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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λέξεις κλειδιά: Νοητική Αναπηρία, Ενήλικες, Ποιότητα Ζωής
Η εννοιολογική διαφοροποίηση της νοητικής αναπηρίας, αλλά και η σύσταση της σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έφεραν, τις τελευταίες
δεκαετίες, την Ποιότητα Ζωής των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στο προσκήνιο,
καθιστώντας την πεδίο προβληματισμού και αλλεπάλληλων ερευνών, αποσκοπώντας στην
ανάπτυξη μιας όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας ζωής για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας βασισμένης στα Κυπριακά
δεδομένα, έλαβε χώρα η παρούσα έρευνα, με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείο Personal
Outcomes Scale – Adults (2015). Το εργαλείο μεταφράστηκε και χρησιμοποιείται για πρώτη
φορά στην Ελληνική γλώσσα, μετά από σχετική άδεια από τους συγγραφείς του αλλά και
σχετική επιμόρφωση της υποφαινόμενης από τους ίδιους. Η παρούσα έρευνα, αποσκοπεί στην
διερεύνηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο,
του βαθμού αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου στην Ελληνική γλώσσα, στον εντοπισμό
συσχετίσεων μεταξύ των δεικτών της κλίμακας, καθώς και στη διερεύνησης της ποιότητας
ζωής σε συνάρτηση με δημογραφικά στοιχεία (ηλικία και φύλο). Στην έρευνα συμμετείχαν 34
ενήλικες- 20 άντρες και 14 γυναίκες με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας
22-70 ετών που απασχολούνται σε φορείς δημιουργικής απασχόλησης ή/και κέντρα ημέρας.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η μετάφραση του εργαλείου στην ελληνική γλώσσα
του εργαλείου είναι σε γενικές γραμμές κρίθηκε αξιόπιστη , ωστόσο έμφαση θα πρέπει να
δοθεί σε συγκεκριμένα σημεία. Τα δημογραφικά στοιχεία δεν φαίνεται να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής των ατόμων, ενώ συσχετίσεις
παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε πολλούς δείκτες και στις τρείς διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Η
συνολική βαθμολογία της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία όπως αυτό προέκυψε από
την έρευνα, βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με σκορ παρομοίων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν
στο εξωτερικό.
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ABSTRACT
Keywords: Intellectual disability, Adults, Quality of Life,

