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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο πολιτισμός μιας δημοκρατικής κοινωνίας αντανακλάται στον τρόπο που
συμπεριφέρεται στα άτομα με αναπηρίες και στην ποιότητα ζωής που τους παρέχει.
Παρά τις ιδεολογικές και κοινωνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια
και συνέβαλαν στη θεώρηση του ατόμου ως ολότητας και της αναπηρίας του ως
πλαισίου ολόκληρης της ζωής του, τα άτομα με νοητική αναπηρία στερούνται ακόμα
το δικαίωμά τους για μια ποιοτική ζωή. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού μπορεί να
λειτουργήσει ως αντίβαρο στους περιορισμούς που υφίστανται τα άτομα με
αναπηρίες, καθώς αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι, με ή χωρίς
αναπηρία, έχουν το δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της
αυτοπραγμάτωσης για τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Προκύπτει
συνεπώς ότι ο αυτοπροσδιορισμός και η ποιότητα ζωής είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες.
Σκοπός

της

παρούσας

έρευνας

είναι

να

διερευνήσει

το

επίπεδο

του

αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία
και να διακριβώσει τη συσχέτιση των δυο αυτών εννοιών. Για τη συλλογή των
δεδομένων

χρησιμοποιήθηκε

η

κλίμακα

αυτοπροσδιορισμού

“ARC’s

Self-

Determination Scale” και η κλίμακα ποιότητας ζωής των Schalock και Keith. Οι
κλίμακες αυτές χορηγήθηκαν σε 28 άτομα με νοητική αναπηρία, ηλικίας από 13 έως
21 ετών.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν χαμηλά
επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, με τις χαμηλότερες επιδόσεις να σημειώνονται στον
τομέα της αυτονομίας. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών βρίσκεται σε
χαμηλά επίπεδα, με ιδιαίτερα χαμηλές βαθμολογίες στην υποενότητα «Επάρκεια/
παραγωγικότητα». Σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του αυτοπροσδιορισμού και της
ποιότητας ζωής ανάμεσα στα δυο φύλα και στις δυο ηλικιακές ομάδες (ενήλικοι/
ανήλικοι) δεν εντοπίστηκαν, ενώ εμφανίστηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δυο
έννοιες.
Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού του δείγματος, τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας είναι δύσκολο να γενικευτούν. Ωστόσο, υποστηρίζουν τη συνέχιση της
προσπάθειας για την προώθηση του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με νοητική
αναπηρία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
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ABSTRACT
The culture of a democratic society is reflected on the way it behaves to the people
with disabilities and the quality of life it provides for them. Despite the ideological
and social changes that occurred in the last years and contributed to the vision of the
individual as a whole and the vision of disability as the context of his/her life, people
with intellectual disability are deprived of their rights for quality life. The concept of
self-determination can act as a counterweight to the constraints experienced by people
with disabilities, as it reflects the belief that all the people, with or without disabilities,
have the right of personal choice, autonomy and self-realization to ensure a better
quality of life. Therefore, it appears that self-determination and quality of life are
inseparably linked concepts.
The purpose of this research is to investigate the level of self-determination and
quality of life for teenagers and adolescents with intellectual disability and to
ascertain the correlation between these two concepts. For the data collection, the
ARC's Self- Determination Scale and the Quality of Life Questionnaire of Schalock
and Keith were used. These scales were administered to 28 people with intellectual
disability, aged between 13-21 years.
The analysis of the results indicated that the participants showed low levels of selfdetermination, with the lowest scores to be marked in the domain of Autonomy. The
quality of life of the participants was also at low levels, with particularly low scores in
the subsection “Competence/ productivity”. Significant differences in the levels of
self-determination and quality of life between the two sexes and the two age groups
(adults/ minors) were not detected, while a positive correlation between the two
concepts was found.
Due to the limited number of the sample, the results of this research are difficult to be
generalized. However, they support the effort to promote self-determination for
people with intellectual disability, with the overriding objective of improving their
quality of life.

Key words: intellectual disability, self-determination, quality of life
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Η σχέση του αυτοπροσδιορισμού και της
ποιότητας ζωής εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία» αποτελεί το επιστέγασμα
των σπουδών μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή,
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση». Πρόκειται για μια εργασία έρευνας και καταγραφής
του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική
αναπηρία, που βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν τα ίδια τα άτομα με νοητική
αναπηρία. Έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το έντονο
ενδιαφέρον που εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την ποιότητα ζωής
και τον αυτοπροσδιορισμό ως διάστασή της, σε άτομα με αναπηρία. Η έρευνα αυτή
προσδοκά να προλειάνει το έδαφος για μια εκτενέστερη μελέτη της ποιότητας ζωής
των ατόμων με νοητική αναπηρία στη χώρα μας, τα αποτελέσματα της οποίας θα
αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης
και υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, με απώτερο στόχο την επίτευξη
μιας ποιοτικής ζωής.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της παρούσας εργασίας, θα ήθελα να
ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια. Κατ’ αρχάς θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους φορείς της ειδικής αγωγής που με δέχτηκαν στο χώρο τους
και μου επέτρεψαν να πραγματοποιήσω την έρευνα, καθώς και τον κάθε
συμμετέχοντα ξεχωριστά για την άψογη συνεργασία και το χρόνο που μου αφιέρωσε.
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην κύρια επιβλέπουσα μου, Λευκοθέα
Καρτασίδου, για την καθοδήγησή της στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της
έρευνας, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής για τις σημαντικές
τους υποδείξεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον των ατόμων που ασχολούνται
με την έρευνα, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των ατόμων με νοητική
αναπηρία

έχει

επικεντρωθεί

στην

έννοια

του

αυτοπροσδιορισμού.

Αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός από δεξιότητες, γνώσεις και πεποιθήσεις,
που καθιστούν ένα άτομο ικανό να εμπλέκεται σε στοχο-κατευθυνόμενη,
αυτορρυθμιζόμενη, αυτόνομη συμπεριφορά (Field, Martin, Miller, Ward &
Wehmeyer, 1998). Η ικανότητα ενός ατόμου να αυτοπροσδιορίζεται αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη, την ανεξαρτησία, την
αίσθηση ελέγχου της ζωής του και το βαθμό ικανοποίησής του από την
καθημερινότητά του. Αποτελεί μια από τις διαστάσεις της προσωπικής ευημερίας του
ατόμου. Ωστόσο, τα άτομα με νοητική αναπηρία συνήθως θεωρούνται ανίκανα να
αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και να πάρουν αποφάσεις γι’ αυτήν, παρόλο που
η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού δε σχετίζεται με
τη νοημοσύνη (Wehmeyer & Garner, 2003).
Όλες οι προσπάθειες ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με
νοητική αναπηρία έχουν ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο
όρος «ποιότητα ζωής» συμπεριλαμβάνει την έννοια «ποιότητα», που παραπέμπει
στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζεται από ικανοποίηση, ευτυχία,
επιτυχία, πλούτο και υγεία, και την έννοια «ζωή», η οποία παραπέμπει σε όλες τις
πιθανές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης (Schalock & Verdugo, 2002). Η ποιότητα
ζωής ενέχει την έννοια της υποκειμενικότητας, καθώς ο καθένας χαρακτηρίζει με
διαφορετικά κριτήρια τη ζωή του ως ποιοτική ή μη. Συνεπώς, συνδέεται άμεσα με τον
αυτοπροσδιορισμό μέσω του οποίου, το άτομο μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται
τη ζωή του έτσι όπως το ίδιο θέλει, χωρίς εξαναγκασμούς και εξωτερικές επιρροές.
Η παρούσα πιλοτική ερευνητική προσπάθεια έχει ως στόχο να διερευνήσει και
να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας
ζωής των εφήβων και των νέων με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα
των προσωπικών τους απόψεων. Κυρίως, όμως, θέλει να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα
στον αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών.
Η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο αφορά στο
θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για
τον όρο «νοητική αναπηρία» και τους διαφορετικούς ορισμούς που έχουν διατυπωθεί

8

στο πέρασμα του χρόνου και αντανακλούν τα διαφορετικά ιδεολογικά πλαίσια της
εκάστοτε εποχής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των
ατόμων με νοητική αναπηρία και στις περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν για
κοινωνική αλληλεπίδραση και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
Επιπλέον, εξετάζεται η έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Αρχικά παρατίθεται η
ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του όρου και ο ορισμός του και έπειτα αναφέρονται
τα χαρακτηριστικά του και τα συστατικά στοιχεία της αυτοπροσδιοριζόμενης
συμπεριφοράς. Ακόμα, γίνεται λόγος για τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με
νοητική αναπηρία και αναφέρονται σχετικές έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ποιότητα ζωής. Αρχίζοντας από τον
ορισμό της, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της και οι βασικές διαστάσεις της ζωής
που περιλαμβάνει. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε έρευνες που εξέτασαν την
ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη συμβολή του
αυτοπροσδιορισμού σε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με τη μεθοδολογία της έρευνας και
αναφέρεται στο δείγμα, στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στη διαδικασία
συλλογής των δεδομένων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική
ανάλυση των δεδομένων αυτών περιλαμβάνονται στο τρίτο κεφάλαιο.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που
εξάγονται από την ανάλυση των δεδομένων και σχετίζονται με τα διερευνητικά
ερωτήματα που τέθηκαν στην εργασία.
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Κεφάλαιο 1
Θεωρητικό πλαίσιο
1.1 Νοητική αναπηρία
1.1.1 Όροι και ορισμοί
Η νοητική αναπηρία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές
μορφές και διακυμάνσεις. Τόσο ο ορισμός της, όσο και η ταξινόμησή της είναι μία
πολύπλοκη διαδικασία που έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να αποτελεί το
αντικείμενο επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης (ΒλάχουΜπαλαφούτη, 2004, στο Ζώνιου- Σιδέρη, 2004). Η δυσκολία στο να υπάρξει μία
γενική συμφωνία για το τι ακριβώς σημαίνει νοητική αναπηρία έγκειται στο γεγονός
ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται η έννοια ποικίλλουν, ενώ παράλληλα ο
όρος

περικλείει

μια ευρεία

γκάμα ανομοιογενών περιπτώσεων με

κοινό

χαρακτηριστικό δυσκολίες στο γνωστικό τομέα.
Κάποιοι ειδικοί βασίζονται στα αποτελέσματα των τεστ νοημοσύνης και την
προσδιορίζουν με ψυχομετρικούς όρους. Άλλοι χρησιμοποιούν κοινωνικά κριτήρια
που σχετίζονται με την ικανότητα και την ευχέρεια προσαρμογής του ατόμου στο
κοινωνικό του περιβάλλον. Κάποιοι άλλοι στηρίζονται σε βιολογικά κριτήρια για να
προσδιορίσουν τα αίτια της αναπηρίας, ενώ, τέλος, άλλοι ερευνητές κάνουν λόγο για
τη δυνατότητα του ατόμου να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες μέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Μαριδάκη- Κασσωτάκη, 2010).
Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές διαφορετικές μορφές ορολογίας.
Η αλλαγή της ορολογίας αντανακλά τις μεταβαλλόμενες στάσεις της κάθε κοινωνίας
απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία. Συνεπώς, η κατανόηση της εξέλιξης της
ορολογίας μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αλλαγή του τρόπου με τον
οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και φροντίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονταν ως βλάκες
(idiots), μωροί (morons), ανόητοι (feebleminded) και μικρόνοοι (impeciles) (Thomas
& Woods, 2008· Parmenter, 2011· Στασινός, 2013). Τη δεκαετία του 1950
εμφανίστηκαν οι όροι μη φυσιολογικός (subnormal) και καθυστερημένος (retard),
ενώ δύο δεκαετίες αργότερα (1970) εισήχθη ο όρος νοητικά μειονεκτικός (mentally
deficient), που αναφερόταν στα άτομα που δεν μπορούσαν να φροντίζουν τον εαυτό
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τους και είχαν ανάγκη την υποστήριξη ή τη φιλανθρωπία των άλλων (Thomas &
Woods, 2008). Οι όροι αυτοί σταδιακά εξαλείφθηκαν, καθώς δεν αποδίδουν
αξιοπρέπεια και σεβασμό στα άτομα με νοητική αναπηρία, ενώ παράλληλα οδηγούν
στο στιγματισμό τους (Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick-Duffy, Bradley,
Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse, Thompson,
Verdugo, & Wehmeyer, Yeager, 2007).
Ο πλέον αποδεκτός όρος και ορισμός από τους περισσότερους ειδικούς είναι
αυτός που διατυπώθηκε το 1992 από την Αμερικανική Εταιρία για τη Νοητική
Καθυστέρηση (Α.Α.Μ.R), σύμφωνα με τον οποίο (Παπάνης, Γιαβρίμης, & Βίκη,
2009, 41):
«[...] η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε ουσιώδεις
περιορισμούς της κείμενης λειτουργικότητας του ατόμου. Τη
χαρακτηρίζει σημαντική και κάτω του μέσου όρου νοητική
λειτουργία, που σχετίζεται με δύο ή περισσότερα περιοριστικά
στοιχεία από τα ακόλουθα πεδία βιοτικών προσαρμοστικών
ικανοτήτων: επικοινωνία, αυτοϋπηρέτηση, αυτοσυντήρηση
στο σπίτι, κοινωνικές ικανότητες, βιοτική χρήση της
κοινότητας, αυτοδιάθεση, συντήρηση της προσωπικής υγείαςυγιεινής και ασφάλειας, λειτουργικές σχολικές ικανότητες
(βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής),
εργασία και ψυχαγωγία. Η νοητική καθυστέρηση θα πρέπει να
είναι εμφανής πριν από την ηλικία των δεκαοχτώ χρονών».
Για να γίνει απόλυτα κατανοητός ο παραπάνω ορισμός απαιτούνται κάποιες
διευκρινήσεις. Κατ' αρχάς νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο σημαίνει ότι η
βαθμολογία ενός ατόμου σε σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης είναι μικρότερη απ' αυτή
που αποκτά το 96- 97% των ατόμων της ίδιας ηλικίας. Επιπλέον, η προσαρμοστική
συμπεριφορά αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στις
απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας την
αυτονομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, που αναμένονται για την ηλικία του και
την πολιτισμική του ομάδα και καθορίζονται με κλινική εκτίμηση και σταθμισμένες
κλίμακες. Η μειονεκτική προσαρμοστική συμπεριφορά αντανακλάται κυρίως στο
ρυθμό ωρίμανσης, δηλαδή στο ρυθμό ανάπτυξης μιας σειράς δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, στη μάθηση, δηλαδή στην
ευκολία απόκτησης γνώσεων μέσω της εμπειρίας, και στην κοινωνική προσαρμογή,
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όπως αντανακλάται στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τους γονείς και τους άλλους
ενήλικους. Τέλος, ο καθορισμός του ηλικιακού ορίου των δεκαοχτώ ετών σημαίνει ότι
η νοητική καθυστέρηση δε θεωρείται μια παθολογική κατάσταση με την οποία το
άτομο επιβαρύνεται εφ' όρου ζωής. Αντιθέτως, ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση
που οφείλεται σε σοβαρή συναισθηματική διαταραχή ή σε πολιτισμική αποστέρηση
στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μπορεί μετά τη μείωση ή την εξάλειψη των
συναισθηματικών του διαταραχών να βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό, που να μη
θεωρείται πλέον νοητικά ανάπηρο (Τζουριάδου, 1995· Πολυχρονοπούλου, 2003).
Τα παραπάνω τρία στοιχεία, ο περιορισμός στη νοητική λειτουργία, ο
περιορισμός στην προσαρμοστική συμπεριφορά και η ηλικία έναρξης πριν από τα 18
χρόνια, συναντάται σε όλους τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί ως τώρα για τη
νοητική καθυστέρηση (Τζουριάδου, 1995).
Ο ορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα ευρύς, διότι λαμβάνει υπ' όψιν του τους
κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το επίπεδο λειτουργίας
των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, όπως είναι η κοινωνική και πολιτισμική
προέλευση, η παρεχόμενη υποστήριξη και η εκπαίδευση. Η νοητική καθυστέρηση δε
θεωρείται μόνο βιολογικό- ατομικό θέμα, αλλά και κοινωνικό, καθώς αντανακλά την
αδυναμία μιας κοινωνίας να παρέχει επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη στα άτομα
με νοητική καθυστέρηση (Βλάχου- Μπαλαφούτη, 2004 όπως αναφέρεται στο
Ζώνιου- Σιδέρη, 2004). Ο παραπάνω ορισμός σηματοδοτεί την αλλαγή του
ιδεολογικού πλαισίου για την αναπηρία και κατά συνέπεια την αλλαγή της
αντιμετώπισης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση.
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο ο όρος «νοητική καθυστέρηση» απέκτησε
αρνητική χροιά σε πολλές χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς αντιλαμβάνεται την
αναπηρία ως ελάττωμα του ίδιου του ανθρώπου (Δημητριάδου, 2015). Έτσι, το 2007
ξεκινά μια συζήτηση για την αλλαγή του όρου και του ορισμού. Ο νέος όρος που
προέκυψε είναι η «νοητική αναπηρία». Ο όρος αυτός αντανακλά την οικοσυστημική
προσέγγιση που εστιάζει στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και
αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής εξατομικευμένου προγράμματος για την
ενίσχυση της λειτουργικότητας των ατόμων (Schalock et al., 2007). Η ουσία της
αλλαγής έγκειται στο γεγονός ότι εν αντιθέσει με τον προηγούμενο όρο που
αντιμετώπιζε την αναπηρία σαν ατομικό χαρακτηριστικό, η αναπηρία πλέον λογίζεται
ως ο συνδυασμός των δυνατοτήτων του ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο
λειτουργεί (Schalock et al., 2007).
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Ο όρος «νοητική αναπηρία» είναι ο προτιμότερος για τους εξής λόγους: α)
αντανακλά την αλλαγή στη δομή της αναπηρίας, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο
της AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)
και του WHO (World Health Organization), β) συμβαδίζει περισσότερο με τις
τελευταίες

επιστημονικές

συμπεριφορές

και

πρακτικές

εξωτερικούς

που

δίνουν

παράγοντες,

γ)

έμφαση

σε

λειτουργικές

παρέχει

τη

βάση

ενός

εξατομικευμένου προγράμματος υποστήριξης σε ένα κοινωνικό- οικοσυστημικό
πλαίσιο, δ) είναι λιγότερο προσβλητικός για τα άτομα με αναπηρίες και ε) συμβαδίζει
με τη διεθνή ορολογία (Schalock et al., 2007). Για τους παραπάνω λόγους, στην
παρούσα εργασία έχει επιλεγεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος νοητική
αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας όλη τη γνώση που υπάρχει γύρω από αυτή.
Παράλληλα, ο νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τον ίδιο
όρο.
Ο όρος «νοητική αναπηρία» εγκρίθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από
την American Association on Mental Retardation (AAMR που μετονομάστηκε σε
AAIDD). Η Προεδρική Επιτροπή για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία (PCPID)
θεωρεί τους όρους «νοητική καθυστέρηση» και «νοητική αναπηρία» συνώνυμους,
που αναφέρονται στο ίδιο πληθυσμό σε αριθμό, είδος, επίπεδο, τύπο και διάρκεια της
αναπηρίας και στην ανάγκη των ατόμων για συγκεκριμένη υποστήριξη και υπηρεσίες
(Schalock et al., 2007). Ο νέος ορισμός που προτείνεται είναι ο εξής (AAMR, 2002,
όπως αναφέρεται σε Schalock et al., 2007, 18):
«Νοητική Αναπηρία είναι η αναπηρία που χαρακτηρίζεται από
σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην
προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτή εκφράζεται στις
γνωστικές,

κοινωνικές

και

πρακτικές

προσαρμοστικές

δεξιότητες. Η αναπηρία πρέπει να εμφανίζεται πριν την ηλικία
των δεκαοχτώ ετών».
Για να ισχύει ο παραπάνω ορισμός, πρέπει να ισχύουν 5 προϋποθέσεις:
1. «Οι περιορισμοί της παρούσας λειτουργικότητας θα πρέπει να θεωρηθούν μέσα
στα πλαίσια του κοινοτικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι τυπικό για τους
συνομηλίκους και για την κουλτούρα του ατόμου.
2. Η έγκυρη αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές και γλωσσικές
ποικιλομορφίες, καθώς επίσης και διαφορές στην επικοινωνία, στους αισθητηριακούς,
κινητικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες.
13

3. Σε κάθε άτομο, οι περιορισμοί, συχνά, συνυπάρχουν και με δυνατότητες.
4. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο περιγράφονται οι περιορισμοί είναι για να
αναπτυχθεί ένα προφίλ για τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες.
5. Με τις κατάλληλες εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για μια
συγκεκριμένη περίοδο, η λειτουργικότητα του ατόμου με νοητική αναπηρία μέσα στη
ζωή, γενικά, θα βελτιωθεί» (Luckasson et al., 2002, όπως αναφέρεται σε Schalock et
al., 2007, 18).
Από τον παραπάνω ορισμό διαφαίνεται ξεκάθαρα η ριζική αλλαγή του τρόπου
προσέγγισης και αντιμετώπισης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το άτομο ως όλον
τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, και εξετάζεται στο πλαίσιο των
διαφορετικών περιβαλλόντων, στα οποία ζει και αλληλεπιδρά. Τονίζεται ότι τα άτομα
αυτά, όπως και κάθε άτομο, έχουν αδυναμίες, αλλά παράλληλα έχουν και
δυνατότητες. Ο εντοπισμός των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους δεν εξυπηρετεί
κανέναν άλλο λόγο, πέρα από το σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων
υποστήριξης. Η αναπηρία συνεπώς παύει να είναι αποσπασματικό χαρακτηριστικό
της ζωής του, αλλά θεωρείται μέσα στο πλαίσιο ολόκληρης της ζωής του ατόμου
(Schalock et al., 2007).
Συνοψίζοντας παρατηρείται ότι όλες οι σύγχρονες τάσεις θεώρησης και
αντιμετώπισης της νοητικής αναπηρίας ορίζουν ένα καινούργιο ιδεολογικό πλαίσιο.
Οι κοινωνικές αυτές αλλαγές θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των ατόμων με νοητική αναπηρία, ώστε αφενός να πάψει ο στιγματισμός
τους, και αφετέρου να επιτευχθεί η ένταξή τους αρχικά στη σχολική κοινότητα, και
μετέπειτα στην κοινωνία.

