μεγαλύτερη προσωπική ευημερία, 

θετικές στάσεις και επιρροές στην ανάπτυξη του παιδιού. 

 

3.2 Κοινωνικά δίκτυα:  χαρακτηριστικά και λειτουργίες 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από τα κοινωνικά δίκτυα αντλούνται μέσα από  

ερωτηματολόγια και κοινωνιογράμματα. Οι δυναμικές της κοινωνικής συναλλαγής 

γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκες στα πλαίσια της ομάδας. Καθοριστικός παράγοντας 

για τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός κοινωνικού δικτυού είναι η συνοχή, δηλαδή  

ο βαθμός κατά τον οποίο τα μέλη του δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με 

συνεκτικούς δεσμούς 

 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις λειτουργίες που επιτελούν τα κοινωνικά δίκτυα, στα 

χαρακτηριστικά και  τα στοιχεία που τα καθορίζουν, καθώς και τους ρόλους των 

ατόμων μέσα σε αυτά. Οι Rubenstein, Pilon και Dun (1981) αναφέρουν τις διάφορες 

λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων όπως: (1) συναισθηματική στήριξη (2) βοήθεια 

προσανατολισμένη στο έργο (task oriented assistance) (3) επικοινωνία των 

προσδοκιών, και κοινή προοπτική του κόσμου (4) πρόσβαση σε καινούργιες 

πληροφορίες και κοινωνικές επαφές. 

 Οι Berg και al,(1990) αναφέρουν τρία χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων: 

πρώτον το μέγεθος του δικτύου, δηλαδή των αριθμό των ατόμων που αλληλεπιδρούν 

με το άτομο. Όσο πιο μεγάλο το δίκτυο τόσο πιο μεγάλη η κοινωνική στήριξη, αν και 

ο μεγάλος αριθμός συνδέσεων δεν εγγυάται απαραίτητα θετική στήριξη. Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό είναι η πολυπλοκότητα, δηλαδή οι ποικίλοι ρόλοι ή λειτουργίες των 

μελών του δικτύου που αφορούν άλλους. Η ένταση του δικτύου είναι το τρίτο 

χαρακτηριστικό που αναφέρεται και μας δείχνει ότι τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν τα 

αμοιβαία συναισθήματα και  τις κοινές αξίες. 

Τα στοιχεία το οποία μπορούν να μελετηθούν σε ένα κοινωνικό δίκτυο είναι: 
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 Η δομική συνοχή: ο ελάχιστος αριθμός των μελών που εάν μετακινηθούν από 

το δίκτυο θα διακόψουν τη σύνδεση του δικτύου. 

  Η πυκνότητα: ο λόγος του αριθμού των υπαρχόντων δεσμών σε ένα δίκτυο 

προς τον αριθμό των δεσμών που θα μπορούσαν να υπάρχουν. 

  Το μήκος μονοπατιού: η απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους κόμβων στο δίκτυο  

Μέσο μήκος μονοπατιού είναι ο μέσος όρος των αποστάσεων μεταξύ όλων 

των ζευγαριών του δικτύου. 

  Η ισχύς: έννοια σχετική, καθώς ένα άτομο έχει ισχύ επειδή υπερέχει έναντι 

κάποιων άλλων 

α) Ισχύς με βάση το βαθμό: σε κόμβους με μεγάλο βαθμό 

παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες γιατί τα άτομα έχουν 

περισσότερες επιλογές. Εξαρτώνται επομένως λιγότερο από κάποιον 

άλλο κόμβο και είναι περισσότερο ισχυροί. 

β) Ισχύς με βάση την εγγύτητα: η ισχύς έχει να κάνει και με το εάν 

κάποιος βρίσκεται σε θέση που να του επιτρέπει οι απόψεις του να 

ακούγονται από πολλούς άλλους ή πολλοί άλλοι λόγω του ότι είναι 

κοντά του να τον χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς ώστε να 

επιβεβαιώνουν τις ιδέες τους (Ophus και Abbitt, 2009). 

γ) Ισχύς με βάση τη διαμεσολαβικότητα: ένας κόμβος είναι 

ισχυρότερος εάν βρίσκεται στο ενδιάμεσο περισσότερων ζευγών 

κόμβων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κόμβο να παίξει το ρόλο 

μεσάζοντα με ό,τι  αυτό συνεπάγεται (μίσθωση των υπηρεσιών του, 

προώθηση των επαφών που επιθυμεί κλπ.)(Ophus και Abbitt, 2009). 

 

Μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο υπάρχουν  επίσης ρόλοι κλειδιά εντός των 

Κοινωνικών Δικτύων. Οι ρόλοι κλειδιά είναι οι ακόλουθοι: 

 

-Υπερβολικά κεντρικός ρόλος: άτομα που έχουν μεγάλο αριθμό συνδέσμων. Πριν 

αποφασίσουμε εάν και κατά πόσο θα επέμβουμε στην δράση ενός κεντρικού ατόμου, 

είναι σημαντικό να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει την 

συνολική απόδοση της ομάδας 
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 -Αφανείς ήρωες: είναι άτομα που, προς έκπληξη των ανωτέρων τους, τείνουν να 

παίζουν πολύ κεντρικότερο ρόλο από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί και είναι τα 

άτομα που κρατούν την ομάδα ενωμένη  

-Ρόλος Μεσάζοντα: έμμεσοι σύνδεσμοι, δηλαδή δεσμοί που δεν ενώνουν απευθείας 

ένα άτομο με ένα άλλο. 

 

3.3. Η έννοια της κοινωνικής στήριξης 

Ο Etzion,(1984) καθόρισε την κοινωνική στήριξη ως ένα κοινωνικό δίκτυο που δίνει 

στο άτομο εκφράσεις συναισθηματικής ανησυχίας ή ενσυναίσθησης, πρακτική 

βοήθεια, στήριξη στην εύρεση πληροφοριών ή έπαινο (Etzion 1984, όπως αναφέρεται 

σε Brough και Pears, 2004). Σύμφωνα με τον  Thompson (1995),  η κοινωνική 

στήριξη αποτελείται από κοινωνικές σχέσεις που δίνουν ή μπορούν να δώσουν υλικές 

και διαπροσωπικές απολαβές που έχουν σημασία για τον αποδέκτη. Τέτοιες απολαβές 

μπορεί να αφορούν συμβουλευτική, πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, 

μοίρασμα ευθυνών και κατάκτηση δεξιοτήτων.  Ανάμεσα σε άλλους ορισμούς, ο 

συγκεκριμένος είναι πιο ταιριαστός όταν αναφερόμαστε σε άτομα με αναπηρία. 

Παρόλο που όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη των άλλων, το 

εύρος της στήριξης ποικίλει από άτομο σε άτομο. 

 

Η κοινωνική στήριξη αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές και στο πώς αυτές 

γίνονται αντιληπτές από τους αποδέκτες έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

καθημερινότητά τους (Pierce, Sarason και Sarason, 1990). Πολλές έρευνες στον 

τομέα της κοινωνικής στήριξης (Hobfoll, 1985, Thoits, 1985 ∙ Cutrona και Russell, 

1990, Kienan, 1997) δείχνουν την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης και τους 

μηχανισμούς μέσα από τους οποίους τα άτομα εξαρτώνται από την συγκεκριμένη 

κατάσταση για την οποία χρειάζονται στήριξη. Για παράδειγμα, συναισθηματική 

υποστήριξη μπορεί να δοθεί σε ένα άτομο που είχε ένα ατύχημα και αναμένει 

πρακτική βοήθεια. Αν η στήριξη που δίνεται δεν είναι ταιριαστή μπορεί να 

προκαλέσει επιπλέον άγχος, συναισθήματα απογοήτευσης, απομάκρυνσης ή 

προσπάθειας έλεγχου.   Είναι λοιπόν το πλαίσιο της κατάστασης αυτό που καθορίζει 

τον τύπο της υποστήριξης.  

 

Η κοινωνική στήριξη και οι φιλίες του άτομου του δίνουν μια θέση στην κοινότητα. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στο βαθμό που το άτομο επωφελείται από την 



 50 

κοινωνική ένταξη (Newton, Horner, Ard, LeBaron και Sappington, 1994). Οι  

οικογένειες  παιδιών με αναπηρίες χρησιμοποιούν την κοινωνική στήριξη για τη 

φροντίδα των παιδιών τους, τη μετακίνηση τους, τις θεραπείες τους, την επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων και την επαφή με ανθρώπους που έχουν το ίδιο 

πρόβλημα. Κάποιοι μπορεί να νοιώθουν απομονωμένοι. Σε αυτή την περίπτωση η 

συναισθηματική υποστήριξη μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και αίσθημα αποδοχής, 

αγάπη των φίλων και θετική κοινωνική αλληλεπίδραση. Μια εναλλακτική εξήγηση 

για τα θετικά αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης θεωρεί ότι αυτή μπορεί να 

συνεισφέρει στην προσαρμογή και ανάπτυξη του παιδιού (Clark, 1991, όπως 

αναφέρεται σε Rosenfeld et al, 2000),  και παίζει ρόλο προστατευτικού 

περιβαλλοντικού παράγοντα (Benard, 1991, Coie et al.. 1993, όπως αναφέρεται σε 

Rosenfeld et al, 2000). Σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας, των συνομηλίκων, 

του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας (Benard, 1991∙ Bogenschneider, 1996∙ 

Richman και Bowen, 1997∙ Seifer, Samerof, Baldwin και Baldwin, 1992 ∙Wang, 

Haertel, και Walberg, 1994, όπως αναφέρεται σε Rosenfeld et al, 2000). 

 

Φαίνεται ότι τα παιδιά βοηθιούνται σημαντικά όταν λαμβάνουν κοινωνική στήριξη 

σχετικά με: (1) την ακαδημαϊκή επιτυχία (2) την αντίληψη ότι οι ενήλικες νοιάζονται 

για αυτά (3) τη διαχείριση άμεσων προσωπικών θεμάτων που τα απασχολούν (4)  τη 

σύνδεση αυτών που μαθαίνουν στο σχολείο με σημαντικούς προσωπικούς στόχους 

(McPartland,1994, Hardre and Reeve ,2003, όπως αναφέρεται σε Eisenman,2007). 

Σύμφωνα με τους Lehr et al (όπως αναφέρεται σε Eisenman, 2007), τα επιτυχημένα 

προγράμματα παρέμβασης γίνονται σε πολλαπλά πλαίσια, όπως οικογένεια και  

σχολείο. 

 

 

 

Τί θεωρείται υποστηρικτικό από την πλευρά του λήπτη; 

Οι καλές υποστηρικτικές υπηρεσίες: βοηθούν σε όσα το άτομο μπορεί ή δεν μπορεί 

να κάνει. Είναι υποστηρικτικές επίσης στη διαχείριση της αναπηρίας, στην 

αποκατάσταση,  στην εξέλιξη και ανάπτυξη του άτομου. Βοηθούν το άτομο να 

νοιώσει άξιο και αναγνωρισμένο. Προάγουν δραστηριότητες και κοινωνικούς ρόλους 

με νόημα ευνοώντας τη συμμετοχή. Αφήνουν πρωτοβουλία στο άτομο να φέρει σε 

πέρας μόνο του πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει, χωρίς να αναλαμβάνουν άλλοι 
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πρωτοβουλίες στη θέση του για κάτι που δεν επιθυμεί να κάνει (Wilken, 2005/2007, 

όπως αναφέρεται σε Wilken, 2009). 

 

3.4 Κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική στήριξη και άτομα με αναπηρία 

Σύμφωνα με τον Νewton (1994),  ο όρος κοινωνικό δίκτυο αναφέρθηκε αρχικά από 

τον Barnes (1954)  ο όποιος μελέτησε την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις σε ένα 

μικρό δείγμα ατόμων που κατοικούσαν σε ένα μικρό χωριό. Πρόσφατα οι μελέτες 

επικεντρώνονται στα δίκτυα των ατόμων με  αναπηρία για την συμμετοχή στην 

κοινότητα και τις ευκαιρίες τους για κοινωνική στήριξη. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία με την 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας μέσα από τη σχέση τους  με άλλους που μπορεί να 

επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και την συναισθηματική λειτουργία αλλά αυτό δεν 

γίνεται πάντα με θετικό τρόπο. Η αποδοχή ή η απόρριψη των ατόμων με αναπηρία  

αντανακλά την κοινωνική τους αλληλεπίδραση ειδικά για τα άτομα που δεν έχουν 

νοητική υστέρηση. Είναι γνωστό ότι πολλά παιδιά με αναπηρία έχουν αδύναμα 

κοινωνικά δίκτυα (Belle, 1989). Ενώ οι σχέσεις με την οικογένεια είναι δυνατές, το 

να μην έχεις φίλους μπορεί να καταλήξει σε μοναξιά και απομόνωση (Lyons, 

1987,όπως αναφέρεται σε Lord και Hutchison, 1998). Αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σωματικά, ψυχικά, αλλά  και 

προβλήματα συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα μοναξιάς και απομόνωσης από 

οικογένεια, φίλους και κοινωνική ζωή (McGee, Menolascino, Hobbs και Menousek, 

1987, όπως αναφέρεται σε Lord και Hutchison,1998). 