The semantic differentiation of mental disability as well as the establishment of the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the last decades, brought to the forefront
the Quality of Life of people with intellectual disabilities, establishing it as a field for reflection
and constant research, aiming at the development of the best possible quality of life for this social
group. Recognizing the need to carry out such a survey based on Cypriot data, research was
conducted using the Personal Outcomes Scale - Adults (2015) research tool. The tool was
translated and used in the Greek language for the first time, after gaining permission and relative
training from its authors. The present research aims to investigate the quality of life of people with
intellectual disabilities in Cyprus, the reliability of the research tool in the Greek language, the
identification of correlations between scale indicators as well as the investigation of the quality of
life in relation to key demographics (age and gender). The survey involved 34 adults - 20 men and
14 women with intellectual disabilities and / or multiple disabilities, aged 22-70 employed in
creative workplaces and / or day centers. As can be seen from the results, the Greek translation of
the tool is generally reliable, but emphasis should be placed on specific points. Demographics do
not seem to play an important role in shaping the quality of life of individuals, and correlations
have been observed among many indicators in the three dimensions of quality of life. The results
regarding the quality of life of people with disabilities as gathered by the research are on the same
level and scope as the results of international research focusing on similar subjects.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι ενήλικες με Νοητική Αναπηρία αποτελούν μια ευαίσθητη και ευάλωτη πληθυσμιακή
ομάδα, με πολλές έρευνες να λαμβάνουν χώρα γύρω από αυτήν, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια
στην ποιότητα ζωής τους και κάνοντας προσπάθειες για ενίσχυση της.
Η ενήλικη ζωή των ατόμων με αναπηρία δεν αποτέλεσε κατά τα φοιτητικά μου χρόνια
πεδίο ενδιαφέροντος. Αποτελούσε μάλλον, ένα πεδίο με το οποίο απέφυγα να ασχοληθώ , εξαιτίας
της στασιμότητας και των ελάχιστων παροχών που την χαρακτηρίζουν, κυρίως στη χώρα μας,
υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών. Ένιωθα μάλλον ανήμπορη και πολύ
«λίγη» για να σταθώ απέναντι σ’ αυτά τα άτομα και να αντικρίσω την πικρή πραγματικότητα, ότι
δηλαδή, θα ήταν καταδικασμένοι να ζουν μια μίζερη ζωή, εξαιτίας τις κοινωνικής
περιθωριοποίησης, της έλλειψης δομών, παροχών και υποδομών που υπάρχουν.
Κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του τελευταίου έτους των προπτυχιακών μου
σπουδών μέχρι και την εισαγωγή μου στο ΠΜΣ: Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Ν/Α
ή και Πολλαπλές Αναπηρίες, η άποψη μου άλλαξε, και η άρνηση που ένιωθα αντικαταστάθηκε με
πείσμα και θέληση για περαιτέρω δική μου ενημέρωση, αλλά και ευαισθητοποίηση των γύρω μου
γύρω από το θέμα.
Έναυσμα, αποτέλεσε η ενασχόληση μου με ενήλικες σε αρκετές δομές τόσο κατά την
διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στην Ελλάδα, όσο και αργότερα κατά την εθελοντική μου
ενασχόληση σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων με νοητική αναπηρία ή/κι αυτισμό
στην Κύπρο. Τέλος, η συχνή επικοινωνία μου με γονείς μαθητών μου, με τους οποίους συχνά οι
συζητήσεις μας κατέληγαν να έχουν ως επίκεντρο την ενηλικίωση των παιδιών τους και τα
αρνητικά συναισθήματα που τους κατέκλυζαν στη σκέψη αυτή, σκεπτόμενοι ακόμα και να
μετοικίσουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, δεν θα μπορούσε να με
αφήσει αδιάφορη.
Παιδιά με τα οποία συναναστρεφόμουν καθημερινά, τα οποία ήταν πραγματικοί
αγωνιστές, μάχονταν καθημερινά για να κατακτήσουν δεξιότητες που για άλλους ήταν δεδομένες
και γιορτάζαμε ακόμα και την πιο μικρή πρόοδο, οικογένειες κατακρεουργημένες
συναισθηματικά να στέκονται βράχοι δίπλα στο παιδί τους, έρμαια μιας σκληρής και αδυσώπητης
κοινωνίας, να ζουν καταδικασμένοι να βιώνουν καθημερινά τον οίκτο και την απόρριψη από τους
γύρω τους.
Έχοντας αυτά κατά νου, κατέληξα κατά την διπλωματική μου εργασία να ασχοληθώ με
την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο.
Η πραγματοποίηση της έρευνας δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, και δεν θα ήταν εφικτή
χωρίς της συμβολή και την αμέριστη βοήθεια μιας ομάδας ατόμων που αγκάλιασαν την ιδέα για
την πραγματοποίηση μιας τέτοιας έρευνας στην Κύπρο αναγνωρίζοντας την ανάγκη και την
συμβολή της στην Κυπριακή Κοινότητα.
Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω τον Κύριο Νεόφυτο Κωνσταντινίδη –
λειτουργό στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για την βοήθεια και
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την καθοδήγηση του και την Κα Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και επόπτρια μου κατά την υλοποίηση της έρευνας για την στήριξη
της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τέλος, ευχαριστώ και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν
θετικά στο κάλεσμα μου για συμμετοχή στην έρευνα, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι για την
ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συχνά, τόσο η κοινωνία, όσο και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, πέφτουμε στην παγίδα
να αγνοούμε ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία δεν θα είναι για πάντα παιδιά. Όπως όλα τα παιδιά,
έτσι και αυτά, μεγαλώνουν, και καλούνται κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουν σημαντικές και
δύσκολες καταστάσεις: Επιτυχίες και αποτυχίες, χαρές και λύπες, έναν έρωτα, την επιθυμία τους
για γάμο ή την δημιουργία μιας οικογένειας, την ανταπόκριση τους στα εργασιακά τους
καθήκοντα, την ανάμειξη τους με τοξικές ουσίες, την διαχείριση αρκετών χρημάτων ή την
αντιμετώπιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Cimera, 2006). Γεγονότα καθημερινά,
ανθρώπινα, για κάποιους δεδομένα, που όμως είναι ικανά να υποβιβάζουν την ποιότητα ζωής και
να καταστήσουν το άτομο ανίκανο να δράσει αυτόνομα και να λάβει αποφάσεις που αφορούν τη
ζωή του.
H άγνοια αυτή συχνά οδηγεί σε μια ενήλικη ζωή πολύ διαφορετική από την ζωή ενός
ατόμου τυπικής ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι άνεργα, ή
εργάζονται με χαμηλές αποδοχές, ενώ σπάνια λαμβάνουν ασφάλεια υγείας, άδεια, ή
συνταξιοδοτικά ωφελήματα (Cimera, 2006). Τις περισσότερες φορές διαμένουν με τους γονείς
τους, μετά των θάνατο των οποίων, είναι πιθανό να διαμένουν με τα αδέρφια τους ή να
μεταφερθούν σε κάποιον οίκο ευγηρίας, ακόμα και σε νεαρή ηλικία. Η κοινωνικοποίηση τους,
αποτελεί ακόμα ένα εμπόδιο, με τον μέσο ενήλικα με Νοητική Αναπηρία να αναλώνει ένα
σημαντικό μέρος της ζωής του, μόνος του, χωρίς συντροφιά (ο.π.).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νοητική Αναπηρία παρουσιάζεται με έναν σχετικά μεγάλο
πληθυσμό, με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων να έχει ενισχυθεί από τις τελευταίες δεκαετίες
(Lightfoot & McCallion, 2015· Bittles et al. 2002), η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ατόμων
δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα.
Από τη δεκαετία του 1990, η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία έχει αποτελέσει
πόλο έλξης για πολλούς ερευνητές (Gerber, Baud, Giroud, & Carminati, 2008 · Schalock, 2003),
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαστάσεις που την συνιστούν και στους τρόπους ενίσχυσης της
ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1995),
η ποιότητα ζωής διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την αντίληψη του κάθε ατόμου σχετικά με
τη θέση του στην κοινωνία, με βάση την κουλτούρα και το σύστημα αξιών, ενώ σχετίζεται άμεσα
με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του κάθε ατόμου (The WHOQOL
group, 1995).
Η ποιότητα ζωής των ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία, δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια
ή μια ευμετάβλητη κατάσταση που μπορεί να καλλιεργηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρόκειται
για μια πολυδιάστατη έννοια η οποία έρχεται σε άμεση συνάρτηση τόσο με τα προσωπικά
χαρακτηριστικά και το περιβάλλον του ατόμου όσο και από ποικίλες εξωτερικές μεταβλητές
(Verdugo, Schalock, Keith, & Stancliffe, 2005). Η ενίσχυση της απαιτεί τόσο την ανάπτυξη
δεξιοτήτων από το ίδιο το άτομο, όσο και την καλλιέργεια συνειδήσεων αλλά και την ανάπτυξη
των απαραίτητων δομών και υποδομών από την ευρύτερη κοινωνία ούτως ώστε να είναι σε θέση
να αγκαλιάσει τις ιδιαιτεροτήτων των μελών της.
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Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την διερεύνηση των δεξιοτήτων επιλογής υπό
το πρίσμα της έννοιας της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία την Κύπρο.
H πρωτοτυπία της έρευνας, έγκειται στο γεγονός, ότι λαμβάνει χώρα στην Κύπρο, για την
οποία δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα γύρω από το θέμα, ενώ παράλληλα και οι δομές
που υφίστανται για αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα είναι ελάχιστες. Κάνοντας μια εκτενή
ανασκόπηση στο βιβλιογραφικό υπόβαθρο, δεν εντοπίστηκαν έρευνες που να πραγματεύονται το
θέμα αυτό στον Κυπριακό χώρο. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το εργαλείο
αξιολόγησης POS – Personal Outcomes Scale το οποίο μεταφράστηκε στην Ελληνική μετά από
σχετική άδεια απο τους δημιουργούς του και εφαρμόστηκε μετά από εκπαίδευση της
υποφαινόμενης, σε ενήλικες με νοητική αναπηρία
Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας και θεωρητική θεμελίωση της έρευνας εστιάζοντας στην έννοια, τον ορισμό
και τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν την νοητική αναπηρία και την ποιότητα
ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Τα επόμενα κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο αποσκοπεί
στη διερεύνηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο
σύμφωνα με την κλίμακα POS-A, στη διερεύνηση της αξιοπιστίας της χρήσης της κλίμακας στην
Ελληνική γλώσσα, στη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των δεικτών της κλίμακας, καθώς και
στον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική
αναπηρία ως προς το φύλο και την ηλικία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, ό αναφορικά με τον
ερευνητικό σχεδιασμό, τους συμμετέχοντες, την διαδικασία και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
για την έκβαση της έρευνας καθώς και για προβλήματα σχετικά που αντιμετωπίστηκαν κατά τη
συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων.
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, η συζήτηση
αλλά παρουσιάζονται και τα συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες γύρω απο το
θέμα που πραγματεύεται η έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1 Νοητική αναπηρία: Όροι και Ορισμοί
Η Νοητική Αναπηρία αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία φαίνεται να έχει
προβληματίσει αρκετά από τα πανάρχαια χρόνια, με της πρώτες αναφορές να χάνονται στο
πέρασμα των χρόνων και εντοπίζονται σύμφωνα με τον Bryan (1974) στην αρχαία Αιγυπτιακή
Ιατρική (Harris & Greenspan, 2016).
Το 1905, δημιουργήθηκαν τα πρώτα ψυχομετρικά εργαλεία για διάγνωση της Ν.Α. από τον
Alfred Binet και τον Theodore Simon. H χρήση διαγνωστικών όρων, όπως “κρετίνος, ηλίθιος ή
μωρός” κοσμούσαν κατά το πρώτο μισό του 20ου αι. τα διαγνωστικά εγχειρίδια (Greenspan &
Switzky, 2006). Το 1961, εισάχθηκε για πρώτη φορά ο όρου «Νοητική Καθυστέρηση» (Mental
Retardation) από την Αμερικάνικη Ένωση για τη Νοητική Καθυστέρηση (ΑΑΜR), ο οποίος
αποτέλεσε τον πρώτο ορισμό που παρείχε αντικειμενικά κριτήρια και αξιολογικές κλίμακες,
εισάγοντας παράλληλα κριτήρια τόσο για την Νοημοσύνη όσο και για τη Λειτουργική
συμπεριφορά (o.π.). Ο ορισμός, αναφερόταν σε μια κάτω του μέτριου νοητική λειτουργία κατά
την αναπτυξιακή περίοδο, ο οποία συνοδευόταν απο μειωμένη προσαρμοστική συμπεριφορά
(Harris & Greenspan, 2016· Greenspan & Switzky, 2006 ).
Από το 2007, η Αμερικανική Ένωση για την Νοητική Καθυστέρηση, μετονομάστηκε,
παίρνοντας την ονομασία Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες
(AAIDD), ενώ το 2010 στο νέο εγχειρίδιο του συνδέσμου ο όρος Νοητική Καθυστέρηση
αντικαταστάθηκε από τον όρο νοητική αναπηρία (Harris & Greenspan, 2016).
Ο όρος Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) απέδωσε μια διαφοροποιημένη εννοιολογική διάσταση η
οποία εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του, στην
ενίσχυση της λειτουργικότητας του ατόμου και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι υποστηρικτικές
δομές (Harris & Greenspan, 2016 · Schalock, Gardner, Bradley, 2007), σε αντίθεση με την
προηγούμενη ορολογία η οποία εστίαζε κατά κύριο λόγο στις αδυναμίες του ατόμου.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες
(AAIDD), ως νοητική αναπηρία ορίζεται ο κάτω του μέσου όρου δείκτης νοημοσύνης ο οποίος
συνοδεύεται από περιορισμούς στην ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε δύο ή περισσότερες
περιοχές (επικοινωνία, προσωπική φροντίδα, διαμονή, κοινωνικές δεξιότητες, δράση στην
κοινότητα, αυτοδιαχείριση, υγεία και ασφάλεια, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ελεύθερος
χρόνος, εργασία) και εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18 ετών (Katz & Lazcano-Ponce, 2008). Ο
ορισμός βρίσκει σύμφωνους, τόσο τον Διεθνή Σύνδεσμο Επιστημονικών Ερευνών για τη Νοητική
Αναπηρία (ΙΑΑSSID) όσο και τη Διεθνή ταξινόμηση Λειτουργικών Αναπηριών και Υγείας (ICF)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (ό.π.).
Οι πληροφορίες που αφορούν την ευφυΐα και την προσαρμοστική συμπεριφορά
προσφέρουν μια πολύ περιορισμένη κατανόηση της λειτουργίας του ατόμου και θα πρέπει να
συνεκτιμώνται με πληροφορίες σχετικά με τις άλλες διαστάσεις της ανθρώπινης
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λειτουργικότητας: την υγεία, την συμμετοχή και το κοινωνικό πλαίσιο (Buntinx & Schalock,
2010). Για τη διάγνωση της νοητικής Αναπηρίας, θα πρέπει, σύμφωνα με τους Katz και Lazcano
– Ponce (2008), να λαμβάνονται υπόψη πέντε διαστάσεις (α) τις νοητικές ικανότητες, (β) την
προσαρμοστική συμπεριφορά, (γ) την συμμετοχή και (δ) την αλληλεπίδραση και τους
κοινωνικούς ρόλους, (ε) το κοινωνικό πλαίσιο και την (στ) Υγεία. Ως εκ τούτου, η κατανόηση
και η εξέταση της Νοητικής Αναπηρίας απαιτεί μια εξατομικευμένη και πολυδιάστατη
προσέγγιση με πολλαπλές προοπτικές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, ούτως ώστε να
προκύψει μια αξιόπιστη διάγνωση, πολύ να ανταποκρίνεται στην εικόνα του ατόμου (ο.π).
Η νέα διάσταση που έχει αποδοθεί στον όρο, σύμφωνα με την οποία η νοητική αναπηρία
αφορά την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, όχι μόνο συνέβαλε στην καλύτερη
κατανόηση της Νοητικής Αναπηρίας αλλά κατάφερε να αλλάξει και την προσέγγιση της
διάγνωσης, της
ταξινόμησης, της αξιολόγησης και του σχεδιασμού εξατομικευμένων
προγραμμάτων. Η Νοητική Αναπηρία δεν χαρακτηρίζεται πλέον μόνο από μια σημαντική
έκπτωση στην ευφυΐα και της προσαρμοστικές ικανότητες του ατόμου, αλλά ως μια αναπηρία
που επηρεάζει όλες τις πτυχές τις ζωής του: την υγεία, τη θέση του στην κοινωνία και τον
κοινωνικό του ρόλο (Buntinx & Schalock, 2010).
Σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, ως αναπηρία ορίζεται η λειτουργικότητα που
προκύπτει μεταξύ της αλληλεπίδρασης των προσωπικών ικανοτήτων και των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων, δίνοντας έμφαση στη σημασία του εντοπισμού αναντιστοιχιών μεταξύ των δύο και
εντοπίζοντας τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης για να τις αντιμετωπίσουν (Shogren &
Wehmeyer, 2015), τονίζοντας με τον τρόπο αυτό την συμβολή του περιβάλλοντος όπου ζει το
άτομο στην λειτουργικότητα του ατόμου.
Παρ’ ότι η πιο πάνω προσέγγιση είναι ευρέως αποδεκτή, τα άτομα με νοητική αναπηρία,
συχνά τείνουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της κοινωνικής αντίληψης που
εξακολουθεί να επικρατεί, ότι είναι ανίκανα να αναλάβουν τον έλεγχο των πράξεων τους, να
κάνουν τις επιλογές τους ή να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, όπως θα έκανε οποιοδήποτε
άλλο άτομο σε θέματα που αφορούν σπουδές, εργασία, κατοικία, επιλογή συντρόφου, κ.α.
(Παγιάτσου, Δημητρίου & Χατζησάββα, 2012).
Ιδιαίτερα στην Κύπρο, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην αλλαγή των
κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από την Νοητική αναπηρία, είναι η χρήση παλαιωμένων νομικών
πλαισίων γύρω από το θέμα, με τον κατεξοχήν νόμος που διασφαλίζει τα δικαιώματα των
«Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων» να έχει ψηφιστεί το 1989 (Νόμος 117/89): «άτομο με
νοητική υστέρηση, σημαίνει πρόσωπο οποιασδήποτε ηλικίας που είναι μόνιμα ανίκανο,
ανεξαρτήτως βαθμού ανικανότητα, να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για ομαλή
ατομική ή κοινωνική διαβίωση, λόγω ελλιπούς ανάπτυξης ή ανεπάρκειας, εκ γενετής ή μη, των
νοητικών του λειτουργιών».. Το νομικό αυτό πλαίσιο δεν βρίσκει αντίκρισμα σήμερα, λόγω της
διαφοροποίησης των αντιλήψεων που επικρατούν γύρω από την Νοητική αναπηρία (ο.π.) .
Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψην τα νέα
δεδομένα που επικρατούν γύρω από την νοητική αναπηρία, αναμένεται οτι θα επιφέρει σημαντικά
αποτελέσματα σε όλες οι αντιλήψεις και οι μέθοδοι όλες της πτυχές της οικοσυστημικής
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προσέγγισης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία.