1.1.2 Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των ατόμων με Νοητική Αναπηρία
Η νοητική αναπηρία χαρακτηρίζει µία ετερογενή ομάδα ατόμων µε
διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στα επίπεδα της νοητικής, ψυχοσωµατικής
και ψυχοκοινωνικής λειτουργίας και εξέλιξης. Όσον αφορά στα κοινωνικά τους
χαρακτηριστικά, τα άτομα με νοητική αναπηρία, έχουν περιορισμένες ικανότητες
επικοινωνίας

και

δεξιότητες

επίλυσης

κοινωνικών

προβλημάτων,

καθώς

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να μεταφράσουν τις διάφορες κοινωνικές
καταστάσεις.

Ακόμα,

χαρακτηρίζονται

από

παρορμητικότητα,

μειωμένη

προσαρμοστικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους,
14

περιορισμένη

συναισθηματική

ωριμότητα

και

κοινωνική

αντίληψη

(Πολυχρονοπούλου, 2001). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους συνδέονται και με
άλλα κοινωνικά προβλήματα, όπως τα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, τα
ελλείματα προ-κοινωνικών δεξιοτήτων, την εμφάνιση επιθετικότητας που δυσκολεύει
τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, και την αδυναμία κοινωνικής προσαρμογής
(Bellanti & Bierman, 2000).
Η διαφοροποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων με νοητική
αναπηρία γίνεται αισθητή αρκετά νωρίς κατά την προσχολική ηλικία και οξύνεται
κατά την σχολική ηλικία και ενηλικίωση. Παιδιά προσχολικής ηλικίας με νοητική
αναπηρία παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων με τους συνομηλίκους
τους, που οφείλονται στα ελλείμματα των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (Guralnick,
1997). Επιπλέον, από μικροί εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κοινωνικού διαδραστικού
παιχνιδιού με τους συνομηλίκους τους, ενώ προτιμούν το μοναχικό παιχνίδι (Kopp,
Baker, & Brown, 1992). Σε έρευνα των Kemp και Carter (2002), εντοπίστηκαν
μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους μαθητές με αναπηρίες και στους τυπικής ανάπτυξης
συμμαθητές τους, ως προς το εύρος του χρόνου που αλληλεπιδρούν και το εύρος του
χρόνου που περνούν απομονωμένοι. Η συχνότερη εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία
σε μοναχικές δραστηριότητες κι όχι σε δραστηριότητες της κοινότητας, προκαλεί
αλλά κι ενισχύει το ήδη χαμηλό αίσθημα του ανήκειν (Bramston, Bruggerman, &
Pretty, 2002).
Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία φιλικών σχέσεων
εντοπίζονται και μετά την παιδική ηλικία. Έρευνα των Hughes, Copeland, Wehmeyer,
Agran, Cai και Hwang (2002) για την κοινωνική συναναστροφή ανάμεσα σε τυπικής
ανάπτυξης μαθητές λυκείου και τους συμμαθητές τους με νοητική αναπηρία
παρατήρησαν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα
διαλόγου, υιοθετούν παθητικό ρόλο κατά την αλληλεπίδραση, δυσκολεύονται να
εντοπίσουν το σημείο εστίασης της συζήτησης και παρουσιάζουν πιο συχνές
αλληλεπιδράσεις με τους ενήλικες, απ’ ότι με τους συνομηλίκους.
Όσον αφορά στις κοινωνικές σχέσεις, τόσο τα παιδιά σχολικής ηλικίας, όσο
και οι ενήλικες με νοητική αναπηρία προτιμούν να κάνουν παρέα με άτομα χωρίς
αναπηρίες, παρά με άτομα με αναπηρίες. Συνήθως διατηρούν μονόπλευρες τυπικές
σχέσεις με ενήλικες, συχνά τους επαγγελματίας υγείας με τους οποίους έρχονται σε
επαφή (Lunsky, 2006). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ενήλικες προωθούν τις
κοινωνικές συναναστροφές των ατόμων με νοητική αναπηρία από μικρή ηλικία, με
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αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάρτησή τους από αυτούς και να διατηρείται μέχρι την
ενηλικίωση (Zigler, 2001). Επιπλέον, τα άτομα αυτά δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους και στρέφονται στο περιβάλλον τους για να αναζητήσουν
καθοδήγηση και να πάρουν αποφάσεις (Zigler, 2001).
Από τα κοινωνικά ελλείμματα των ατόμων αυτών πηγάζουν πολλά
προβλήματα και δυσκολίες σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες,
στη γειτονιά και την κοινότητα γενικότερα (Schalock & Braddock, 1999). Σημαντικό
παράγοντα για την κοινωνική τους ένταξη συνιστά και η αυτονομία τους. Ωστόσο
έρευνα των Wehmeyer και Kelchner (1995) καταλήγει στο ότι τα άτομα αυτά έχουν
περιορισμένη αυτονομία α) σε δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού τους και της
οικογένειας, β) σε δραστηριότητες διαχείρισης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση
των κοινοτικών πόρων και διάφορες προσωπικές ευθύνες και υποχρεώσεις, γ) σε
ψυχαγωγικές

δραστηριότητες,

και

δ)

σε

κοινωνικές

και

επαγγελματικές

δραστηριότητες.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και η
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τα ατομικά χαρακτηριστικά τους που συνδέονται με την αναπηρία,
ούτε διασφαλίζεται από μόνη της μέσα από τη συνύπαρξη με τα υπόλοιπα μέλη του
κοινωνικού συνόλου. Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους είναι η παροχή
πρόσβασης στις υπηρεσίες καθώς και σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή
της απομόνωσής του. Η κοινωνική ένταξη αναφέρεται στις ευκαιρίες που έχει το
άτομο να ζήσει μέσα στην κοινωνία, στις ίσες επιλογές με τα υπόλοιπα άτομα και στη
συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα (Schalock, 1992). Όμως, τα άτομα με νοητική
αναπηρία δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες με τα
υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατόµων αυτών που διαφέρουν
από τις κυρίαρχες κοινωνικές νόρµες, αξιολογούνται αρνητικά από το κοινωνικό τους
περιβάλλον και στιγματίζονται. Ο στιγματισμός τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα
του κοινωνικού αποκλεισμού τους, της δυσπιστίας για τις δυνατότητές τους, της
ανάπτυξης

στερεότυπων

αρνητικών

αντιλήψεων,

προκατάληψεων

και

υπερπροστασίας. Παράλληλα, η φθαρμένη ταυτότητα που διαμορφώνουν για τον
εαυτό τους από την υιοθέτηση της αρνητικής εικόνας που έχουν οι άλλοι γι’αυτούς,
καθορίζει τη ζωή του (Μπάρμπας, 2007). Καθώς θεωρούνται φορείς μειωμένης
κοινωνικής εμπλοκής, εγκαταλείπουν την προσπάθεια προσέγγισης των συνομηλίκων
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τους και στρέφονται προς δραστηριότητες που δεν απαιτούν κοινωνικές
συναναστροφές, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυτοεκπληρούμενη προφητεία (DiSalvo &
Oswald, 2002).
Η απόρριψη ή αποδοχή κάποιων χαρακτηριστικών διαφέρει από πολιτισμό σε
πολιτισμό, και άρα η ταυτότητα της αναπηρίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με
κάποια σχετικότητα και να εξετάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτισμικών
συνθηκών του τόπου και της εποχής (Ζώνιου- Σιδέρη, 1998). Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος της έρευνας για τα άτομα με νοητική
αναπηρία στην εξασφάλιση συνθηκών ποιοτικής διαβίωσης που προϋποθέτει τον
προσδιορισµό της έννοιας «ποιότητα ζωής» και την αναζήτηση τρόπων παρέµβασης
που θα οδηγήσει τα άτοµα αυτά σε µία «κανονική», ανεξάρτητη και ευτυχισµένη ζωή
(Seifert et al., 2001, όπως αναφέρεται στο Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Ο
αυτοπροσδιορισμός, ως συνιστώσα της ποιότητας ζωής, παίζει καταλυτικό ρόλο στην
προσπάθεια βελτίωσής της.

1.2 Αυτοπροσδιορισμός
1.2.1 Ιστορική Αναδρομή
Ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια έννοια που έχει προσεγγιστεί με μια ποικιλία
θεωρήσεων από πολλούς ερευνητές. Ο όρος «αυτοπροσδιορισμός» συναντάται για
πρώτη φορά σε φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά κείμενα (Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς, Κ.
Πόππερ) και συσχετίζεται με τον αγώνα των λαών και των εθνών να αποκτήσουν
αυτοδιάθεση. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ο όρος χρησιμοποιείται από
κοινωνικούς επιστήμονες και κυρίως ψυχολόγους για να τονίσουν τη σημασία της
αυτονομίας και χειραφέτησης του ατόμου και την ανάγκη του να αποδεσμεύεται από
τις επιρροές και τη βούληση των άλλων. Ως ψυχολογική έννοια συνδέθηκε με τη
θεωρία της προσωπικότητας και τη θεωρία κινήτρων (Wehmeyer, 1999).
Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρίες ήταν το
αποκορύφωμα του κινήματος της «κανονικοποίησης» και «από-ιδρυματοποίησης»
που αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και υποστήριζε τα δικαιώματα
των ατόμων αυτών (Algozzine, Browder, Karvonen, Test, & Wood, 2001). Αργότερα,
τη δεκαετία του 1980, ο όρος χρησιμοποιήθηκε και από το κίνημα της αυτόσυνηγορίας/ αυτό- βοήθειας και αναφερόταν στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία
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να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους (Wehmeyer & Schwartz, 1998).
Ενδεχομένως η πρώτη φορά που ο αυτοπροσδιορισμός συνδέθηκε με τη ΝΑ
και δόθηκε ένας ορισμός ήταν το 1972 από τον Nirje (Wehmeyer & Schwartz, 1998):
«Ένας βασικός παράγοντας της κανονικότητας είναι η δημιουργία συνθηκών, μέσω
των οποίων, ένα [ανάπηρο] άτομο έχει την εμπειρία του κανονικού σεβασμού, τον
οποίο κάθε άνθρωπος γεύεται. Έτσι, οι επιλογές, οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες ενός
[ανάπηρου] ατόμου πρέπει να λαμβάνονται, όσο το δυνατόν, υπόψη, σε
δραστηριότητες που τα επηρεάζουν. Έτσι, ο δρόμος για τον αυτοπροσδιορισμό είναι
δύσκολος και πολύ σημαντικός για ένα άνθρωπο με κάποια αναπηρία» (Wehmeyer &
Schwartz, 1998, 4). Ο ορισμός αυτός αντανακλά τις ίδιες ιδέες και τον ίδιο σκοπό που
συναντώνται μέχρι σήμερα σε αντίστοιχες μελέτες (Wehmeyer, 1998).
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια πολύ σημαντική βιβλιογραφία για
την οριοθέτηση της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού. Σχετική έρευνα ξεκίνησε στις
ΗΠΑ με ομοσπονδιακές πρωτοβουλίες (1988 και 1997) με σκοπό όχι μόνο να οριστεί
ο αυτοπροσδιορισμός, αλλά και να σχεδιαστούν προγράμματα ενίσχυσης του
αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρίες (Grigal, Neubert, Moon, & Graham,
2003). Παράλληλα ξεκίνησε και ο αγώνας για να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για
την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Έτσι η
έννοια του αυτοπροσδιορισμού συνδέθηκε με την κατοχύρωση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της απαλοιφής των διακρίσεων εις βάρος των μειονοτήτων και των
περιθωριακών ομάδων (Wehmeyer, 1998).

1.2.2 Έννοια- Ορισμός
Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα στο χώρο της ειδικής αγωγής και
αποκατάστασης έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την έννοια
του αυτοπροσδιορισμού, με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί ποικίλες θεωρήσεις και
ορισμοί. Η σύνθετη αυτή έννοια έχει θεωρηθεί ως δικαίωμα, ιδανικό ή αρχή, ως
ενδογενής ορμή ή εσωτερικό κίνητρο, ως ικανότητα, ως διαδικασία ή αποτέλεσμα, ως
γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ενός ατόμου (Φέτση, 2008). Σύμφωνα με τον Wehmeyer
(1998), ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο καθένας να θεωρεί τον αυτοπροσδιορισμό
διαμορφώνει την προσωπική του στάση στο ζήτημα, αλλά και την πορεία της έρευνάς
του, της εκπαιδευτικής του παρέμβασης και της διαμόρφωσης πολιτικής ή
νομοθεσίας (Wehmeyer, 1998).
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Πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να δώσουν έναν λειτουργικό ορισμό για τον
αυτοπροσδιορισμό. Κάτι τέτοιο ωστόσο αποδείχθηκε δύσκολο εφόσον κάποιοι από
αυτούς αντιμετωπίζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως παρέμβαση, ενώ κάποιοι άλλοι ως
αποτέλεσμα (Καρτασίδου, 2007).
Οι Deci και Ryan (1985) ταύτισαν τον αυτοπροσδιορισμό με την ικανότητα
του επιλέγειν, καθώς οι επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν τις ενέργειες του ατόμου
στη ζωή του. Παρομοίως οι 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 (Καρτασίδου, 2007). Ωστόσο ο
Wehmeyer (2005) υποστηρίζει ότι οι επιλογές και η αυτόβουλη δράση είναι στοιχεία
που δείχνουν αυτοπροσδιορισμό, αλλά από μόνα τους δεν είναι αρκετά (Wehmeyer,
2005).
Σύμφωνα

με

τον

ορισμό

που

έδωσε

ο

Wehmeyer

(1992),

ο

αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στις στάσεις και στις ικανότητες που απαιτούνται για
να δρα το άτομο σαν τον πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή του και να κάνει επιλογές
και να παίρνει αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα της ζωής του, απελευθερωμένος
από εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις. Ο αυτοπροσδιορισμός προϋποθέτει ότι το
άτομο έχει τον έλεγχο της ζωής του, δηλαδή έχει την ευκαιρία να εκφράσει
προτιμήσεις, να κάνει επιλογές και να πάρει αποφάσεις (Wehmeyer & Metzler, 1995).
Οι Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer (1998) μελέτησαν τον
αυτοπροσδιορισμό

των

ατόμων

με

αναπηρίες

και

υποστήριξαν

ότι

ο

αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός από δεξιότητες, γνώσεις και πεποιθήσεις
που καθιστούν ένα άτομο ικανό να εμπλέκεται σε στοχο-κατευθυνόμενη, αυτόρυθμιζόμενη, αυτόνομη συμπεριφορά. Θεμελιώδη στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού
είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του ατόμου και η
πεποίθηση που έχει για τον εαυτό του ότι είναι ικανός και αποτελεσματικός. Όταν τα
άτομα δρουν με βάση αυτές τις δεξιότητες και τις στάσεις, έχουν μεγαλύτερη
ικανότητα να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αναλάβουν το ρόλο των
επιτυχημένων ενηλίκων.
Στον ορισμό των Haelewyck, Bara και Lachapelle (2005) επισημαίνεται η
σημασία του ελέγχου για τον αυτοπροσδιορισμό που περιγράφεται ως οι απαραίτητες
δεξιότητες που καθιστούν κάποιον ικανό να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του
άμεσα, κάνοντας ελεύθερες επιλογές, ανεπηρέαστος από εξωτερικούς παράγοντες.
Όπως αναφέρει η Καρτασίδου (2007): «ο αυτοπροσδιορισμός είναι μία έννοια
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που αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι με και χωρίς ειδικές ανάγκες
έχουν το δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της
αυτοπραγμάτωσης για τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής» (Καρτασίδου,
2007, 1243). Ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι απλά η ικανότητα επιλογής, αλλά
αναφέρεται σε μια σειρά από συμπεριφορές, όπως η επίλυση προβλήματος, η λήψη
αποφάσεων, η αυτό-αποτελεσματικότητα και άλλα (Καρτασίδου, 2007). Ο
αυτοπροσδιορισμός συνδέεται με μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με
αναπηρίες, καθώς συμβάλλει στην ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, στη
δυνατότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και στην ομαλή ένταξή τους
στην κοινωνία (ό.π.).
Σύμφωνα με τον Wehmeyer (2005) δεν υπάρχει άτομο που να μην είναι σε
κάποιο βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενο. Η θέση του αυτή υποδηλώνει ότι ο
αυτοπροσδιορισμός είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό που κατέχουν όλοι οι
άνθρωποι, αλλά στον καθένα διαφέρει ο βαθμός στον οποίον αναπτύσσεται. Ο
ακρογωνιαίος λίθος της θεωρίας του Wehmeyer είναι ότι ο αυτοπροσδιορισμός
μπορεί να ενισχυθεί μέσω της διδασκαλίας.
Ο Wehmeyer (1999) εστιάζοντας στον αυτοπροσδιορισμό ως αποτέλεσμα
εκπαίδευσης ενός ατόμου ή ως αποτέλεσμα ενηλικίωσης, διατύπωσε ένα λειτουργικό
μοντέλο. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ερεύνησαν την επίδραση της νοημοσύνης και
του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού και παρατήρησαν την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους που ενέχει στοιχεία μάθησης, ικανότητας, εμπειρίας,
ανάληψης πρωτοβουλιών. Το μοντέλο που ανέπτυξαν βασίζεται στις αρχές της
ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, θεωρώντας ότι κάθε άτομο έχει το αδιαμφισβήτητο
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, των επιλογών, των προτιμήσεων και της
καλύτερης ποιότητας ζωής. Το λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού αρχικά
αναπτύχθηκε για τα άτομα με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως για
παράδειγμα μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικές αναπηρίες, καθώς και σε άτομα
τυπικής ανάπτυξης (Καρτασίδου, 2007).

1.2.3 Χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού
Σύμφωνα με τους Wehmeyer (1995), Wehmeyer και Schwartz (1998),
Wehmeyer και Shalock (2001), Wehmeyer και Bolding (2001) και Καρτασίδου (2007)
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οι συμπεριφορές που διέπουν ένα αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο αναγνωρίζονται από 4
θεμελιώδη χαρακτηριστικά: α) το άτομο δρα αυτόνομα, β) η συμπεριφορά είναι
αυτόρρυθμιζόμενη, γ) το άτομο ανταποκρίνεται σε γεγονότα με τρόπο που
διακρίνεται από ψυχολογική ενδυνάμωση και δ) το άτομο δρα με αυτοπραγμάτωση.
Τα δυο πρώρα είναι ικανότητες, ενώ τα δυο τελευταία στάσεις- διαθέσεις. Τα
χαρακτηριστικά αυτά χαρακτηρίζονται θεμελιώδη, καθώς πρέπει να αντανακλώνται
σε κάποιο βαθμό σε κάθε ενέργεια του ατόμου. Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι αναγκαίο, αλλά όχι επαρκές για να καθορίσει μια συμπεριφορά ως
αυτοπροσδιοριζόμενη (Wehmeyer, 1995· Wehmeyer & Shalock, 2001).
Πιο

συγκεκριμένα,

η

αυτονομία

συνίσταται

στις

δράσεις

που

πραγματοποιούνται 1) σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέρονται ή/ και τις
ικανότητες του ατόμου, 2) χωρίς εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις (Wehmeyer,
1999).