 

Στην έρευνα τους οι Persson και Ryden (2006) βρήκαν ότι τα περισσότερα άτομα 

θεωρούσαν πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που τους δημιουργεί η 

αναπηρία. Θέλουν να είναι ανεξάρτητα και να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα του  

να είναι κάνεις αβοήθητος. Μίλησαν για τη σημασία του ‘μπορώ να το κάνω’ και 

επίσης του να μην επιτρέπουν σε άλλους να παίρνουν τον έλεγχό τους. Εμπιστοσύνη  

στον εαυτό και αυτοπεποίθηση είναι σημαντικά στοιχεία που βοηθούν το άτομο να 

ξεπερνά στρεσσογόνες καταστάσεις (Bandura, 1977). Η έλλειψη αντιλαμβανόμενης 

επάρκειας οδηγεί σε μαθημένη απελπισία (learned helplessness) (Abramson, Alloy et 

al,1989 όπως αναφέρεται σε Persson και  Ryden, 2006). Στην έρευνα των Persson και 

Ryden, (2006), οι κοινωνικές σχέσεις με φίλους οικογένεια και συγγενείς, 
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θεωρήθηκαν πολύ σημαντικές από τα άτομα. Είναι ανακουφιστικό να ξέρει κανείς ότι 

γύρω του υπάρχουν άτομα που νοιάζονται. Τονίζεται η σημασία του να συναντά 

κανείς ανθρώπους και να μην ντρέπεται να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται. Το να 

αναζητά κανείς κοινωνική στήριξη και να έχει καλές κοινωνικές σχέσεις έχει 

αναγνωριστεί ευρέως ως μια στρατηγική εξάλειψης του άγχους(Cohen και Syme 

editors, 1985, όπως αναφέρεται σε Persson και  Ryden, 2006). 

 

Είναι σημαντικό να υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο που να καλύπτει τόσο πρακτικές 

όσο και συναισθηματικές ανάγκες. Σε  έρευνες που αφορούν άτομα με αναπηρία 

έχουν παρατηρηθεί θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην καλή ψυχική υγεία και τις 

υποστηρικτικές σχέσεις. Παρόλο που μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι 

υποστηριχτικές σχέσεις με συνομηλίκους, οικογένεια και σημαντικούς  άλλους είναι 

ακόμη πιο σημαντικές για την συναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία, η 

έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πρόσφατη (Huure, 2000, όπως 

αναφέρεται σε Kef 2005).  Τα προβλήματα υγείας απειλούν την ποιότητα και τη 

διατήρηση των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων ενώ αυτές οι σχέσεις παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αναπηρίας. Οι αναπηρίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα μεσαία ή μεγάλα εμπόδια στους κοινωνικούς ρόλους όσον αφορά τη 

δουλειά,  τη διασκέδαση, την οικογένεια και τις φιλίες. Ιδιαίτερα στρεσσογόνοι 

παράγοντες, όπως είναι το κοινωνικό στίγμα, μπορεί να θέσουν σοβαρα εμπόδια στην 

αναδόμηση και διατήρηση των σχέσεων ( Lyons, Sullivan και Ritvo, 1995, Sacks και 

Wolffe ,1998, όπως αναφέρεται σε Kef, 2005). 

 

 Ο Skarnulis (1979) περιγράφοντας τις ανάγκες της οικογένειας ενός παιδιού με 

αναπηρία αναφέρει ότι τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν ανάγκη από ειδικούς αλλά 

από ανθρώπους που να βοηθούν στο σπίτι, με τη μεταφορά του παιδιού και να 

προσφέρουν οικονομική στήριξη. Οι Gallagher, Beckman και Cross, (1983) κάνουν 

ιδιαίτερη αναφορά στο άγχος των οικογενειών που αυξάνεται καθώς το παιδί 

μεγαλώνει και εξαρτάται στις καθημερινές ανάγκες φροντίδας του. Επηρεάζεται  

επίσης από το χαμηλό εισόδημα, το διαζύγιο των γονέων, ενώ ο πατέρας φαίνεται να 

έχει περιορισμένο ρόλο. Τόσο η τυπική όσο και η άτυπη στήριξη παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο καλύπτοντας προσωπικές ανάγκες και προσφέροντας 

εξατομικευμένες λύσεις. Με τη σειρά του ο Anglin (1985/86)  θεωρεί την στήριξη 
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στα πλαίσια της οικογένειας έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες  για την 

κοινωνική προσαρμογή και επιτυχία του άτομου.  

 

 

3.5 Κοινωνική στήριξη και οικογένειες παιδιών με αναπηρία.  

Πρόσφατα οι έρευνες έχουν στραφεί στην σημασία της κοινωνικής στήριξης για τα 

άτομα με αναπηρίες. Θεωρείται ένας τομέας όπου μπορούν να μάθουν και να 

αξιολογήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και επίσης να λάβουν υποστήριξη στις 

καθημερινές τους ανάγκες (Newton et al, 1994). Η κοινωνική στήριξη είναι ένας 

ισχυρός δείκτης υγείας (Lord και Hutchison, 1998). Αναγνωρίζεται  όλο και 

περισσότερο η σπουδαιότητα ανάπτυξης της ανεξαρτησίας μέσα από τη δημιουργία 

δικτύων και κοινωνικών σχέσεων (Lord και Hutchison, 1998). Η εμπειρία δείχνει 

θετική επίδραση στην αίσθηση της κοινότητας. Καθώς τα άτομα αποκτούν δυναμική, 

η συμμετοχή τους στην κοινωνία αυξάνεται (Lord και Hutchison, 1998) και 

σημαντικές αλλαγές συντελούνται μέσα από τις εμπειρίες ζωής τους (Lord και 

Hutchison.1998). 

Οι Krauss και Giele (1987) τονίζουν την ικανότητα των δικτύων κοινωνικής στήριξης 

να διευκολύνουν την καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών 

τους και να προσφέρουν πρακτική και συναισθηματική στήριξη κατά την 

βρεφική/νηπιακή, σχολική και ενήλικη ζωή του άτομου, όπου σχεδιάζεται η 

ανεξάρτητη διαβίωση του. Παράλληλα με την κοινωνική στήριξη υπάρχουν οι ομάδες 

και τα προγράμματα στήριξης και εμψύχωσης από ειδικούς καθώς  και η στήριξη από 

την εκτεταμένη οικογένεια. Τονίζεται ότι η επαγγελματική στήριξη είναι απαραίτητο 

να δίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και χωρίς επικριτικό τρόπο γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να αυξηθεί το στρες. Είναι σημαντικό να παρέχεται στήριξη στο 

συντονισμό των υπηρεσιών. 

Η κοινωνική  στήριξη παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στα παιδιά με κινητική αναπηρία 

όσο και στους γονείς τους.  Για παράδειγμα μητέρες με μικρή κοινωνική στήριξη 

παρατηρήθηκε ότι συμπεριφέρονται περισσότερο αρνητικά απέναντι στα παιδιά τους, 

από ότι οι μητέρες που έχουν  επαρκή στήριξη (Teti και Gelfand, 1991).  Οι μητέρες 
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με επαρκή στήριξη αναφέρουν επίσης λιγότερο άγχος (Smith, Oliver και Innocenti, 

2001). Η κοινωνική στήριξη μπορεί να δοθεί από το σύζυγο, μια ομάδα υποστήριξης, 

το γείτονα, το φίλο, τον επαγγελματία ή τους παππούδες (Mirfin-Veitch, Bray και 

Watson, 1997). Η κοινωνική στήριξη συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση και την 

τρυφερότητα (Crnic και Booth, 1991∙ Cnric και Greenberg, 1990∙ Mulsow, et al., 

2002). Στη μελέτη των Crnic και Greenberg, η κοινωνική στήριξη συνδέεται με 

μειωμένη αρνητική διάθεση.  Οι Mulsow et al. βρήκαν ότι η κοινωνική στήριξη 

ιδιαίτερα από το σύντροφο επηρεάζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Μπορεί να 

είναι συναισθηματική η πρακτική/πληροφοριακή (Pal et al.,2002). Η κοινωνική 

στήριξη συνδέεται στενά με την γονεική επάρκεια (Teti και Gelfand, 1991). Όπως 

φαίνεται στην αντίστοιχη έρευνα σε μητέρες με ή χωρίς κατάθλιψη, βρήκαν υψηλή 

συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και την επάρκεια. Η θεωρία του 

Bandura (1977, 1986a, 1986b)  για την αυτάρκεια (self-efficacy theory) περιλαμβάνει 

τέσσερις κύριες βάσεις της επαρκείας: προσδοκία επίδοσης (performance attainment), 

ψυχολογική κατάσταση, μάθηση μέσω μίμησης(modeling) και λεκτική πειθώ (verbal 

persuasion). Τα δυο τελευταία παρέχονται σε κοινωνικά πλαίσια μέσω της 

κοινωνικής στήριξης. Ιδιαίτερα η μάθηση μέσω παρατήρησης μπορεί να βοηθήσει 

τους γονείς να νοιώσουν περισσότερο επαρκείς μέσα από την εμψύχωση και τα 

δίκτυα  κοινωνικώς στήριξης. 

 

 

3.6 Κοινωνική στήριξη και αυτοπροσδιορισμός 

Η έρευνα έχει αποδείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στoν αυτοπροσδιορισμό και 

στην κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν τα άτομα από τα κοινωνικά τους δίκτυα. Η 

επίδραση των κοινωνικών δικτύων έχει τη δύναμη να αυξάνει ή να περιορίζει την 

τάση του ατόμου να ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές κοινωνικές αξίες και ευθύνες. 

Ένα κοινωνικό δίκτυο, που ενισχύει την αυτονομία, την πρωτοβουλία και την 

συσχέτιση των μελών του, βρέθηκε ότι ενθαρρύνει μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης 

των ατόμων (Ryan και Deci, 2000). Εφόσον τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία 

ζουν και κινούνται τα άτομα ανταποκρίνονται στις βασικές ψυχολογικές τους 

ανάγκες, συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατάλληλου αναπτυξιακού πλέγματος, από το 

οποίο ανέρχεται η προσαρμοστική (integrated) φύση των ατόμων (Ryan και Deci, 

2000). 
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Από την άλλη πλευρά, τα περιβάλλοντα που λειτουργούν πιο περιοριστικά και 

ασκούν έλεγχο επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες και εμποδίζοντας την 

αυτοέκφραση, είναι περισσότερο πιθανόν να οδηγήσουν το άτομο σε κίνητρα 

ετεροπροσδιοριζόμενα (Deci και Ryan, 1987  όπως αναφέρεται σε Philippe και 

Vallerand, 2008). O υπερβολικός έλεγχος, οι αρνητικές προκλήσεις και η έλλειψη 

κοινωνικής δικτύωσης διασπούν την οργανωτική φύση με την οποία είναι 

προικισμένο από τη φύση το άτομο. Αυτά τα θεωρητικά δεδομένα έχουν τεκμηριωθεί 

και ερευνητικά. Όταν η αντίληψη υπέρ της αυτονομίας αυξάνει, το εσωτερικό 

αυτοπροσδιοριζόμενο κίνητρο αυξάνει επίσης, ενώ όταν εκλείπει η θετική στάση 

απέναντι στον αυτοπροσδιορισμό εκλείπει και το αυτοπροσδιοριζόμενο κίνητρο 

(Vallerand et al.,1997 όπως αναφέρεται σε Philippe και Vallerand, 2008). Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα όχι μόνο την έλλειψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας, αλλά πολλές 

φορές και την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών, όπως κατάθλιψη, σε 

συνδυασμό με την ψυχολογική καταπόνηση του ατόμου (Ryan και Deci, 2000). Από 

τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού αντλούμε την πληροφορία ότι τα περιβάλλοντα τα 

οποία υποστηρίζουν την ανάγκη για αυτονομία μέσω της ενίσχυσης των προσωπικών 

επιλογών και της πρωτοβουλίας διευκολύνουν τη διαμόρφωση 

αυτοπροσδιοριζόμενου κινήτρου, καθώς το βίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι 

συνδεδεμένο με την αίσθηση ελευθερίας επιλογών των ενεργειών του ατόμου (Deci 

et al., 2001  όπως αναφέρεται σε Philippe και Vallerand, 2008). 

 

Η περιορισμένη πρόσβαση των έφηβων και νεαρών ενήλικων με αναπηρία σε 

ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλήματα και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες 

συμβάλλει στη διαμόρφωση αρνητικής κοινωνικής στάσης, στην κοινωνική 

απομόνωση και στην αδυναμία διαχείρισης των διαπροσωπικών  επαφών τους. 