1.2 Η ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία
O όρος «ποιότητα ζωής» αποτελεί έναν οικείο για τον ευρύτερο πληθυσμό όρο, ο οποίος
όμως, δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί εξαιτίας της ευελιξίας, της πολυπλοκότητας αλλά και της
εξατομίκευσης που τον χαρακτηρίζει (Conner, 2016· Sexton et al. 2016).
Πρόκειται για έναν σχετικά σύγχρονο όρο, με προσωποκεντρικό χαρακτήρα που καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα ψυχοκοινωνικών αναγκών και απαρτίζεται από τους ίδιους παράγοντες για τον
ευρύτερο πληθυσμό ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε πληθυσμιακής
ομάδας και αντιπροσωπεύεται από αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά (Conner,
2016· Sexton et al., 2016), ενώ επηρεάζεται και απο εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες
(Schalock et al., 2005· Loon, Claes, Mostert, Schalock, van Hove, 2015). Η δομή του
περιλαμβάνει βασικούς τομείς και δείκτες (Conner, 2016).
Οι πρώτες αναφορές γύρω από την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία

εντοπίζονται κατά τη δεκαετία του 1980 (Conner, 2016), έχοντας αρχικά τον ρόλο
ευαισθητοποίησης γύρω από την αναπηρία (Buntinx & Schalock, 2010· Karr, 2011). Από το 2000,
η έννοια της ποιότητας ζωής φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί και εδραιωθεί ως ένα εννοιολογικό
πλαίσιο που εστιάζει στα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Αποτελεί ένα κοινωνικό
κατασκεύασμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων και στρατηγικών βελτίωσης της
ζωής του κάθε ατόμου, καθώς και κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης αυτών των πρακτικών και
στρατηγικών (Schalock, Bonham, &Verdugo, 2008).
Ειδικότερα στα άτομα με Ν.Α. η ποιότητα ζωής εστιάζει στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων και εμποδίων που προκύπτουν, καθώς και στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών
και πρακτικών, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιλογές της πληθυσμιακής αυτής
ομάδας (Simões, Santos & Biscaia, 2016). Για το λόγο αυτό έμφαση δίνεται στα συστήματα
υποστήριξης που απαιτούνται με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των
ατόμων με Ν.Α.
Σύμφωνα με τους Schalock και συν. (2008), η ποιότητα ζωής αποτελεί ένα κατασκεύασμα
το οποίο θεμελιώνεται από 3 (τρεις) βασικούς παράγοντες: την ανεξαρτησία, την κοινωνική
συμμετοχή και την ευημερία. Οι παράγοντες αυτοί, διαχωρίζονται με τη σειρά τους σε οχτώ
βασικά πεδία, όπως αυτά προκύπτουν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση μεταξύ
διαπολιτισμικών ερευνών που πραγματοποίησε ο Schalock (2004): (α) τα δικαιώματα, (β) τον
αυτοπροσδιορισμό, (γ) την κοινωνική ενσωμάτωση, (δ) τις διαπροσωπικές σχέσεις, (ε) την
προσωπική ανάπτυξη, (στ) την σωματική ευεξία, (ζ) την υλική ευημερία, και (η) την
συναισθηματική ευεξία. Τέλος, σύμφωνα με τους Schalock και συν. (2008) εντοπίζονται 24
βασικοί δείκτες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον πιο κάνω
πίνακα:
11

Πίνακας 1: Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας ζωής: Διαστάσεις και Δείκτες
(Schalock et al., 2008)

Διαστάσεις

Δείκτες

Περιγραφή Δεικτών

Προσωπική Ανάπτυξη

Εκπαίδευση, προσωπικές δεξιότητες,
λειτουργικότητα

Αυτοπροσδιορισμός

Λήψη αποφάσεων και επιλογών, αυτονομία,
προσωπικός έλεγχος και στόχοι

Ανεξαρτησία

Διαπροσωπικές σχέσεις
Κοινωνική
Συμμετοχή

Κοινωνική
Ενσωμάτωση
Δικαιώματα
Συναισθηματική
Ευημερία

Ευημερία

Σωματική Ευεξία

Υλική Ευημερία

Κοινωνικοποίηση, φιλίες, κοινωνικές
δραστηριότητες και συναναστροφές
Κοινωνική συμμετοχή και υποστήριξη
Ανθρώπινα και νομικά δικαιώματα του ατόμου –
σεβασμός, ισότητα, αξιοπρέπεια, τήρηση της
νομιμότητας
Αίσθημα ασφάλειας, προσωπικές
εμπειρίες, άγχος, αυτοπεποίθηση, ικανοποίηση

Κατάσταση υγείας, διατροφή, φυσική κατάσταση
Οικονομική κατάσταση, εργοδότηση, διαβίωση,
αγαθά

Οι Schalock και Felce (2004), αναφέρουν ότι η ποιότητα ζωής περιλαμβάνει τόσο
κοινωνικούς, όσο και ψυχολογικούς παράγοντες, με τους πρώτους να αφορούν εξωτερικούς ή/και
περιβαλλοντικούς παράγοντες πχ. Υγεία, κοινωνική ευημερία, φιλίες, βιοτικό επίπεδο,
εκπαίδευση, δημόσια ασφάλεια, συνθήκες διαβίωσης και ψυχαγωγία, και τους δεύτερους να
αφορούν τις ψυχολογικές αντιδράσεις του ατόμου στις εμπειρίες ζωής του, παράγοντας ο οποίος
υποδιαιρείται στην ψυχολογική ευημερία και την προσωπική ικανοποίηση/ευχαρίστηση του
ατόμου.
Έρευνες, καταδεικνύουν ότι οι παράγοντες που απαρτίζουν την ποιότητα ζωής
διαχωρίζονται σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς (Buntinx & Schalock, 2010· Cummins,
1997· Schalock & Felce, 2004). Οι αντικειμενικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο
καταλύματος, τη χρήση φαρμάκων και την έκταση του κοινωνικού δικτύου ενός ατόμου, ενώ οι
υποκειμενικοί παράγοντες αφορούν την άποψη του ατόμου για την προσωπική του ικανοποίηση
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σε όλες τις πτυχές τις ζωής του (Cumins, 1997). Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θα πρέπει να
αποσκοπεί στη διερεύνηση τόσο των αντικειμενικών, όσο και των υποκειμενικών παραγόντων
(ο.π.).
Η έννοια της ποιότητας ζωής αποσκοπεί στην ισότητα και στην απόλαυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιότητας ζωής από όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή την αντιμετώπιση οποιονδήποτε αναπηριών (Verdugo, Navas,
Gomez, & Schalock, 2012). Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαρτίζετε από 4 (τέσσερις)
βασικές αρχές:
(α) Η ποιότητα ζωής θα πρέπει να αποτελείται από τους ίδιους παράγοντες και κοινωνικές
σχέσεις για όλα τα άτομα, (β) Η ποιότητα ζωής μπορεί να κατακτηθεί όταν οι ανάγκες του ατόμου
ικανοποιούνται και όταν το άτομο έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζει την ζωή του στους τομείς
όπου δραστηριοποιείται, (γ) η ποιότητα ζωής περιλαμβάνει τόσο υποκειμενικούς όσο και
αντικειμενικούς παράγοντες (δ) η ποιότητα ζωής είναι πολυδιάστατη και επηρεάζεται τόσο από
ατομικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες (o.π.).
Κατά αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες (etic και emic) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
ποιότητας ζωής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, των Verdugo, Jenaro, Lachapelle (2005), οι
δείκτες και οι διαστάσεις δεν επηρεάζονται από την κουλτούρα, σε αντίθεση με τις υποδιαιρέσεις
των δεικτών (επιλογές, αποφάσεις, έλεγχος, κοινωνικές δικτύωση, φιλίες, κοινωνική συμμετοχή,
ανθρώπινα και νομικά δικαιώματα, ασφάλεια, υγεία και διατροφικές συνήθειες, οικονομική
κατάσταση και εργοδότηση) οι οποίες φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την κουλτούρα
(Loon, Claes, Mostert, Schalock, Hove, 2015· Verdugo, Jenaro, Lachapelle, 2005)
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Simões και Santos (2016a) διαπίστωσαν ότι η
ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, είναι υποβαθμισμένη σε σύγκριση με την
ποιότητα ζωής των ατόμων που δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε αναπηρία, κυρίως σε ότι αφορά
την διάσταση των δικαιωμάτων και της υλικής ευημερίας, ωστόσο, όπως προκύπτει, τα άτομα με
νοητική αναπηρία παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής τους, με
τον γενικό πληθυσμό.
Σε ότι αφορά τους παράγοντες που συμβάλλουν στο επίπεδο της ποιότητας ζωής των
ατόμων με Νοητική Αναπηρία, προκύπτει ότι η ηλικία, το επαγγελματικό υπόβαθρο, η συνθήκες
διαβίωσης η κατάσταση υγείας αλλά και η διάγνωση είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν
στην ποιότητα ζωής. Η υγεία και η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί μα
ακόμα σημαντική διάσταση που επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ατόμων
με αναπηρία (Hensel, Rose, Kroese, & Banks-Smith, 2002). Παρομοίως, και ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), αναφέρει ότι η υγεία, η συναναστροφή με
άλλους ανθρώπους, η εκπαίδευση, η εργασία, η ποιότητα του περιβάλλοντος όπου το άτομο ζει,
η συμμετοχή στα κοινά, η ασφάλεια και ο ελεύθερος χρόνος αποτελούν βασικούς παράγοντες για
την ποιότητα ζωής του ατόμου, οι οποίοι έρχονται σε συνάρτηση με τις εμπειρίες του ατόμου, τα
συναισθήματα του αλλά και την γενικότερη ικανοποίηση του από τη ζωή (OECD, 2013).

13

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον γύρω από την ποιότητα ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία φαίνεται να έχει εντατικοποιηθεί, αποτελώντας πόλο έλξης για πολλούς
ερευνητές (Gerber et al., 2008). Παράλληλα, ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με
αναπηρίες τα τελευταία 40 χρόνια έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που θα
μπορούσε να αποδοθεί στην ανάπτυξη των διεθνών συμβάσεων που αποσκοπούν στην
καθοδήγηση της πολιτικής των κρατών και των δημόσιων αρχών (Verdugo et al., 2012· Buntinx
& Schalock, 2010).
Σύμφωνα με τη νεότερη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία (2006), τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν όλα τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδης ελευθερίες μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και
αξιοπρέπειας, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους λειτουργικούς τομείς της ζωής: Δικαιώματα
(πρόσβαση και προστασία της ιδιωτικής τους ζωής), συμμετοχή, αυτονομία, ανεξαρτησία και
επιλογή (αυτοδιάθεση), σωματική ευεξία, υλική ευημερία (εργασία / απασχόληση), ασφάλεια,
απομάκρυνση από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση), προσωπική ανάπτυξη
(εκπαίδευση και επιμόρφωση), κοινωνική ένταξη, προσβασιμότητα συμμετοχή και
συναισθηματική ευεξία ) (Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό
Πρωτόκολλο, 2016). Η σύμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής
εκατομμυρίων ανθρώπων (Mittler, 2015).
Η Σύμβαση κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011 με τον της Σύμβασης για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο, Ν.
8(ΙΙΙ)/2011 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της. Με την ψήφιση του Νόμου, η
Σύμβαση και το Πρωτόκολλο ενσωματώθηκαν στην κυπριακή νομοθεσία και τέθηκαν σε ισχύ από
την 27η Ιουλίου 2011. Το 2012 ορίστηκαν οι απαραίτητοι μηχανισμοί εφαρμογής και
παρακολούθησης της Σύμβασης, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 33 της Σύμβασης (Σύμβαση
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και προαιρετικό πρωτόκολλο, 2017):
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναλάβει το ρόλο του
Κεντρικού Σημείου για την εφαρμογή της Σύμβασης.
 Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΠΣΑΑ), που λειτουργεί στα
πλαίσια των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων 2000-2007 ως συμβουλευτικό σώμα, ασκεί
το ρόλο του Συντονιστικού Μηχανισμού.
 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Αρχή Ισότητας
ορίστηκε ως ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση
της Σύμβασης.