Το

άτομο

με

αυτόνομη

συμπεριφορά

έχει

αναπτύξει

ικανότητες

αυτοεξυπηρέτησης, αυτοδιαχείρισης, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, κοινωνικές και
επαγγελματικές ικανότητες και γενικότερα έχει αναπτύξει αξίες και αρχές σύμφωνα
με τις οποίες δρα και επικοινωνεί (Καρτασίδου, 2007). Η αυτονομία ωστόσο δε
σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο πραγματοποιεί μόνο του οποιαδήποτε ενέργεια,
αλλά ότι έχει τον έλεγχο της ενέργειας, ακόμα κι όταν την πραγματοποιεί κάποιος
άλλος αντί για αυτόν. Επιπλέον, αυτονομία δε συνεπάγεται απόλυτη ανεξαρτησία,
αλλά μια σχέση αλληλεξάρτησης με την οικογένεια και τον κοινωνικό του περίγυρο,
κατά την οποία το άτομο δεν είναι αποκομμένο από το κοινωνικό σύνολο αλλά
αλληλεπιδρά με τους άλλους και γίνεται σεβαστή η προσωπικότητα του (Φέτση,
2008).
Οι Sigafoos, Feinstein, Damond και Reiss, (1988) έκαναν πιο λειτουργική την
έννοια της αυτονομίας, προσδιορίζοντας τέσσερις συμπεριφορικές κατηγορίες: α) τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εαυτό και την οικογένεια, β) τις
δραστηριότητες αυτοδιαχείρισης, γ) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) τις
κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (Wehmeyer & Bolding, 2001).
Οι Wehmeyer και Kelchner (1995) εξέτασαν την αυτόνομη λειτουργία
ενηλίκων με ΝΑ χρησιμοποιώντας την κλίμακα «Autonomous Functioning Checklist»
που συμπληρώνεται από τα ίδια τα άτομα με ΝΑ και βρήκαν ότι τα άτομα αυτά
βιώνουν περιορισμένη αυτονομία σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες
(Wehmeyer & Kelchner, 1995).
Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εξετάζει, να
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διερευνά τις συνθήκες και τις συμπεριφορές του περιβάλλοντος προκειμένου να
αποφασίζει πώς θα ενεργήσει και να αξιολογεί κατά πόσο τα αποτελέσματα των
πράξεών του είναι επιθυμητά και κατά περίπτωση να αναθεωρεί (Καρτασίδου, 2007).
Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Bolding (2001) η αυτορρύθμιση συσχετίζεται με τη
δυνατότητα του ατόμου να σταθμίζει τις επιλογές και τις πράξεις του με
αποτελεσματικό τρόπο, ακόμα κι αν υπάρχει αποτυχία. Αυτό που έχει σημασία για
ένα αυτορρυθμιζόμενο άτομο είναι η προσπάθεια καθ’ αυτή, και όχι το αποτέλεσμα
(Wehmeyer & Bolding, 2001).
Οι

αυτορυθμιζόμενες

συμπεριφορές

περιλαμβάνουν

στρατηγικές

αυτοδιαχείρισης, την αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση,
τη στοχοθεσία και συμπεριφορές επίτευξης στόχων, συμπεριφορές επίλυσης
προβλημάτων και μαθησιακές στρατηγικές παρατήρησης (Wehmeyer & Schalock,
2001).
Η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι η πεποίθηση ότι το άτομο έχει την ικανότητα
να εκδηλώσει την κατάλληλη και απαραίτητη συμπεριφορά, ώστε να επηρεάσει την
κατάσταση του περιβάλλοντός του, και εφόσον εκδηλωθεί η συμπεριφορά αυτή, θα
επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Wehmeyer & Schwartz 1997). Σύμφωνα με τον
Zimmerman, η ψυχολογική ενδυνάμωση ως έννοια αναφέρεται στις ποικίλες
διαστάσεις του ελέγχου που αντιλαμβάνεται κάθε άτομο ότι έχει, λαμβάνοντας υπόψη
τη γνώση (προσωπική αποτελεσματικότητα), την προσωπικότητα (τόπος ελέγχου),
και τα κίνητρα του (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). Τo άτομο με
ψυχολογική ενδυνάμωση δρα με βάση την πεποίθηση ότι έχει τον έλεγχο των
σημαντικών συνθηκών, που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος, όπως επίσης και ότι έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να το πετύχει
(Καρτασίδου, 2007).
Το

τέταρτο

θεμελιώδες

χαρακτηριστικό

του

αυτοπροσδιορισμού,

η

αυτοαντίληψη και αυτοπραγμάτωση, είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί
νοήμονες και ακριβείς γνώσεις για τον εαυτό του, τις δυνατότητές του και τις
αδυναμίες του και να ενεργεί επωφελούμενος κατά το μέγιστο δυνατό αυτών των
γνώσεων (Wehmeyer & Schwartz, 1997). Η γνώση αυτή διαμορφώνεται από το ίδιο
το άτομο με βάση την αλληλεπίδραση και την αξιολόγηση, αλλά και την
ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τα σημαντικά πρόσωπα αναφοράς στην
καθημερινή του ζωή (Καρτασίδου, 2007).
Κατά τους Wehmeyer και Schalock (2001) τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά
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ονομάζονται «θεμελιώδη» γιατί αναφέρονται στη δράση του ατόμου που τα
εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό και εμφανίζονται μέσα από την ανάπτυξη και την
απόκτηση πολλαπλών, αλληλένδετων στοιχείων. Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
δύναται να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,
περιβαλλοντικούς ή προσωπικούς, και διαφοροποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες
συνθήκες (Καρτασίδου, 2007).
Σύμφωνα με τον Wehmeyer (2001), οι τρεις πρωταρχικοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είναι: α) η ατομική ικανότητα,
όπως επηρεάζεται από τη μάθηση και την ανάπτυξη, β) η ευκαιρία, όπως επηρεάζεται
από το περιβάλλον και τις εμπειρίες, και γ) τα συστήματα υποστήριξης και οι
προσαρμογές.
Η Καρτασίδου (2007) αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
διαμόρφωση του αυτοπροσδιορισμού, που είναι οι εξής: 1) η οικογένεια:
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εκπαίδευση και επάγγελμα γονέων, σχέσεις των μελών
της οικογένειας, 2) το σχολείο: κατάρτιση προσωπικού, ετοιμότητα προσωπικού, και
3) το παιδί: ηλικία, φύλο, επίπεδο νοητικής καθυστέρησης.

1.2.4 Συστατικά Στοιχεία της Αυτοπροσδιοριζόμενης Συμπεριφοράς
Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφτηκαν παραπάνω προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της ανάπτυξης και κατάκτησης πολλαπλών, αλληλοσχετιζόμενων
συστατικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού, που είναι (Wehmeyer, 1995):


η δυνατότητα επιλογών,



η λήψη αποφάσεων,



η επίλυση προβλήματος,



ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων,



η αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση,



το εσωτερικό σημείο ελέγχου,



τα θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμενόμενης έκβασης,



η αυτοαντίληψη και



η αυτογνωσία

Στη συνέχεια, προστέθηκαν και άλλα δυο συστατικά (Wehmeyer, 1999):


η αυτοσυνηγορία



η διεκδικητικότητα.
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη του
αυτοπροσδιορισμού θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην απόκτηση των παραπάνω
στοιχείων. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει
να συνδυάζουν τη μάθηση με την εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
πορείας των μαθητών (Wehmeyer, 1995).
Επιλογή
Η επιλογή αποτελεί, ίσως, τη σημαντικότερη συνιστώσα του δικαιώματος των
ατόμων με αναπηρία στον αυτοπροσδιορισμό. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα και για την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών (Wehmeyer, 1995). Η
επιλογή συνίσταται κυρίως στις προτιμήσεις για γνωστικά θέματα ή για κοινωνικές
δεξιότητες ή για χρησιμοποίηση ικανοτήτων στην καθημερινή ζωή, μέσα από τις
οποίες διαφαίνεται η προσωπικότητα του ατόμου. Σύμφωνα με τους Wehmeyer και
Metzler (1995), τα άτομα με νοητική αναπηρία ζουν σε αυστηρά δομημένο
περιβάλλον, οικογενειακό και εκπαιδευτικό, που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να
κάνουν επιλογές και να εκφράσουν προτιμήσεις (Wehmeyer & Metzler, 1995).
Λήψη Απόφασης
Η λήψη απόφασης συνυφαίνεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαδικασία επιλογής.
Η διαφορά τους είναι ότι η λήψη απόφασης αναφέρεται σε μια διαδικασία επιλογής
μεταξύ εναλλακτικών επιλογών βασισμένων στα ενδιαφέροντα του ατόμου, που έχει
συγκεκριμένα βήματα. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα για την εκτέλεση μιας απόφασης,
σύμφωνα με εκπαιδευτικά κριτήρια και μεθόδους διδασκαλίας, αλλά σε γενικές
γραμμές η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται μέσα από την εξής πορεία (BeythMarom, Fischhoff, Quadrel & Furby, 1991, 21):
1. «Να υπάρχει μια λίστα με τις σχετικές εναλλακτικές δράσεις.
2. Να αναγνωριστούν οι πιθανές συνέπειες αυτών των πράξεων.
3. Να εκτιμηθούν οι συνέπειες που θα προκύψουν, αν εφαρμοστεί η δράση.
4. Να γίνει συσχέτιση της σημαντικότητας της κάθε συνέπειας.
5. Να αποτιμηθούν οι αξίες και οι πιθανότητες, ώστε να εντοπιστεί η καλύτερη
δράση».
Μολονότι οι περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν το προνόμιο να παίρνουν
αποφάσεις, σημαντικές ή και ασήμαντες, για τη ζωή τους, τα άτομα με αναπηρίες δεν
έχουν αυτή την ευκαιρία. Η ευκαιρία να παίρνουν αποφάσεις περιορίζεται συνήθως
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σε θέματα ήσσονος σημασίας, όπως το τι θα φορέσουν και με τι θα ασχοληθούν στον
ελεύθερό τους χρόνο, και δεν αφορά σημαντικά θέματα, όπως η επιλογή
επαγγέλματος και ιατρικής περίθαλψης (Wehmeyer & Metzler, 1995).
Επίλυση προβλήματος
Το τρίτο χαρακτηριστικό της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς είναι η
δεξιότητα επίλυσης προβλήματος. Η επίλυση προβλήματος αποτελεί αρχικό στάδιο
της διαδικασίας λήψης απόφασης (Agran & Wehmeyer, 1999). Πρόβλημα θεωρείται
μια κατάσταση ή ένα σύνολο καταστάσεων στο οποίο το άτομο πρέπει να
ανταποκριθεί, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο περιβάλλον του. Η
δεξιότητα επίλυσης προβλήματος εστιάζει σε δυο τομείς: την επίλυση προσωπικών
προβλημάτων

και

την

επίλυση

διαπροσωπικών-

κοινωνικών

προβλημάτων

(Wehmeyer, 1995). Η δεξιότητα επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων είναι καίριας
σημασίας για την εμφάνιση της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς, καθώς δίνει
έμφαση σε γνωστικές και συμπεριφοριστικές στρατηγικές, που επιτρέπουν στο άτομο
να αλληλεπιδρά με τους άλλους και να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας
(ό.π.).
Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνει 3 βήματα: α) την
αναγνώριση του προβλήματος, β) την ανάλυση του προβλήματος και γ) την επίλυση
του

προβλήματος

(Wehmeyer,

1995).

Τα

άτομα

με

νοητική

αναπηρία

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στη σκέψη, με
αποτέλεσμα να δίνουν σε διαφορετικά προβλήματα την ίδια λύση που είχαν
εφαρμόσει στο παρελθόν με επιτυχία (Agran & Wehmeyer, 1999).
Καθορισμός και επίτευξη στόχων
Ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων, συνδέεται άμεσα και με τα οφέλη που
αναμένει να αποκομίσει το άτομο. Ο όρος στόχος περικλείει τις απαραίτητες
σημασίες των όρων σκοπός, καθήκον, προθεσμία, αιτία, τέλος και αντικείμενο. Όλοι
αυτοί οι όροι έχουν κοινό το στοιχείο ότι υπάρχει κάτι που το άτομο θέλει να πετύχει
(Locke & Latham, 1990, όπως αναφέρεται στο Wehmeyer, 1995). Τα άτομα με
αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά εμπλέκονται σε στοχο-κατευθυνόμενες ενέργειες
και κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να σχεδιάζουν, να θέτουν και να
επιτυγχάνουν τους στόχους τους (Wehmeyer, 1995). Η ανάμειξη των παιδιών στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες
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της εκπαίδευσης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης των παραπάνω δεξιοτήτων
(Wehmeyer, 1995).
Αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση, αυτοενίσχυση
Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά απαρτίζουν την έννοια της αυτορρύθμισης. Η
Whitman (1990, όπως αναφέρεται στο Wehmeyer, 1995) αναφέρει ότι για να επιδείξει
ένα άτομο δυναμική αυτορρύθμιση πρέπει να παίρνει αποφάσεις με βάση το ποιες
δεξιότητες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση, να εξετάζει τη
δραστηριότητα και τις στρατηγικές της και να διατυπώνει, να εφαρμόζει και να
αξιολογεί

το

σχέδιο

δράσης,

με

τις

απαραίτητες

κάθε

φορά

αλλαγές.

Αυτοπαρατήρηση είναι η παρατήρηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
του ατόμου, αυτοαξιολόγηση είναι η κρίση του για την καταλληλότητα της
συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μέσα από τη σύγκριση δύο καταστάσεων: τι κάνει το
άτομο και τι θα έπρεπε να κάνει και η αυτοενίχυση είναι η συνέχεια της
αυτοαξιόλογησης, που δίνει ώθηση στο άτομο να συνεχίσει να δρα (Wehmeyer,
1995).
Η έρευνα των Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner και Yeager (2003)
υποστήριξε ότι παιδιά με νοητική αναπηρία μπορούν να διδαχθούν και να
εφαρμόσουν τις παραπάνω στρατηγικές αυτορρύθμισης. Με τις παραπάνω
στρατηγικές, επιτυγχάνεται η γενίκευση και η διατήρηση συμπεριφορών που
συμβάλλουν θετικά στην προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού, ενώ ταυτόχρονα
μειώνεται και η υποστήριξη που παρέχεται στους μαθητές με νοητική αναπηρία.
Εσωτερικό σημείο ελέγχου
Σύμφωνα με την κοινωνική θεωρία της μάθησης, όπου και στηρίχθηκε το
σημείο ελέγχου, όταν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ενισχύεται, η προσδοκία ότι η
ίδια συμπεριφορά θα ενισχυθεί με το ίδιο τρόπο αυξάνεται (Beretzvas, Suizzo,
Durham, & Yarnell, 2008). Η πεποίθηση αυτή ότι το άτομο έχει τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά για τη ζωή του, είναι ζωτικής σημασίας για την
αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά. Η Rotter (1966) όρισε το σημείο ελέγχου ως το
βαθμό στον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη
συμπεριφορά και τη στάση του, εν αντιθέσει με το βαθμό στον οποίο πιστεύει ότι
οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, ανεξάρτητους από τις πράξεις του. Όταν το
άτομο θεωρεί την επιτυχία του ως συνέπεια των δικών του δράσεων, έχει εσωτερικό
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σημείο ελέγχου. Ενώ, όταν το άτομο θεωρεί την επιτυχία του ως συνέπεια άλλων
παραγόντων (π.χ. τύχη, μοίρα, ευκαιρία κ.λπ.), έχει εξωτερικό σημείο ελέγχου
(Rotter, 1966).
Η ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι τα άτομα με νοητική
αναπηρία τείνουν να έχουν περισσότερο εξωτερικά σημεία ελέγχου, απ’ ότι
εσωτερικά, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στη λήψη αποφάσεων για τη
μελλοντική τους σταδιοδρομία (Wehmeyer, 1993), αλλά και στις επιδόσεις τους στο
σχολείο (Ezell & Klein, 2003).
Θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμενόμενης έκβασης
Η αυτοαποτελεσματικότητα και οι προσδοκίες της είναι δυο έννοιες που
συνδέονται μεταξύ τους. Ο όρος αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην
πεποίθηση ότι κάποιος θα εφαρμόσει με επιτυχία τη συμπεριφορά που απαιτείται για
να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ οι προσδοκίες της αποτελεσματικότητας
αναφέρονται στην πεποίθηση ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, θα οδηγήσει στο
αναμενόμενο αποτέλεσμα (Bandura, 1977). Πιο συγκεκριμένα, το άτομο πρέπει να
πιστεύει πρώτον ότι μπορεί να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που
απαιτείται για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεύτερον ότι αν αυτή η
συμπεριφορά γίνει πράξη, θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Wehmeyer,
1995).
Ο Wehmeyer (1995) υποστηρίζει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία
εμφανίζουν λιγότερη αυτοαποτελεσματικότητα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους,
κυρίως λόγω του αυστηρά δομημένου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Ωστόσο με τα
κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, το άτομο με νοητική αναπηρία μπορεί να
αποκτήσει την πεποίθηση ότι θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, και συνεπώς μπορεί
να πορευτεί δημιουργικά στη ζωή του (Wehmeyer et al., 1996).
Αυτοαντίληψη και αυτογνωσία
Βασική δεξιότητα για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είναι το άτομο
να κατανοεί τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ικανότητες και τους περιορισμούς του
και να ξέρει να χρησιμοποιεί τα γνωρίσματά του αυτά για να βελτιώσει την ποιότητα
της ζωής του (Wehmeyer, 1995). Το άτομο για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει την
αίσθηση της διαφορετικότητας από τους άλλους και μια σταθερή στο χρόνο
ταυτότητα, που δε μεταβάλλεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες και τα περιβάλλοντα.
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Χωρίς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, το άτομο δεν μπορεί να αποκτήσει
αυτοπροσδιορισμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά ωστόσο μπορούν να διδαχθούν σε
παιδιά μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με γεγονότα και εμπειρίες (Wehmeyer,
1995).
Αυτοσυνηγορία και διεκδικητικότητα
Στις αρχικές μελέτες για τον αυτοπροσδιορισμό, δε γινόταν λόγος για την
έννοια της αυτοσυνηγορίας, ως αρχής διεκδίκησης μιας καλύτερης ποιότητας στη
ζωή. Τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει στόχο παρέμβασης σε ερευνητικό επίπεδο
κυρίως για άτομα με ήπια νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Η
αυτοσυνηγορία αναφέρεται στην ικανότητα να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του
και τα δικαιώματά του, να παίρνει αποφάσεις, να είναι ανεξάρτητος και να
αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του (Aspis, 1997). Πιο συγκεκριμένα
περιλαμβάνει τη γνώση του πώς να είναι κάποιος διεκδικητικός, χωρίς να είναι
επιθετικός, πώς να διαπραγματεύεται, να συμβιβάζεται και να χρησιμοποιεί την πειθώ
του, πώς να είναι αποτελεσματικός ηγέτης και μέλος ομάδας, και ποια δικαιώματα και
υποχρεώσεις έχει (Wehmeyer & Schwartz, 1997). Ο όρος διεκδικητικότητα
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου, να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του,
να μπορεί να εκφράσει τις απαιτήσεις του, καθώς και στην ικανότητά του να τις
πραγματοποιήσει (Ευθυμίου, 2000).
Τα άτομα με αναπηρίες ωστόσο περισσότερο προσπαθούν να αποδεχθούν μια
«ρεαλιστική» κατάσταση, παρά προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και
να την αλλάξουν (Aspis, 1997). Ο ίδιος ο Aspis (1997) αλλά και άλλοι ερευνητές (π.χ.
Laragy, 2004) έχουν προτείνει αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την
ενίσχυση της αυτοσυνηγορίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρίες.