Επιπλέον, ο αποκλεισμός αυτών των ατόμων από τα διάφορα δρώμενα, συμβάλλει 

στο αίσθημα κατωτερότητας, ανεπάρκειας, στην έλλειψη αποδοχής και στην 

ακαδημαϊκή  τους αποτυχία (Huure et al., 1999). Επομένως, τα ανεπαρκή κοινωνικά 

δίκτυα αυτών των ατόμων συμπεραίνουμε ότι επιδρούν σε  κάποιες βασικές 

διαστάσεις της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού, όπως αυτή της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης και της αυτονομίας.  Άλλη σχετική έρευνα για τη συσχέτιση της 

στήριξης και του αυτοπροσδιορισμού είναι αυτή του Stancliffe (2001). Σύμφωνα με 

αυτή καταδεικνύεται ότι οι ευκαιρίες εξάσκησης του αυτοπροσδιορισμού 

επηρεάζονται από τα περιβάλλοντα διαβίωσης, εργασίας και εκπαίδευσης και από τη 
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δράση των «σημαντικών άλλων» σε αυτά. Επιπλέον, ο ερευνητής υπογραμμίζει ότι τα 

πιο εξατομικευμένα περιβάλλοντα έχουν υψηλότερη συσχέτιση με την ικανότητα 

επιλογών και αυτοπροσδιορισμού (Stancliffe, 2001). Η κοινωνική στήριξη φαίνεται 

να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Field et al., (2002) έδειξαν ότι η ενθάρρυνση θετικών κοινωνικών 

σχέσεων αποτελεί το κλειδί στη δόμηση της διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού. 

Από συνεντεύξεις ατόμων με και χωρίς αναπηρία προκύπτει ότι δίνεται έμφαση- από 

τα ίδια τα άτομα- στη σημασία των κοινωνικών σχέσεων, που θεωρείται ως ο πιο 

σημαντικός παράγοντας υποστήριξης αλλά και εν δυνάμει υπονόμευσης της 

ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού (Field και Hoffman, 2002). Αυτή η  άποψη 

επιβεβαιώνει παλιότερη  έρευνα των Brown et al (1996) σύμφωνα με την οποία η 

εστίαση στην κοινωνική συμμετοχή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού. Επιπρόσθετα, στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες προάγουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των πρώτων λίθων ανάπτυξης 

του αυτοπροσδιορισμού.  

  

Αν  υποθέσουμε ότι η κοινωνική στήριξη και οι στρατηγικές αντιμετώπισης (coping 

strategies) συμβάλλουν στον αυτοπροσδιορισμό (Cohen και McKay, υπό έκδοση, 

όπως αναφέρεται σε Cohen και Hoberman, 1983), τότε μια μέτρηση της 

αντιλαμβανόμενης στήριξης είναι πιο ευαίσθητος δείκτης από τις αντικειμενικές 

μετρήσεις (Cohen και Hoberman, 1983). Δυστυχώς οι έρευνες για την 

αντιλαμβανομένη στήριξη δεν μας δίνουν επαρκείς πληροφορίες για να καθορίσουμε 

το ‘πώς’ η αντιλαμβανόμενη στήριξη προστατεύει από παθογόνα αποτελέσματα 

(Brown, Bhrolchain και Harris, 1975∙ Habif και Lahey, 1980∙ Miller και Ingham, 

1979, όπως αναφέρεται σε Cohen και  Hoberman, 1983). 

 

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε ορισμένα από τα εμπόδια που πηγάζουν από τα 

κοινωνικά δίκτυα ως προς την καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού, τα οποία 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Υπερπροστατευτική συμπεριφορά από το οικογενειακό 

περιβάλλον 

 Χαμηλές προσδοκίες από το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο του 

ατόμου 



 57 

 Έλλειψη σταθερών υποστηρικτικών συστημάτων 

 Εμπόδια ως προς την εξερεύνηση του περιβάλλοντός τους και ως 

προς την ανάληψη ρίσκων σε συνδυασμό με την είσπραξη 

αρνητικών μηνυμάτων (Mitchell, 1988, όπως αναφέρεται σε 

Harrison et al., 1997) 

 Υπερδομημένο περιβάλλον (Ward, 2005) 

 

Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε την καθοριστική επίδραση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και των δικτύων στα οποία είναι οργανωμένο στη 

διαμόρφωση του αυτοπροσδιορισμού και των κινήτρων του ατόμου (Philippe και 

Vallerand, 2008). 

 

 

3.7 Σκοπός της έρευνας- Διερευνητικά ερωτήματα 

Η  παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον αυτοπροσδιορισμό και τα 

κοινωνικά δίκτυα/ κοινωνική στήριξη των ατόμων με κινητικές αναπηρίες. 

Μελετώντας τη σημασία του αυτοπροσδιορισμού στη ζωή όλων των ατόμων με 

κινητική αναπηρία αλλά και την ευεργετική επίδραση της θετικής κοινωνικής 

στήριξης όταν αυτή παρέχεται, κρίναμε σκόπιμο διαμέσου της έρευνας αυτής να 

θέσουμε τους παρακάτω ερευνητικούς στόχους: 

 

1) Τη διερεύνηση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητική 

αναπηρία, σύμφωνα με την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού «Arc», σε άτομα ηλικίας 

από 15- 30 ετών. 

 

2) Τη διερεύνηση του επιπέδου κοινωνικής στήριξης των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες 

 

3) Τη διερεύνηση της συσχέτισης των ατομικών/ δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των ατόμων με κινητική αναπηρία (φύλο, ηλικία, είδος κινητικής αναπηρίας, κ.τ.λ.) 

με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική 

ενδυνάμωση, αυτοπραγμάτωση). 

 



 58 

4) Τη διερεύνηση της συσχέτισης του εύρους (πλήθος μελών) και της ποιότητας 

(κοινωνική στήριξη) του κοινωνικού δικτύου των ατόμων με κινητική αναπηρία  με 

το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

4.1.1. Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Κοινωνικών Δικτύων και Aντιλαμβανόμενης 

Κοινωνικής Στήριξης 

Το ερωτηματολόγιο αυτό συλλέγει τα ατομικά και δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο, 

ηλικία, είδος κινητικής αναπηρίας, αιτιολογία, προτιμώμενα μέσα μετακίνησης και 

μεταφοράς, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση, και εξετάζει ζητήματα 

αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο του ατόμου με κινητική αναπηρία και τη θετική 

και αρνητική πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη που λαμβάνει από αυτό. Το 

κοινωνικό δίκτυο του ατόμου ομαδοποιείται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, 

στους φίλους και τους συμμαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από σειρά ερωτήσεων που 

στοχεύουν να εξασφαλίσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα ατομικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τη δομή των κοινωνικών δικτύων 

των συμμετεχόντων, (α) την θετική και αρνητική πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη, (β)  το επίπεδο ικανοποίησης.  

 

Στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου δίνονται κάποιες επεξηγήσεις στους 

συμμετέχοντες ως προς τις έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στις ερωτήσεις και η 

κατανόησή τους κρίνεται προαπαιτούμενη προκειμένου να γίνει ορθά η βαθμολόγηση 

στις ερωτήσεις τύπου Likert. Οι έννοιες που επεξηγούνται είναι  η θετική πρακτική 

και η θετική συναισθηματική στήριξη και η αρνητική πρακτική και η αρνητική 

συναισθηματική στήριξη. Τα υποκείμενα της έρευνας καλούνται να δηλώσουν το 

βαθμό αποδοχής ή απόρριψης  του κοινωνικού τους δικτύου, στη βάση μιας 

αριθμητικής κλίμακας, η οποία είναι από 0 (καθόλου) έως 10 (πάρα πολύ). Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την κλίμακα τύπου Likert και οι συμμετέχοντες 

καλούνται να επιλέξουν μια από τις δυνατές απαντήσεις σταθερής μορφής σε ένα 

σύνολο ερωτημάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μελέτη του κοινωνικού τους 

δικτύου,  με στόχο τη μέτρηση των απόψεων σχετικά με την αντιλαμβανόμενη 

κοινωνική στήριξη των υποκειμένων. 
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Επιπλέον, τίθενται κάποιες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που στόχο έχουν τη 

διερεύνηση της αμοιβαιότητας που παρατηρείται ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη 

που προσφέρουν και λαμβάνουν οι συμμετέχοντες. Το ερωτηματολόγιο συνεχίζεται 

με μια ερώτηση που στόχο έχει τη μέτρηση της ικανοποίησης που νιώθουν οι 

συμμετέχοντες από την πρακτική και συναισθηματική στήριξη που λαμβάνουν. Η 

απάντηση βασίζεται επίσης στη βαθμολόγηση τύπου Likert. Το ερωτηματολόγιο 

ολοκληρώνεται με μια ερώτηση που αφορά τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

που προτιμούν και τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται αυτές τις 

δραστηριότητες. 

 

4.1.2 Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού Arc Self-determination Scale 

Ο Wehmeyer (1995, 1999), εστιάζοντας στον αυτοπροσδιορισμό ως εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα ή ως αποτέλεσμα ενηλικίωσης, διατύπωσε το λειτουργικό μοντέλο του 

αυτοπροσδιορισμού και ανέπτυξε ένα εργαλείο αξιολόγησης «The Arc’s Self-

determination Scale». Σύμφωνα με τον Wehmeyer (1999) ο αυτοπροσδιορισμός 

αναφέρεται στις στάσεις και στις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ενεργήσει 

κανείς ως  αιγιακός μεσάζων στη ζωή του κάνοντας επιλογές και παίρνοντας 

αποφάσεις (Wehmeyer, 1999). 

 

Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού Arc επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα γιατί έχει 

προσαρμοστεί στο παρελθόν σε ελληνικό πληθυσμό (σε έρευνα της Φέτση, 2008). 

Επομένως, έχουν εντοπιστεί ενδεχόμενες γλωσσικές αδυναμίες και έχουν συντελεστεί 

οι απαραίτητες γλωσσικές προσαρμογές. Επιπλέον, η συγκεκριμένη κλίμακα 

συμπεριλαμβάνει στις νόρμες της εκτός από τον τυπικό πληθυσμό και πληθυσμό 

ατόμων με αναπηρία (Μπουχορίκου, 2009). Παρόλα αυτά δεν έχει σταθμιστεί στην 

Ελλάδα και αυτό αποτελεί μια αδυναμία της έρευνας. 

 

Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού Arc αποτελείται από 72 ερωτήσεις-σημεία και 

παρέχει δεδομένα για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό του ατόμου στηριζόμενα σε 

μετρήσεις των τεσσάρων θεμελιωδών χαρακτηριστικών: της αυτονομίας,  της 

αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του 

εαυτού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους Wehmeyer, Kelchner και Richards 

(1996). Όπως ορίζεται από τον έναν από τους κατασκευαστές της κλίμακας στο 
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εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης, η κλίμακα σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα 

εργαλείο-μέσο έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι μαθητές με αναπηρία, να γίνουν 

περισσότερο αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα, να αποκτήσουν τη δική τους φωνή μέσα 

στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό μόνο για 

να διερευνήσει τις αντιλήψεις του ίδιου του μαθητή για τον αυτοπροσδιορισμό του 

και όχι ως εργαλείο αποκλεισμού κάποιων μαθητών από υπηρεσίες και προγράμματα, 

αλλά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο με την αυστηρή 

έννοια των ψυχομετρικών εργαλείων. Με την κλίμακα αυτή μπορεί ο εκπαιδευτικός 

να βοηθήσει το μαθητή να αξιολογήσει ο ίδιος τις πεποιθήσεις του για τον εαυτό του 

και τον αυτοπροσδιορισμό του, να προσδιορίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 

του και να αξιολογήσει την πρόοδο του σε σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό σε βάθος 

χρόνου (Wehmeyer, 1995). Για την εποχή που κατασκευάστηκε αποτελούσε το 

πρώτο ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών 

με νοητική αναπηρία και κατά επέκταση το μόνο μέσο για τον προσδιορισμό 

διδακτικών στόχων και σχεδιασμό παρεμβάσεων στον τομέα του αυτοπροσδιορισμού 

(Wehmeyer, 1995).  