Σύμφωνα με έκθεση της Παγκύπριας συμμαχίας για άτομα με αναπηρίες παρά τις
προαναφερθείσες ενέργειες που έγιναν εκ μέρους της Κυπριακής δημοκρατίας, η σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στην Κύπρο (Pancyprian Alliance for
Disability, 2016), καταπατώντας με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματα αυτής της πληθυσμιακής
ομάδας, και υποβιβάζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής της. Σε έρευνα της, η Symeonidou
(2015), εστιάζοντας στα άρθρα 19 και 24 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με
Αναπηρία, σχετικά με την εκπαίδευση και την ανεξάρτητή διαβίωση και κοινωνική ενσωμάτωσή,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, απέτυχε στην εφαρμογή των άρθρων
14

αυτών. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την εκπαίδευση, στον Περί αγωγής και Εκπαίδευση Παιδιών
με Ειδικής Ανάγκες νόμο του 1999, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για συνεκπαίδευση,
παρά μόνο για φοίτηση σε τυπικό ή σε ειδικό σχολείο, κάτι το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή,
σε αρκετά επίσημα άρθρα χαρακτηρίζεται ως συνεκπαίδευση, παρ’ ότι απομονώνει ουσιαστικά,
μια μερίδα πληθυσμού. Παρομοίως, σε ότι αφορά το άρθρο 19 σχετικά με την ανεξάρτητη
διαβίωση και κοινωνική ενσωμάτωσή αναφέρεται ότι τα άτομα με NA αναμένεται ότι θα
διαμένουν είτε στο σπίτι μαζί με οικογενειακά τους πρόσωπα, είτε σε ιδρύματα και σπίτια στην
κοινότητα, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που τα άτομα διαμένουν σε ψυχιατρική κλινική.
Παρά τις πιο προαναφερθείσες ενέργειες για ενίσχυση της ποιότητας ζωής, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να δίνονται στα άτομα οι ευκαιρίες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις
είδη ανεπτυγμένες δεξιότητες τους, στην καθημερινότητα τους. Άξια αναφοράς κρίνεται η
απουσία αναφορών σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής των άρθρων που συνιστούν τη
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και πως οι πληροφορίες που παρέχουν θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για περεταίρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (Pancyprian
Alliance for Disability, 2016· Verdugo et al., 2012).
Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
την εφαρμογή της σύμβασης, αφού πολλά άρθρα φαίνεται να αξιολογούνται μέσα από την
αξιολόγηση αυτή. Συγκεκριμένα, μέσα από το εργαλείο POS-A αξιολογούνται τα περισσότερα
άρθρα της σύμβασης όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 2:
Πίνακας 2: Αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής και Σύμβαση Δικαιωμάτων Ατόμων με
Αναπηρία (Mostert, 2016)
Διάσταση Ποιότητας ζωής
Προσωπική ανάπτυξη
Αυτοπροσδιορισμός
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Δικαιώματα
Συναισθηματική Ευημερία
Σωματική Ευεξία
Υλική Ευημερία

Άρθρο Σύμβασης
24
14,19,21
23
8,9,18,20,27,29,30
5,6,7,10,11,12,13,15
16,17
16,25,26
28

Σύμφωνα με τον Cimera (2006), η ζωή των ατόμων με αναπηρία διαφέρει σημαντικά από
την ζωή ενός μέσου ατόμου: Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 30%, διακόπτουν το σχολείο
πριν την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό παρακολουθεί
κάποιο πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, το 61% είναι άνεργοι και το 85% των
εργαζομένων δουλεύει με ωράριο μερικής απασχόλησης και δεν λαμβάνει οποιαδήποτε
ωφελήματα, ενώ και τα εισοδήματα τους είναι αρκετά μειωμένα. Τον ελεύθερο τους χρόνος,
φαίνεται να τον περνούν μοναχικά, με τα ποσοστά να αναφέρονται σε ένα 25% να απασχολείται
μια φορά μηνιαίος πηγαίνοντας σινεμά, δειπνώντας κάπου έξω ή συμμετέχοντας σε
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δραστηριότητες της κοινότητας. Όσον αφορά τη διαβίωση, μόνο το 15% των ατόμων με αναπηρία
ζουν μόνα τους, ενώ περισσότερα από τα μισά άτομα άνω των 50 ετών ζουν με τους βιολογικούς
γονείς τους ή συγγενείς.
Τα στοιχεία αυτά μόνο ανησυχία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σχετικά με την ποιότητα
της ζωής των ατόμων αυτών, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής, με το αντίκτυπο που αυτή έχει στην ποιότητα ζωής του ατόμου σε συνάρτηση
με τα πιο πάνω (Lightfoot & McCallion, 2015· Cimera, 2006).
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι McIntyre, Kraemer, Blacher και Simmerman (2004),
μεταξύ μητέρων, νεαρών ενηλίκων με βαριά νοητική υστέρηση ηλικίας 18-24 ετών, φαίνεται ότι,
σύμφωνα με τις ίδιες, η κατάσταση υγείας του παιδιού τους αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης του,
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής τους. Στην έρευνα, οι
μητέρες περιέγραφαν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο
αναψυχής τους, τις δραστηριότητες και τα χόμπι τους, ενώ ακολουθούσαν απαντήσεις οι οποίες
σχετίζονταν με την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών, την κοινωνικοποίηση και την γενική
ικανοποίηση και ευημερία του παιδιού τους, ενώ μόνο σε λίγες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στην
του επαγγελματική αποκατάσταση, στις επικοινωνιακές δεξιότητες του και στην υγεία.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν Simoes και Santos (2016c), γύρω από τα προσωπικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, η
οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου POS –Α, παρουσιάζεται μια σημαντική
συσχέτιση μεταξύ του βαθμού Νοητικής Αναπηρίας και ποιότητας ζωής, με τα άτομα που έχουν
ελαφρύτερη Νοητική Αναπηρία να έχουν σαφώς καλύτερη ποιότητα ζωής από τα άτομα με
βαρύτερης μορφής Νοητική Αναπηρία. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, οι
συνθήκες διαβίωσης όσο και οι καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων έχουν σημαντική
συσχέτιση με την ποιότητα ζωής των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.
Όπως προκύπτει από την έρευνα της Karr (2011), μεταξύ 58 ενηλίκων με Ν.Α, η
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, τόσο σε ότι αφορά τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αναπηρία. Ο
αυτοπροσδιορισμός, η εργασία και οι δεξιότητες υπεράσπισης του ατόμου αποτελούν
σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες για την ποιότητα ζωής των ατόμων.
Oι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία, έχουν αποτελέσει σημείο
προβληματισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως μετά την κίνηση αποιδρυματοποίηση η
οποία ξεκίνησε κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική
ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι Chowdhury και Benson (2011), παρατηρείται μια θετική
αλλαγή σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής των ατόμων που έβγαιναν από τα ιδρύματα και
μεταφέρονταν σε σπίτια στην κοινότητα. Οι δεύτεροι, είχαν περισσότερες ευκαιρίες επιλογής,
μεγαλύτερη συμμετοχή σε ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής, αυξημένη αλληλεπίδραση με τους
άλλους κάτοικους και το προσωπικό, αυξημένη συμμετοχή σε εξόδους, ενίσχυση της υλικής
ευημερίας και αυξημένα επίπεδα αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με τους Kostikj- Ivanonikj και Chichevska- Jovanova (2016), η ποιότητα ζωής
του κάθε ατόμου εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα του να ελέγχει την καθημερινότητα
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του, έχοντας την ελευθερία να παίρνει μόνος του αποφάσεις μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές που
υπάρχουν, έχοντας δηλαδή την δυνατότητα για να αναπτύξουν δεξιότητες επιλογής.
Έμφαση, θα πρέπει να δίνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία δεν αφορά μόνο
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά οποιονδήποτε ενήλικα, ανεξάρτητα από το
κοινωνικοοικονομικό ή μορφωτικό του επίπεδο και μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε όλους τους
τομείς της ζωής του ατόμου, κάνοντας το πιο ενεργό στην κοινότητα, διευρύνοντας τους ορίζοντες
του και βοηθώντας το να γίνει καλύτερος γονιός (ΟΕD, 2014). Παράλληλα, αυξάνει τα ποσοστά
ικανοποίησης και υγείας (OED, 2014).
Σήμερα, στην Ευρώπη, οι παράγοντες που αφορούν την εκπαίδευση και οι οποίοι είναι
συνυφασμένοι με την ποιότητα ζωής είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, ο αριθμός των
ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο, οι ανεπτυγμένες δεξιότητες του πληθυσμού και η
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση (Eurostat, 2013) .
Ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία, η εκπαίδευση κατά την ενήλικη ζωή αποτελεί
σημαντική πτυχή της μετάβασης των νεαρών ενηλίκων με Ν.Α. στην ενήλικη ζωή τους (Μirfin –
Veitch 2003), μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την εν λόγο πληθυσμιακή ομάδα., αφού
χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές, με τον ενήλικα και την οικογένεια του να καλούνται να
πάρουν αποφάσεις σχετικά με την πορεία της ζωής του εκάστοτε ατόμου, εντοπίζοντας τις
διαθέσιμες υπηρεσίες και ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες γι ‘αυτό (ο.π.).
Ως εκπαίδευση ενηλίκων, σε ότι αφορά τα άτομα με Ν.Α. ορίζεται η εκπαίδευση που
λαμβάνουν τα άτομα μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για κάποια συγκεκριμένη εργασία, ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα
συμβάλει στην περεταίρω αυτονομία (Μirfin – Veitch 2003).
H εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, με βάση της εξατομικευμένες του ανάγκες και
δυνατότητες, καθιστώντας το όσο το δυνατό πιο αυτόνομο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας
του (οικογένεια, επάγγελμα, κοινωνική συμμετοχή, συμμετοχή σε πολιτισμικά δρώμενα),
αποσκοπώντας έτσι στην κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής του (Σούλης –
Σπυρίδων, Φωτιάδου, Χριστοδούλου, 2014). Το εκπαιδευτικό πλαίσιο πρέπει να βασίζεται κατά
κύριο λόγο στην εξατομικευμένη διδασκαλία, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των
εκπαιδευόμενων (Παπασταμάτης, 2010).Μια σύγχρονη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους
Butler, Sheppard-Jones, Whaley, Harrison, και Osness (2016), η φοίτηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μπορεί να επιδράσει θετικά σε αρκετές διαστάσεις που έχουν συσχετιστεί με την
ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία: την μειωμένη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, την
υγεία, την άσκηση, την ευκαιρία για παροχή βοήθειας σε τρίτους και την εμπλοκή σε εθελοντική
εργασία, ενώ σχετίζεται άμεσα και με την εξεύρεση μιας ανταγωνιστικής εργασίας. Ωστόσο, η
κοινωνικοποίηση φαίνεται να μην επηρεάζεται από την φοίτηση του ατόμου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Αφού ακόμα και σε ένα κλίμα πλήρους συμπερίληψης, χωρίς αποκλεισμούς αληθινή
κοινωνική ένταξη δεν μπορεί να λάβει χώρα.
Τα πιο πάνω δεδομένα, σε συνάρτηση με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της Ν.Α όπως
αυτή αποδίδεται στα εγχειρίδια του ΑΑΜR (1992), όπου ως Ν.Α εκφράζεται ως η αλληλεπίδραση
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του ατόμου και του περιβάλλοντας του, αν δηλαδή το επίπεδο των ικανοτήτων του ατόμου δεν
του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Thompson, McGrew &
Bruininks, 2002), φέρνουν στην επιφάνεια τη συσχέτιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία με περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν την οικοσυστημική
προσέγγιση αλλά και με τα συστήματα υποστήριξης, γεγονός το οποίο θεμελιώνετε ερευνητικά
με στην έρευνα των Claes, Hove, Vandevelde, Loon και Schalock (2012).