1.2.5 Αυτοπροσδιορισμός και Νοητική Αναπηρία
Για πολλά χρόνια οι όροι «αυτοπροσδιορισμός» και «νοητική αναπηρία»
θεωρούνταν ως αλληλοαναιρούμενοι. Στην Ελλάδα, το ασυμβίβαστο των δυο
εννοιών, βασισμένο σε παραδεδομένες παρερμηνείες και γενικεύσεις, διατηρείται
ακόμα και σήμερα. Ο συλλογισμός αυτός ξεκινάει από μια παρερμηνεία της έννοιας
του αυτοπροσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία ο αυτοπροσδιορισμός συνιστά
ατομικό χαρακτηριστικό άρρηκτα συνυφασμένο με τις γνωστικές λειτουργίες του
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εκάστοτε ατόμου (Wehmeyer & Garner, 2003). Η θεώρηση αυτή παραβλέπει ένα
πολύ κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού που είναι η δράση
του περιβάλλοντος (Wehmeyer & Bolding, 2001).
Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Bolding (2001) ο βαθμός στον οποίο ελέγχει
κάποιος τη ζωή του εξαρτάται από δυο παράγοντες: από το ίδιο το άτομο, τις
ικανότητες, τις στάσεις, τις διαθέσεις του, και από το περιβάλλον, και πιο
συγκεκριμένα αν και κατά πόσο είναι υποστηρικτικό προς αυτή την κατεύθυνση και
παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για την πραγμάτωση όλων των διαστάσεων του
αυτοπροσδιορισμού. Οι περιορισμένες ευκαιρίες που δίνονται στα άτομα με νοητική
αναπηρία να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους είναι δυνατό να οφείλονται τόσο
στην αναπηρία τους καθεαυτή, όσο και στις μειωμένες προσδοκίες που δείχνουν να
έχουν γι’ αυτά τα άτομα πρόσωπα από το περιβάλλον τους (Strnadova & Evans,
2012).
Τα παραπάνω δεδομένα, βέβαια, δεν έχουν σκοπό να εξωραΐσουν τη σχέση
μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και νοητικής αναπηρίας. Πράγματι, η νοητική αναπηρία
επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα του ατόμου να είναι ο κύριος
υπεύθυνος για τη ζωή του, προκαλώντας ο ίδιος τις καταστάσεις που θα συμβούν σε
αυτή (Wehmeyer & Bolding, 2001). Σε επίπεδο ικανοτήτων, τα άτομα με νοητική
αναπηρία παρουσιάζουν εξωτερικό σημείο ελέγχου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φτωχές
ικανότητες στοχοθέτησης και σχεδιασμού, δυσκολίες στη συλλογή των πληροφοριών
που θα τους βοηθούσαν να πάρουν αποφάσεις, αδυναμία ελέγχου των αποφάσεων και
των επιλογών τους, δυσκολία στην επίγνωση των δυνατοτήτων και των περιορισμών
τους, και μικρότερη συμμετοχή σε εξω-διδακτικές δραστηριότητες (Field et al.,
1998).
Τα ελλείμματα στις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού διαφαίνονται σε
καθημερινές καταστάσεις της ζωής τους, όπως η ανάγκη να πάρουν αποφάσεις για
τον τόπο διαβίωσής τους, τα άτομα με τα οποία θα ζήσουν, αλλά και να κάνουν
επιλογές για τη διασκέδασή τους, το φαγητό και την ενδυμασία τους, καταστάσεις
που αφορούν τους ίδιους και μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή θα πρέπει να
διευθετούνται από αυτούς (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).
Τα παραπάνω ατομικά χαρακτηριστικά, ωστόσο, δεν καθορίζουν σε απόλυτη
τιμή τη δυνατότητα απόκτησης του αυτοπροσδιορισμού. Οι γνωστικές και
συμπεριφορικές αδυναμίες των ατόμων με νοητική αναπηρία που προαναφέρθηκαν,
δυσκολεύουν την επιλογή και τη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να
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είναι λιγότερο αυτοπροσδιοριζόμενα. Προς επίρρωση των παραπάνω, έρχεται ένα
αυστηρά δομημένο περιβάλλον, που παρέχει στα άτομα με νοητική αναπηρία ένα
ελλειπτικό πλαίσιο ευκαιριών για να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους. Ένα
περιοριστικό περιβάλλον που δεν παρέχει αρκετές ευκαιρίες για επιλογές και ενεργή
συμμετοχή του ατόμου, το καθιστά παθητικό (Wehmeyer,1995· Wehmeyer & Garner,
2003).
Έρευνες έχουν δείξει ότι το δικαίωμα των ατόμων με νοητική αναπηρία να
αποφασίζουν για τη ζωή τους περιορίζεται σε θέματα ήσσονος σημασίας, όπως η
επιλογή ρούχων, ενώ δε συμμετέχουν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, όπως η
επιλογή επαγγέλματος και ιατρικής περίθαλψης (Wehmeyer & Metzler, 1995·
Stancliffe & Wehmeyer, 1995· Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou,
& Walsh, 2004). Οι Stancliffe και Wehmeyer (1995) επισήμαναν ότι η διαθεσιμότητα
των επιλογών διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της αναπηρίας και το περιβάλλον
διαβίωσης των ατόμων.
Επιπλέον, οι Smith, Morgan και Davidson (2005) παρατήρησαν ότι η
διαθεσιμότητα επιλογών στα άτομα με μέτρια ή βαριά νοητική αναπηρία δεν
αντιστοιχεί στην ηλικία τους, γεγονός που παραβαίνει την αρχή της «ομαλοποίησης»
του Nirje. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ευκαιρίες που δίνονται στα άτομα με
νοητική αναπηρία για να κάνουν επιλογές πρέπει να αντιστοιχούν στην ηλικία τους,
και όχι στη νοητική τους κατάσταση.
Ο Wehmeyer (1996) διερευνώντας το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητών με νοητική αναπηρία και μαθητών τυπικής
ανάπτυξης, βρήκε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού τα παρουσιάζουν
οι μαθητές με νοητική αναπηρία, ενώ τα υψηλότερα οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, οι Nota, Ferrari, Soresi, και Wehmeyer (2007) μελέτησαν τον
αυτοπροσδιορισμό ατόμων με ελαφρά, μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία και
διαπίστωσαν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού κατέχουν τα άτομα με
βαριά αναπηρία.
Συνακόλουθα, σε έρευνα τους οι Wehmeyer και Garner (2003) βρήκαν ότι οι
συμμετέχοντες με βαριά νοητική αναπηρία παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα
αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τους συμμετέχοντες με μέτρια νοητική αναπηρία
και με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ωστόσο παρατήρησαν ότι η συσχέτιση του
δείκτη νοημοσύνης και του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με νοητική
αναπηρία, αν και στατιστικά σημαντική, είναι σχετικά χαμηλή (r= 0.157) και άρα
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αμφισβητήσιμη.
Οι Malian και Nevin (2002) εξέτασαν έντεκα θεωρητικές και πρακτικές
μελέτες για τον αυτοπροσδιορισμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
αποτελέσματα του αυτοπροσδιορισμού μπορούν να διδαχτούν σε όλους τους
μαθητές, ανεξάρτητα από την αναπηρία τους, καθώς είναι ένα δυναμικό φαινόμενο
που μπορεί να μοντελοποιηθεί, να διδαχθεί και να γενικευτεί. Η διδασκαλία του
αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία αυξάνει τις πιθανότητες τους να έχουν
μια περισσότερο επιτυχημένη ενήλικη ζωή. Σε παρόμοια βιβλιογραφική ανασκόπηση
οι Cobb, Lehmann, Newman-Gonchar, και Alwell (2009) υποστήριξαν ότι τα θετικά
αποτελέσματα του αυτοπροσδιορισμού μπορούν να ενισχυθούν μέσα από διδακτικές
παρεμβάσεις.
Συνεπώς, ο δείκτης νοημοσύνης δεν μπορεί να προβλέψει την κατάκτηση
αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών. Αντίθετα, τα περιβάλλοντα (οικογενειακό,
σχολικό, κοινωνικό, επαγγελματικό) που πλαισιώνουν το άτομο με νοητική αναπηρία
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς μέσα από τις συνθήκες που
διαμορφώνουν μπορούν είτε να ενισχύσουν, είτε να υπονομεύσουν την εμφάνιση του
αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Garner, 2003· Wehmeyer & Bolding, 1999).
Επιπλέον, η ποσότητα των ευκαιριών που δίνεται στα άτομα αυτά προβλέπει σε
μεγάλο βαθμό τα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Garner, 2003).
Η απόκτηση και η εφαρμογή αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών
καθιστούν τα άτομα πιο λειτουργικά στην καθημερινή τους ζωή και ικανά να
συμμετέχουν ενεργητικά, και όχι παθητικά στην καθημερινή ζωή τους, προσωπική
και κοινωνική (Wehmeyer, 2004), βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα
ζωής του. Προκύπτει συνεπώς ότι υπάρχει μια αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στον
αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής.

1.3 Ποιότητα Ζωής
1.3.1 Η έννοια της ποιότητας ζωής
Η έννοια της ποιότητας ζωής δεν είναι καινούργια, καθώς έχει απασχολήσει
τους Έλληνες φιλοσόφους από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Δημόκριτος, ο Σωκράτης, ο
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης στα έργα τους κάνουν λόγο για την “ευδαιμονία”,
δηλαδή την ευτυχία και την ευημερία. Από το 1960 και μετά, η έννοια άρχισε να
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απασχολεί τις επιστήμες υγείας, την κοινωνιολογία, την οικονομική επιστήμη, την
ανθρωπολογία, την ψυχολογία, κι άλλες επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο
και το περιβάλλον του. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η έννοια άρχισε να διερευνάται
και στο χώρο των ατόμων με αναπηρία.
Πιο συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1980, που χαρακτηρίστηκε και ως
δεκαετία της επανάστασης για την ποιότητα ζωής, εμφανίζεται το αίτημα για τη
βελτίωση τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της ατομικής
ευημερίας των ατόμων με αναπηρίες, ως αποτέλεσμα των κινημάτων της
κανονικοποίησης και της αποϊδρυματοποίησης (Schalock, 2000). Ο καινούργιος
αυτός τρόπος σκέψης για την ποιότητα ζωής δίνει έμφαση στον προσωποκεντρικό
σχεδιασμό των προγραμμάτων υποστήριξης (Schalock, 2000) και εισάγει την ανάγκη
για αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Schalock, Gardner & Bradley, 2007).
Έτσι από το 1990 και μετέπειτα, τα προγράμματα αυτά βασίζονται στα
προσωπικά αποτελέσματα των ενεργειών τους στα άτομα με αναπηρία, στον τρόπο,
δηλαδή, με τον οποίο η στήριξη που τους προσφέρεται επιδρά στη ζωή των ίδιων των
ατόμων (Schalock, 2000). Ο νέος σχεδιασμός των προγραμμάτων θέτει ως στόχο την
κοινωνική ένταξη, την ψυχολογική ενδυνάμωση και την προσωπική ευημερία των
ατόμων, εισάγοντας, έτσι, για πρώτη φορά την έννοια της ποιότητας ζωής
(Δελλασούδας, 2006). Η έμφαση που δόθηκε στα προσωπικά χαρακτηριστικά και
βιώματα των ατόμων αντανακλά την υποκειμενικότητα της φύσης της ποιότητας
ζωής (Schalock, 2000).
Στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας για την
ποιότητα ζωής συνέβαλε επιπλέον η εξασθένιση του ιατρικού μοντέλου της
αναπηρίας, που επικεντρωνόταν στα ελλείμματα των ατόμων αυτών, αλλά και η
κινητοποίηση των ίδιων των ατόμων να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων που αφορούν στη ζωή τους (Schalock, et al., 2002).
Η συζήτηση για την ποιότητα ζωής όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί και
διερευνηθεί από πολλά επιστημονικά πεδία. Παρόλ’ αυτά, δεν υπάρχει ένας κοινά
αποδεκτός ορισμός. Οι Hughes και Wang το 1996 (όπως αναφέρεται στη Hensel,
2001) σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1970 έως το 1993 εντόπισαν 44
ορισμούς για την ποιότητα ζωής, γεγονός που αντανακλά τη γενική αναγνώριση της
περιπλοκότητας της έννοιας. Οι ορισμοί αυτοί εμπεριέχουν 15 διαστάσεις της
ποιότητας ζωής που κυμαίνονται από την υλική ευημερία, την απασχόληση και το
περιβάλλον διαμονής έως την αυτονομία, την προσωπική επιλογή και την
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ικανοποίηση.
Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει ως ποιότητα ζωής «τις
αντιλήψεις των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή στο πλαίσιο πολιτισμικών και
αξιακών συστημάτων όπου ζουν και σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα
πρότυπα και τις ανησυχίες τους» (The WHOQoL Group, 1996, 3). Ο ορισμός αυτός
αντανακλά την άποψη ότι η ποιότητα ζωής αναφέρεται σε υποκειμενική εκτίμηση
των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή, στο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Μια καλή ποιότητα ζωής είναι αποτέλεσμα αντιστοιχίας ανάμεσα στις επιθυμητές
συνθήκες διαβίωσης και την απόκτησή τους.
Ο Shalock (2000) υποστήριξε ότι η έννοια «ποιότητα ζωής» χρησιμοποιείται
με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, ως μία ευαισθητοποιημένη ιδέα (sensitizing
notion), που αναδεικνύει την προσωπική πλευρά του ατόμου, έτσι όπως το ίδιο
αντιλαμβάνεται και επιθυμεί να κατευθύνει τη ζωή του. Δεύτερον, ως κοινωνική
κατασκευή που χρησιμοποιείται για να διευκολύνει και να προωθήσει προγράμματα
για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες, και τρίτον, ως ενοποιημένη ιδέα
που παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης και εφαρμογής των ιδεών της ποιότητας ζωής και
των βασικών αρχών της. Σύμφωνα με τη Hensel (2001), ο όρος αναπτύχθηκε για να
καθορίζει την ευημερία των ανθρώπων, ώστε να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις
για την παροχή υπηρεσιών.
Οι Schalock και Verdugo (2002) ισχυρίζονται ότι ο όρος «ποιότητα ζωής»
συμπεριλαμβάνει δύο έννοιες, την έννοια «ποιότητα», η οποία παραπέμπει στην
επίτευξη της τελειότητας, ενός υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζεται από
ικανοποίηση, ευτυχία, επιτυχία, πλούτο και υγεία, και την έννοια «ζωή», η οποία
παραπέμπει σε όλες τις πιθανές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ίδιοι
επισημαίνουν τα τρία επίπεδα συστημάτων ζωής που επηρεάζουν την ποιότητά της,
που είναι τα εξής: α) το μικροσύστημα, δηλαδή το στενό και καθημερινό περιβάλλον
του ατόμου, β) το μεσοσύστημα, δηλαδή η γειτονιά, η κοινότητα και οι φορείς με
τους οποίους έρχεται καθημερινά σε επαφή, και γ) το μακροσύστημα, δηλαδή η
κουλτούρα του τόπου, οι κοινωνικοπολιτικές τάσεις και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες
που επηρεάζουν τις αξίες αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου (Schalock &
Verdugo, 2002).
Η ποιότητα ζωής είναι μια πολυδιάστατη κατασκευή η οποία δομείται από
προσωπικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Τόσο οι προσωπικοί παράγοντες, όπως
οι συνθήκες διαβίωσης, το αίσθημα ευημερίας και οι φιλοδοξίες (Felce & Perry,
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1995), όσο και οι εξωτερικοί- περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι οι
διαπροσωπικές και προσωπικές σχέσεις, η οικογενειακή κατάσταση, η εργασία, ο
τόπος διαμονής και η γειτονιά, το εκπαιδευτικό και βιοτικό επίπεδο, η υγεία και η
κρατική λειτουργία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων (Schalock, Brown,
Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & Parmenter, 2002).
Ο Schalock (2000) εισήγαγε μια νέα ατομοκεντρική θεωρία για την ποιότητα
ζωής, που δίνει έμφαση στην προσωπική αντίληψη του ατόμου για τους παράγοντες
που συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής του. Στη θεωρία του αυτή υπέδειξε τις οχτώ
βασικές διαστάσεις- τομείς της ζωής που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα
και είναι οι εξής:


Συναισθηματική ποιότητα ζωής: η ικανότητα αναγνώρισης των προσωπικών
συναισθημάτων και ακριβούς αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των
αδυναμιών του ατόμου που συμβάλλει στην κινητοποίηση του προς την
επίτευξη των στόχων του.



Διαπροσωπικές σχέσεις: η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων που
δημιουργεί το άτομο σε διαφορετικά πλαίσια. Βασικός παράγοντας των
διαπροσωπικών σχέσεων είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η οποία
στηρίζεται στην κατανόηση και την αποδοχή του άλλου. Μέσα από τις
σχέσεις δημιουργούνται συναισθήματα, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη
ζωή και την καθημερινότητα των ατόμων.



Υλική ποιότητα ζωής: η επάρκεια των αναγκαίων μέσων και υποδομών που
εξασφαλίζουν την επιβίωση του ατόμου. Η ποιότητα των αγαθών και οι
συνθήκες, καθορίζουν τον τρόπο ζωής του.



Προσωπική εξέλιξη: η απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από διαφορετικά
περιβάλλοντα, οι προσωπικές επιτυχίες μέσα από την εκπαίδευση, την
εργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.



Σωματική ποιότητα ζωής: η σωματική λειτουργία και κινητικότητα του
ατόμου και η δραστηριότητά του στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,
ανάλογα με τις δυνατότητες του και τις ευκαιρίες που του παρέχονται από
αυτό.



Αυτοπροσδιορισμός: η ικανότητα του ατόμου να κάνει προσωπικές επιλογές,
να ελέγχει τις πράξεις του και να δρα το ίδιο για την υλοποίηση των στόχων
του.
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Κοινωνική ένταξη: η ισοτιμία όσον αφορά στις επιλογές, στις ευκαιρίες, στη
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, στην πρόσβασή του σε υπηρεσίες και σε
όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποτροπή της απομόνωσής του ατόμου και
την κοινωνική του ένταξη.



Δικαιώματα: ο σεβασμός και η τήρηση των νομικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται από διεθνείς συμβάσεις και διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, με τις οποίες προστατεύονται τα δικαιώματα κάθε ατόμου.

Καθώς οι τομείς αυτοί είναι αρκετά ευρείς, καθόρισε για κάθε τομέα τρεις
ενδείξεις, η εμφάνιση των οποίων υποδηλώνει μια ποιοτική ζωή (Schalock, 2004). Με
βάση τους τομείς και τις ενδείξεις, δημιούργησε ένα μοντέλο αξιολόγησης για την
ποιότητα ζωής (βλ. Πίνακα 1). Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της για την αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών και των φορέων, με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Πίνακας 1. Δείκτες ανά τομέα ποιότητας ζωής (Schalock, 2004)
Τομέας ποιότητας ζωής
Συναισθηματική ευημερία

Δείκτες


Πληρότητα (ικανοποίηση, διάθεση, απόλαυση)



Αυτοαντίληψη (ταυτότητα, αυτοεκτίμηση,
αυτοσεβασμός)

Διαπροσωπικές σχέσεις



Έλλειψη άγχους (προβλεψιμότητα, έλεγχος)



Αλληλεπιδράσεις (κοινωνικά δίκτυα, επαφές)



Σχέσεις (οικογένεια, φίλοι, συνομήλικοι)



Στήριξη (συναισθηματική, σωματική, οικονομική,
ανατροφοδότηση)

Υλική ευημερία



Οικονομική κατάσταση (έσοδα, πλεονεκτήματα)



Απασχόληση (επαγγελματική κατάσταση,
εργασιακό περιβάλλον)



Στέγαση (είδος κατοικίας, ιδιοκτησία)



Εκπαίδευση (επιτυχίες, επίπεδο εκπαίδευσης,
επιδόσεις)

Προσωπική ανάπτυξη



Προσωπική ικανότητα (γνωστική, κοινωνική,
πρακτική)



Επίδοση (επιτυχίες, παραγωγικότητα)
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Υγεία (λειτουργικότητα, συμπτώματα, διατροφή,
καλή σωματική κατάσταση)

Σωματική ευημερία

Αυτοπροσδιορισμός



Δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης
(δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητα)



Ελεύθερος χρόνος (ψυχαγωγία, ασχολίες)



Αυτονομία (ανεξαρτησία)



Στόχοι και προσωπικές αξίες (επιθυμίες,
προσδοκίες)



Επιλογές (δυνατότητες, προτιμήσεις)



Ενσωμάτωση και συμμετοχή στην κοινότητα



Ρόλοι μέσα στην κοινότητα (συνεισφορά,

Κοινωνική ένταξη

εθελοντισμός)


Κοινωνική στήριξη (δίκτυο υποστήριξης,
υπηρεσίες)

Δικαιώματα



Ανθρώπινα (σεβασμός, αξιοπρέπεια, ισότητα)



Νομικά (υπηκοότητα, προσβασιμότητα, νομικές
διαδικασίες)

Αυτοί οι τομείς προσδιορίζουν το πλαίσιο της πραγμάτωσης μιας ποιοτικής
ζωής που βασίζεται σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε λειτουργικά
περιβάλλοντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου (Καρτασίδου, 2007).
Τα περιβάλλοντα αυτά θα πρέπει να προάγουν τη μάθηση μέσω της συνεργασίας και
να επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέξουν τι, πότε, πώς, πού και γιατί θα μάθουν
(Sands, Kozleski, & French, 1999, όπως αναφέρεται σε Καρτασίδου, 2007). Συνεπώς,
η ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται αφενός όταν ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες ενός
ατόμου, και αφετέρου όταν του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει σε αποφάσεις
που επηρεάζουν τη ζωή του.
Η ποιότητα ζωής αναφέρεται στις ίδιες διαστάσεις για όλα τα άτομα, με
αναπηρίες ή και χωρίς, και επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες (Schalock, et al.,
2002). Εντούτοις, το κάθε άτομο δίνει διαφορετική αξία σε κάθε διάσταση της ζωής
του ανάλογα με τις προσδοκίες του (Buntix & Schalock, 2010).

Επιπλέον, οι

πολιτισμικές διαφορές από τόπο σε τόπο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνεται ένα άτομο την ποιότητα ζωής του (Chou, Schalock & Tzou, 2007).
Συνεπώς, προκύπτει ότι αυτό που θεωρείται «καλή ποιότητα ζωής» για ένα άτομο,
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μπορεί να μην είναι για κάποιο άλλο (Schalock, et al., 2002). Πέρα όμως από την
υποκειμενικότητα της ποιότητας ζωής, οι Schalock, Gardner και Bradley (2007)
επισήμαναν και τον ευμετάβλητο χαρακτήρα της μέσα στο χρόνο, καθώς διαφορετική
αξία προσδίδει ο καθένας σε κάποιον τομέα σε διαφορετικές ηλικίες.