 

Ερευνητικά, η χρήση της κλίμακας συνιστάται σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η 

μελέτη της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών στρατηγικών και 

παιδαγωγικού υλικού σχετικών με τον αυτοπροσδιορισμό και γενικότερα η μελέτη 

της επίδρασης του περιβάλλοντος και των εμπειριών στον αυτοπροσδιορισμό των 

μαθητών (Wehmeyer, 1995). Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν με έμφαση την 

αξιοπιστία της κλίμακας τονίζοντας αρκετές φορές ότι σημασία έχει το πώς 

αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο τον εαυτό του ακόμα και αν οι προσωπικές του 

αντιλήψεις δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους 

ίδιους, η κλίμακα κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζει τα 

προβλήματα με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα (Wehmeyer, 1995, Wehmeyer, 

Kelchner και Richards, 1996). Εξάλλου, το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η κατασκευή της κλίμακας δεν θα επέτρεπε ποτέ την παραδοχή της 

ατεκμηρίωτης έως σήμερα υπόθεσης ότι τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να έχουν 

τις δικές τους προσωπικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους και τον τρόπο που 

λειτουργούν.  
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Η κλίμακα χωρίζεται σε 4 ενότητες, μία ενότητα για κάθε ένα από τα τέσσερα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. Η πρώτη ενότητα μετρά την 

αυτονομία, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας του ατόμου αλλά και του 

βαθμού στον οποίο το άτομο ενεργεί με βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις, αξίες, 

ικανότητες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Οι ερωτήσεις-σημεία της ενότητας 

αυτής προέρχονται αυτούσια από την «Autonomous Functioning Checklist” των 

Sigafoos, Feinstein, Damond και Reiss (Wehmeyer, 1995). Ο συμμετέχων επιλέγει 

από μια τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert τη συχνότητα με την οποία ο ίδιος  

πιστεύει ότι εμφανίζει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. H πρώτη βαθμίδα της 

κλίμακας αντιστοιχεί στην απάντηση «Δεν το κάνω ακόμα κι αν έχω την ευκαιρία», η 

δεύτερη βαθμίδα στην απάντηση « Το κάνω μερικές φορές όταν έχω την ευκαιρία», η 

τρίτη στην απάντηση «Το κάνω τις περισσότερες φορές που έχω την ευκαιρία» και η 

τελευταία στην απάντηση «Το κάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία». Ο πρώτος και 

ο δεύτερος υποτομέας της αυτονομίας μετρούν την ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία 

μετριέται στα πλαίσια της λειτουργίας του ατόμου μέσα στην οικογένεια και κατά την 

αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον, την κοινότητα. Οι υπόλοιποι τέσσερις  

υποτομείς αφορούν στη δράση του ατόμου με βάση τις προτιμήσεις του, τις 

ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του. Ο βαθμός στον οποίο το 

άτομο δρα με βάση τις παραπάνω παραμέτρους μετριέται στο πλαίσιο του 

ψυχαγωγικού και ελεύθερου χρόνου του, στο πλαίσιο της εμπλοκής του στην 

κοινότητα και της αλληλεπίδρασής του με αυτήν, στο πλαίσιο της επιλογής 

μετασχολικών κατευθύνσεων καθώς και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εμπλέκουν 

την προσωπική έκφραση, για παράδειγμα τη διακόσμηση του δωματίου και την 

επιλογή μουσικής.  

 

Η δεύτερη ενότητα μετρά την αυτορρύθμιση και αποτελείται από δύο υποτομείς: ο 

πρώτος μετρά την ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων και 

ο δεύτερος τη στοχοθέτηση και την απόδοση στην επίτευξη του στόχου. Στον πρώτο 

υποτομέα το άτομο καλείται να διαβάσει την αρχή και το τέλος καθεμίας από έξι 

συνολικά ιστορίες που αφορούν τη λειτουργία του ατόμου στην οικογένεια, το 

σχολείο, την εργασία, και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έπειτα, θα πρέπει να 

συμπληρώσει με τον τρόπο που το ίδιο θεωρεί κατάλληλο τη μέση της ιστορίας, τί 

συνέβη, δηλαδή, ανάμεσα στην αρχή της ιστορίας, όπου δίνονται τα δεδομένα του 

προβλήματος, και στο τέλος της, όπου το πρόβλημα επιλύεται τελικά με ευεργετικό 
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τρόπο για το άτομο. Στο δεύτερο υποτομέα, της στοχοθέτησης και της επίτευξης 

στόχου, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις για τρεις βασικούς τομείς της μετασχολικής ζωής 

του ατόμου: την εργασιακή απασχόληση, την κατοικία και το μεταφορικό μέσο. Το 

άτομο καλείται να απαντήσει εάν έχει κάνει σχέδια για το μέλλον σε αυτούς τους 

τρεις τομείς και, επιπλέον, να καταγράψει τέσσερις ενέργειες το ανώτερο για τον 

κάθε τομέα-εάν θέλει και λιγότερες-που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει για να επιτύχει 

τους μελλοντικούς αυτούς στόχους.  

 

Η τρίτη ενότητα παρέχει ενδείξεις για την ψυχολογική ενδυνάμωση του ατόμου. Η 

ψυχολογική ενδυνάμωση αποτελείται από τις ποικίλες διαστάσεις του αντιληπτού 

ελέγχου. Τα άτομα που είναι αυτοπροσδιοριζόμενα δρουν βάσει των πεποιθήσεων 

ότι:  

 έχουν την ικανότητα να εμφανίσουν τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες 

έτσι ώστε να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους και ότι  

 αν εμφανίσουν αυτές τις συμπεριφορές θα συμβούν οι επιδιωκόμενες 

εξελίξεις.  

 

Οι συμμετέχοντες διαβάζουν δύο αντιφατικές δηλώσεις και επιλέγουν ανάμεσα σε 

αυτές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αναγκαστικής επιλογής (forced-choice 

method). Οι υψηλές βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν θετικές αντιλήψεις για τον έλεγχο 

και την αποτελεσματικότητα του ατόμου.  

 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα της κλίμακας μετρά τη συνειδητοποίηση του 

εαυτού. Τα αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα είναι συνειδητοποιημένα ως προς τον εαυτό 

τους με την έννοια ότι χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη, και λογικά ορθή, γνώση 

του εαυτού τους και των δυνατοτήτων και περιορισμών τους, έτσι ώστε να ενεργούν 

με τέτοιο τρόπο που να εκμεταλλεύονται αυτή τη γνώση με ευεργετικό τρόπο για τα 

ίδια. Η αυτογνωσία διαμορφώνεται μέσα από την τριβή με το περιβάλλον του 

καθενός και την ερμηνεία αυτού του περιβάλλοντος και επηρεάζεται από τις 

εκτιμήσεις των άλλων, τις ενισχύσεις και τους προσδιορισμούς που δίνονται στην ίδια 

του τη συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες απαντούν σε μια σειρά από δηλώσεις που 

αντικατοπτρίζουν χαμηλή ή υψηλή συνειδητοποίηση του εαυτού σημειώνοντας εάν 
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συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε μία από τις δηλώσεις. Οι υψηλές βαθμολογίες 

αντικατοπτρίζουν υψηλά επίπεδα συνειδητοποίησης του εαυτού.  

 

Το ανώτερο όριο βαθμολογίας που διαθέτει η κλίμακα είναι 148 βαθμοι (σε επίπεδο 

ανεπεξέργαστων βαθμολογιών) και οι υψηλότερες βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν 

υψηλότερο αυτοπροσδιορισμό. Η επεξεργασία των βαθμολογιών παρέχει δύο τύπων 

ποσοστιαίες βαθμολογίες: την ποσοστιαία βαθμολογία με βάση τις νόρμες του 

δείγματος,  και την ποσοστιαία θετική βαθμολογία. Η βαθμολογία με βάση τις νόρμες 

του δείγματος εξάγεται ξεχωριστά για κάθε έναν από τους υποτομείς των τεσσάρων 

ενοτήτων, συνολικά για την κάθε ενότητα και συνολικά για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό του συμμετέχοντα. Είναι ενδεικτική του ποσοστού των 

βαθμολογιών από το δείγμα της στάθμισης που είναι ίσο ή χαμηλότερο από τη 

βαθμολογία του συγκεκριμένου συμμετέχοντα. Εάν, για παράδειγμα, ένας μαθητής 

σημειώσει βαθμολογία 70 στην ενότητα της αυτονομίας, αυτό σημαίνει ότι 70% των 

βαθμολογιών από το δείγμα της στάθμισης ήταν ίδιες ή χαμηλότερες από τη 

βαθμολογία του μαθητή στην συγκεκριμένη ενότητα. Η ποσοστιαία θετική 

βαθμολογία εξάγεται για την κάθε ενότητα συνολικά και όχι για τους υποτομείς. 

Επίσης, εξάγεται ποσοστιαία θετική βαθμολογία και για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό 

του ατόμου. Η βαθμολογία αυτή είναι ενδεικτική του θετικού ποσοστού για την κάθε 

ενότητα. Για παράδειγμα, η ενότητα της αυτονομίας μπορεί να δώσει το ανώτερο 96 

βαθμούς. Εάν ένας μαθητής πετύχει 72 βαθμούς θα έχει μια θετική βαθμολογία 75%, 

όπου το 96 αντιπροσωπεύει την 100% θετική βαθμολογία και το 0 την 0% θετική 

βαθμολογία (Wehmeyer, 1995).  

 

Η κλίμακα  σταθμίστηκε με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 500 μαθητές (223 

άντρες, 210 γυναίκες και 67 άτομα αγνώστου φύλου) από σχολεία 5 πολιτειών της 

Αμερικής (Τέξας, Βιρτζίνια, Αλαμπάμα, Κονέκτικατ και Κολοράντο). Οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων κυμαίνονταν από τα 14 έως τα 22 έτη με μέσο όρο τα 17,08 έτη. Οι 

συμμετέχοντες ήταν μαθητές χωρίς αναπηρίες, με μαθησιακές δυσκολίες, με νοητική 

καθυστέρηση και λίγα άτομα με άλλου είδους διαταραχές (κινητική αναπηρία, 

αυτισμό, προβλήματα λόγου).  

 

4.2 Διαδικασία 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών είναι καταλληλότερο η κλίμακα του 

αυτοπροσδιορισμού να χορηγείται από άτομα που γνωρίζουν τους μαθητές με την 

αναπηρία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης κατά τη 

συμπλήρωση της κλίμακας, αλλά και να υποστηρίζεται σωστά ο μαθητής από ένα 

άτομο που γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του στην κατανόηση κυρίως 

του λόγου. Για το λόγο αυτό η χορήγηση της κλίμακας έγινε από την υπογράφουσα 

της εργασίας  μόνο σε 3 συμμετέχοντες από το συνολικό δείγμα των 32 ατόμων.  

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διήρκησε από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 

του 2011. Η συλλογή του δείγματος έγινε μετά από επικοινωνία με συλλόγους 

παραπληγικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέσω αυτών προσεγγιστήκαν τα 

άτομα.  Ανάλογα με τον τόπο που διευκόλυνε τα υποκείμενα της έρευνας, η έρευνα 

διεξήχθη είτε στα σχολεία στα οποία φοιτούσαν τα άτομα, είτε στο σπίτι τους, 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Σε όσους από τους συμμετέχοντες δεν είχαν 

συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους ζητήθηκε η συγκατάθεση των γονέων 

τους. Και τα δυο εργαλεία συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Όσοι από αυτούς αντιμετώπιζαν δυσκολία στο γράψιμο συμπληρώσαν τα 

ερωτηματολόγια με τη σύμπραξη των δάσκαλων ή των γονιών, αφού δόθηκαν 

οδηγίες από την ερευνήτρια να μην παρέμβουν αυτοί στις απαντήσεις τον 

υποκειμένων.  Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο 

ανάλογα με την επιθυμία των υποκειμένων. Σε τρεις περιπτώσεις η συμπλήρωση 

έγινε από την ίδια την ερευνήτρια  σε συνεργασία με τα υποκείμενα, καθώς τα παιδιά 

δήλωσαν ότι δεν είχαν κανέναν να τους βοηθήσει στο γράψιμο. 

 

4.2.1 Συμμετέχοντες/ Δείγμα 

Το δείγμα μας αποτελούνταν συνολικά από 34 άτομα με κινητική αναπηρία εκ των 

οποίων 11 (34,4%) ήταν αγόρια και 21 (65,6%) κορίτσια. Όσον αφορά στην ηλικία, 

28 (87,5%) άτομα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως 21 ετών και 4 (12,5%) 

στην ηλικιακή ομάδα 22 έως 30 ετών. Εκτός από την ηλικία ένα άλλο βασικό 

κριτήριο για την επιλογή των ατόμων ήταν η κινητική αναπηρία, ενώ άτομα με 

πολλαπλές αναπηρίες αποκλείστηκαν από το δείγμα, διότι το νοητικό τους επίπεδο 

δεν επέτρεπε την κατανόηση των εργαλείων. 
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Στους  πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται στοιχεία που συλλέχθηκαν και 

αφορούν το είδος κινητικής αναπηρίας, τα αίτια, τους τρόπους μετακίνησης και την 

συχνότητα επιλογής αυτών 

Πίνακας 3  

Είδος- αίτια κινητικής αναπηρίας 

Είδος αναπηρίας Συχνότητα  Ποσοστό 

Νευρομυικές βλάβες 26  81,3 

Μυοσκελετικές βλάβες 6  18,7 

Αίτιο κινητικής αναπηρίας   

προγεννετικά 6  18,7 

περιγεννετικά 11 34,4 

μεταγεννετικά 15  46,9 

Άλλα προβλήματα υγείας   

Ναι 2  6,3 

Όχι 30  93,7 

   

 

 

Πίνακας 4 

Είδος- αίτια κινητικής αναπηρίας 

Είδος αναπηρίας Συχνότητα  Ποσοστό 

Νευρομυικές βλάβες 26  81,3 

Μυοσκελετικές βλάβες 6  18,7 

Αίτιο κινητικής αναπηρίας   

προγεννετικά 6  18,7 

περιγεννετικά 11  34,4 

μεταγεννετικά 15  46,9 

Άλλα προβλήματα υγείας   

Ναι 2  6,3 

Όχι 30  93,7 

   

 

Πίνακας 5 

Τρόπος μετακίνησης 

Συνοδός Συχνότητα  Ποσοστό 

Ναι 28  69,6 

Όχι 1  3,4 

Μπαστούνι   

Ναι 16  64 

Όχι 9  36 

wheelchair 

manual 

  

Ναι 18  66,7 

Όχι 9  33,3 

wheelchair   

electric 

Ναι 13  52 

Όχι 12  48 

Συνοδός  

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

  

λίγες φορές 3  10,3 

μερικές φορές 8  27,6 

τις περισσότερες 

φορές 

9  31 

πάντα 9  31 
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Μπαστούνι  

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

  

ποτέ 5  25 

λίγες φορές 1  5 

μερικές φορές 6 30 

τις περισσότερες 

φορές 

7  35 

πάντα 1  5 

wheelchair 

manual 

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

  

ποτέ 4  17,4 

λίγες φορές 6  26,1 

μερικές φορές 4  17,4 

τις περισσότερες 

φορές 

3  13 

πάντα 6  26,1 

wheelchair 

electric 

(Συχνότητα 

επιλογής) 

  

ποτέ 4 25 

λίγες φορές 2  12,5 

μερικές φορές 3  18,8 

τις περισσότερες 

φορές 

5  21,3 

πάντα 2  12,5 

 

Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων κινείται με την βοήθεια 

συνοδού (69,6%). Από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς (62%) χρησιμοποιούν 

τον συγκεκριμένο τρόπο τις περισσότερες φορές ή και πάντα πράγμα που δεν 

συμβαίνει με τις υπόλοιπες κατηγορίες (μπαστούνι , αμαξίδιο). Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να είναι μια ένδειξη της δυσκολίας αυτόνομης μετακίνησης των ατόμων με 

κινητική αναπηρία, τόσο με μπαστούνι όσο και με αμαξίδιο, εξαιτίας της έλλειψης 

υποδομών και σεβασμού στους δημόσιους χώρους. 