1.3 Συστήματα υποστήριξης, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και ποιότητα ζωής
των ατόμων με Νοητική αναπηρία
Tα συστήματα υποστήριξης, αποτελούν προσωποκεντρικές πρακτικές που αποσκοπούν
στην προσωπική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, την κοινωνική ένταξη, την αυτοδιάθεση και
την ενδυνάμωση, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των προσωπικών αποτελεσμάτων τα
οποία σχετίζονται με την ποιότητα ζωής (Schalock et al. 2008).
Επίσης, όπως προκύπτει από τη θεωρία της οικοσυστημικής προσέγγισης, γύρω από τα
άτομα με αναπηρία, υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στα συστήματα υποστήριξης και
την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία (Shogren & Wehmeyer, 2015).
Όπως τα προσωπικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, και η κουλτούρα, συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής του ατόμου (Claes, Van Hove, Van Loon,
Vandevelde & Schalock, 2009), έτσι και τα συστήματα υποστήριξης, αποτελούν σημαντικό
παράγοντα για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλες
συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής αυτής της πληθυσμιακής ομάδας (Claes et al,. 2012).
Η ποιότητα ζωής ενισχύεται όταν παρέχονται τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης, τα
οποία αποσκοπούν στην διευκόλυνση του ατόμου να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του και
να δρα λειτουργικά σε αυτό, Η θεωρία αυτή στηρίζεται στη θεωρία της οικοσυστημικής
προσέγγισης σύμφωνα με την οποία οι συμπεριφορές ενός ατόμου πηγάζουν από την
αλληλεπίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών μεταβλητών όπου το
άτομο ζει και αναπτύσσεται, ενώ και σημαντική είναι και η συμβολή του ευρύτερου πλαισίου
μέσα στο οποίο βρίσκεται το άτομο, καθώς και το περιβάλλον του, δημιουργώντας έτσι το
μικροσύστημα, το μεσοσύστημα και το μακροσύστημα (Bronfenbrenner, 1979).
Παράλληλα, η ποιότητα ζωής, επηρεάζει την ανάπτυξη προγραμμάτων και την παροχή
υπηρεσιών (Schalock & Verdugo, 2002), δημιουργώντας μια σχέση δούνε και λαβείν ανάμεσα
στην ποιότητα ζωής, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα συστήματα υποστήριξης. Η
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών υποστήριξης.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ποιότητα ζωής αφορά μια πολυδιάστατη έννοια, οι
διαστάσεις της οποίας συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία του ατόμου, εντοπίζονται σε όλες
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της πτυχές της οικοσυστημικής προσέγγισης (Gerber et al., 2008· Schalock, 2004), ενώ και η
ποιότητα ζωής επηρεάζει την οικοσυστημικής προσέγγιση - άτομα οργανισμούς και συστήματα
(Schalock & Verdugo, 2002).
To μικροσύστημα, που αφορά το ίδιο το άτομο και την οικογένεια του: Πρόκειται για έναν
υποκειμενικό παράγοντα που αφορά την προσωπική εκτίμηση του κάθε ατόμου σχετικά με την
ποιότητα ζωής του. (Schalock &Verdugo, 2002).
Το μεσοσύστημα, που αφορά τις υπηρεσίες και οργανισμούς που επηρεάζουν το άτομο:
Πρόκειται για μια πιο αντικειμενική αξιολόγηση κατά την οποία αξιολογείται η ποιότητα ζωής
του κάθε ατόμου λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα πληροφοριών οι οποίες αφορούν την
λειτουργικότητα του ατόμου μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον διαβίωσης του (ο.π.).
Το μακροσύστημα που αφορά την ευρύτερη κοινωνία και κουλτούρα, η οποία έμμεσα
επηρεάζει το άτομο. Πρόκειται κυρίως για τα ποσοστά απασχόλησης, αλφαβητισμού,
θνησιμότητας και το προσδόκιμο ζωής στην εκάστοτε κοινωνία (ο.π.)
Τα τρία συστήματα επηρεάζουν την ανάπτυξη των αρχών, των αξιών και των
συμπεριφορών του κάθε ατόμου, με τις περισσότερες έρευνες να εστιάζουν στο μικροσύστημα
(Gerber et al. 2008). Πρόκειται για μια ευρεία έννοια, η οποία σύμφωνα με τους Schalock, Keith,
Verdugo, Gomez (2010) είναι πολυδιάστατη και απαρτίζεται από προσωπικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι ίδιοι για όλα τα άτομα, ωστόσο, η αξία και η
σημαντικότητα των παραγόντων αυτών έχουν μια εξατομικευμένη μορφή σε ότι αφορά τη
διαβάθμιση τους.
Για την πλήρη εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης, σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής των
ατόμων με αναπηρία, απαιτείται κοινωνική δράση, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
τροποποιήσεις και προσαρμογές στο κοινωνικό περιβάλλον, και να διασφαλιστεί κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή αυτής της πληθυσμιακής ομάδας σε
όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της κοινωνικής και της πολιτιστικής ζωής του τόπου (Σούλης,
Φωτιάδου & Χριστοδούλου, 2014)
Ενισχύοντας την πρόταση των Schalock και Verdugo (2012), οι Schippers, Zuna και
Brown (2015) εξέτασαν την εφαρμογή της έννοιας της ποιότητας ζωής στα τρία συστήματα. Στο
μικροσύστημα, αξιολόγησαν την ποιότητα ζωής ατόμων με Ν.Α και των οικογενειών τους, στο
μεσοσύστημα, αξιολογήσαν τις υπηρεσίες και τα συστήματα υποστήριξης σε σχέση με τα
αποτελέσματα της ποιότητας ζωής στην ίδια πληθυσμιακή ομάδα, ενώ στο μακροσύστημα
εξέτασαν τις κοινωνικές αξίες και στάσεις, τους νόμους και τις πολιτικές που ακολουθούνται σε
συνάρτηση με την ποιότητα ζωής των ατόμων με Ν.Α και των οικογενειών τους. Όπως προέκυψε
από την έρευνα τους, τα τρία συστήματα είναι αλληλένδετα σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής,
αφού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία απαιτείται η εφαρμογή
συστημάτων υποστήριξης και στα τρία συστήματα.
Σύμφωνα με τους Schalock και συνεργάτες (2010), τα συστήματα υποστήριξης αποτελούν
την προγραμματισμένη και ολοκληρωμένη χρήση εξατομικευμένων στρατηγικών υποστήριξης
που περιλαμβάνουν τις πολλαπλές πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης σε πολλαπλές ρυθμίσεις του
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περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην αντιστοιχία ανάμεσα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και
τις ικανότητες του ατόμου, ενισχύοντας έτσι της εμπειρίες και τη λειτουργικότητα του (Shogren,
Wehmeyer & Lane, 2016· Thompson et al., 2009).
Bασικό συστατικό για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος υποστήριξης,
αποτελεί η αξιολόγηση της υποστήριξης που χρειάζεται το άτομο, η οποία, όπως προέκυψε από
την έρευνα των Lombardi, Croce, Claes, Vandevelde και Schalock (2016) είναι προγνωστικός
παράγοντας για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Επίσης, τα παρεχόμενα συστήματα υποστήριξης, πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα
πλαίσια της οικοσυστημικής προσέγγισης (μικροσύστημα, μεσοσύστημα, μακροσύστημα),
συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας, του σχολείου, της γειτονιάς, της κοινότητας και του
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας πρότυπα, προσδοκίες και πολιτικές που
επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την ανθρώπινη λειτουργικότητα (Shogren, Wehmeyer & Lane,
2016). Μια τέτοια πρακτική, μπορεί να οδηγήσει σε πιο παραγωγικά αποτελέσματα, τόσο για τα
άτομα όσο και για την οικογένεια τους (Heumen & Schippers, 2016· Shippers, Zuna & Brown,
2015).
Σε ότι αφορά το μικροσύστημα, οι ανάγκες υποστήριξης του κάθε ατόμου διαφέρουν τόσο
ποσοτικά, όσο και ποιοτικά (Thompson et al. 2009) . Οι φιλοδοξίες, οι προτιμήσεις, τα δυνατά
σημεία, και οι εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου αποτελούν το υπόβαθρο για τη
δημιουργία ενός συστήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις επιλογές
του, επιτρέποντας του να πραγματοποιήσει τους προσωπικούς του στόχους (Maes, 2003).
Ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου συστήματος υποστήριξης προϋποθέτει την
διασφάλιση της προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι Thomson et al. (2009)
προτείνουν μια διαδοχική διαδικασία πέντε βημάτων για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου
Σ.Υ: α. Να εντοπιστεί ο επιθυμητός τρόπος ζωής του ατόμου και των στόχων του β. Να
Προσδιοριστούν τα απαιτούμενα συστήματα υποστήριξης ανάλογα με το περιβάλλον και της
δραστηριότητες του ατόμου. γ. Να αναπτυχθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης, δ.
Να γίνει παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ε. Να αξιολογηθούν τα παρεχόμενα προγράμματα
υποστήριξης.
Η ανάγκη για παροχή υποστήριξης, προκύπτει απο την πρώτη στιγμή που ένα παιδί θα
διαγνωστεί με οποιοδήποτε είδος αναπηρίας, ανάλογα με τις εξατομικευμένες του ανάγκες.
Αρωγός κατά την παροχή των πρώτων αναγκών υποστήριξης είναι οι γονείς, καθώς και οι
ευρύτερη οικογένεια, ενώ η στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να συμβάλει στην
παροχή των κατάλληλων συστημάτων υποστήριξης (Heumen & Schippers, 2016).
Η εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας ζωής, δίνει μια νέα οπτική γύρω από τα άτομα
με νοητική αναπηρία, εστιάζοντας σε αλλαγές σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο με σκοπό
να ενισχύσει της ευζωία της πληθυσμιακής αυτής ομάδας και να ενισχύσει την κοινωνική
ενσωμάτωσή τους, (Brown, Schalock & Brown, 2009· Schalock et al., 2002· Felce et al., 2000).
Η εφαρμογή της ποιότητας ζωής στοχεύει (α). στην ενίσχυση της ευζωίας, (β). στη
συνεργασία με σκοπό την αλλαγή σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και (γ). στην παροχή στοιχείων
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σχετικά με την επίτευξη των 2 πιο πάνω στόχων. (Felce Mattica, Shalock,2000) και επιβάλλεται
να στηρίζεται στην οριοθέτηση και αξιολόγηση του όρου, καθώς και στην παραδοχή των
παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτήν (ο.π):
Oι παράγοντες αυτοί αφορούν (α) μια γενική εικόνα γύρω από τις δυνατότητες της ζωής
των ατόμων με ΝΑ, (β) ένα σκεπτικό που να εστιάζει στο άτομο με νοητική αναπηρία, τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την δυνατότητα
υλοποίησης παρεμβάσεων σε εξατομικευμένο ή/και συλλογικό επίπεδο, (γ) τις τρέχουσες
εξελίξεις και προσπάθειες που γίνονται στον χώρο της ΝΑ, με έμφαση στην κοινωνική
ενσωμάτωση, την ισότητα και τη στήριξη μέσα στην κοινότητα. (δ) την ποιοτική επανάσταση και
την έμφαση που αυτή δίνει στην διαχείριση της ποιότητας και στα εξατομικευμένα αποτελέσματα
που παρουσιάζει για το κάθε άτομο και (ε) τη γενική παραδοχή ότι τα άτομα με ΝΑ μπορούν να
είναι πιο ανεξάρτητα, παραγωγικά, κοινωνικά ενσωματωμένα, και ικανοποιημένα όταν η
εκπαίδευση και η υπηρεσίες στέγασης και συστημάτων υποστήριξης εστιάζουν σε πολιτικές και
διαδικασίες προσανατολισμένες στην ποιότητα ζωής (Felce et al. 2000).
Σύμφωνα με τους Schalock και συν. (2002), η εφαρμογή της ποιότητας ζωής, μπορεί να
ενισχύσει την ευζωία του κάθε ατόμου, ωστόσο πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψην την
κουλτούρα και τα εθνικά χαρακτηριστικά κάθε λαού. Τα προγράμματα που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της ποιότητας ζωής πρέπει να στοχεύουν σε συλλογικά αποτελέσματα (προσωπικό,
κοινοτικό και εθνικό επίπεδο), εστιάζοντας στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του
ατόμου και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, μπορεί να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στη συλλογή
στοιχείων και παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής καθώς και των
επιπτώσεων που προκύπτουν από την εκάστοτε στοχοθεσία για ενίσχυση και μεγιστοποίηση των
θετικών αποτελεσμάτων (Schalock, 2002).
Οι Schalock και συν (2008) παρουσιάζουν σε άρθρο τους, τέσσερεις βασικές εφαρμογές
που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό για την εφαρμογή της ποιότητας ζωής των ατόμων με
νοητική αναπηρία:
(α) Συστήματα υποστήριξης: Σε όλες της πτυχές της οικοσυστημικής προσέγγισης,
(β) Κριτήρια
αποτελεσμάτων,