1.3.2 Ποιότητα ζωής και Αυτοπροσδιορισμός στη νοητική αναπηρία
H έννοια της ποιότητας ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εισάγει μια
νεα προοπτική για τη νοητική αναπηρία και μια νέα οπτική θεώρησης της αναπηρίας,
και χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση
των υποστηρικτικών μέσων, υπηρεσιών και πολιτικών που αφορούν στα άτομα με
νοητική αναπηρία (Schalock, et al., 2002). Μολονότι συντίθεται από τους ίδιους
παράγοντες για όλους τους ανθρώπους, για τα άτομα με νοητική αναπηρία φαίνεται
να είναι διαφορετική. Όσον αφορά στα άτομα αυτά, η ποιότητα ζωής σύμφωνα με
τους Maturana και Varela (1987, όπως αναφέρεται στο Σούλης & Φλωρίδης, 2006)
αναφέρεται στο βαθμό αυτονομίας και αυτοργάνωσης που επιτυγχάνουν, και στο
κατά πόσο προσανατολίζονται σε προσωπικά τους προβλήματα και στην
αυτοβελτίωση τους.
Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με την
ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι Hofmann και Klingmureller
(1994) υποστηρίζουν ότι όταν δεν παρατηρείται «καλή ποιότητα ζωής» στα άτομα με
νοητική αναπηρία, αυτό δεν οφείλεται στην αναπηρία καθαυτή, αλλά στο γεγονός ότι
η κοινωνία αδυνατεί να κατανοήσει το άτομο ως μια αυτόνομη ύπαρξη που αποτελεί
ισότιμο μέλος της και να του παρέχει τις αντίστοιχες ευκαιρίες (Σούλης & Φλωρίδης,
2006). Σύμφωνα με τον Schalock και τους συνεργάτες του (2002, 457‐458):
«Η νοητική αναπηρία είναι μια κατάσταση, η οποία στην
πράξη επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων να κάνουν
αυτοπροσδιοριζόμενες επιλογές. Το να ζήσουν μια ζωή που
κρίνεται ως ποιοτική συχνά απαιτεί υποστήριξη πέρα από
αυτή που τυπικά είναι αναγκαία για άλλα άτομα παρόμοιας
ηλικίας και σε παρόμοια φάση ζωής… Οι συζητήσεις κατά
συνέπεια, για την ποιότητα ζωής βρίσκονται στο κέντρο όταν
σχεδιάζονται περιβάλλοντα που επιτρέπουν σε όλους τους
ανθρώπους πρόσβαση σε χώρους και μέσα.»
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Από το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει ότι η ποιότητα ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα επιλογών και κατ’
επέκταση με τον αυτοπροσδιορισμό. Το να είναι κανείς αιτιολογικός παράγοντας στη
ζωή του είναι ο καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει σε μια εμπλουτισμένη
ποιότητας ζωής, και ουσιαστικά όλες οι επιλογές και οι αποφάσεις του σε κάποιο
βαθμό ενισχύουν κάποια διάσταση της ποιότητας ζωής, είτε σωματική, είτε
ψυχολογική ή κοινωνική (Wehmeyer, 1995). Την εμπειρική και θεωρητική αυτή
σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και στον αυτοπροσδιορισμό επισήμαναν οι
Wehmeyer και Schalock (2001), ενώ ο Schalock (1996) συμπεριέλαβα τον
αυτοπροσδιορισμό μέσα στις οχτώ διαστάσεις που σχηματοποιούν την ποιότητα ζωής
ενός ατόμου.
Ποικίλες έρευνες μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες.
Αρχικά, οι μελέτες αυτές επικεντρώθηκαν σε συγκρίσεις ανάμεσα ("between"
approach) σε ομάδες, ή χώρες ως προς την ποιότητα ζωής με βάση
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Αργότερα, όμως διαπιστώθηκε ότι κατ’ αυτόν τον
τρόπο αποκλείονταν άλλοι παράγοντες, κι έτσι οδηγηθήκαμε σε μία προσέγγιση με
πολλές μεταβλητές ("multivariate/ within" approach), όπως τα προσωπικά
χαρακτηριστικά των ατόμων, οι αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης, το εργασιακό
άγχος, το αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης μέσω της εργασίας (Wehmeyer &
Schalock, 2001).
Έκτοτε πολλές έρευνες υποστήριξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα
στον αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία. Οι
Wehmeyer και Schwartz (1997) εξέτασαν τον αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα
ζωής 80 τελειόφοιτων μαθητών με νοητική αναπηρία και διαπίστωσαν ότι οι νέοι με
υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού είχαν καλύτερες επιδόσεις στην ενήλικη ζωή,
δηλαδή ήταν περισσότερο αυτόνομοι και είχαν καλύτερη θέση εργασίας και
περισσότερες απολαβές συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους με χαμηλό
αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer & Schwartz, 1997).
Οι Janssen, Vreeke, Resnick και Stolk (1999) διεξήγαν έρευνα σε 668 άτομα
με νοητική αναπηρία με σκοπό να εξετάσουν αν τα άτομα που ζούσαν ενταγμένα στο
κοινωνικό σύνολο είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής από τα άτομα που ζούσαν σε
κλειστές μονάδες φροντίδας. Από τα συμπεράσματα της έρευνας προέκυψε ότι όσοι
ζούσαν ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο και είχαν δυνατότητες αυτοπροσδιορισμού
είχαν σαφώς καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες της τις διαστάσεις, ενώ όσοι ζούσαν σε
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μονάδες φροντίδας είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής που εντοπίστηκε κυρίως στους
ακόλουθους τομείς: α) περιορισμένη ελευθερία επιλογών, β) έλλειψη προσωπικού
χώρου, γ) αδυναμία διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων και συναισθηματικών
εντάσεων, δ) ελλιπής αυτοπροσδιορισμός, ε) περιορισμένες ευκαιρίες απόκτησης
κοινωνικών δεξιοτήτων και ελάχιστη συναναστροφή με φίλους και γνωστούς
(Janssen, Vreeke, Resnick & Stolk, 1999).
Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Wehmeyer και Palmer (2003), που
ερεύνησαν την πορεία 94 μαθητών με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες
μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Συγκρίσεις που έγιναν ανάμεσα στους
μαθητές με υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού και σε μαθητές με χαμηλό επίπεδο
αυτοπροσδιορισμού έδειξαν ότι οι πρώτοι είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε ποικίλους
τομείς της ζωής, όπως η εργασία, η οικονομική ανεξαρτησία, η ανεξάρτητη διαβίωση,
η ιατρική ασφάλιση κ.α. (Wehmeyer & Palmer, 2003).
Επιπλέον, από την έρευνα των Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois,
Keith, Schalock, Verdugo & Walsh (2005) σε ενήλικες με νοητική αναπηρία
προέκυψε

ότι

το

καθένα

από

τα

τέσσερα

βασικά

χαρακτηριστικά

του

αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση και
αυτοπραγμάτωση) προέβλεπε τη συμμετοχή των ατόμων στην ομάδα υψηλής
ποιότητας ζωής και συνολικά προτάθηκε ότι ο αυτοπροσδιορισμός συνεισφέρει
σημαντικά στη βελτίωση των δεικτών της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική
αναπηρία. Παρομοίως, ο Faw και συνεργάτες (1996) πρότειναν για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, την αύξηση των ευκαιριών να εκφράσουν
προτιμήσεις και να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.
Επιπρόσθετα, οι Wehmeyer και Gragoudas (2004) υποστήριξαν ότι η
προώθηση του αυτοπροσδιορισμού αποδίδει περισσότερα θετικά αποτελέσματα για
τη μετάβαση ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή. Η έρευνά τους
πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Κάνσας σε νέους με νοητική αναπηρία και
αναπτυξιακές διαταραχές που συμμετείχαν σε ομάδα ενδυνάμωσης, και οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα ότι τα κέντρα ανεξάρτητης διαβίωσης μπορούν να γίνουν το μέσο
για την ενδυνάμωση των νέων, ώστε να αποκτήσουν αυτοπροσδιορισμό και να
πάρουν τον έλεγχο για τις αποφάσεις τους και τις πράξεις τους που θα τους οδηγήσει
στην ανεξάρτητη διαβίωση.
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, η σχετική βιβλιογραφία είναι
αρκετά περιορισμένη. Οι Σούλης και Φλωρίδης (2006) μελετώντας την αυτοδιάθεση
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και την ποιότητα ζωής των ατόμων με ελαφρά νοητική αναπηρία επισήμαναν ως
βασικό τους πρόβλημα την έλλειψη κοινωνικών σχέσεων αλληλεπίδρασης με άλλα
άτομα και διαπίστωσαν τόσο την εξάρτηση των ατόμων αυτών από το οικογενειακό
τους περιβάλλον όσο και το συμβιβασμό τους με την υπάρχουσα κατάσταση.
Συνεπώς προκύπτει ότι ο αυτοπροσδιορισμός και η ποιότητα ζωής συνδέονται
άρρηκτα μεταξύ τους. Και οι δυο περικλείουν στο εννοιολογικό τους πλαίσιο
ζητήματα που αφορούν στις προσωπικές επιλογές του ατόμου, στην αντίληψη που
έχει για τον εαυτό του και τη ζωή του, και κατά τη μέτρησή τους βασίζονται τόσο σε
υποκειμενικούς, όσο και σε αντικειμενικούς δείκτες (Shalock, et al., 2002). Επιπλέον,
από τη βιβλιογραφία διαφαίνεται μια θετική σχέση ανάμεσα στις αυξημένες ευκαιρίες
του ατόμου να κάνει επιλογές, να πάρει αποφάσεις και να αποκτήσει τον έλεγχο της
ζωής του, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

1.3.4 Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα
Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την
έρευνα, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία
έχει επικεντρωθεί στην έννοια της ποιότητας ζωής. Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί
μια από τις βασικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία,
και όπως διαφαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει θετική συσχέτιση
ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες. Στην Ελλάδα ωστόσο το θέμα παραμένει ακόμα
σχετικά αδιερεύνητο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια εκτενής διερευνητική
προσπάθεια να αξιολογηθεί το επίπεδο ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, με
βάση το βαθμό στον οποίο τα ίδια τα άτομα νιώθουν ικανοποιημένα, παραγωγικά,
ανεξάρτητα και κοινωνικά ενταγμένα στην κοινότητα, όπου διαμένουν, και να
μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής. Οι
υπάρχουσες σχετικές ερευνητικές προσπάθειες που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία
είναι μικρές και πραγματοποιήθηκαν με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με
συνέπεια τα αποτελέσματά τους να μην μπορούν να γενικευτούν για όλο τον
πληθυσμό των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση του
αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία.
Πιο συγκεκριμένα, τα διερευνητικά ερωτήματα που θα μελετηθούν είναι:
1. Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία;
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2. Ποιο είναι το επίπεδο ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία;
3. Πόσο επηρεάζει το φύλο και η ηλικία το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού και
της ποιότητας ζωής;
4. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και στην ποιότητα
ζωής;
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία και το γεγονός ότι
τα προγράμματα ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής των
ατόμων με νοητική αναπηρία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, αναμένεται
ότι τα επίπεδα της ποιότητας ζωής και του αυτοπροσδιορισμού θα είναι χαμηλά.
Επιπλέον προβλέπεται ότι θα εντοπιστούν χαμηλά επίπεδα ανεξαρτησίας και
αυτονομίας, ενδεχομένως λόγω του αυξημένου ελέγχου από το οικογενειακό
περιβάλλον. Όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού
και το επίπεδο της ποιότητας ζωής, αναμένεται ότι θα διαπιστωθεί θετική συσχέτιση.
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Κεφάλαιο 2
Μεθοδολογία
2.1 Συμμετέχοντες
Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας βασίστηκαν στις απαντήσεις 28 έφηβων
και νέων με νοητική αναπηρία ηλικίας από 13 έως 21 ετών (βλ. πίνακα 3). Τα άτομα
αυτά

συμμετέχουν

σε

Κέντρα

Δημιουργικής

Απασχόλησης

(ΚΔΑΠ)

της

Θεσσαλονίκης ή παρακολουθούν μαθήματα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
Συγκεκριμένα, 10 από τους συμμετέχοντες προέρχονται από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Συκεών,
9 άτομα προέρχονται από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης, 5 άτομα από το Σύλλογο
Συνδρόμου Down και 4 άτομα από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών.
Από τους συμμετέχοντες, οι 17 ήταν άνδρες (60,7%) και οι 11 γυναίκες
(39,3%). Κατά τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων οι συμμετέχοντες
κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ηλικιακές ομάδες των 13 έως 17 ετών και των 18 έως 21
ετών. Ο μέσος όρος των ηλικιών τους είναι 16,3 ετών (τυπική απόκλιση: 2.579) και
περισσότερο από το ήμισυ του δείγματος (n= 20, ήτοι 71.43%) ήταν ανήλικο, δηλαδή
ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων συνάδουν με τις
προτεινόμενες ηλικίες των κατασκευαστών των κλιμάκων. Όσον αφορά στο επίπεδο
της νοητικής αναπηρίας, οι 23 συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται από μέτρια νοητική
αναπηρία (82,1%), και οι 5 από ελαφριά νοητική αναπηρία (17,9%).
Πίνακας 2. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων
Ν

%

Άνδρας

17

60,7

Γυναίκα

11

39,3

Ελαφριά

5

17,85

Μέτρια

23

82,15

13-17

20

71,43

18-21

8

28,57

Φύλο

Νοητική αναπηρία

Ηλικία
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Οι πληροφορίες για το επίπεδο της αναπηρίας των συμμετεχόντων δόθηκαν
από τους εκπαιδευτικούς τους με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου.
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες εμφανίζουν σύνδρομο Down (n=5), ενώ αρκετοί,
πέρα από τη νοητική αναπηρία, εμφανίζουν και συνοδές αναπηρίες, όπως διαταραχές
αυτιστικού φάσματος και ψυχιατρικές διαταραχές.

2.2 Ερευνητικά Εργαλεία
2.2.1 The Arc Self-determination Scale
Για τη συλλογή των δεδομένων που αφορούν στην αυτοπροσδιοριζόμενη
συμπεριφορά θα χρησιμοποιηθεί η κλίμακα “The Arc Self-determination Scale”
(SDS) των Wehmeyer και Kelchner (1995). Πρόκειται για μια αυτοαναφορική
κλίμακα μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού που σχεδιάστηκε για νέους με νοητική
αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες. Η κατασκευή της βασίστηκε στη θεωρία του
Wehmeyer και των συνεργατών του, συμφώνα με την οποία ο αυτοπροσδιορισμός
είναι εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Η κλίμακα σχεδιάστηκε με στόχο αφενός να αξιολογήσει τις δυνατότητες και
τις αδυναμίες των ατόμων με νοητική αναπηρία σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό
και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και αφετέρου
να λειτουργήσει σαν εργαλείο έρευνας για τον αυτοπροσδιορισμό. Η χρήση του
ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
διαγνωστικό εργαλείο. Μέσω της κλίμακας αυτής, το ίδιο το άτομο με νοητική
αναπηρία αξιολογεί τις πεποιθήσεις του για τον εαυτό του και τον αυτοπροσδιορισμό
του, αλλά και την πρόοδό του σε βάθος χρόνου (Wehmeyer, 1995).
Ακριβώς το γεγονός ότι η κλίμακα αυτή συμπληρώνεται από το ίδιο το άτομο
με νοητική αναπηρία, για πολλούς μειώνει την αξιοπιστία της, με το επιχείρημα ότι
τα άτομα αυτά έχουν μη ρεαλιστικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους και τη ζωή τους.
Μολονότι αυτό μπορεί να ισχύει, δεν αναιρεί την εγκυρότητα των αντιλήψεων αυτών.
Όπως υποστηρίζει ο Wehmeyer (1995), μια αντίληψη είναι άκυρη όταν δεν
αντικατοπτρίζει τις πραγματικές πεποιθήσεις και τα συναισθήματα του ατόμου, και
όχι όταν είναι μη ρεαλιστική. Επιπλέον, ο ίδιος τονίζει ότι η κατασκευή της κλίμακας
έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας.
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Η κλίμακα περιλαμβάνει 72 ερωτήσεις σε τέσσερις ενότητες. Η κάθε ενότητα
αξιολογεί ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. Η
πρώτη ενότητα αφορά στην αυτονομία, και πιο συγκεκριμένα αξιολογεί την
ανεξαρτησία (στο πλαίσιο της οικογένειας και στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με το
περιβάλλον) και τον βαθμό στον οποίο το άτομο δρα με βάση τις προτιμήσεις, τις
πεποιθήσεις, τα ενδιαφέρονται και τις ικανότητές του (στον ελεύθερό του χρόνο, στην
αλληλεπίδρασή του στην κοινότητα, στις μετασχολικές κατευθύνσεις και στην
προσωπική έκφραση). Οι 32 ερωτήσεις της ενότητας αυτής προέρχονται αυτούσιες
από την «Autonomous Functioning Checklist» των Sigafoos, Feinstein, Damond και
Reiss (1988). Για κάθε ερώτηση δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις τύπου Likert,
που περιγράφουν τη συχνότητα με την οποία το άτομο πιστεύει ότι εμφανίζει τη
συμπεριφορά που εξετάζεται.
Η δεύτερη ενότητα μετρά την αυτορρύθμιση και χωρίζεται σε δυο
υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα εξετάζει την ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών
γνωστικών προβλημάτων. Ο ερωτώμενος καλείται να διαβάσει την αρχή και το τέλος
έξι ιστοριών, οι οποίες περιγράφουν καθημερινές προβληματικές καταστάσεις που
προκύπτουν στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου, της εργασίας και των
διαπροσωπικών σχέσεων. Έπειτα πρέπει να συμπληρώσει τι συνέβη στη μέση της
ιστορίας, ώστε να συνδέσει την αρχή με το τέλος της. Η δεύτερη υποενότητα αφορά
στην στοχοθέτηση και επίτευξη στόχου. Το άτομο καλείται να απαντήσει σε τρεις
ερωτήσεις σχετικές με τα μελλοντικά του σχέδια για τον τόπο κατοικίας, την
επαγγελματική του σταδιοδρομία και τον τρόπο μετακίνησής του και να καταγράψει
τέσσερις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει για να πραγματοποιήσει το σχέδιό του.
Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην ψυχολογική ενδυνάμωση, και πιο
συγκεκριμένα εξετάζει το κέντρο ελέγχου, την αυτό-αποτελεσματικότητα και το
προσδόκιμο αποτέλεσμα. Στην ενότητα αυτή, χρησιμοποιείται η μέθοδος της
αναγκαστικής επιλογής (forced-choice format), δηλαδή ο ερωτώμενος καλείται να
διαβάσει δυο αντιφατικές προτάσεις και να διαλέξει αυτή που τον περιγράφει
καλύτερα. Με αυτή τη μέθοδο ελέγχονται οι εύκολες απαντήσεις.
Η τελευταία ενότητα της κλίμακας αφορά στην συνειδητοποίηση του εαυτού
και εξετάζει την αυτογνωσία, την αυτό-αποδοχή, την αυτοπεποίθηση, την
αυτοεκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση. Οι 11 από τις 15 ερωτήσεις της ενότητα
προέρχονται αυτούσιες από την κλίμακα «Short Index of Self-Actualization» των
Jones και Crandall (1986), ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις προστέθηκαν από τους
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δημιουργούς του ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν
προτάσεις που περιγράφουν τη συναισθηματική τους κατάσταση σε διαφορετικές
περιστάσεις και να επιλέξουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την περιγραφή αυτή.
Η κάθε ενότητα βγάζει το δικό της σκορ, ενώ από το άθροισμα των
βαθμολογιών

κάθε

ενότητας

προκύπτει

η

συνολική

βαθμολογία

του

αυτοπροσδιορισμού, με ανώτατη τιμή το 148. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία,
τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού.
Η κλίμακα του αυτοπροσδιορισμού σταθμίστηκε μέσα από τη χορήγησή της
σε 500 μαθητές και μαθήτριες από πέντε πολιτείες της Αμερικής, ηλικίας από 14 έως
21 ετών. Από αυτούς κάποιοι είχαν νοητική αναπηρία, κάποιοι μαθησιακές
δυσκολίες, κάποιοι λοιπές διαταραχές (ΔΦΑ, κινητική αναπηρία), και κάποιοι ήταν
τυπικής ανάπτυξης. Όσον αφορά στην εσωτερική της αξιοπιστία, ήταν υψηλή
(coefficient alpha=0.90). Στην ενότητα της Αυτορρύθμισης δε δίνεται δείκτης
αξιοπιστίας, καθώς οι απαντήσεις της είναι ανοιχτού τύπου και δε συνίστανται για
τέτοιου είδους ανάλυση. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 5) φαίνεται η αξιοπιστία
των επιμέρους ενοτήτων του ερωτηματολογίου.
Πίνακας 3. Δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής πρωτότυπης κλίμακας