 

 

Πίνακας 6 

Μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες 

Λεωφορείο Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 16 (64) 64 

Όχι 9 (36) 36 

Αυτοκίνητο   

Ναι 25 (83,3) 83,3 

Όχι 5 (16,7) 16,7 

προσαρμοσμένο 

όχημα 

  

Ναι 6 (27,3) 27,3 

Όχι 16 (72,7) 72,7 

Ταξί   

Ναι 12 (54,5) 54,5 

Όχι 10 (45,5) 45,5 

Λεωφορείο  

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

  

Ποτέ 6  33,3 

λίγες φορές 3 16,7 

μερικές φορές 3  16,7 

τις περισσότερες 

φορές 

5  27,8 

πάντα 1  5,6 

   

 

 

Αυτοκίνητο  

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

ποτέ 3  11,5 

λίγες φορές 1  3,8 

μερικές φορές 4  15,4 

τις περισσότερες 

φορές 

6  23,10 

πάντα 12  46,2 

Προσαρμοσμένο 

Όχημα  

(Συχνότητα 

Επιλογής) 

  

ποτέ 6 42,9 

λίγες φορές 2  14,3 

μερικές φορές 2  14,3 

τις περισσότερες 

φορές 

1  7,1 

πάντα 3  21,4 

Ταξί  

(Συχνότητα 
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επιλογής) 

ποτέ 7  36,8 

λίγες φορές 3  15,8 

μερικές φορές 3  15,58 

τις περισσότερες 

φορές 

3  15,8 

πάντα 3  15,8 
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Σχετικά με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για την 

μετακίνησή τους, το μεγαλύτερο ποσοστό προτιμά το αυτοκίνητο (83,3%) και 

ακολουθούν λεωφορείο και ταξί, ενώ προσαρμοσμένο όχημα χρησιμοποιούν μόλις 6 

συμμετέχοντες. Επιπλέον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη συχνότητα 

από τα άλλα μέσα, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το ότι οι συμμετέχοντες για 

την μετακίνησή τους χρειάζονται την βοήθεια συνοδού είναι μια ένδειξη για τις 

ελλείψεις και την δυσκολία χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 

Οι μαθητές ανήκαν σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ήταν  φοιτητές της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης. Το 

δείγμα προήλθε από αστικές περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ημιαστικές (Κατερίνη, 

Βόλος, Καρδίτσα, Σέρρες) και αγροτικές περιοχές, συγκεκριμένα 18 (56,3%) από 

αγροτικές περιοχές, 9 (28,1%) από ημιαστικές, και 5 (15,6%) από αστικά κέντρα . Οι 

ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από τα 15 έως τα 30 έτη, ηλικίες που 

επιλέχθηκαν με βάση τις προτεινόμενες ηλικίες των κατασκευαστών της κλίμακας 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα . 

 

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, όπως οικονομική κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο τόσο του ίδιου του ατόμου 

όσο και προσώπων της οικογένειάς του,  πηγή του εισοδήματος, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 7 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή Συχνότητα Ποσοστό 

Μορφωτικό Επίπεδο   

Μαθητής Δημοτικού 1  3,1 

Μαθητής Γυμνασίου 6  18,8 

Απόφοιτος Γυμνασίου 3  9,4 

Μαθητής Λυκείου 10  31,1 

Απόφοιτος Λυκείου 6  18,8 

Φοιτητής 6  18,8 

Μορφωτικό επίπεδο Μητέρας   

Δημοτικό 5  16,1 

Γυμνάσιο 5  16,1 
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Εξατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο 12  38,7 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 9  29 

Μορφωτικό επίπεδο Πατέρα   

Δημοτικό 5  15,6 

Γυμνάσιο 8  25 

Εξατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο 9  28,10 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 10  31,3 

Οικονομική κατάσταση   

Καλή Οικονομική Κατάσταση 12  37,5 

Μετρία 18  56,3 

Κακή 2  6,3 

Εισόδημα   

Εργασία 1  3,2 

Από Τους Γονείς 26  83,9 

Μεικτό 1  3,2 

Άλλο 3  9,7 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο 

των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό (31,3%) είναι μαθητές λυκείου. 

Αντίστοιχα για το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας παρατηρούμε ότι οι περισσότερες 

είναι απόφοιτες εξατάξιου γυμνασίου (38,7%) και ΑΕΙ-ΤΕΙ (31,3). Το ίδιο συμβαίνει 

και με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα με το 28,10% να είναι απόφοιτοι εξατάξιου 

γυμνασίου (λυκείου) και το 31,3% απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η οικονομική κατάσταση των 

συμμετεχόντων είναι κατά πλειοψηφία καλή (34,5%) ή μέτρια (56,3%) ενώ βασική 

πηγή εισοδήματος των συμμετεχόντων είναι κατά κύριο λόγο οι γονείς με ποσοστό 

83,9% και τις άλλες κατηγορίες να ακολουθούν με μεγάλη διαφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

5. Περιγραφική στατιστική 

5.1. Μέσοι όροι στην κλίμακα αυτοπροσδιορισμού 

Εφαρμόζοντας την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού στο δείγμα της έρευνάς μας βρήκαμε 

τους παρακάτω μέσους όρους, ελάχιστες και μέγιστες τιμές (αφορούν το σύνολο του 

δείγματος). Οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί τόσο για τα rαw όσο και για 

positive scores.  

 

Πίνακας 8  

Μέσοι οροί  αυτοπροσδιορισμού 

 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη  

Τιμή 

Αυτοπροσδιορισμός (RAW) 87,19 24,049 48 135 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση(POS) 79,03 22,149 31 100 

Αυτοπραγμάτωση (POS) 76,35 17,023 33 100 

Αυτοπροσδιορισμός (POS) 58,9 16,288 32 91 

Αυτονομία (POS)  54,42 17,868 19 86 

Αυτονομία (RAW)  52,42 17,128 18 83 

Αυτορρύθμιση (POS)  43,74 20,86 0 100 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση (RAW) 12,65 3,536 5 16 

Αυτοπραγμάτωση (RAW) 11,45 2,554 5 15 

Αυτορρύθμιση (RAW)  9,13 4,41 0 21 

 

 

5.1.2 Μέσοι όροι απαντήσεων στην διερεύνηση της κοινωνικής στήριξης 

Από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κοινωνικής στήριξης (σε κλίμακα Likert με 

ανώτατη βαθμολογία το 10 και κατώτατη το 0) προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες με 

τις μέσες τιμές των διαφόρων κατηγοριών κοινωνικής στήριξης. 
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Πίνακας 9 
Μέσοι όροι εύρους κοινωνικού δικτύου 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (συγγενείς) 7,84 8,336 0 30 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (οικογένεια) 6,94 5,435 2 30 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (φίλοι) 5,84 5,401 0 30 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (συμμαθητές) 4,63 4,605 0 24 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (συνάδελφοι ) 3,22 4,346 0 20 

Αριθμός ατόμων που έχετε σχέση (δάσκαλοι) 3 3,483 0 20 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες έχουν 

σχέση με περισσότερα άτομα από το συγγενικό περιβάλλον, ακολουθεί το 

οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, ενώ οι δάσκαλοι είναι η κατηγορία με τα λιγότερα 

άτομα στο περιβάλλον των συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 10 

Μέσοι όροι πρακτικής, κοινωνικής στήριξης 

 Μέσος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο  

Θετική πρακτική  στήριξη από οικογένεια 9,06 1,48 4 10 

Θετική πρακτική στήριξη από φίλους 7,66 2,089 1 10 

Θετική πρακτική στήριξη από δασκάλους 7,41 2,212 0 10 

Θετική πρακτική στήριξη από συγγενείς 6,78 2,511 1 10 

Θετική πρακτική στήριξη από συμμαθητές 6,75 2,369 0 10 

Θετική πρακτική στήριξη από συναδέλφους 6,44 2,782 0 10 

Αρνητική  πρακτική στήριξη από συγγενείς 4,06 3,454 0 10 

Αρνητική πρακτική στήριξη από συμμαθητές 3,41 2,71 0 10 

Αρνητική πρακτική στήριξη από συναδέλφους 3,41 3,004 0 10 

Αρνητική πρακτική στήριξη από δασκάλους 3,28 2,888 0 10 

Αρνητική πρακτική στήριξη από φίλους 3,13 2,948 0 10 

Αρνητική πρακτική στήριξη  από οικογένεια 2,09 2,787 0 10 
 

Όσον αφορά στην θετική πρακτική στήριξη, τα άτομα (με μέσο όρο βαθμολογίας 

9,06) πιστεύουν ότι λαμβάνουν την  μεγαλύτερη από την οικογένεια τους ενώ όσον 

αφορά στην αρνητική πρακτική στήριξη οι συμμετέχοντες (με μέσο όρο βαθμολογίας 

4,06) πιστεύουν ότι την λαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους συγγενείς. 
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Πίνακας 11.   

Μέσοι όροι συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης 

 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Θετική συναισθηματική στήριξη από οικογένεια 8,69 1,655 4 10 

Θετική συναισθηματική στήριξη από φίλους 8 1,918 1 10 

Θετική συναισθηματική  στήριξη από δασκάλους 7,38 2,211 0 10 

Θετική συναισθηματική στήριξη  από συμμαθητές 6,56 2,526 0 10 

Θετική  συναισθηματική στήριξη από συγγενείς 6,41 2,906 0 10 

Θετική συναισθηματική στήριξη από συναδέλφους 6,03 2,73 0 10 

Αρνητική  συναισθηματική στήριξη από συγγενείς 4,44 3,491 0 10 

Αρνητική  συναισθηματική στήριξη από συμμαθητές 3,56 2,699 0 10 

Αρνητική  συναισθηματική στήριξη από συναδέλφους 3,56 3,089 0 10 

Αρνητική  συναισθηματική στήριξη από δασκάλους 3,19 2,923 0 10 

Αρνητική  συναισθηματική στήριξη από φίλους 3,09 2,74 0 10 

Αρνητική συναισθηματική στήριξη από οικογένεια 2,31 3,095 0 10 

 

Την ίδια ακριβώς εικόνα παρατηρούμε από τον πίνακα και για την συναισθηματική 

στήριξη. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι λαμβάνουν περισσότερο συναισθηματική 

στήριξη από την οικογένειά τους (με μέσο όρο βαθμολογίας 8,69). Αντίθετα θεωρούν 

ότι λαμβάνουν αρνητική συναισθηματική στήριξη σε μεγαλύτερο βαθμό από 

συγγενικά πρόσωπα (με μέσο όρο βαθμολογίας 4,44). Επιπλέον προκύπτει ότι ο 

μέσος όρος βαθμολογίας ικανοποίησης από την πρακτική στήριξη είναι 7,44 και ο 

μέσος όρος βαθμολογίας ικανοποίησης από την συναισθηματική στήριξη είναι 7,34. 

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει μια ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση που βιώνουν 

τα άτομα και στην κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν. 

 

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε τους παράγοντες κοινωνικής στήριξης καθώς και το 

εύρος κοινωνικού δικτύου μεταξύ συμμετεχόντων διαφορετικού φύλου, ηλικιακής 

ομάδας και είδους κινητικής αναπηρίας. 
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5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού και κοινωνικής 

στήριξης 

 

Με κριτήριο το είδος κινητικής αναπηρίας ο αυτοπροσδιορισμός και οι διαστάσεις 

του διαμορφώνονται ως εξής: 

Γράφημα 1 

 Σχέση αυτοπροσδιορισμού και είδους κινητικής αναπηρίας 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις 

μέσες τιμές των διαστάσεων του αυτοπροσδιορισμού στις διάφορες κατηγορίες 

κινητικής αναπηρίας. Για να το διαπιστώσουμε αυτό θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο 

one way anova με μηδενική υπόθεση την ισότητα των μέσων τιμών των διαστάσεων 

του αυτοπροσδιορισμού στις επιμέρους κατηγορίες κινητικής αναπηρίας. 