Αξιολόγησης

τα

οποία

αποσκοπούν

στην

επιτυχία

ποιοτικών

(γ) Πρόβλεψη αποτελεσμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για σκοπούς υποβολής
εκθέσεων όσο και για βελτιώσεις των υπαρχόντων προγραμμάτων. Αρκετές ερευνητικές μελέτες
έχουν εντοπίσει τα τελευταία χρόνια παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόβλεψη των
εκτιμώμενων αποτελεσμάτων για άτομα με ΝΑ.
(δ) Στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας: Αφορούν στην ικανότητα ενός οργανισμού ή
συστήματος για βελτίωση της απόδοσης μέσω συστημικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
και πληροφοριών και εφαρμογής στρατηγικών δράσης.
Όπως προκύπτει, η επιτυχής εφαρμογή της ποιότητας ζωής, βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση τόσο με την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής όσο και με την οικοσυστημική
προσέγγιση και τα συστήματα υποστήριξης. Για την υλοποίηση της απαιτείται παρέμβαση και στα
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τρία επίπεδα, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια συλλογική αλλαγή. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί
η αξιολόγηση, η οποία μπορεί να
επιφέρει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών υποστήριξης (Schalock & Verdugo,
2002), καθώς και την επιτυχή εφαρμογής της ποιότητας ζωής.

1.4

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία, που βασίζεται
σε πολιτισμικά ευαίσθητους δείκτες και στοχεύει στην κατανόηση του ατόμου ως ολότητα
(Schalock et al., 2010).
Η ποιότητα ζωής πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ίδια κριτήρια για όλα τα άτομα,
ανεξάρτητα από τα προσωπικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηρίστηκα που υπάρχουν σε κάθε
περίπτωση και κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της έννοιας της ποιότητας ζωής αλλά και
της ευζωίας που βιώνει το κάθε άτομο σε προσωπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα, δίνει σημαντικά
στοιχεία, σχετικά με την ποιότητα ζωής του συμμετέχοντα με βάση συνάρτηση με το περιβάλλον
όπου ζει και της γενικότερης ποιότητας ζωής, όπως την κατανοεί ο ευρύτερος πληθυσμός
(Verdugo, Schalock, Keith & Sancliffe, 2005).
Όπως αναφέρει ο Μittler (2015), μέσα από την αξιολόγηση των δεικτών που απαρτίζουν
την ποιότητα ζωής, μπορούμε να αποσπάσουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αφού όπως έχει προαναφερθεί δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να
αποσκοπεί στην αξιολόγηση της εφαρμογής της σύμβασης στις διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με τους Verdugo, και συν (2005), η ποιότητα ζωής των ατόμων με ΝΑ
χαρακτηρίζεται απο: (1) την πολυδιάστατη φύση που χαρακτηρίζει τους δείκτες και τις
διαστάσεις, (2) την χρήση του μεθοδολογικού πλουραλισμού που αφορά την αξιολόγηση
αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων, (3) την χρήση ποικίλων ερευνητικών
στρατηγικών ούτως ώστε να αξιολογούνται τόσο τα προσωπικά χαρακτηριστικά όσο και τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, (4) την ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης
(μικροσύστημα, μεσοσύστημα, μικροσύστημα, (5) την αυξανόμενη συμμετοχή των ατόμων με
νοητική αναπηρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας και της αξιολόγησης της
ποιότητας ζωής.
Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες, η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής αποτελεί ένα
δύσκολο εγχείρημα (McIntyre et al. 2004· McVilly, Burton- Smith, Davidson, 2000), ειδικά όταν
το άτομο δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες και επιθυμίες, ή να εκφράσει
την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια του σχετικά με τις αντικειμενικές συνθήκες ζωής (McIntyre et al.
2004).
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Παλαιότερα, η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΝΑ, πραγματοποιείτο από
οικεία πρόσωπα ή βάση κοινωνικών δεικτών (υγεία, κοινωνική πρόνοια, φιλίες, βιοτικό επίπεδο,
εκπαίδευση, δημόσια ασφάλεια, στέγαση, γείτονες, ελεύθερος χρόνος), ωστόσο, σήμερα
κυριαρχεί η άποψη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν, και πρέπει να συμμετέχουν τα
ίδια στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους εκτός σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται
δυσκολίες (Verdugo, και συν., 2005· Cummins 1997).
Το κυρίαρχο πρόβλημα που εντοπίζεται κατά την αξιολόγηση αυτής της πληθυσμιακής
ομάδας, έγκειται στα αξιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τα οποία πρέπει να
ανταποκρίνονται στις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του κάθε συμμετέχοντα, ούτως
ώστε να τον καθιστά ικανό να απαντήσει ο ίδιος, με ειλικρίνεια και σιγουριά σε ότι αφορά τον
εαυτό του (Gerber et al. 2008).
Σε αρκετές περιπτώσεις, η νοητική αναπηρία είναι πιθανό να περιορίσει την ικανότητα του
ατόμου για αξιολόγηση όλων των πτυχών της ποιότητας ζωής και της ποιότητας των υπηρεσιών
που τους παρέχονται (McVilly, Burton- Smith, Davidson, 2000), ή είναι πιθανό να αδυνατούν να
συμμετέχουν σε έρευνες εξαιτίας των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται η συμμετοχή τρίτων για των αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των
ατόμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή
εξουσιοδοτημένων ατόμων, τα οποία γνωρίζουν καλά το άτομα και είναι συνήθως μέλη της
οικογένειας ή του προσωπικού υποστήριξης στο χώρο όπου απασχολείται το άτομο.
Η πρακτική αυτή, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, ωστόσο τα αποτελέσματα ενδεχομένως να μην είναι ενδεικτικά αφού σε
έρευνες γύρω από το θέμα παρατηρείται μια μεγάλη διακύμανση, με ένα ποσοστό ερευνών να
υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα σχετίζονται με την άποψη των ατόμων με Ν.Α, και ένα άλλο
ποσοστό να αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών (Stancliffe, 1999).
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα των Simoes και Santos (2016b) οι
απαντήσεις των ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία που συμμετείχαν σε έρευνα σχετική με την
ποιότητα ζωής, παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις σε σύγκριση με τις απαντήσεις που έδωσαν
εκ μέρους τους, μέλη της οικογένειας ή του προσωπικού, παρουσιάζοντας ένα υψηλότερο δείκτη
ποιότητας ζωής απ’ αυτόν που παρουσίαζαν οι απαντήσεις των εξουσιοδοτημένων ατόμων
(Simoes & Santos, 2016· Βalboni, Cocsarelli, Giunti, & Schalock, 2013). Διαφορές εντοπίστηκαν
επίσης, και στην συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων που δίνονταν μεταξύ των εξουσιοδοτημένων
ατόμων από την οικογένεια και από το προσωπικό, χωρίς όμως να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα
στις έρευνες σχετικά με τους συμμετέχοντες που παρέχουν τις πιο αξιόπιστες απαντήσεις, ενώ
διαφορές φαίνεται να προκύπτουν και μεταξύ των διαφορετικών κουλτουρών (Simões & Santos,
2016· Schmidt el al., 2010).
Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, η
προσαρμογή του περιεχομένου και του τύπου της συνέντευξης βάση των εξατομικευμένων
προτιμήσεων του κάθε ατόμου, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο διάλογο. Για το λόγο
αυτό προτείνεται όπως ο συνεντευκτής αφιερώνει χρόνο να να γνωριστεί με τoν
συνεντευξιαζόμενο και να δημιουργήσει ένα οικείο κλίμα, σχηματίζοντας παράλληλα μια
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ενδεικτική εικόνα για τις προσαρμογές που ενδεχομένως να απαιτούνται κατά τη συνέντευξη
(Hollomotz, 2017).
Το εργαλείο POS, τo oποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα εστιάζοντας στο
εργαλείο αυτοαναφοράς, παρέχει τη δυνατότητα και για αξιολόγηση μέσω οικείων προσώπων,
μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ερευνητικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής
των ατόμων με αναπηρία με τη συμμετοχή οικείων σε αυτά άτομα, παρουσιάζοντας αξιοπιστία σε
ότι αφορά τα αποτελέσματα (Van Loon, Claes, Hove & Schalock, 2010). Σημαντική κρίνεται ως
τόσο η παρατήρηση ότι το εργαλείο αναφοράς από τρίτους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
στις περιπτώσεις που τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν, αφού
είναι πιθανό οι απαντήσεις να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην εικόνα που έχει το άτομο με
νοητική αναπηρία για την ποιότητα ζωής του (Carbó-Carretéa,, Guàrdia-Olmos & Ginéa 2015·
Claes et al., 2012).
Η συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με Ν.Α σε έρευνες γύρω από την ποιότητα ζωής
μπορούν να επιφέρουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποβιβάζεται η
αξία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις όπου μια
πληθυσμιακή ομάδα είναι δύσκολο να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους έρευνα μπορεί να παρέχει
σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής των ατόμων (Stancliffe, 1999).
Οι Prosser και Bromley (2012) στηρίζουν ότι η συνέντευξη από τα ίδια τα άτομα μπορεί
να αποδώσει μια πιο αξιόπιστη εικόνα, αναφέροντας ότι μέσα από τα εργαλεία αυτοαναφοράς,
(α) οι συμμετέχοντες είναι πιθανότερο να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται πιο άμεσα, (β)
οι επαγγελματίες υγείας που πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις μπορούν να εφαρμόσουν
αποτελεσματικότερα τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, (γ) οι ανάγκες των συνεντευξιαζόμενων
ικανοποιούνται με περισσότερη επιτυχία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να
εκφράσουν οι ίδιοι τις επιθυμίες τους σχετικά με το πώς θέλουν να ζήσουν (δ) Αυξάνεται η
ικανοποίηση των συνεντευξιαζόμενων
Η εφαρμογή του αξιολογικού εργαλείου POS χαρακτηρίζεται από οχτώ κατευθυντήριες
γραμμές που αποσκοπούν στην εξαγωγή όσο το δυνατό πιο αξιόπιστων στοιχείων (Van Loon et
al. 2015): (α) Οι συνεντεύξεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα άνετο για τον
συνεντευξιαζόμενο χώρου όπου διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Η
συνέντευξη θα πρέπει να ξεκινά αφού πρώτα ο συνεντευκτής περάσει χρόνο με τον
συνεντευξιαζόμενο για να γνωριστούν. Σε αυτό το διάστημα μπορούν τα συζητηθούν θέματα που
εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του συμμετέχοντα. (β) Η ερωτήσεις δεν πρέπει να γίνονται με μια
συγκεκριμένη σειρά. Οι δείκτες που είναι πιο ευχάριστοι για το άτομα θα πρέπει να
ολοκληρώνονται πρώτα. (γ) Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, παρόν μπορεί να είναι άλλο ένα
άτομο, οικείο προς τον συνεντευξιαζόμενο, με σκοπό να κάνει διευκρινήσεις όπου χρειάζεται. Οι
διευκρινήσεις, θα πρέπει να έχουν μορφή παραδείγματος ή να επικεντρώνονται καθαρά στη
διευκρίνιση χωρίς όμως να απαντούν κατευθύνουν την απάντηση που θα δώσει ο
συνεντευξιαζόμενος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο συνεντευκτής πρέπει να έχει άμεση
οπτική επαφή με το άτομο και να επικεντρώνεται σε αυτό. (δ) Ο συνεντευκτής πρέπει να
καταστήσει σαφές στον συνεντευξιαζόμενο τη σημασία και το σκοπό της διαδικασίας, τονίζοντας
ότι δεν πρόκειται για διαγώνισμα και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. (ε)Εάν μια
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ερώτηση δυσκολεύει τον συνεντευξιαζόμενο, ή δεν είναι σε θέλει να δώσει κάποια απάντηση, η
προτεινόμενη διαδικασία είναι ο συνεντευκτής να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση και να
επιστρέψει σε αυτήν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. (ζ) Ο συνεντευκτής δεν θα πρέπει
να διστάζει να επιβεβαιώσει μια απάντηση, κάνοντας πρόσθετες/ διευκρινιστικές ερωτήσεις,
ιδιαίτερα όταν δεν είναι βέβαιος κατά πόσο η απάντηση ήταν αξιόπιστη. Σε περίπτωση που ακόμα
και μετά τις διευκρινιστικές ερωτήσεις υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα της απάντησης,
προτείνεται όπως επιλεγεί η χαμηλότερη βαθμολογία. (ζ) Σε περίπτωση που ο συνεντευξιαζόμενος
νιώσει πιεσμένος από τη διαδικασία ή ζητήσει να αποχωρήσει, η ενδεδειγμένη πρακτική είναι να
το δοθεί χρόνος χαλάρωσης και να επανέλθει αργότερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. (η).
Θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για χρήση μιας απλής και καταληπτής γλώσσας.
Είναι σημαντικό σε τακτά διαστήματα να ελέγχεται κατά πόσο ο συνεντευξιαζόμενος κατανοεί τα
λεγόμενά του συνεντευκτή.
Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο εφαρμογής της στην υπό αξιολόγηση πληθυσμιακή ομάδα, καθώς και με τις
τροποποιήσεις και παροχές που χρειάζονται για να ενισχυθεί.