Αυτονομία

Πρωτότυπη
κλίμακα
(Cronbach’s a)
.90

Αυτορρύθμιση

-

Ψυχολογική Ενδυνάμωση

.73

Συνειδητοποίηση του Εαυτού

.62

Σύνολο

.90

Θεματικοί άξονες

2.2.2 Student Quality of Life Questionnaire
Η συλλογή των δεδομένων σχετικά με την ποιότητα ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία έγινε με τη χρήση του «Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής»
(Quality of Life Questionnaire) των ερευνητών Schalock και Keith (1993). Για τη
χρήση του ερωτηματολογίου έχει παρθεί σχετική άδεια από τον ίδιο το δημιουργό, κ.
Keith, ύστερα από επικοινωνία του με την κα. Καρτασίδου, που επιμελήθηκε και τη
μετάφραση του ερωτηματολογίου.
Η συγκεκριμένη κλίμακα βασίστηκε σε ένα μοντέλο «Ποιότητας Ζωής» που
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διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές (Schalock & Keith, 1993). Η πρώτη αρχή αφορά
στις πολιτισμικές αξίες που επηρεάζουν σήμερα την ποιότητα ζωής, και πιο
συγκεκριμένα: στις αξίες της εκάστοτε κοινωνίας, στην τρέχουσα νομοθεσία και στα
χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ένταξη, την ισότητα και την ενδυνάμωση των
ατόμων μιας κοινωνίας. Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στους τρεις παράγοντες που
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας την ποιότητα ζωής
του, δηλαδή στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, στις αντικειμενικές
συνθήκες ζωής και στην αντίληψη των σημαντικών άλλων. Η τρίτη αρχή σχετίζεται
με την υποκειμενική αντίληψη του καθενός για το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Λόγω
της υποκειμενικότητας της φύσης της ποιότητας ζωής, η μέτρησή της δεν μπορεί να
βασίζεται αποκλειστικά στην μέτρηση εξωτερικών αντικειμενικών παραγόντων, αλλά
οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν τις αντιλήψεις των ίδιων των ατόμων. Η τέταρτη αρχή
σχετίζεται με τους τέσσερις δείκτες της ποιότητας ζωής: την ανεξαρτησία, την
παραγωγικότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ικανοποίηση (Schalock &
Keith, 1993).
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διερευνά τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 ερωτήσεις σε τέσσερις
θεματικούς άξονες: α) ικανοποίηση, β) επάρκεια/ παραγωγικότητα, γ) ενδυνάμωση/
ανεξαρτησία, δ) κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση στην κοινότητα. Κάθε άξονας
περιλαμβάνει από 10 ερωτήσεις.
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, αξιολογεί την ικανοποίηση του ατόμου από
το σύνολο της ζωής του. Ο δεύτερος εξετάζει το βαθμό στον οποίο αισθάνεται
επαρκής και παραγωγικός με τη συνολική ποιότητα ζωής που λαμβάνει. Καθώς από
τους συμμετέχοντες στην έρευνα κανένας δεν εργαζόταν και σύμφωνα με τις οδηγίες
του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις 13- 20 του δεύτερου άξονα παραλείφθηκαν. Ο
άξονας ενδυνάμωση/ ανεξαρτησία αφορά στην ικανότητα του ατόμου να κάνει
επιλογές, να ελέγχει τις πράξεις του και τη ζωή του, να συνειδητοποιεί τις
δυνατότητες και τους περιορισμούς του και να πραγματοποιεί τις επιλογές και τις
αποφάσεις του, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Ο τελευταίος
άξονας αξιολογεί το βαθμό που το άτομο είναι ενσωματωμένο στην κοινωνία, καθώς
και τις ευκαιρίες που του δίνονται να συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά τεκτενόμενα.
Οι ερωτήσεις βασίζονται σε μια τριτοβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Για κάθε
ερώτηση δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις, ώστε ο ερωτώμενος να επιλέξει αυτήν
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που τον εκφράζει περισσότερο. Η πρώτη επιλογή της κάθε ερώτησης βαθμολογείται
με 3 και δηλώνει την σχεδόν πλήρη ύπαρξη των χαρακτηριστικών που αξιολογούνται,
η δεύτερη επιλογή βαθμολογείται με 2 και δηλώνει την μερική ύπαρξη κάποιων
χαρακτηριστικών, ενώ η 3η επιλογή βαθμολογείται με 1 και δηλώνει σχεδόν την
απουσία των χαρακτηριστικών του θεματικού άξονα.
Ο κάθε άξονας βγάζει τη δικιά του βαθμολογία, που κυμαίνεται από 10 έως 30
βαθμούς. Οι υψηλότερες βαθμολογίες σε κάθε άξονα αντικατοπρτίζουν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης, επάρκειας/ παραγωγικότητας, ενδυνάμωσης/ ανεξαρτησίας και
κοινωνικής ένταξης/ ενσωμάτωσης στην κοινότητα αντίστοιχα. Το άθροισμα της
βαθμολογίας από κάθε άξονα δίνει την τελική εκτίμηση της ποιότητας ζωής του
ατόμου.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από το ίδιο το άτομο με νοητική
αναπηρία. Σε περίπτωση που το άτομο αυτό δεν έχει επαρκείς επικοινωνιακές
δεξιότητες, τότε το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από δύο διαμεσολαβητές, οι
οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το άτομο με νοητική αναπηρία, τις
καθημερινές του δραστηριότητες και συνθήκες διαβίωσης, ώστε να είναι σε θέση να
απαντούν σαν να απαντάει το ίδιο το άτομο. Στην παρούσα έρευνα, όλοι οι
συμμετέχοντες είχαν επαρκή προσληπτικό και εκφραστικό λόγο, και απάντησαν
μόνοι τους στις ερωτήσεις.
Η κλίμακα σταθμίστηκε το 1989 με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 552
άτομα με αναπηρίες που ήταν ενταγμένα σε προγράμματα αποκατάστασης
(habilitation programs) με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση στις πολιτείες
Νεμπράσκα και Κολοράντο της Αμερικής. Όσον αφορά στην εσωτερική αξιοπιστία
(internal

reliability)

της

συνολικής

βαθμολογίας

όλων

των

αξόνων

του

ερωτηματολογίου, ήταν υψηλή (coefficient alpha=0.90). Παρακάτω (Πίνακας 4)
παρατίθενται τα στοιχεία αξιοπιστίας για όλους τους άξονες, αλλά και συνολικά.
Πίνακας 4. Δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής πρωτότυπης κλίμακας

Ικανοποίηση

Πρωτότυπη
κλίμακα
(Cronbach’s a)
.78

Επάρκεια / Παραγωγικότητα

.90

Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία

.82

Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην κοινότητα

.67

Θεματικοί άξονες
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Σύνολο

.90

2.3 Διαδικασία χορήγησης ερωτηματολογίων
Η

χορήγηση

των

ερωτηματολογίων

πραγματοποιήθηκε

σε

Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), σε συλλόγους και
σε ειδικά δημοτικά σχολεία. Όσον αφορά στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και στο σύλλογο, αρχικά
έγινε αίτηση της ερευνήτριας στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, ώστε να εγκριθεί η
χορήγηση των ερωτηματολογίων στα άτομα με νοητική αναπηρία που δέχονται τις
υπηρεσίες τους. Αφού δόθηκε η άδεια, υπήρξε επικοινωνία με τη διευθύντρια του
κάθε φορέα, ώστε να βρεθούν τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στην έρευνα και να κανονιστούν οι συναντήσεις. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων
πραγματοποιήθηκε στο χώρο των ΚΔΑΠ, μεμονωμένα για τον κάθε συμμετέχοντα. Η
διαδικασία είχε διάρκεια περίπου μια ώρα.
Η ερευνήτρια και ο κάθε συμμετέχοντας κάθονταν σε ένα γραφείο δίπλα ο
ένας στον άλλον. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να δημιουργηθεί μια άνετη
ατμόσφαιρα. Υπήρχε σχετική οικειότητα ανάμεσα στην ερευνήτρια και τους
συμμετέχοντες, λόγω προηγούμενων επαφών, γεγονός που δημιουργούσε κλίμα
εμπιστοσύνης. Αρχικά, περιγράφτηκε στους συμμετέχοντες ο σκοπός της έρευνας, και
έπειτα τους ζητήθηκε να απαντήσουν με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις, χωρίς φόβο ή
ντροπή, καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.
Για κάθε ερωτηματολόγιο, ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες που έδωσαν οι
δημιουργοί του. Σε πρώτη φάση, δινόταν το ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής
και έπειτα το ερωτηματολόγιο για τον αυτοπροσδιορισμό. Με βάση τις εκτιμήσεις
των εκπαιδευτικών τους, οι συμμετέχοντες δεν κατείχαν επαρκείς δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής. Γι’ αυτό το λόγο οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις
διαβάζονταν με ακρίβεια από την ερευνήτρια, οι συμμετέχοντες απαντούσαν
προφορικά, και η ερευνήτρια κατέγραφε την απάντηση χωρίς καμία τροποποίηση. Σε
περίπτωση που ένας συμμετέχοντας δεν κατανοούσε κάποιο σημείο, δίνονταν
παραφράσεις και επεξηγήσεις.
Όσον αφορά στους συμμετέχοντες που φοιτούσαν στο ειδικό σχολείο, η
χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς. Αντίγραφα των ερωτηματολογίων και των οδηγιών στάλθηκαν στους
εκπαιδευτικούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ περαιτέρω οδηγίες δόθηκαν
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μέσω τηλεφώνου. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία
διάβαζαν τις ερωτήσεις και κατέγραφαν τις απαντήσεις των μαθητών που
δυσκολεύονταν στην ανάγνωση και την γραφή, ενώ όσοι κατείχαν τις απαραίτητες
δεξιότητες διάβαζαν και συμπλήρωναν μόνοι τους τις απαντήσεις.

2.4 Στατιστικές Αναλύσεις
Η βαθμολόγηση των κλιμάκων έγινε από την υπογραφούσα την εργασία. Όλες
οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο δεδομένων ώστε
να είναι εφικτή η στατιστική τους επεξεργασία και η διερεύνηση των συχνοτήτων,
των ποσοστών και των μεταξύ τους σχέσεων. Η οργάνωση, ανάλυση και επεξεργασία
των δεδομένων έγινε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics 18.0 για
Windows. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπολογίστηκαν απόλυτες και
σχετικές συχνότητες (%), δείκτες κεντρικής τάσης (μέσοι όροι), δείκτες διασποράς
(τυπικές αποκλίσεις) και συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στα συνολικά και τα
επιμέρους σκορ των δυο κλιμάκων.

2.5 Αξιοπιστία
Αρχικά διενεργήθηκε η στατιστική ανάλυση της εσωτερικής συνοχής της
προσαρμογής των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, μέσω
του δείκτη Cronbach’s Alpha. Η αξιοπιστία των κλιμάκων αποτελεί πρωταρχικό
στόχο, ώστε να θεωρούνται έγκυρα και αξιοποιήσιμα τα αποτελέσματα της έρευνας.
Όσον αφορά στην κλίμακα της ποιότητας ζωής, κατά τον έλεγχο της αξιοπιστίας
παραλείφθηκε

ο

θεματικός

άξονας

«Επάρκεια/

παραγωγικότητα»

εφόσον

χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό μέρος των ερωτήσεών του. Ο βαθμός εσωτερικής
αξιοπιστίας για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο
συνολικός δείκτης αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικός (Cronbach’ s a= .716) (πίνακας
6).
Πίνακας 5. Δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής της προσαρμογής της
κλίμακας Ποιότητας Ζωής
Προσαρμοσμένη
Θεματικοί άξονες
κλίμακα
(Cronbach’s a)
Ικανοποίηση
.220
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Επάρκεια / Παραγωγικότητα

-

Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία

.513

Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην κοινότητα

.586

Σύνολο

.716

Η εσωτερική συνοχή της προσαρμοσμένης κλίμακας αυτοπροσδιορισμού που
χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω έρευνα είναι αρκετά χαμηλή (Cronbach’ s a= .503).
Μολονότι ο έλεγχος εγκυρότητας του παρόντος ερωτηματολογίου δεν είχε τα
επιθυμητά αποτελέσματα, ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν άφησε πολλά
περιθώρια για βελτιωτικές ενέργειες.

50

Κεφάλαιο 3
Αποτελέσματα
3.1 Αποτελέσματα της κλίμακας Αυτοπροσδιορισμού
Αρχικά, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των
βαθμολογιών στις υποενότητες, καθώς και στο σύνολο της κλίμακας για τον
αυτοπροσδιορισμό. Όσον αφορά στον αυτοπροσδιορισμού, παρατηρείται ότι η
συνολική βαθμολογία του κυμαίνεται από 49 έως και 86 βαθμούς με μέση τιμή 67.29
και τυπική απόκλιση 8.814.
Για την κάθε υποομάδα ξεχωριστά παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες
σημειώνουν στην Αυτονομία μέση τιμή 39,679 (SD=6,0373), στην Αυτορρύθμιση
9,857 (SD=2,5198), στην Ψυχολογική Ενδυνάμωση 8,464 (SD=1,6212) και τέλος,
στην υποενότητα Συνειδητοποίηση του εαυτού 9,286 (SD=1,7182). Παρακάτω, στον
πίνακα 6 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για τις βαθμολογίες στις υποενότητες, αλλά και
στον συνολικό αυτοπροσδιορισμό των συμμετεχόντων.

Πίνακας 6. Βαθμολογίες στις υποενότητες του αυτοπροσδιορισμού
Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Αυτονομία

39,679

6,0373

Αυτορρύθμιση

9,857

2,5198

Ψυχολογική Ενδυνάμωση

8,464

1,6212

Συνειδητοποίηση του εαυτού

9,286

1,7182

Αυτοπροσδιορισμός

67,286

8,8144

Οι μεγάλες διαφορές στις τιμές ανάμεσα στις διάφορες υποενότητες της
κλίμακας οφείλονται στο γεγονός ότι κάθε υποενότητα έχει διαφορετικό αριθμό
ερωτήσεων και βαθμολογείται με διαφορετικό τρόπο.
Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα του αυτοπροσδιορισμού με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα βάσει των οποίων σταθμίστηκε η κλίμακα, γίνεται φανερό
ότι είναι αρκετά χαμηλότερα σχεδόν στο σύνολό τους (βλ. πίνακα 7). Όσον αφορά
στις υποενότητες, η μεγαλύτερη διαφορά (23,62 βαθμοί) εντοπίζεται στην Αυτονομία.
Ακολουθεί η Ψυχολογική Ενδυνάμωση με διαφορά 4,28 βαθμών, και έπειτα η
51

Συνειδητοποίηση του εαυτού με διαφορά 1,83 βαθμών. Η υποενότητα με τη
μικρότερη διαφορά είναι η Αυτορρύθμιση, όπου και παρατηρείται ότι η μέση τιμή
των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας είναι ελαφρώς υψηλότερη (κατά 0,07)
από αυτή της σταθμισμένης κλίμακας. Ο συνολικός αυτοπροσδιορισμός των
συμμετεχόντων (M=67,28) είναι αρκετά χαμηλότερος, με τη διαφορά να αγγίζει τους
30,24 βαθμούς.
Πίνακας 7. Σύγκριση αποτελεσμάτων αυτοπροσδιορισμού με τα αποτελέσματα
του σταθμισμένου δείγματος
Μέση τιμή κλίμακας
Wehmeyer &

Μέση τιμή τρέχουσας

Kelchner (1995)

κλίμακας

Διαφορά

Αυτονομία

63,35

39,67

23,62

Αυτορρύθμιση

9,78

9,85

-0,07

13,28

8,46

4,82

11,11

9,28

1,83

97,52

67,28

30,24

Ψυχολογική
Ενδυνάμωση
Συνειδητοποίηση του
εαυτού
Αυτοπροσδιορισμός

Τα χαμηλά επίπεδα του αυτοπροσδιορισμού είναι κάτι που αναμενόταν με
βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε.

3.1.1 Ενότητα «Αυτονομία»
Η ενότητα αυτή αποτελείται από 32 ερωτήσεις σε έξι υποενότητες. Στην
πρώτη υποενότητα, που αφορά στη ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και στις
λειτουργίες που προσανατολίζονται στην οικογένεια, οι βαθμολογίες κυμαίνονται από
5 έως 12 βαθμούς με μέσο όρο 7,96. Στη δεύτερη υποενότητα, που εξετάζει την
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, οι συμμετέχοντες πέτυχαν βαθμολογίες από 4 έως
8 βαθμούς, με μέσο όρο 5,85 βαθμούς. Στην τρίτη υποενότητα που περιλαμβάνει
ερωτήσεις σχετικά με τη δράση του ατόμου βάσει των προτιμήσεων, των
πεποιθήσεων, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του στον ψυχαγωγικό και
ελεύθερό του χρόνο, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν χαμηλότερη βαθμολογία το 5, και
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υψηλότερη βαθμολογία το 14. Ο μέσος όρος που σημείωσαν είναι 8,32 βαθμοί. Η
τέταρτη υποενότητα αναφέρεται στην εμπλοκή και αλληλεπίδραση του ατόμου στην
κοινότητα. Οι βαθμολογίες που σημειώθηκαν εδώ κυμαίνονται από 3 έως 11
βαθμούς, ενώ ο μέσος όρος τους είναι 5,39 βαθμοί. Στην πέμπτη υποενότητα που
εξετάζει τη δράση του ατόμου σε μετασχολικές κατευθύνσεις, οι συμμετέχοντες
πέτυχαν από 1 έως 7 βαθμούς, με μέσο όρο 3,92 βαθμούς. Η τελευταία υποενότητα
αφορά στην προσωπική έκφραση του ατόμου. Οι βαθμολογίες που σημειώθηκαν
κυμαίνονται από 6 έως 12 βαθμούς, με μέσο όρο 8,21 (Γράφημα 1).

Μέσοι όροι βαθμολογιών στις υποενότητες της Αυτονομίας
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Γράφημα 1. Μέσοι όροι βαθμολογιών στις υποενότητες της Αυτονομίας

3.1.2 Ενότητα «Αυτορρύθμιση»
Η ενότητα αυτή αποτελείται από δυο υποκλίμακες. Στην πρώτη «Επίλυση
διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων», που περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις, οι
βαθμολογίες κυμαίνονται από 2 έως 10 βαθμούς, με μέση βαθμολογία 4,85. Στην
δεύτερη υποενότητα που εξετάζει μέσα από τρεις ερωτήσεις τη στοχοθέτηση και
επίτευξη στόχου, οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 3 έως 6 βαθμούς με μέση
βαθμολογία το 5 (Γράφημα 2).
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Μέσοι όροι βαθμολογιών στις υποενότητες της
αυτορρύθμισης
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Γράφημα 2. Μέσοι όροι βαθμολογιών στις υποκλίμακες της Αυτορρύθμισης

3.1.3 Ενότητα «Ψυχολογική Ενδυνάμωση»
Η ενότητα αυτή αποτελείται από 16 ερωτήσεις. Οι βαθμολογίες των
συμμετεχόντων στην προκείμενη ενότητα κυμαίνονται από 6 έως 12 βαθμούς, με
μέση τιμή 8,464 και τυπική απόκλιση 1,6212. Καθώς δε χωρίζεται σε επιμέρους
υποενότητες, δεν πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω έλεγχοι.

3.1.4 Ενότητα «Συνειδητοποίηση του εαυτού»
Στη συγκεκριμένη ενότητα, που αποτελείται από 15 ερωτήσεις, σημειώθηκαν
οι καλύτερες επιδόσεις. Οι τιμές της κυμάνθηκαν από 6 έως 13 βαθμούς, με μέση
τιμή 9,286 και τυπική απόκλιση 1,7182.

3.2 Αποτελέσματα της κλίμακας για την Ποιότητα Ζωής
Βάσει των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής, στο σύνολο της
ποιότητας ζωής παρατηρείται ότι η βαθμολογία των συμμετεχόντων κυμαίνεται από
54 έως 82 βαθμούς με μέση τιμή 68.89 και τυπική απόκλιση 8.057.
Όσον αφορά στην κάθε υποενότητα ξεχωριστά, παρατηρείται ότι οι
συμμετέχοντες σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία στην Κοινωνική Ένταξη/
Ενσωμάτωση στην κοινότητα με μέση τιμή 19.25 και τυπική απόκλιση 3.513.
Ακολουθούν η Ικανοποίηση (M=19.21, SD=2.846), η Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία
(M=18.82, SD=3.378) και τέλος η Επάρκεια/ Παραγωγικότητα (M=12.04, SD=1.261).
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Πίνακας 8. Βαθμολογίες στις υποενότητες της Ποιότητας Ζωής
Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ικανοποίηση

19,214

2,8461

Επάρκεια

12,036

1,2615

Ανεξαρτησία

18,821

3,3781

Κοινωνική ένταξη

19,250

3,5132

Ποιότητα ζωής

68,893

8,0569

Οι χαμηλές βαθμολογίες στην υποενότητα «Επάρκεια/ Παραγωγικότητα»
δικαιολογούνται από το γεγονός ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εργαζόταν,
με αποτέλεσμα να παραλειφθούν 8 από τις 10 ερωτήσεις της ενότητας, όπως
προτείνουν οι κατασκευαστές της κλίμακας. Παράλληλα, ο χαμηλός μέσος όρος στην
Ενδυνάμωση/

Ανεξαρτησία

συνάδει

με

τα

δεδομένα

της

βιβλιογραφικής

ανασκόπησης που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.