Εφαρμόζοντας τον συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με προγεννετικά, περιγεννετικά και 

μεταγεννετικά αίτια κινητικής αναπηρίας, αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό 

(συνολικά) και με κάθε έναν από τους τέσσερις επιμέρους τομείς του (αυτονομία, 

αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση και αυτοπραγμάτωση). 
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Με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα παρατηρούμε από το παρακάτω διάγραμμα ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός και οι διαστάσεις του διαμορφώνονται ως εξής 

 

Γράφημα 2 

 Ηλικία  και διαστάσεις αυτοπροσδιορισμού 

 

Ο βαθμός αυτονομίας και αυτοπροσδιορισμού φαίνεται να είναι μεγαλύτερος στα 

άτομα ηλικίας 22-30 ετών σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 15-21 ετών (72,3 έναντι 50,3 

και 106 έναντι 85,20 αντίστοιχα). 

 

Εφαρμόζοντας την στατιστική διαδικασία t-test, με μηδενική υπόθεση την ισότητα 

των μέσων τιμών του αυτοπροσδιορισμού και  των παραγόντων του μεταξύ των δύο 

ηλικιακών ομάδων, δεν διαπιστώσαμε κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. 

Επομένως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό. 

 

Με κριτήριο το φύλο ο αυτοπροσδιορισμός και οι διαστάσεις του κατανέμονται ως 

εξής: 
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Γράφημα 3 

Φύλο και διαστάσεις αυτοπροσδιορισμού 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα δεν φαίνεται να έχουμε διαφορές στην κατανομή των 

παραγόντων του αυτοπροσδιορισμού. Ο μέσος όρος του βαθμού αυτονομίας και 

αυτοπροσδιορισμού εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερος στις γυναίκες σε σχέση με 

τους άνδρες (55,7 έναντι 46,5 και 92 έναντι 78,5). Η εφαρμογή του t-test έδειξε ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό (συνολικά) και με τους επιμέρους τομείς του 

(αυτονομία, αυτορρύθμιση, αυτοπραγμάτωση και ψυχολογική ενδυνάμωση). 

 

Οι συγκρίσεις που ακολουθούν έγιναν με βάση τη συνολική βαθμολογία που 

προέκυψε από τις ερωτήσεις για κάθε παράγοντα. Με κριτήριο το είδος κινητικής 

αναπηρίας παρατηρούμε τα παρακάτω αποτελέσματα ως προς τον τρόπο που 

διαμορφώνονται το εύρος κοινωνικού δικτύου, η κοινωνική στήριξη και η 

ικανοποίηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες.  
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Γράφημα 4 

 Εύρος κοινωνικού δικτύου και ικανοποίηση από κοινωνική στήριξη 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα δεν διαπιστώνουμε μεγάλες διαφορές στις 

μέσες τιμές των παραγόντων κοινωνικής στήριξης μεταξύ ατόμων με διαφορετικό 

είδος κινητικής αναπηρίας. Εφαρμόζοντας one way anova έλεγχο προκύπτει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των παραγόντων  «Ικανοποίηση από 

την συνολική στήριξη» (F=4.197, df=31, p=0.025)  και «Ικανοποίηση από την 

συναισθηματική στήριξη» (F=4.992, df=31, p=0.014). Ο μέσος όρος της 

ικανοποίησης από την συνολική στήριξη είναι  13,16 για άτομα με προγεννετικά 

αίτια αναπηρίας, 16,45 για άτομα με περιγεννετικά αίτια και 14,20 για άτομα με 

μεταγεννετικά αίτια αναπηρίας. Αντίστοιχα ο μέσος όρος της ικανοποίησης από την 

συναισθηματική στήριξη που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι 6,50 για άτομα με 

προγεννετικά αίτια αναπηρίας, 8,36 για άτομα με περιγεννετικά αίτια και 6,93 για τα 

άτομα με μεταγεννετικά αίτια κινητικής αναπηρίας. Είναι πιθανό η στατιστικά 

σημαντική διαφορά που διαπιστώθηκε στον παράγοντα ικανοποίηση από την 

συνολική στήριξη να οφείλεται στην στατιστική σημαντικότητα που παρουσιάζεται 
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στον παράγοντα ικανοποίηση από την συναισθηματική στήριξη καθώς είναι κομμάτι 

της συνολικής στήριξης που λαμβάνουν τα άτομα. 

 

Με κριτήριο το φύλο παρατηρούμε τα παρακάτω αποτελέσματα ως προς τον τρόπο 

που διαμορφώνονται το εύρος κοινωνικού δικτύου, η κοινωνική στήριξη και η 

ικανοποίηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες. 

 

Γράφημα 5 

Φύλο και κοινωνική στήριξη 

 

Από το διάγραμμα δεν διαπιστώνουμε κάποια διαφορά στον τρόπο που κατανέμονται 

οι παράγοντες κοινωνικής στήριξης στα δύο φύλα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου t-test 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες 

τιμές των παραγόντων κοινωνικής στήριξης μεταξύ των δύο φύλων. 

 

Με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι συμμετέχοντες  

παρατηρούμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

 



 79 

Γράφημα 6 

Ηλικία και ικανοποίηση από  κοινωνική στήριξη 

 

Ο μέσος όρος αρνητικής συναισθηματικής στήριξης εμφανίζεται μεγαλύτερος στην 

ηλικιακή ομάδα 22-30 ετών σε σχέση με την ομάδα 15-21 ετών (32,25 έναντι 18,43). 

Ο μέσος όρος αρνητικής πρακτικής στήριξης που λαμβάνουν τα άτομα ηλικίας 22-30 

ετών είναι μεγαλύτερος από αυτό των ατόμων ηλικίας 15-21 ετών (33,75 έναντι 

17,32). Κατόπιν εφαρμογής ελέγχου t-test διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο στον μέσο όρο αρνητικής πρακτικής στήριξης μεταξύ των 

δύο ηλικιακών ομάδων ( t= -2.097, df=30, p=0.045). 

 

5.3 Συσχετίσεις των επιδόσεων στα τεστ 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι συσχετίσεις μεταξύ του εύρους του 

κοινωνικού δικτύου, της κοινωνικής στήριξης (πρακτικής & συναισθηματικής), της 

ικανοποίησης που λαμβάνουν άτομα με προβλήματα κινητικής αναπηρίας και του 

αυτοπροσδιορισμού και των επιμέρους διαστάσεών του (βλ πίνακα 12). Σημειώνεται 

ότι οι αναλύσεις είναι βασισμένες στα raw score. 
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Βάσει των αποτελεσμάτων η αυτονομία παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την 

αυτορρύθμιση (r=0.368, p<0.05), την ψυχολογική ενδυνάμωση (r=0.551, p<0.001) 

τον αυτοπροσδιορισμό (r=0.863, p<0.001) και την ικανοποίηση από την 

συναισθηματική στήριξη (r=0.370, p<0.05). Η αυτορρύθμιση παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση με τον αυτοπροσδιορισμό (r=0.577, p<0.001)  και το εύρος κοινωνικού 

δικτύου (r=0.361, p<0.05). 

 

Η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι θετικά συσχετισμένη με την αυτοπραγμάτωση 

(r=0.487, p<0.001) και τον αυτοπροσδιορισμό (r=0.715, p<0.001), ενώ είναι 

αρνητικά συσχετισμένη με το σύνολο αρνητικής πρακτικής στήριξης (r=-0.468, 

p<0.001) και το σύνολο αρνητικής συναισθηματικής στήριξης (r= -0.495, p<0.001). 

Η αυτοπραγμάτωση συσχετίζεται θετικά με τον αυτοπροσδιορισμό (r=0.469, 

p<0.001) και το εύρος κοινωνικού δικτύου (r=0.401, p<0.05). Επίσης θετικά 

συσχετίζονται ο αυτοπροσδιορισμός με το εύρος κοινωνικού δικτύου (r=0.360, 

p<0.05). 

 

Η θετική πρακτική στήριξη εμφανίζει θετική συσχέτιση με την θετική 

συναισθηματική στήριξη (r=0.954, p<0.001), με την ικανοποίηση που λαμβάνει το 

άτομο τόσο από την συνολική στήριξη (r=0.619, p<0.001) όσο και από την πρακτική 

και συναισθηματική στήριξη (r=0.494, p<0.001 και r=0.600, p<0.001 αντίστοιχα). Η 

θετική συναισθηματική στήριξη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση 

που λαμβάνει το άτομο από την συνολική στήριξη, την πρακτική αλλά και την 

συναισθηματική στήριξη (r=0.573, p<0.001, r=0.372, p<0.05 και r=0.645, p<0.001 

αντίστοιχα).Η αρνητική πρακτική στήριξη σχετίζεται θετικά με την αρνητική 

συναισθηματική στήριξη που λαμβάνει το άτομο (r=0.926, p<0.001). 

 

Η ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από την συνολική στήριξη σχετίζεται θετικά 

με την ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από την πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη (r=0.887, p<0.001 και r=0.879, p<0.001), αποτέλεσμα αναμενόμενο αφού η 

ικανοποίηση από τη συναισθηματική στήριξη και η ικανοποίηση από την πρακτική 

στήριξη αποτελούν την συνολική στήριξη που λαμβάνει το άτομο. 
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Τέλος ο βαθμός ικανοποίησης από την πρακτική στήριξη που λαμβάνει το άτομο 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από την συναισθηματική στήριξη 

(r=0.560, p<0.001). 

 

 

Πίνακας 12 

Συσχετίσεις κοινωνικής στήριξης και διαστάσεων αυτοπροσδιορισμού 

 

 

 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Αυτονομία ,368* ,551** ,269 ,863** ,128 ,230 ,254 -,127 -,253 ,288 ,139 ,370* 

2. Αυτορρύθμιση 1 ,354 ,069 ,577** ,361* -,096 -,118 -,244 -,314 -,149 -,273 ,008 

3. Ψυχολογική Ενδυνάμωση   1 ,487** ,715** ,276 ,185 ,139 -,468** -,495** ,151 ,134 ,134 

4. Αυτοπραγμάτωση   1 ,469** ,401* ,093 ,152 -,175 -,221 -,054 -,139 ,043 

5. Αυτοπροσδιορισμός    1 ,360* ,162 ,179 -,205 -,320 ,176 ,037 ,274 

6. Εύρος κοινωνικού δικτύου     1 ,125 ,040 -,272 -,220 -,016 ,096 -,128 

7. Σύνολο Θετικής Πρακτικής Στήριξης      1 ,954** ,149 ,232 ,619** ,494** ,600** 

8. Σύνολο Θετικής Συναισθηματικής Στήριξης       1 ,193 ,236 ,573** ,372* ,645** 

9. Σύνολο Αρνητικής Πρακτικής Στήριξης        1 ,926** ,106 -,016 ,207 

10. Σύνολο Αρνητικής Συναισθηματικής Στήριξης         1 ,020 -,028 ,064 

11. Ικανοποίηση από την συνολική στήριξη          1 ,887** ,879** 

12. Ικανοποίηση από την πρακτική στήριξη           1 ,560** 

13. Ικανοποίηση από την συναισθηματική στήριξη            1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση του επιπέδου του 

αυτοπροσδιορισμού της επίδρασης των ατομικών/ δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των ατόμων με κινητική αναπηρία (φύλο, ηλικία, κ.τ.λ.) στην κατάκτηση δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση, 

αυτοπραγμάτωση), τη μέτρηση του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητική 

αναπηρία, σύμφωνα με την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού « Arc », σε άτομα ηλικίας 

από 13- 21 ετών και τη διερεύνηση της επίδρασης του εύρους (πλήθος μελών) και της 

ποιότητας (κοινωνική στήριξη) του κοινωνικού δικτύου των ατόμων αυτών  στο 

βαθμό αυτοπροσδιορισμού τους. 

 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη αρθρογραφία υποστηρίζεται ότι οι μαθητές  με κινητική 

αναπηρία έχουν πιο χαμηλά επίπεδα συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες 

συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία Φελούκα,2008). Η 

περιορισμένη πρόσβασή τους στις διάφορες δραστηριότητες συμβάλλει στη 

διαμόρφωση μικρότερων κοινωνικών δικτύων, στην κοινωνική απομόνωση, στο 

αίσθημα κατωτερότητας, στην έλλειψη αποδοχής και στην αδυναμία διαχείρισης των 

διαπροσωπικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (Huure et al., 1999).  

 

Η κοινωνική στήριξη και οι κοινωνικές επαφές είναι πιο σημαντικές στην περίοδο της 

εφηβείας εξαιτίας των αλλαγών που συμβαίνουν μέσα και έξω από το σώμα.  Σε αυτή 

τη φάση τα παιδιά θέλουν να είναι μέλη μιας ομάδας και να μην αισθάνονται 

διαφορετικά. Η αίσθηση της διαφορετικότητας μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική 

τους προσαρμογή.  