1.5

Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ενηλίκων ατόμων
με Νοητική Αναπηρία και διαμένουν στην Κύπρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του
ερευνητικού εργαλείου POS-A και σε αυτήν συμμετείχαν 34 ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με
Νοητική Αναπηρία και υποστηρίζονται σε 3 κέντρα ημέρας, ένα κέντρο δημιουργικής
απασχόλησης και μια ποδοσφαιρική ομάδα ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Η έρευνα έλαβε χώρα
στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.
Η κλίμακα POS – A χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελληνική γλώσσα. Μέσα από
την έρευνα αναμένεται να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με Νοητική Αναπηρία καθώς
και οι διαστάσεις και οι δείκτες που την διέπουν. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με
εξατομικευμένες συναντήσεις που έγιναν σε οικείους προς τα άτομα χώρους και συμπληρώνοντας
το έντυπο αυτοαναφοράς του POS-Α.
Ως εκ τούτου προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ποιο είναι το επίπεδο ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο
σύμφωνα με την κλίμακα POS-A;
2. Σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστη η χρήση της κλίμακας POS-A στην ελληνική γλώσσα;
3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεικτών της κλίμακας POS-A;
4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΝΑ ως προς το
φύλο και την ηλικία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Ερευνητικός Σχεδιασμός
Η έρευνα διεξάχθηκε με τη χρήση ποσοτικής μεθόδου και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση
του ερωτηματολογίου Personal Outcomes Scale – Adults. Το ερευνητικό εργαλείο συμπληρώθηκε
κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τους συμμετέχοντες, και αφορά ερωτήσεις κλειστού τύπου,
γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για μια μεγάλη μερίδα ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Τα
ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από τη συνέντευξη δεν αναλύονται στην παρούσα εργασία.

1.2 Συμμετέχοντες
Συνολικά 38 ενήλικες με Νοητική αναπηρία συμμετείχαν στην έρευνα, εκ των οποίων οι
34 ολοκλήρωσαν τη συνέντευξη και οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν όπως παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο 3 για την έκβαση της έρευνας.
Τριάντα- πέντε από τους συμμετέχοντες, απασχολούνται σε δομές για ενήλικες με
Νοητική Αναπηρία – κέντρα ημέρας και δομές δημιουργικές απασχόλησης, απ’ όπου
ενημερώθηκαν για την έρευνα, ενώ τρείς συμμετέχοντες ενημερώθηκαν μέσω γνωστών τους ή/και
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου αναρτήθηκε σχετική ενημέρωση. Δύο απο τα άτομα που
δεν ολοκλήρωσαν την συνέντευξη, δεν συμμετείχαν σε οποιονδήποτε φορέα: Στη μια περίπτωση,
ο συμμετέχοντας αρνήθηκε τελικά να συμμετάσχει, ενώ σε δύο άλλες περιπτώσεις, η συνέντευξη
δεν ολοκληρώθηκε λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι συνεντευξιαζόμενοι στην
απάντηση των ερωτήσεων με αποτέλεσμα περισσότερο από το 50% να μην απαντηθεί από τους
ίδιους αλλά από οικεία τους πρόσωπα και τα αποτελέσματα να θεωρηθούν άκυρα για της ανάγκες
της παρούσας έρευνας . Αντίστοιχα, σε μια περίπτωση σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας, η
συνέντευξη δεν ολοκληρώθηκε αφού ο συνεντευξιαζόμενος δεν παρείχε αξιόπιστες απαντήσεις
(οι απαντήσεις του διαφοροποιούνταν συνεχώς) ενώ σε ανύποπτο χρόνο αποχώρισε από το χώρο
όπου λάμβανε χώρα η συνέντευξη χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και αρνήθηκε να επιστρέψει
αναφέροντας ότι κουράστηκε.
Αναλυτικότερα , από τους 34 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν την συνέντευξη, οι 20
ήταν άντρες (58,8%), και 14 γυναίκες (41,2%), ηλικίας 23 – 70 ετών, με μέση ηλικία τα 37 χρόνια
(Τ.Α.=13.7). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών (ν=16).
Πρόκειται για άτομα με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες (λόγου, κίνησης, όρασης
κ.α). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι κατοικούσαν σε σπίτι με τους γονείς
τους ή με οικιακή βοηθό (94.11%). Σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ότι ο συνεντευξιαζόμενος
κατοικούσε μόνος του σε οικία δίπλα από την οικία συγγενικού προσώπου το οποίο είχε την πλήρη
κηδεμονία και επίβλεψη του, ενώ σε μια άλλη περίπτωση ότι κατοικούσε σε οίκο ευγηρίας.
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Πίνακας 3: Φύλο
Ν(%)
Φύλο
Άντρες
Γυναίκες

20 (58,8)
14(41,2)