3.2.1 Υποκλίμακα «Ικανοποίηση»
Όσον αφορά στην πρώτη υποομάδα ερωτήσεων 1 έως 10, διαφαίνονται
κάποιες τάσεις των συμμετεχόντων, σχετικά με την ικανοποίησή τους από τις
συνθήκες διαβίωσης, την ευχαρίστηση που αντλούν από τη ζωή τους και τις απόψεις
τους για την καθημερινότητά τους και τις ασχολίες τους. Η βαθμολογία στην
υποκλίμακα αυτή κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς, με συχνότερη βαθμολογία τους
20 (n=5) και 21 βαθμούς (n=5).
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επέλεξε περισσότερο ως απάντηση την
δεύτερη και την τρίτη επιλογή, που βαθμολογείται με δυο και έναν βαθμό αντίστοιχα.
Στις 5 από τις 10 ερωτήσεις, πάνω από το ήμισυ του δείγματος έδωσε την ίδια
απάντηση. Συγκεκριμένα, το 53,6% απάντησε ότι παίρνει μερική χαρά και
διασκέδαση από τη ζωή του (ερώτηση 2), ενώ το ίδιο ποσοστό δήλωσε
ικανοποιημένο από το σπίτι ή το χώρο διαβίωσής του (ερώτηση 5). Στην όγδοη
ερώτηση, 14 συμμετέχοντες (ήτοι το 50%) απάντησε ότι μερικές φορές νιώθει εκτός
τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις. Το 67,9% (n=19) απάντησε ότι νιώθει λιγότερο
επιτυχημένο από τον μέσο άνθρωπο (ερώτηση 9), ενώ το 57, 1% δήλωσε ότι νιώθει
σημαντικό μέρος/ κομμάτι της οικογένειάς του (ερώτηση 10).
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3.2.2 Υποκλίμακα «Επάρκεια/ Παραγωγικότητα»
Η υποκλίμακα αυτή αποτελείται από τις ερωτήσεις 11 και 12. Οι βαθμολογίες
που συγκέντρωσαν εδώ οι συμμετέχοντες κυμαίνονται από το 10 έως το 14, με
συχνότερη βαθμολογία το 13 (n=9). Στην ερώτηση 11 που αφορά στο πόσο καλά το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει προετοιμάσει το άτομο γι’ αυτό που κάνει τώρα, οι
μισοί από τους συμμετέχοντες (50%) απάντησαν ότι τους έχει προετοιμάσει κάπως
καλά. Την απάντηση «Πολύ καλά» επέλεξε το 28,6%, ενώ «Καθόλου καλά»
απάντησε το υπόλοιπο 21,4%. Στην ερώτηση 12 «Νιώθεις ότι η δουλειά σου ή άλλες
καθημερινές δραστηριότητες είναι αξιόλογες και σχετικές με τον εαυτό σου ή τους
άλλους;» και πάλι η κυρίαρχη απάντηση ήταν το «Πιθανόν» με ποσοστό 39,3%
(n=11). Από τους υπόλοιπους το 35,7% (n=10) απάντησε «Δεν είμαι σίγουρος, ή
σίγουρα όχι», ενώ την απάντηση «Ναι, βέβαια» επέλεξε το 25%.

3.2.3 Υποκλίμακα «Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία»
Η υποκλίμακα «Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία» απαρτίζεται από τις ερωτήσεις
21 έως 30 και εξετάζει τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το πόσο ικανοί
είναι να κάνουν προσωπικές επιλογές, να ελέγχουν τις πράξεις τους και να δρουν
ανεξάρτητα, για την εκπλήρωση των στόχων τους. Οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα
αυτή κυμαίνονται από το 12 έως το 25. Οι συχνότερες βαθμολογίες είναι το 16, που
συγκέντρωσε το 17,9% και το 17 που συγκέντρωσε ίδιο ποσοστό συμμετεχόντων.
Στις μισές από τις ερωτήσεις της υποκλίμακας πάνω από το 50% των
συμμετεχόντων έδωσαν την ίδια απάντηση. Αναλυτικότερα, στην ερώτηση 1 «Πώς
αποφάσισες να κάνεις τη δουλεία ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες που κάνεις
τώρα;» το 57,1% απάντησε πως κάποιος άλλος το αποφάσισε για λογαριασμό του.
Ακόμα, στην ερώτηση 23 «Πώς χρησιμοποιείς τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες;»
το 60,7% (n= 17) επέλεξε την απάντηση «Ποτέ μόνος μου». Η συντριπτική
πλειοψηφία (82,1%, n= 23) αναφέρει στην ερώτηση 28 ότι έχει κηδεμόνα εξ
ολοκλήρου, ενώ μόλις δυο άτομα απάντησαν ότι είναι υπεύθυνα για τον εαυτό τους.
Επιπρόσθετα, το 57,1% ισχυρίζεται ότι έχει κλειδί για το σπίτι του και το
χρησιμοποιεί όπως θέλει και το 50% απάντησε αρνητικά στην ερώτηση 29
«Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μαζί σου και που μερικές φορές σε πληγώνουν, σε
ενοχλούν, σε φοβίζουν ή σε θυμώνουν;». Στην τελευταία ερώτηση «Πώς θα έλεγες
ότι είναι η ζωή σου συνολικά;» το 39,3% τη χαρακτήρισε «Ελεύθερη», ένα άλλο
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39,3% τη χαρακτήρισε «Κάπως σχεδιασμένη για μένα» και το μικρότερο ποσοστό
(21,4%) απάντησε ότι δεν μπορεί να κάνει συνήθως αυτό που θέλει.

3.2.4 Υποκλίμακα «Κοινωνική Ένταξη/ Ένταξη στην κοινότητα»
Η τέταρτη υποκλίμακα εξετάζει μέσω των ερωτήσεων 31 έως 40 τις απόψεις
των συμμετεχόντων αναφορικά με τις ευκαιρίες που έχουν να ζήσουν μέσα στην
κοινωνία και να συμμετάσχουν στα κοινωνικά δρώμενα. Οι συμμετέχοντες
συγκέντρωσαν βαθμολογίες που κυμαίνονται από τους 13 έως τους 27 βαθμούς, με
πιο συχνή βαθμολογία το 17 που συγκέντρωσε το 17,9% (n=5).
Σε 5 από τις 10 ερωτήσεις της υποενότητας, παραπάνω από το ήμισυ των
συμμετεχόντων έδωσε τις ίδιες απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 60,7% απάντησε
ότι συμμετέχει σε 1 μόνο δημοτική ή κοινοτική ομάδα (ερώτηση 31), και το 50%
δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από την ομάδα στην οποία συμμετέχει (ερώτηση 32).
Στην ερώτηση 33 «Ανησυχείς για το τι περιμένουν οι άλλοι από σένα;», το 60,7%
επέλεξε την απάντηση «Ποτέ ή όλη την ώρα». Ακόμα, στην ερώτηση 35 σχετικά με
το πόσο συχνά τους επισκέπτονται φίλοι στο σπίτι, 15 συμμετέχοντες (53,6%)
απάντησαν «Μερικές φορές», ενώ στην ερώτηση 39 «Πώς σου συμπεριφέρονται οι
γείτονες;» το 50% απάντησε δίκαια. Στην τελευταία ερώτηση «Πώς θα έλεγες ότι
είναι η ζωή σου συνολικά;» σχεδόν οι μισοί (46,4%) απάντησαν πως είναι εντάξει, 10
άτομα (35,7%) τη χαρακτήρισαν «Άχρηστη», ενώ μόλις 5 από τους συμμετέχοντες
(17,9%) τη χαρακτήρισαν «Πολύ αξιόλογη».

3.3 Ανάλυση διαφορών με βάση δημογραφικά στοιχεία
3.3.1 Στατιστική ανάλυση διαφορών με βάση το φύλο
Οι διαφορές στην βαθμολογία των δυο κλιμάκων με βάση το φύλο έγιναν με
Anova test και δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ούτε για τον
αυτοπροσδιορισμό, ούτε για την ποιότητα ζωής. Πιο συγκεκριμένα, τα περιγραφικά
στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των συμμετεχόντων δείχνουν ότι τα δυο
φύλα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά στον αυτοπροσδιορισμό (πίνακας 9).
Πίνακας 9. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τον αυτοπροσδιορισμό σε
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σχέση με το φύλο
Ν

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ελάχιστη τιμή

Μεγίστη τιμή

Γυναίκα

11

67,545

8,6066

49,0

78,0

Άνδρας

17

67,118

9,2052

52,0

86,0

Σύνολο

28

67,286

1,6658

49,0

86,0

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της ποιότητας ζωής, παρατηρήθηκε ένα μικρό
προβάδισμά των ανδρών, έναντι των γυναικών (πίνακας 10).
Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την ποιότητα ζωής σε σχέση
με το φύλο
Ν

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ελάχιστη τιμή

Μεγίστη τιμή

Γυναίκα

11

66,696

2,2854

54,0

80,0

Άνδρας

17

70,353

1,9981

55,0

82,0

Σύνολο

28

68,893

1,5226

54,0

82,0

3.3.2 Στατιστική ανάλυση διαφορών με βάση την ηλικία
Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την ηλικία τους σε δύο
ομάδες (13-17 και 18-21 ετών) με βάση τις οποίες έγινε και η στατιστική ανάλυση
των ηλικιακών διαφορών. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση επιλέχθηκε αφενός γιατί
το δείγμα ήταν μικρό για να εξαχθούν συμπεράσματα για κάθε χρονολογική ηλικία
ξεχωριστά, και αφετέρου για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στην ανήλικη
και την ενήλικη ζωή. Η ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην
ποιότητα ζωής και στον αυτοπροσδιορισμό ανάμεσα στις δυο ηλικιακές ομάδες. Από
τα περιγραφικά στοιχεία φαίνεται ότι ενήλικοι συμμετέχοντες εμφανίζουν πιο
χαμηλές βαθμολογίες στον αυτοπροσδιορισμό συγκριτικά με τους ανήλικους
συμμετέχοντες (πίνακας 11).

Πίνακας 11. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τον αυτοπροσδιορισμό σε
σχέση με την ηλικία
Ν

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ελάχιστη τιμή

Μεγίστη τιμή

13-17

20

68,750

2,0247

49,0

86,0

18-21

8

63,625

7,4630

52,0

75,0
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Σύνολο

28

67,286

1,6658

49,0

86,0

Ωστόσο, από τα περιγραφικά στατιστικά φαίνεται ότι οι ενήλικες
συμμετέχοντες εμφανίζουν λίγο καλύτερο επίπεδο ζωής (πίνακας 12).
Πίνακας 12. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την ποιότητα ζωής σε σχέση
με την ηλικία
Ν

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ελάχιστη τιμή

Μεγίστη τιμή

13-17

20

68,150

7,3862

54,0

82,0

18-21

8

70,750

9,8380

55,0

82,0

Σύνολο

28

68,893

8,0569

54,0

82,0

3.4 Συσχετίσεις ανάμεσα στον Αυτοπροσδιορισμό και στην Ποιότητα Ζωής
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχετίσεων τόσο ανάμεσα στο
σύνολο των ενοτήτων, όσο και μεταξύ των υποενοτήτων κάθε κλίμακας,
χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης συσχέτισης του Pearson που αξιολογεί τη γραμμική
σχέση ανάμεσα σε δύο συνεχείς μεταβλητές.
Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει από το συντελεστή συσχέτισης που
χρησιμοποιήσαμε, φαίνεται ότι η κάθε μία υποκλίμακα ξεχωριστά εμφανίζει
στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση με τη συνολική βαθμολογία της
εκάστοτε κλίμακας, κάτι που επιδεικνύει τη συνολική εκτίμηση της ποιότητας ζωής
και του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου με νοητική αναπηρία.
Επίσης, διαφαίνονται σοβαρές ενδείξεις στατιστικά σημαντικής και θετικής
συσχέτισης ακόμα και μεταξύ των υποκλιμάκων, είτε εντός της ίδιας κλίμακας είτε
και με τις υποκλίμακες της άλλης κλίμακας. Η μόνη εξαίρεση είναι η υποκλίμακα
Συνειδητοποίηση του Εαυτού που δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτισή της
με κάποια άλλη υποκλίμακα.

3.4.1 Συσχετίσεις στην κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού
Αναφορικά με τις υποκλίμακες του Αυτοπροσδιορισμού, εντοπίστηκε θετική
συσχέτιση της Αυτονομίας με την Αυτορρύθμιση και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση
σε στάθμη σημαντικότητας 0,05. Η υποκλίμακα Συνειδητοποίηση του εαυτού δεν
φαίνεται να σχετίζεται με καμία άλλη υποκλίμακα. Για τον Αυτοπροσδιορισμό στο
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σύνολό του βρέθηκε δυνατή θετική συσχέτιση με την Αυτονομία (r=.919), την
Αυτορρύθμιση (r=.676) και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (r=.566) σε στάθμη
σημαντικότητας 0,01, και χαμηλή θετική συσχέτιση (r=.376, p<.05) με τη
Συνειδητοποίηση του εαυτού.
Πίνακας 13. Συσχέτιση του Αυτοπροσδιορισμού με τις υποκλίμακές του
Αυτορρύθμιση
Αυτονομία

Ψυχολογική

Συνειδητοποίηση

ενδυνάμωση

του εαυτού

,417*

,188

,919**

,343

,189

,676**

-,009

,566**

,423*

Αυτορρύθμιση
Ψυχολογική
ενδυνάμωση

Αυτοπροσδιορισμός

Συνειδητοποίηση

,376*

του εαυτού
Οι

παραπάνω

συσχετίσεις

κάνουν

φανερό

ότι

το

επίπεδο

του

Αυτοπροσδιορισμού αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι βαθμολογίες στις υποκλίμακές
του. Μολονότι το παραπάνω συμπέρασμα θεωρούνταν αναμενόμενο, αξίζει να
αναφερθεί εφόσον η κλίμακα του αυτοπροσδιορισμού δεν έχει σταθμιστεί στα
ελληνικά δεδομένα.

3.4.2 Συσχετίσεις στην κλίμακα Ποιότητας Ζωής
Όσον αφορά στην κλίμακα της Ποιότητας ζωής, η Ικανοποίηση εμφανίζει
θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την Επάρκεια/ παραγωγικότητα και
την Κοινωνική ένταξη σε στάθμη σημαντικότητας 0,05, και με την Ανεξαρτησία σε
στάθμη σημαντικότητα 0,01. Επιπλέον εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση της Ανεξαρτησίας με την Κοινωνική ένταξη. Η κλίμακα στο σύνολό της
έχει δυνατή θετική συσχέτιση με την Ικανοποίηση (r=.805), την Ανεξαρτησία
(r=.749) και την Κοινωνική ένταξη (r=.765) σε στάθμη σημαντικότητας 0,01, ενώ με
την Επάρκεια/ παραγωγικότητα βρέθηκε χαμηλή θετική συσχέτιση (r=.401, p<.05).
Πίνακας 14. Συσχέτιση της Ποιότητας Ζωής με τις υποκλίμακές της
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Ποιότητα

Επάρκεια

Ανεξαρτησία

Κοινωνική ένταξη

,472*

,540**

,428*

,805**

,236

,148

,401*

,428*

,749**

Ικανοποίηση
Επάρκεια
Ανεξαρτησία
Κοινωνική

ζωής

,763**

Ένταξη

Οι συσχετίσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όσο υψηλότερες είναι οι
βαθμολογίες στις επιμέρους υποκλίμακες, τόσο καλύτερη είναι η Ποιότητα Ζωής. Το
εύρημα αυτό, αν και αναμενόμενο, δίνει στοιχεία για τη συνοχή της προσαρμοσμένης
στα ελληνικά κλίμακας για την ποιότητα ζωής.

3.4.3 Συσχετίσεις ανάμεσα στις υποενότητες των κλιμάκων Ποιότητας Ζωής
και Αυτοπροσδιορισμού
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το συντελεστή
συσχέτισης, φαίνεται ότι κάποιες από τις υποκλίμακες της Ποιότητας Ζωής
συσχετίζονται με τις υποκλίμακες του Αυτοπροσδιορισμού (βλ. πίνακα 15).
Αναλυτικότερα, η Ανεξαρτησία εμφανίζει θετική συσχέτιση με την Αυτονομία
(r=.467, p<.05), την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (r=.577, p<.01), καθώς και με τη
συνολική βαθμολογία του Αυτοπροσδιορισμού (r=.496, p<.01). Ακόμα, βρέθηκε
θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Ένταξη και την Αυτορρύθμιση (r=.460,
p<.05). Επιπλέον, παρατηρείται ότι η συνολική Ποιότητα Ζωής έχει θετική συσχέτιση
με την Αυτορρύθμιση (r=.443, p<.01) και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (r=.443,
p<.05).
Πίνακας 15. Συσχέτιση των υποενοτήτων των δυο κλιμάκων

Ικανοποίηση
Επάρκεια
Ανεξαρτησία
Κοινωνική

Ψυχ.

Συνειδητ

Αυτό-

Ενδυνά

οποίηση

προσδιο

μωση

εαυτού

ρισμός

,247

,307

,146

,268

,172

-,092

,046

,234

,146

,749**

,467*

,254

,577**

-,016

,496**

,763**

,175

,460*

,317

,055

,321

Επάρκ

Ανεξαρ-

Κοιν.

Ποιότητα

Αυτό-

Αυτορ-

εια

τησία

Ένταξη

ζωής

νομία

ρύθμιση

,472*

,540**

,428*

,805**

,164

,236

,148

,401*

,428*
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ένταξη
Ποιότητα ζωής

,272

Αυτονομία

,443*

,443*

,115

,417

,423*

,417*

,188

,919**

,343

,189

,676**

-,009

,566**

Αυτορρύθμιση
Ψυχολογική
ενδυνάμωση
Συνειδητοποίησ

,376*

η εαυτού

Οι περισσότερες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τις υποκλίμακες της
άλλης κλίμακας παρατηρούνται στην «Ανεξαρτησία». Η συσχέτιση της ανεξαρτησίας
με την αυτονομία δεν προκαλεί έκπληξη, εφόσον οι δυο αυτές έννοιες αναφέρονται
στην ελευθερία επιλογών, και αρκετές φορές θεωρούνται και ταυτόσημες. Αντίθετα, η
συσχέτισή της με την ψυχολογική ενδυνάμωση υποδεικνύει ότι αυξάνοντας την
ανεξαρτησία ενός ατόμου, αυξάνεται παράλληλα και η πεποίθησή του ότι μπορεί να
φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της συσχέτισής της με το
συνολικό αυτοπροσδιορισμό διαπιστώνουμε ότι όταν η ανεξαρτησία του ατόμου
αυξάνεται, ο αυτοπροσδιορισμός του αυξάνεται επίσης. Όσον αφορά στη συσχέτιση
κοινωνικής ένταξης- αυτορρύθμισης, διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή σε
κοινωνικά δρώμενα οδηγεί σε βελτιωμένη ικανότητα στάθμισης επιλογών και
δράσης. Ακόμα, οι συσχετίσεις της αυτορρύθμισης και της ψυχολογικής
ενδυνάμωσης με τη συνολική ποιότητα ζωής, υποδεικνύουν ότι η ποιότητα ζωής
βελτιώνεται, όσο αυξάνεται η ικανότητα αυτορρύθμισης και παράλληλα η
ψυχολογική ενδυνάμωση του ατόμου.
Η ύπαρξη πολλών και στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων ανάμεσα στις
υποενότητες της μιας κλίμακας, τόσο με τις υποενότητες, όσο και με το συνολικό
σκορ της άλλης κλίμακας, καταδεικνύει και την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον
Αυτοπροσδιορισμό και στην Ποιότητα ζωής.

3.4.4 Συσχέτιση Ποιότητας Ζωής και Αυτοπροσδιορισμού
Ο έλεγχος με το συντελεστή συσχέτισης Pearson κατέδειξε ότι υπάρχει θετική
και στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=.417, p<.05) μεταξύ της Ποιότητας Ζωής και
του

Αυτοπροσδιορισμού.