 

Σε άλλη σχετική έρευνα έχει αποδειχτεί ότι τα ατομικά  και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν κάποιες διαστάσεις της δομής και της λειτουργίας των 

κοινωνικών δικτύων, αλλά σε γενικές γραμμές η επίδρασή τους κινείται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα (Kef et al., 2000).  Σε μεταγενέστερη έρευνα (Kef, 2005) βρέθηκε ότι 

η ικανοποίηση από το ύψος και την ποιότητα της πρακτικής και συναισθηματικής 

στήριξης βρέθηκε υψηλή στους νεαρούς ενήλικες, καθώς τα αγόρια βρέθηκε να έχουν 
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μικρότερα δίκτυα από τα κορίτσια. Οι έφηβοι βρέθηκαν να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τους νεαρούς ενήλικες όσον αφορά στην πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη. Όσοι παρακολουθούσαν γενική εκπαίδευση είχαν 

μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα, από  αυτούς που παρακολουθούσαν ειδικό σχολείο. Οι 

νεαροί ενήλικες είχαν υψηλότερη βαθμολογία αυτοεκτίμησης και αποδοχής της 

αναπηρίας. Οι κοπέλες είχαν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ιδιαίτερα όσες έμεναν με 

τους γονείς (Kef, 2005). 

 

Στην παρούσα έρευνα, σε ότι αφορά στο εύρος και στην ποιότητα του κοινωνικού 

δικτύου παρατηρήθηκε διαφορά στην ικανοποίηση που λαμβάνουν από την 

συναισθηματική και την συνολική στήριξη τα άτομα με διαφορετικό είδος κινητικής 

αναπηρίας. Επίσης παρατηρήθηκε διαφορά στο σύνολο αρνητικής πρακτικής 

στήριξης που λαμβάνουν τα άτομα διαφορετικής ηλικιακής ομάδας. 

 

Όσον αφορά στην επίδραση του εύρους και της ποιότητας του κοινωνικού δικτύου 

των ατόμων με κινητική αναπηρία στο βαθμό αυτοπροσδιορισμού τους, 

διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του εύρους (πλήθος ατόμων) κοινωνικού 

δικτύου και αυτορρύθμισης, αυτοπραγμάτωσης και αυτοπροσδιορισμού. Θετικά 

συσχετισμένη επίσης είναι η ικανοποίηση από την συναισθηματική στήριξη που 

λαμβάνουν τα άτομα με τον βαθμό αυτονομίας. Αντίθετα αρνητική συσχέτιση 

παρουσιάζεται μεταξύ του συνόλου αρνητικής πρακτικής και συναισθηματικής 

στήριξης, που λαμβάνουν τα άτομα με κινητική αναπηρία, με τον βαθμό ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης. 

 

Στην έρευνα μας δε βρέθηκε διαφορά στην επίδραση των ατομικών/δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στην κατάκτηση δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, 

αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση, αυτοπραγμάτωση). Ωστόσο, σε άλλη 

έρευνα έχει δειχθεί ότι το είδος της κινητικής αναπηρίας σχετίζεται με το βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού (Agran, 2007). 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο των ατόμων με κινητική αναπηρία και στο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού που τους παρέχεται αν και τα κορίτσια φαίνεται ότι έχουν 

ελαφρώς πιο διευρυμένα κοινωνικά δίκτυα (Huure και Aro, 1998). Στη δική μας 
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έρευνα εφαρμόζοντας την στατιστική διαδικασία t-test, με μηδενική υπόθεση την 

ισότητα των μέσων τιμών του αυτοπροσδιορισμού και  των παραγόντων του μεταξύ 

των δύο ηλικιακών ομάδων, δεν διαπιστώσαμε κάποιο στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα. Επομένως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ηλικιακών ομάδων αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό. 

   

Σύμφωνα με τους Algozzine et al. (2001) στο 13% των σχετικών ερευνών, οι 

ερευνητές έχουν συμπεριλάβει στα αποτελέσματά τους στοιχεία σχετικά με την 

επίδραση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με στόχο τον αυτοπροσδιορισμό στην 

ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, όπως ευκαιρίες για σχολική φοίτηση, εργασιακή 

απασχόληση ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Με αφορμή την παρούσα έρευνα  

προτείνεται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αλληλοσυσχέτιση των δυο αυτών 

παραγόντων (ποιότητα ζωής και αυτοπροσδιορισμός), καθώς η ποιότητα ζωής έχει 

πολλούς τρόπους ορισμού και αποτελεί έναν πολυδιάστατο παράγοντα. 

 

Επιπλέον, ένα άλλο θέμα το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας και σχετίζεται άμεσα με 

το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 

διδαχτούν αποτελεσματικά οι δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού στις διάφορες 

υποομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λόγω του ότι ο αριθμός των ερευνών που 

μελετούν ζητήματα σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό μαθητών με αναπηρίες είναι 

εξαιρετικά μικρός, κρίνεται σκόπιμο να διευρυνθούν οι έρευνες σχετικά με τις 

τεχνικές διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού, πρόταση που υποστηρίζεται και από 

τον Algozzine (2001). 

 

Ο βαθμός στον οποίο δύναται ένα παιδί να κατακτήσει τα χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς 

είναι: το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται, η οικογένειά του, το φύλο του, η 

κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύεται, η ηλικία 

του, κ.α. Η σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων έχει αποδειχθεί σε άτομα με 

νοητική υστέρηση (Δημητριάδου, 2008). Έρευνες σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες 

δεν έχουν γίνει ώστε να αποδειχτεί η βαρύτητα των παραπάνω παραγόντων στον 

συγκεκριμένο πληθυσμό. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών 

ερευνών. 
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Δεδομένου ότι οι έρευνες που αφορούν τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με 

κινητική αναπηρία είναι περιορισμένες, θα είχε ενδιαφέρον να γίνουν  έρευνες για τη 

σχέση ανάμεσα στην πραγματική στήριξη αυτονομίας και τις αντιλήψεις για την 

αυτονομία. 

 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί η 

εξοικείωση των δασκάλων των ατόμων με κινητικές αναπηρίες με την αντίληψη, και 

τις στρατηγικές διδασκαλίας της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού,  το βαθμό στον 

οποίο ενσωματώνουν τον αυτοπροσδιορισμό στη διδασκαλία τους, και το βαθμό στον 

οποίο θεωρούν τον αυτοπροσδιορισμό σημαντικό για τους μαθητές τους. 

 

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που είναι καλό να διερευνηθεί περαιτέρω αφορά τα 

κοινωνικά δίκτυα των ατόμων με κινητικό πρόβλημα που έχουν πιο «επιτυχημένο 

κοινωνικό προφίλ», καθώς επίσης και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν – οι ίδιοι- με τους 

γονείς, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα μέλη των δικτύων τους. 

Παρόλο που μεγάλο μέρος των  ερευνών συμφωνούν ότι το να έχει κανείς κάποιον να 

μιλάει και να εμπιστεύεται τα προβλήματα του είναι το κλειδί για την προστατευτική 

λειτουργία της στήριξης (π.χ. Brown, Bhrolchain και Harris, 1975∙ Habif και Lahey, 

1980 ∙Miller και Ingham, 1979, όπως αναφέρεται σε Cohen και Hoberman, 1983), 

λίγες είναι οι μελέτες που αφορούν άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες όπως η 

αυτοαντίληψη. Δεν υπάρχουν επίσης έρευνες που να συγκρίνουν την ανθρώπινη 

στήριξη με τη στήριξη που πηγάζει από άλλες λειτουργίες, όπως από τον ίδιο μας τον 

εαυτό. 

 

Κάνοντας μια προσπάθεια ομαδοποίησης των περιορισμών που αφορούν την έρευνα 

σχετικά με την κοινωνική στήριξη και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα καταλήγουμε στα εξής: 

 Η εφαρμογή των σχετικών ερευνών σε μικρό δείγμα δυσκολεύει την 

πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, δυσχεραίνει  την 

ανάλυση των πληροφοριών και εμποδίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 

(Cimarolli, et al., 2005). Αυτός ο περιορισμός υπάρχει και ισχύει και στην 

δική μας έρευνα. 

 Επιπλέον, ένας άλλος βασικός περιορισμός των ερευνών αυτού του τύπου 

απορρέει από το γεγονός ότι η συλλογή δεδομένων προκύπτει μέσω 
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ερωτηματολογίου κυρίως και πολλές φορές υπάρχει θέμα σχετικά με την 

ειλικρίνεια των απαντήσεων.  

 

Όσον αφορά στις έρευνες με άτομα με κινητικές αναπηρίες, πέρα από το πρόβλημα 

της κατηγοριοποίησης των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και την ετερογένεια που 

παρατηρείται ως προς την αιτία και τη σοβαρότητα της κατάστασης, ένα ακόμη 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές αφορά στην προσαρμογή των 

ψυχομετρικών διαδικασιών και πιο συγκεκριμένα στις κινητικές αντιδράσεις που σε 

πολλά τεστ είναι χρονομετρημένες πράγμα που τοποθετεί τα άτομα σε μειονεκτική 

θέση, όπως και η ίδια η ύπαρξη κινητικών αντιδράσεων στα τεστ. Για τα άτομα με 

κινητικές αναπηρίες δεν υπάρχουν ψυχομετρικές διαδικασίες αποκλειστικά 

σχεδιασμένες για αυτά, όπως συμβαίνει για τους κωφούς και τους τυφλούς (Hodapp, 

1998). 

 

Πρόσφατες μελέτες κάνουν λόγο για χαμηλή αυτοεκτίμηση των παιδιών με κινητικές 

αναπηρίες, τα οποία φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο από τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά για θέματα όπως η κοινωνική αποδοχή, η εξωτερική τους 

εικόνα, και η αθλητική και ακαδημαϊκή τους επίδοση (Shields, Murdoch, Loy, Dodd 

και Taylor, 2006). Παρόμοια πορίσματα προκύπτουν και από έρευνες που μελετούν 

παράγοντες της ποιότητας ζωής, από τις οποίες διαφαίνεται μειωμένη αίσθηση 

ευεξίας στους πληθυσμούς αυτούς (Livingston, Rosenbaum, Russell και Palisano, 

2007, όπως αναφέρεται σε Πολεμικού, 2010).  

 

Το θέμα του αυτοπροσδιορισμού βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο όσον αφορά 

στα ελληνικά  δεδομένα (Καρτασίδου, 2007). Είναι πρωταρχικής σημασίας η ανάγκη 

εισαγωγής δραστηριοτήτων αυτοπροσδιορισμού στα ελληνικά σχολεία. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναγκαία η υποστήριξη του αυτοπροσδιορισμού 

μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα αυτοπροσδιορισμού και η συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Ειδικά ο 

τελευταίος αυτός παράγοντας είναι καθοριστικός για την επίτευξη οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού στόχου. Η ενημέρωση,  η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων γονέων 

και εκπαιδευτικών διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Η ενίσχυση 

του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με  κινητική  αναπηρίες θα τα υποβοηθήσει να 

απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.  
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Άλλωστε οφείλουμε όλοι να πράττουμε έτσι ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες να 

συμμετέχουν στη ζωή και να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Είναι 

πολίτες με ίσα δικαιώματα  σε σχέση με τους άλλους και έχουν κάθε δικαίωμα στην 

αυτόνομη, ασφαλή και άνετη διακίνηση, στην πρόσβαση σε όλους τους χώρους και 

γενικά στην κοινωνική τους ένταξη. Έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα της ζωής τους. 

Ποιότητα ζωής για τα άτομα με αναπηρίες σημαίνει ποιότητα ζωής για όλους μας. 

Και αυτό θα το πετύχουμε εάν τοποθετήσουμε στα επίκεντρο τον αυτοπροσδιορισμό, 

τον προσωπικό έλεγχο της ζωής, την προσωπική απόφαση για το μέλλον και την 

αυτο-ολοκλήρωση των ατόμων με αναπηρία 

 

Ο αυτοπροσδιορισμός εξάλλου σημαίνει το ίδιο το άτομο να έχει συναίσθηση των 

ικανοτήτων του και να μπορεί να κάνει επιλογές που επιθυμεί και στις οποίες μπορεί 

να ασκήσει έλεγχο έστω και με τη βοήθεια ενός άλλου προσώπου.  Ο όρος 

δυνατότητες αναφέρεται στους περιορισμούς και τις ευκαιρίες μέσα στη ζωή του 

ανθρώπου. Ένα πρόσωπο γίνεται ξεχωριστό μέσω  του αυτοπροσδιορισμού του, 

δηλαδή μέσω της αντίδρασής του στις συνθήκες και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στο περιβάλλον του. Για την ευζωία των προσώπων πρέπει να 

διατηρείται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας, άρα η ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού, καθώς έτσι βελτιώνεται η λειτουργικότητά τους.   «Οι αναπηρίες 

των ατόμων αυτών δεν θα πρέπει να επισκιάσουν τις όποιες δυνατότητες έχουν τα 

άτομα αυτά να ενταχθούν στην κοινωνία και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ανθρώπινη 

ζωή» ( Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, 2005, σελ.12). 

 

 Ο Wehmeyer (1998) αναφέρει ότι τα καλά νέα είναι ότι στις μέρες μας ξέρουμε πώς 

μπορούμε να ενισχύσουμε τον αυτοπροσδιορισμό και να προστατέψουμε τις ατομικές 

ελευθερίες, τα κακά νέα όμως είναι ότι επιτρέψαμε να περάσουν 25 χρόνια από τότε 

που ο Nirje’s είπε ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. 

 

Πολλοί λίγοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εντελώς αυτόνομοι με την έννοια ότι 

καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες τους χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη των 

άλλων (Pumpian, 1996 Wehmeyer, 1996, όπως αναφέρεται σε Brown, Gothelf, 

Guess, Lehr,(1998).  Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουν  

το παραπάνω γεγονός και να προσανατολιστούν στην στήριξη των ατόμων με 
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αναπηρία ώστε αυτά να γίνουν ανεξάρτητα, να αποκτήσουν έλεγχο στις 

δραστηριότητες και στις εμπειρίες τους και με αξιοπρέπεια να απολαμβάνουν την 

ανεξαρτησία και την ισότιμη μεταχείριση στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου 
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Παράρτημα 

 

Περιεχόμενα παραρτήματος 

 

1. Ερωτηματολόγιο κοινωνικής στήριξης 

      2.  Η κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού ARC 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΜΗ   ΓΡΑΦΕΤΕ   ΠΟΥΘΕΝΑ   ΤΟ   ΟΝΟΜΑ   ΣΑΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο σημειώνονται με ένα  σε αυτό  

που σας εκφράζει. 

 

Α.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φύλο:   Άρρεν  Θήλυ 
 
2. Ηλικία:   13- 21 ετών      22-30 ετών        31 και άνω 
 
3. Η περιοχή μόνιμης κατοικίας σας είναι:  
 
Αγροτική (<2.000 κατ)    Ημιαστική (2.000-10.000 κατ)     Αστική 
(>10.000 κατ) 
 

4. Περιγραφή της κινητικής αναπηρίας 

Α) Είδος κινητικής αναπηρίας (παρακαλώ προσδιορίστε π.χ. τραυματισμός 
νωτιαίου μυελού) 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
Β) Αίτιο κινητικής αναπηρίας (παρακαλώ προσδιορίστε π.χ. ατύχημα ή 
νευρολογική διαταραχή): 
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…………………………………………………………………………………………
……….. 
Γ) Άλλα θέματα υγείας (παρακαλώ προσδιορίστε π.χ. άσθμα, προβλήματα 
καρδιάς): 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
 

5. Κύρια μέσα κινητικότητας (αν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα, τσεκάρετε 

αντίστοιχα σύμφωνα με τη συχνότητα) 

 Ναι Όχι  Ποτέ Λίγες 
φορές 

Μερικές 
φορές 

Τις 
περισσότερες 
φορές 

Πάντα 

με τη βοήθεια συνοδού □ □  □ □ □ □ □ 
με δεκανίκι, μπαστούνι ή περπατούρα □ □  □ □ □ □ □ 
με αναπηρικό αμαξίδιο (χειροκίνητο) □ □  □ □ □ □ □ 
με αναπηρικό αμαξίδιο (ηλεκτρικό) □ □  □ □ □ □ □ 
Άλλο 
(προσδιορίστε)…………………………….. 
……………………………………………… 

□ □  □ □ □ □ □ 

 
 
 

6. Κύρια μέσα μεταφοράς από/ προς το σχολείο ή τη δουλειά ή 
οποιαδήποτε άλλη καθημερινή σας απασχόληση  (αν χρησιμοποιούνται 
περισσότερα από ένα, τσεκάρετε αντίστοιχα σύμφωνα με τη συχνότητα) 
 Ναι Όχι  Ποτέ Λίγες 

φορές 
Μερικές 
φορές 

Τις 
περισ-
σότερες 
φορές 

Πάντα 

λεωφορείο □ □  □ □ □ □ □ 
αυτοκίνητο □ □  □ □ □ □ □ 
προσαρμοσμένο όχημα □ □  □ □ □ □ □ 
ταξί □ □  □ □ □ □ □ 
Άλλο 
(προσδιορίστε)…………………… 
…………………………………… 

□ □  □ □ □ □ □ 

 

 

7.Το μορφωτικό σας επίπεδο:  

(1) Μαθητής δημοτικού  (5) Μαθητής λυκείου  
(2) Απόφοιτος πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
 (6) Απόφοιτος λυκείου  

(3) Μαθητής γυμνασίου  (7) Φοιτητής  
(4) Απόφοιτος γυμνασίου 

 
(8) Απόφοιτος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  

 

8. Αν εργάζεστε ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

…………………………………………………………………………………………………………. 

9. Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
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Ο πατέρας σας έχει τελειώσει: Η μητέρα σας έχει τελειώσει: 

Δημοτικό  Δημοτικό  
Γυμνάσιο   Γυμνάσιο  
Εξατάξιο Γυμνάσιο - Λύκειο  Εξατάξιο Γυμνάσιο - Λύκειο  
ΑΕΙ/ΤΕΙ  ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 

10. Οικονομική κατάσταση: 

Καλή   Μέτρια     Κακή 

 

11.Το εισόδημα σας είναι: 

Από εργασία Μεικτό 
Από τους γονείς Άλλο  
 

 

1. Πόσα (αριθμός) είναι τα άτομα με τα οποία έχετε σχέσεις (κοινωνικό δίκτυο): 

(1) οικογενειακό περιβάλλον (γονείς, αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες):___ 

(2) συγγενείς:___ 

(3) φίλοι:___ 

(4) συμμαθητές:___ 

(5) δάσκαλοι:___ 

(6) συνάδελφοι, μέλη συλλόγου, σωματείου, γείτονες, θεράποντες, κ.α.:___ 

  

 

Οι άνθρωποι λαμβάνουν συχνά βοήθεια και υποστήριξη  από το κοινωνικό τους δίκτυο 

(τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους, τους γείτονες, τους συναδέλφους κτλ).  

Λαμβάνουν πρακτική υποστήριξη για να ολοκληρώσουν με επιτυχία διάφορους στόχους 

της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα, βοήθεια στα ψώνια, την τράπεζα, τους 

λογαριασμούς, τις δουλειές του σπιτιού, ενημέρωση για υπηρεσίες, προσωπικά και 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα, βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών και 

υπηρεσιών, κτλ. 

Λαμβάνουν επίσης συναισθηματική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα, το κοινωνικό 

δίκτυο δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του στο άτομο, επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί 

του, ακούει τις σκέψεις του ή τα προβλήματά του,  κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η 

οποία πηγάζει από μία σταθερή και συνεχή σχέση, το άτομο νιώθει ότι το αποδέχονται, το 

αγαπάνε το στηρίζουν και το σέβονται,  ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), το κάνουν να νιώθει ότι το αποδέχονται ως ισότιμο και 

αξιόλογο μέλος του κόσμου τους, το δίκτυο υποστήριξης έχει επίγνωση των συναισθημάτων 

που πηγάζουν από την απώλεια της όρασης, κτλ.  
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Σκεπτόμενοι το δικό σας σύστημα υποστήριξης στον εργασιακό χώρο, μπορείτε να μας 

περιγράψετε μορφές υποστήριξης που έχετε λάβει και τις οποίες θεωρείτε βοηθητικές και 

θετικές για εσάς; 

2. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από το στενό οικογενειακό σας περιβάλλον (γονείς, αδέλφια, παππούδες, 

γιαγιάδες): 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 
συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

3. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συγγενείς: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

4. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από τους φίλους: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πάρα 
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πολύ 

 

 

5. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συμμαθητές: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πάρα 

πολύ 

 

 

6. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από τους δασκάλους: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

 

 

7. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε τη βοήθεια/ θετική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συναδέλφους, τα μέλη συλλόγου, σωματείου, τους γείτονες, τους 

θεράποντες: 

πρακτική υποστήριξη 
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καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

 

Παρόλο που οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας μπορεί να σας βοηθούν και να σας 

είναι χρήσιμοι, ωστόσο μπορεί κάποιες φορές  να σας κάνουν να θυμώσετε ή να  

ενοχληθείτε με τον τρόπο που ενεργούν και συμπεριφέρονται.  

Μπορεί να σας παρέχουν αρνητική πρακτική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα, να 

υποτιμούν τις ικανότητές και τις δυνατότητές σας, να σας βοηθούν σε πράγματα που 

θα μπορούσατε να κάνετε μόνοι σας, να παρέχουν βοήθεια που δεν σας είναι χρήσιμη και 

απαραίτητη, να παρεμβαίνουν και να μην σας επιτρέπουν να υπερασπιστείτε μόνος τον εαυτό 

σας σε διάφορες εμπλοκές-διαπληκτισμούς που έχετε με άλλα άτομα, να μην εκτιμούν σωστά 

τη σοβαρότητα του προβλήματός σας και να προβάλλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, να 

υποτιμούν τους περιορισμούς που έχετε λόγω της οπτικής εξασθένισης και να σας ζητούν να κάνετε 

πράγματα τα οποία αδυνατείτε, να παρουσιάζουν υπερπροστατευτική συμπεριφορά κυρίως 

όσον αφορά την προσωπική σας ασφάλεια, να μην κατανοούν την ανάγκη σας για προσωπική 

ανεξαρτησία (να σας φέρονται σαν να είστε μικρό παιδί), να μην μπορούν να σας βοηθήσουν 

επαρκώς, να μην γνωρίζουν πότε πρέπει να βοηθήσουν, πώς και πόσο, με τη συμπεριφορά 

και τη λειτουργία τους να ενθαρρύνουν την εξάρτηση σας, να προσπαθούν να περιορίσουν τις 

δραστηριότητές σας, ή προκειμένου να σας παρέχουν βοήθεια παραμελούν τον εαυτό τους 

(παρέχουν περισσότερη φροντίδα σε εσάς παρά στον εαυτό τους.  

Επίσης, οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας μπορεί να σας παρέχουν αρνητική 

συναισθηματική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα, να συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας 

κάποιες φορές, να παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας, να σας φέρονται σαν 

να είστε ελαττωματικός και να κρατούν μια απόσταση μεταξύ σας, να μην ενδιαφέρονται 

πραγματικά για εσάς, να μην επικοινωνούν μαζί σας, να αποφεύγουν να ακούσουν τις 

σκέψεις σας ή τα προβλήματά σας, να σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια, να νιώθετε ότι 

δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους, να μην σας 

ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες (φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), να μην έχουν 

επίγνωση των συναισθημάτων που πηγάζουν από την απώλεια της όρασής σας, κτλ. 

Σκεπτόμενοι το δικό σας σύστημα υποστήριξης στον εργασιακό χώρο, μπορείτε να μας 

περιγράψετε μορφές υποστήριξης που έχετε λάβει και τις οποίες δεν θεωρείτε χρήσιμες ή 

σας ενοχλούν; 
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8. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από το στενό οικογενειακό σας περιβάλλον (γονείς, αδέλφια, παππούδες, 

γιαγιάδες): 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

9. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συγγενείς: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

10. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από τους φίλους: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 
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11. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συμμαθητές: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 
 

12. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από τους δασκάλους: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

13. Σε μία κλίμακα 0 έως 10, πού θα τοποθετούσατε την αρνητική υποστήριξη που 

λάβατε από τους συναδέλφους, τα μέλη συλλόγου, σωματείου, τους γείτονες, τους 

θεράποντες: 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 
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14. Σε μια κλίμακα από 0 έως 10 σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είστε ικανοποιημένος/η 

σχετικά με την πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη που λαμβάνετε; 

πρακτική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

συναισθηματική υποστήριξη 

καθόλου 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 πάρα 

πολύ 

 

 

 

15. Αν χρειάζεστε κοινωνική υποστήριξη υπάρχει κάποιος που θα είναι εκεί για 

σας : 
 Εντός οικογενείας Εκτός οικογένειας 

εάν είστε άρρωστος 
  

αν θέλετε παρέα 
  

αν πρέπει να μιλήσετε για προσωπικά σας 

προβλήματα   
αν θέλετε να δανειστείτε 100 ευρώ 

  
Πόσους πραγματικά στενούς φίλους έχετε (που 

μπορείτε να μιλήσετε για κάτι που σας ενοχλεί). 

Δηλώστε αριθμό 
……….. ………. 

 

 

 

16. Τι κάνετε συνήθως στον ελεύθερο χρόνο σας; (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία εναλλακτικές απαντήσεις) 
 Μόνος Με φίλους  Με  την οικογένεια 

Παρακολουθώ ή συμμετέχω σε 

αθλητικές  δραστηριότητες 
   

Πηγαίνω θέατρο, κινηματογράφο, 

συναυλίες και εκθέσεις  
   

Βγαίνω για διασκέδαση σε κέντρα 

διασκέδασης, καφετέριες, 

εστιατόρια και παμπ 

   

Πηγαίνω σε βιβλιοθήκες, 

συζητήσεις ή διαλέξεις  
   

Πηγαίνω να παρακολουθήσω 

μαθήματα ή κύκλους σεμιναρίων 
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