Αυτό

συνεπάγεται

ότι

τα

αυξημένα

επίπεδα

αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου, συνδέονται με αυξημένα επίπεδα ποιότητας ζωής,
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αλλά και το αντίθετο. Το εύρημα αυτό δίνει την απάντηση στο βασικό διερευνητικό
ερώτημα της παρούσας μελέτης σχετικά με τη σχέση των δυο αυτών μεταβλητών.
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Κεφάλαιο 4
Συζήτηση- Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να εξετάσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής
και του αυτοπροσδιορισμού ατόμων με νοητική αναπηρία ηλικίας 13 έως 21 ετών,
όπως αυτά αξιολογήθηκαν από την κλίμακα ποιότητας ζωής του Schalock και Keith
και από την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού Arc. Επιπλέον, διερευνήθηκε η σχέση
παραγόντων, όπως το φύλο και η ηλικία, με το επίπεδο των εξεταζόμενων
μεταβλητών. Τέλος,

εξετάστηκε

η

συσχέτιση

ανάμεσα

στο

επίπεδο

του

αυτοπροσδιορισμού και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής τους.
Διακρίβωση Αυτοπροσδιορισμού
Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε στη διακρίβωση του
αυτοπροσδιορισμού των συμμετεχόντων. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
προέκυψε ότι το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού τους είναι αρκετά χαμηλό. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο, τόσο με την αρχική υπόθεση της έρευνας, όσο και
με τις διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές (Wehmeyer, 1996· Field, et al., 1998·
Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou, & Walsh, 2004· Σούλης &
Φλωρίδης, 2006). Όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, έρευνα της Φέτση (2008)
κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι Έλληνες μαθητές με νοητική αναπηρία
εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει
μελετηθεί το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού εφήβων και νέων χωρίς αναπηρία της ίδιας
ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανάλογες
συγκρίσεις και να διαπιστωθεί αν όντως τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι
λιγότερο αυτοπροσδιοριζόμενα (Φέτση, 2008).
Η υποενότητα της αυτονομίας συγκέντρωσε χαμηλές βαθμολογίες, εύρημα
που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της έρευνας. Από το σκορ των υποενοτήτων
διαπιστώνεται ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία βιώνουν τη λιγότερη ανεξαρτησία
στον τομέα των μετασχολικών κατευθύνσεων. Παρατηρείται συνεπώς ότι ακόμα και
σε θέματα που αφορούν στην ενήλικη ζωή τους, έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να
επιλέξουν με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Χαμηλές επίσης
βαθμολογίες σημειώθηκαν και στην υποενότητα «Εμπλοκή και αλληλεπίδραση στην
κοινότητα», γεγονός που υποδεικνύει ότι η κοινωνική τους δράση δε σχετίζεται με τα
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ενδιαφέροντά τους. Ο τομέας στον οποίον φαίνεται να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι
είναι η Προσωπική Έκφραση μέσω της ελεύθερης επιλογής ρούχων, κόμμωσης και
διακόσμησης του δωματίου τους. Η δυνατότητα επιλογών τους συνεπώς φαίνεται να
περιορίζεται σε θέματα ήσσονος σημασίας, όπως αναφέρουν και οι Wehmeyer και
Metzler (1995). Όσον αφορά στην προσωπική τους φροντίδα, φαίνεται ότι δεν έχουν
πολλές ευκαιρίες να την αναλάβουν. Τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα της χώρας μας
αποδίδουν την έλλειψη ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική αναπηρία στο
υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, που δεν αφήνει περιθώρια στα άτομα
αυτά να κάνουν επιλογές και να δράσουν αυτόνομα (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).
Όσον αφορά στην υποενότητα της Αυτορρύθμισης, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα,
καθώς οι απαντήσεις της είναι ελεύθερες, και όχι πολλαπλής επιλογής όπως στις
υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να εμπλέκεται το υποκειμενικό κριτήριο του κάθε
βαθμολογητή. Το γεγονός ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν αυτορρυθμίζουν τη
συμπεριφορά τους έχει αποδειχτεί από πολλές έρευνες (Wehmeyer, 2001). Στο ίδιο
συμπέρασμα καταλήγει και η παρούσα έρευνα. Καλύτερες βαθμολογίες σημειώθηκαν
στην υποενότητα «Στοχοθέτηση και επίτευξη στόχου» σε σχέση με την υποενότητα
«Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων». Σύμφωνα με τον Wehmeyer
(2001), τα προβλήματα που εμφανίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην επίλυση
προβλημάτων οφείλονται σε γνωστικά και συμπεριφορικά τους ελλείμματα.
Η Ψυχολογική Ενδυνάμωση των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα
βρίσκεται συνολικά σε μέτριο επίπεδο. Από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε ότι σε
μεγάλο ποσοστό διαθέτουν εξωτερικό σημείο ελέγχου, εφόσον αποδίδουν την
επιτυχία τους σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η τύχη, και όχι στις ικανότητές τους.
Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε έλλειψη κινήτρων και παραίτηση από κάθε προσπάθεια,
με το επιχείρημα ότι η αποτυχία τους είναι δεδομένη. Σύμφωνα με το Βουγιούκα
(2008), τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν,
έχουν χαμηλό επίπεδο αυτοδύναμης παρώθησης και μειώνουν τις προσδοκίες τους
ώστε να μη βιώσουν ξανά την αποτυχία, δεδομένων των πολλών ανάλογων
αρνητικών εμπειριών τους στο παρελθόν. Η προσήλωση όμως στο στόχο είναι βασικό
κριτήριο για τη λήψη της πιο αποτελεσματικής απόφασης (Wehmeyer et al., 2006).
Η Συνειδητοποίηση του εαυτού σημειώνει ικανοποιητικές βαθμολογίες,
γεγονός πολύ ενθαρρυντικό. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι τα άτομα με
νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αρκετά συνειδητοποιημένα και
αντιλαμβάνονται τόσο τις αδυναμίες τους, όσο και τις ικανότητές τους. Η αποδοχή
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του εαυτό τους, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους και τις κοινωνικές του
αλληλεπιδράσεις. Όταν το άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς του και αποκτά την πεποίθηση ότι είναι ικανό και αποτελεσματικό, έχει
την ικανότητα να πάρει τον έλεγχο της ζωής του και να έχει μια επιτυχημένη ενήλικη
ζωή (Field, et al.. 1998).
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι ο
αυτοπροσδιορισμός των ατόμων με νοητική αναπηρία κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Το εξωτερικό σημείο ελέγχου, η έλλειψη κινήτρων, οι περιορισμένες ευκαιρίες λήψης
αποφάσεων, η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα και η εξάρτηση από τους
σημαντικούς άλλους είναι στοιχεία που περιορίζουν τη δυνατότητα των ατόμων
αυτών να είναι οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες στη ζωή τους και να αποφασίζουν
γι’ αυτή με βάση τις δικές τους προτιμήσεις και όχι με γνώμονα τις επιταγές της
βούλησης των άλλων. Οι αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές μπορούν να
διδαχθούν και να γενικευτούν σε άτομα με νοητική αναπηρία (Malian & Nevin, 2002·
Cobb, Lehmann, Newman-Gonchar, & Alwell, 2009). Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί
η περίπτωση των HΠΑ όπου παρατηρήθηκαν σαφείς βελτιώσεις στις μετρήσεις του
αυτοπροσδιορισμού

με

την

εφαρμογή

των

κατάλληλων

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων ενίσχυσης (Wehmeyer, 2007). Στην Ελλάδα ωστόσο η διδασκαλία του
αυτοπροσδιορισμού δεν τίθεται ως στόχος από το ΑΠΣ, και κατ’ επέκταση βρίσκεται
σε πρώιμο στάδιο. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην
καλλιέργεια αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών θα πρέπει να βασίζεται στις
απόψεις των ίδιων των ατόμων με νοητική αναπηρία, ώστε να επιφορτιστούν οι ίδιοι
με την ευθύνη των επιλογών και των αποφάσεών τους και να γίνουν οι κύριοι
αιτιολογικοί παράγοντες της εκπαίδευσης και της ζωής τους γενικότερα. Προκειμένου
να καταστεί αυτό δυνατόν, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίσουν τη
σημασία του αυτοπροσδιορισμού και να παραχωρήσουν στους μαθητές το δικαίωμά
τους να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους.
Διακρίβωση Ποιότητας Ζωής
Το επόμενο διερευνητικό ερώτημα αφορούσε στην ποιότητα ζωής των ατόμων
με νοητική αναπηρία. Η συνολική βαθμολογία της ποιότητας ζωής των ατόμων που
συμμετείχαν στην έρευνα δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η χαμηλότερη
βαθμολογία σημειώθηκε στην υποενότητα «Επάρκεια/ Παραγωγικότητα». Αυτό
θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο, με δεδομένο ότι η πλειονότητα των ερωτήσεων της
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ενότητας παραλείφθηκαν, εφόσον οι συμμετέχοντες δεν εργάζονταν. Από τις
ερωτήσεις που τέθηκαν ωστόσο φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι πλήρως
ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και από τις καθημερινές τους
δραστηριότητες, καθώς δεν σχετίζονται με τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως το γεγονός ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν
είχε κάποια επαγγελματική απασχόληση τη δεδομένη στιγμή, δικαιολογείται εν μέρει
από τη νεαρή ηλικία του δείγματος (ήτοι 20 άτομα ήταν ανήλικα). Σύμφωνα με τον
Βλάχο (2015) όμως τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που βιώνει
καταστάσεις περιθωριοποίησης ως προς την πρόσβαση στην εργασία με τα ποσοστά
συμμετοχής τους στην ελληνική αγορά εργασίας να είναι σημαντικά χαμηλότερα από
τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Ο αποκλεισμός αυτός από την εργασία επιτείνει τον
κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν ήδη τα άτομα αυτά (Ασλανίδης, 2003).
Στην υποενότητα «Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία» σημειώθηκαν οι επόμενες
χαμηλότερες βαθμολογίες. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φάνηκε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους έχει κάποιον κηδεμόνα εξ ολοκλήρου, ο οποίος παίρνει
τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Όσον αφορά αποφάσεις για ιατροφαρμακευτικές
υπηρεσίες, οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα λόγο. Πέρα όμως από θέματα καίριας
σημασίας, όπως η ιατρική περίθαλψη, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν
αποφασίζουν ούτε για απλά και καθημερινά ζητήματα, όπως είναι οι καθημερινές
δραστηριότητες, οι δραστηριότητες διασκέδασης, η ώρα του ύπνου και του φαγητού.
Για άλλα θέματα, όπως η διαχείριση των χρημάτων, οι επισκέψεις των φίλων στο
σπίτι, η απόκτηση κατοικίδιου, χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη ή την έγκριση από
κάποιον ενήλικα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση της
έρευνας για χαμηλά επίπεδα ανεξαρτησίας και παράλληλα συνάδουν με τα διεθνή
ερευνητικά δεδομένα. Σύμφωνα με τον Wehmeyer (2001), τις πιο πολλές φορές τα
άτομα με νοητική αναπηρία έχουν τη δυνατότητα επιλογής μόνο για επουσιώδη
θέματα, ενώ όταν πρόκειται για βασικά θέματα εκείνοι παραμένουν απλοί θεατές και
κάποιο άλλο μέλος από το οικογενειακό τους περιβάλλον αποφασίζει και πράττει. Με
αυτή την τακτική, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η εξάρτησή τους από τρίτους, με
αποτέλεσμα όταν έρχονται αντιμέτωπα με κάποια προβληματική κατάσταση να
στρέφονται σε αυτούς για βοήθεια (Βουγιούκας, 2008). Παρόλ’ αυτά σημαντικό
ποσοστό των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι η ζωή τους είναι ελεύθερη, γεγονός που
υποδεικνύει παθητικότητα και συμβιβασμό με την υφιστάμενη κατάσταση
εξωτερικού ελέγχου, ενώ παράλληλα ανάλογο ποσοστό τη χαρακτηρίζει «κάπως
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σχεδιασμένη για αυτούς».
Η κλίμακα «Ικανοποίηση» κατέχει τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία. Οι
συμμετέχοντες δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το σπίτι τους και νιώθουν πως
είναι σημαντικό κομμάτι της οικογένειάς τους. Το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου είναι
πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία, καθώς συχνά περιθωριοποιούνται από το
κοινωνικό σύνολο, ενώ αναφέρεται ότι οι στενές συναναστροφές με τα μέλη της
οικογένειας αυξάνουν το αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή (Cummins & Lau,
2004). Παρά τις καλές οικογενειακές σχέσεις που παρατηρήθηκαν, το επίπεδο
μοναξιάς των συμμετεχόντων είναι αρκετά υψηλό. Στις ερωτήσεις που περιείχαν
συγκρίσεις με άλλους, οι απαντήσεις έδειξαν μια τάση να θεωρούν ότι βρίσκονται σε
χειρότερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν ότι
έχουν περισσότερα προβλήματα από τους άλλους και ότι νιώθουν λιγότερο
επιτυχημένοι από το μέσο άνθρωπο. Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις
επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλήφθηκε ο κάθε συμμετέχοντας την
έννοια «άλλος». Διαφορετικές απαντήσεις δόθηκαν από όσους συγκρίθηκαν με τα
υπόλοιπα μέλη του φορέα που συμμετείχαν, και διαφορετικές απ’ όσους έκαναν
συγκρίσεις με «τυπικής ανάπτυξης» άτομα. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι μεγάλο
ποσοστό νιώθει απογοητευμένο από τη ζωή του, καθώς πιστεύει πως δεν του έχει
δώσει καμία ευκαιρία.
Οι υψηλότερες βαθμολογίες σημειώθηκαν στον τομέα «Κοινωνική ένταξη/
Ένταξη στην κοινότητα» με πολύ μικρή διαφορά από την επόμενη, ήτοι την
Ικανοποίηση. Η πλειονότητα των απαντήσεων κινείται στη δεύτερη επιλογή, που
αντικατοπτρίζει μια μετριοπαθή και ουδέτερη στάση απέναντι στην κοινωνική τους
ένταξη. Υψηλότερες βαθμολογίες σημειώθηκαν στις ερωτήσεις σχετικά με τη
συμμετοχή τους σε δημοτικές ή κοινοτικές ομάδες και την ικανοποίησή τους από
αυτές. Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες συμμετέχουν σε μια ή και σε περισσότερες
οργανώσεις και είναι πολύ ικανοποιημένοι απ’ αυτές. Επιπλέον, παρευρίσκονται
αρκετά συχνά σε δραστηριότητες αναψυχής και η συμμετοχή τους σε αυτές είναι
ενεργή. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές οργανώνονται από τους συλλόγους
όπου συμμετέχουν, όπως είναι οι επισκέψεις σε θέατρα και κινηματογράφους, το
bowling, οι συναυλίες και οι χοροί. Η ερώτηση στην οποία οι απαντήσεις
μοιράστηκαν αναφερόταν στις σχέσεις με το αντίθετο φύλο. Κάποιοι από τους
συμμετέχοντες απάντησαν ότι έχουν την ευκαιρία να βγουν ραντεβού με όποιον
διαλέξουν, ενώ άλλοι ότι δεν έχουν καμία ευκαιρία να βγουν ραντεβού ή να
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παντρευτούν. Μόλις η μειοψηφία υποστήριξε ότι έχει περιορισμένες ευκαιρίες να το
κάνει. Όσον αφορά στις επαφές τους με τους γείτονες μπορούν να χαρακτηριστούν
στην πλειοψηφία τους επιφανειακές, καθώς περιορίζονται σε τυπικούς χαιρετισμούς.
Ωστόσο, μια μερίδα των συμμετεχόντων ανέφερε την άσχημη συμπεριφορά των
γειτόνων απέναντί του. Οι Σούλης και Φλωρίδης (2006) επισήμαναν την απορριπτική
συμπεριφορά του κοινωνικού περιγύρου απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, τόσο στα
αστικά κέντρα, όσο και στις επαρχίες. Μια τέτοια στάση έχει ως αποτέλεσμα τον
κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική τους απομόνωση. Στο σημείο αυτό αξίζει
να αναφερθεί ότι παρά τα θετικά στοιχεία που επισημάνθηκαν σχετικά με την
κοινωνική τους ένταξη, αρκετοί από τους συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τη ζωή τους
συνολικά «άχρηστη».
Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν
ότι οι έφηβοι και οι νέοι με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν μέτρια έως χαμηλά
επίπεδα σε βασικούς τομείς της ποιότητας ζωής, όπως είναι η Επάρκεια/
Παραγωγικότητα και η Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία. Ο αυξημένος έλεγχος, οι
περιορισμένες ευκαιρίες λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών, η
«σχεδιασμένη» από άλλους ζωή και το υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον
αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
ατόμων αυτών. Είναι φανερό πως υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα προγράμματα
εκπαίδευσης και υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία σχετικά με τον τομέα
της ποιότητας ζωής. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο εξατομικευμένος σχεδιασμός
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προωθούν την ανεξαρτησία και την κοινωνική
ένταξη των μαθητών, και θα τους εμπλέκουν ενεργά στο σχεδιασμό των
προγραμμάτων, ώστε να εξαλειφθεί η αίσθηση που έχουν ότι η ζωή τους σχεδιάζεται
από κάποιους άλλους για λογαριασμό τους.
Διαφορές με βάση δημογραφικά στοιχεία
Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα αφορά στις διαφορές ανάμεσα στο επίπεδο
του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής με βάση το φύλο και την ηλικία. Η
επίδραση του επιπέδου της νοητικής αναπηρίας, μολονότι υπήρχε στον αρχικό
σχεδιασμό, δεν εξετάστηκε καθώς όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός από πέντε,
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο νοητικά. Σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο δεν
εντοπίστηκαν, ενώ φάνηκε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες βρίσκονται σχεδόν στα ίδια
επίπεδα τόσο στον αυτοπροσδιορισμό, όσο και στην ποιότητα ζωής. Ούτε η ανάλυση
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βάσει της ηλικίας εντόπισε κάποια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δυο ηλικιακά
γκρουπ που σχηματίστηκαν (ανήλικοι και ενήλικοι συμμετέχοντες).
Σχέση αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής
Το τελευταίο διερευνητικό ερώτημα αφορά στη σχέση ανάμεσα στον
αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι δυο
αυτές μεταβλητές εμφανίζουν θετική σχέση και επηρεάζουν η μια την άλλη. Η σχέση
τους αυτή γίνεται εμφανής και μέσα από τις συσχετίσεις των υποενοτήτων των δυο
κλιμάκων. Όπως είναι λογικό, το ανεξάρτητο άτομο έχει και περισσότερη αυτονομία,
και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τις ικανότητές του. Επιπρόσθετα,
το κοινωνικά ενταγμένο άτομο, είναι περισσότερο πιθανό να αυτορρυθμίζει τη
συμπεριφορά του, ώστε να έχει μια ομαλή κοινωνική ζωή. Το συμπέρασμα αυτό είναι
σύμφωνο με την αρχική υπόθεση της έρευνας, καθώς με τα δεδομένα της διεθνούς
βιβλιογραφίας (Shalock, et al., 2002· Wehmeyer & Gragoudas, 2004· Σούλης &
Φλωρίδης, 2006).
Από

τη

συσχέτιση

αυτή,

γίνεται

σαφές

ότι

η

βελτίωση

του

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία, θα έχει ως αποτέλεσμα τη
βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής τους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίος ο
σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των
συστατικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού που έχουν ανάγκη τα άτομα με
νοητική αναπηρία, ώστε να αποκτήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως
προτείνουν οι Wehmeyer και Schwartz (1998), η ποιότητα ζωής είναι η καλύτερη ιδέα
για να οργανωθεί και να κατευθυνθεί η πολιτική και η πρακτική για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής όλων των ανθρώπων.
Συνοψίζοντας, τα δεδομένα της παρούσας πιλοτικής έρευνας υποστηρίζουν
ότι οι έφηβοι και οι νέοι με νοητική αναπηρία που συμμετείχαν εμφανίζουν σε μικρό
βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές. Η ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με τις χειρότερες επιδόσεις να σημειώνονται στην
επάρκεια/ παραγωγικότητα. Έπεται έρχεται η ικανοποίηση, η ανεξαρτησία και τέλος
με τις καλύτερες βαθμολογίες η κοινωνική ένταξη. Παράγοντες όπως το φύλο και η
ηλικία δε φαίνεται να επηρεάζουν το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού και της
ποιότητας ζωής. Τέλος, εντοπίστηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον
αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής.
Συμπερασματικά στην παρούσα πιλοτική έρευνα, έγινε προσπάθεια να
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αναδυθεί η σημασία του αυτοπροσδιορισμού για την επίτευξη μιας ποιοτικής ζωής
για τους νέους με νοητική αναπηρία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις και να κάνουν
επιλογές για τη ζωή τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται σχέση εξάρτησης από τους
σημαντικούς άλλους. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι έχουν πολύ περιορισμένες
ευκαιρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, γεγονός που διαιωνίζει την εξάρτησή
τους και εμποδίζει την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους.

Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικές προτάσεις
Τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν παραπάνω για τον αυτοπροσδιορισμό
και την ποιότητα ζωής των εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία δε θα πρέπει να
υιοθετηθούν με απόλυτη βεβαιότητα, λόγω των περιορισμών που προκύπτουν από
τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων και τα χαμηλά επίπεδα εσωτερικής αξιοπιστίας
στην κλίμακα του αυτοπροσδιορισμού. Επιπλέον, δεν υπήρχε ίση κατανομή του
πληθυσμού του δείγματος όσον αφορά στο φύλο, την ηλικία και το επίπεδο της
νοητικής αναπηρίας. Ακόμα, οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με το
επίπεδο της αναπηρίας, αντλήθηκαν από τους φορείς όπου συμμετείχαν τα άτομα, και
όχι βάσει του φακέλου τους, με αποτέλεσμα η εγκυρότητά τους να μη θεωρείται
δεδομένη. Συνεπώς, γίνεται σαφής η δυσκολία εξαγωγής συμπερασμάτων για την
ποιότητα ζωής και των αυτοπροσδιορισμό που να αντιπροσωπεύουν όλους τους
έφηβους και νέους στην Ελλάδα με νοητική αναπηρία.
Η συγκεκριμένη μελέτη ωστόσο προλειαίνει το έδαφος για μελλοντική πιο
διευρυμένη έρευνα γύρω από τον αυτοπροσδιορισμό και την ποιότητα ζωής των
ατόμων με νοητική αναπηρία. Τα ευρήματα μιας τέτοια έρευνα θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης για τα άτομα με
νοητική αναπηρία, ώστε να στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των
συμπεριφορών όπου εντοπίζονται τα περισσότερα ελλείμματα, με απώτερο σκοπό την
προετοιμασία τους για την ενήλικη ζωή και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους.
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