Πινακας 4: Ηλικία

Ηλικία

Τυπική
Απόκλιση
13,7

Μέσος Όρος
37

Ελάχιστο
23

Μέγιστο
70

1.3 Διαδικασία
Για την εύρεση συμμετεχόντων, πολύτιμη ήταν η βοήθεια και καθοδήγηση που παρείχε η
«Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων ατόμων», σχετικά με της δομές απασχόλησης
ενηλίκων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο. Αφού εντοπίστηκαν όλοι οι εγγεγραμμένοι φορείς
απασχόλησης ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία, στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και
ταχυδρομικώς, όπου δεν υπήρχε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικό ενημερωτικό έγγραφο,
καλώντας τους να συμμετάσχουν οι υποστηριζόμενοι τους σε αυτή.
Είκοσι συνολικά φορείς ενημερώθηκαν σχετικά με την έρευνα, εκ των οποίων πέντε
συμμετείχαν τελικά σε αυτήν: τρία κέντρα ημερήσιας φροντίδας – δύο στη Λευκωσία και ένα στη
Λεμεσό, ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης και μια ποδοσφαιρική ομάδα προετοιμασίας των
συμμετεχόντων για τα Special Olympics. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποδοσφαιρική ομάδα δεν είχε
ενημερωθεί γραπτώς για την πραγματοποίηση της έρευνας, ωστόσο ο προπονητής της ήρθε σε
επαφή με την υποφαινόμενη στο άκουσμα της διεξαγωγής της, ζητώντας ο ίδιος να συμμετέχουν
τα μέλη της ομάδας του σε αυτήν. Παρομοίως, τρία άτομα που δεν στηρίζονται σε κανένα φορέα,
ενημερώθηκαν για την έρευνα μέσο των μεσών κοινωνικής δικτύωσης και εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους.
Οι συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου
2017 από την υποφαινόμενη. Λάμβαναν χώρο στα κέντρα όπου απασχολούνται τα άτομα, ή σε
χώρο δικής τους επιλογής, με σκοπό να είναι οικείος προς τους ίδιους. Στις πλείστες περιπτώσεις,
ένα οικείο άτομο βρισκόταν στο χώρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τόσο για να δημιουργηθεί
ένα πιο οικείο περιβάλλον για το συνεντευξιαζόμενο, όσο και για να γίνονται διευκρινήσεις ή
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προσαρμογές των ερωτήσεων εάν και όπου κρινόταν απαραίτητο. Στις περιπτώσεις που δεν
παρίστατο στην συνέντευξη οποιοδήποτε οικείο στον συνεντευξιαζόμενο άτομο, σχετικές
διευκρινήσεις γίνονταν με το πέρας της συνέντευξης, με την παρουσία του συνεντευξιαζόμενου.
Oι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν λεκτική επικοινωνία, ή είχαν αναπτύξει οι
ίδιοι κάποιο τρόπο εναλλακτικής επικοινωνίας (88.23%), ούτως ώστε δεν χρειάστηκαν
οποιεσδήποτε προσαρμογές για την έκβαση της συνέντευξης. Σε όλους τους συμμετέχοντες, οι
ερωτήσεις παρουσιάζονταν οπτικοποιημένα μπροστά τους με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
(πρόγραμμα Power Point). Η κάθε ερώτηση παρουσιαζόταν μεμονωμένα, συνοδευόμενη από
σχετικές εικόνες ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κατανόηση της ερώτησης Σε δυο
περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες ζήτησαν να τους δίνετε χρόνος για να διαβάζουν τις ερωτήσεις
πριν απαντήσουν προφορικά σε αυτές. Οι εικόνες που τους παρουσιάζονταν φάνηκε να
λειτουργούν θετικά σε πολλές περιπτώσεις. ωστόσο σε 4 περιπτώσεις χρειάστηκε να
χρησιμοποιηθούν προσαρμογές βασισμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου ούτως ώστε να
ανταποκριθούν στη διαδικασία: Σε μία περίπτωση, οικείο προς το άτομο πρόσωπο, διετέλεσε
καθήκοντα διερμηνέα, λόγω μη καταληπτού λόγου, ενώ σε μια άλλη περίπτωση στο άτομο
παρουσιάστηκαν 3 πρόσωπα, ένα δυσαρεστημένο, ένα ικανοποιημένο και ένα χαρούμενο, από τα
οποία επέλεγε αυτό που ταίριαζε καλύτερα στην περίπτωση του, ανάλογα με την ερώτηση. Οι
δυσκολίες αφορούσαν επίσης δυσκολίες στο λόγο. Τέλος, σε μια περίπτωση χρειάστηκε να γίνουν
αρκετά διαλείμματα μέχρι της ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά τα οποίο ο συνεντευξιαζόμενος
μπορούσε να πάει για νερό ή να συζητήσει για κάποιο άλλο θέμα που τον ενδιέφερε για περίπου
5 λεπτά κάθε φορά.
Κατά την έναρξη της συζήτησης, οι συνεντευξιαζόμενοι ενημερώνονταν για το σκοπό της
έρευνας και γινόταν σαφές ότι οι ερωτήσεις δεν χαρακτηρίζονται από σωστές και λάθος
απαντήσεις, αλλά αφορούν την προσωπική ζωή του κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθως ανάλογα με
τον κάθε συμμετέχοντα ξεκινούσε η συνέντευξη ή πραγματοποιούνταν ερωτήσεις σχετικά με τα
ενδιαφέροντα του, την οικογένεια του κ.α. με σκοπό να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατό πιο οικεία
ατμόσφαιρα.
Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια από 30 μέχρι και 80 λεπτά. Σημαντικό παράγοντα σχετικά
με την διάρκεια της συνέντευξης αποτέλεσε ο βαθμός λεκτικής επικοινωνίας του ατόμου αλλά και
η πρόθεση του να αναλύσει τα λεγόμενα του δίνοντας παραδείγματα ή μιλώντας για την ζωή του
χωρίς ιδιαίτερες προτροπές. Στις περιπτώσεις που οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν
μονολεκτικές και χρειάζονταν διαρκώς προτροπές και διευκρινήσεις ή η λεκτική επικοινωνία ήταν
περιορισμένη και χρειάζονταν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας, η διάρκεια της συνέντευξης
ήταν εμφανώς περιορισμένη.
Τα δεδομένα που συλλέγονταν από τις συνεντεύξεις, καταχωρούνταν στην εφαρμογή
Qu!no (https://www.qino-tool.com/). Πρόκειται για εφαρμογή που διατίθεται στα Αγγλικά, τα
Γερμανικά και τα Ολλανδικά και αποσκοπεί στη συλλογή των στοιχείων που προκύπτουν από τις
συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται με το εργαλείο αξιολόγησης POS. Μέσα από την εφαρμογή
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κρατήσει αρχείο των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε και να
προσθέτει συνεντεύξεις που πραγματοποιεί με τα ίδια ή/και με άλλα άτομα, παρατηρώντας τις
αποκλίσεις που υπάρχουν συγκριτικά με τις συνεντεύξεις που έγιναν με το ίδιο άτομο σε
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διαφορετικές χρονικές περιόδους, ή μεταξύ ενός συγκεκριμένου ατόμου και των υπολοίπων
συμμετεχόντων στην έρευνα ή στον φορέα όπου το άτομο υποστηρίζεται, μέσα από πίνακες που
εμφανίζει η εφαρμογή. Το πρόγραμμα, δίνει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ
συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται για το ίδιο άτομο από το ίδιο και από οικεία του πρόσωπα
εμφανίζοντας γραφικές παραστάσεις. Τα δεδομένα που καταχωρούνται μπορούν να εξαχθούν σε
μορφή excel για περεταίρω ανάλυση τους. Η εφαρμογή διατίθεται επι πληρωμή, ωστόσο για τις
ανάγκες της παρούσας έρευνας παραχωρήθηκε από τους συγγραφείς του εργαλείου χωρίς
οποιαδήποτε χρέωση.

2.4 Εργαλείο Έρευνας
Τα ερευνητικά εργαλεία που αναφέρονται/αξιολογούν με την ποιότητα ζωής στην
Ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Κάνοντας μια εκτενή έρευνα γύρω από τα
ερευνητικά εργαλεία που υπάρχουν, η υποφαινόμενη ήρθε σε επαφή με τους Jos van Loon, Ph.D,
Claudia Claes, Ph.D, Remco Mostert, BSW, Robert Schalock, Ph.D και Geert van Hove, Ph.D,
ζητώντας άδεια για την χρήση του ερευνητικού εργαλείου αυτοαναφοράς Personal Outcome Scale
(POS- A), 2015, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί την ποιότητα ζωής ενηλίκων με
Νοητική Αναπηρία. Στηρίζεται στις πρόσφατες και ευρέως αποδεκτές έρευνες, που αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του και έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα
Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα Ιταλικά (Balboni, Coscarelli, Giunti, & Schalock,
2013· Simões, Santos & Biscaia, 2016· Carbó-Carretéa, Guàrdia-Olmos & Ginéa, 2015· Simões,
Santos, & Claes, 2015). Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από εκπαίδευση, η
οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος Skype.
Μετά από τη σχετική άδεια και εκπαίδευση, το εργαλείο μεταφράστηκε στην Ελληνική
γλώσσα, χωρίς όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία της προσαρμογής η οποία προτείνετε να
εφαρμοστεί για τη μελλοντική χρήση του εργαλείου.
Το εργαλείο στηρίζεται στη θεωρία των Schalock 2004, σχετικά με τις 3 διαστάσεις και
τους 8 δείκτες που απαρτίζουν την ποιότητα ζωής. Αποτελείται από 48 συνολικά ερωτήσεις, οι
οποίες διαχωρίζονται στους 8 δείκτες που περιλαμβάνονται στην ποιότητα ζωής: 1. προσωπική
ανάπτυξη , 2.αυτοπροσδιορισμός, 3. διαπροσωπικές σχέσεις, 4. κοινωνική ενσωμάτωση, 5.
Δικαιώματα, 6. σωματική ευεξία, 7. συναισθηματική ευημερία, 8. υλική ευημερία . Κάθε δείκτης
διερευνάτε μέσα από 6 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με μια κλίμακα Likert (1-3): 1. Είμαι
ανεξάρτητος/ πάντοτε, 2.χρειάζομαι βοήθεια για να ανταποκριθώ/ μερικές φορές, 3. Δεν μπορώ
να ανταποκριθώ/ποτέ. Το μέγιστο σκορ από την αξιολόγηση κάθε δείκτη είναι 18.
Οι διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής: 1. Ανεξαρτησία, 2. Κοινωνική Συμμετοχή και 3. Ευημερία
αξιολογούνται με το άθροισμα των σκορ που προκύπτουν από τους εκάστοτε δείκτες που
απαρτίζουν την κάθε διάσταση. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι: Ανεξαρτησία - 36 (12
ερωτήσεις), Κοινωνική Συμμετοχή-54 (18 ερωτήσεις) και Ευημερία-54 (18 ερωτήσεις).
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Ενδεικτικά, ερωτήσεις που μεταφράστηκαν από την Αγγλική στην Ελληνική ήταν:
I.

II.
III.

To what degree are you able to feed yourself, get up and down, use the toilet, and dress
yourself?
Σε ποιο βαθμό μπορείς να τρώς, να σηκώνεσαι και να κάθεσαι, να χρησιμοποιείς την
τουαλέτα και να ντύνεσαι μόνος/η σου;
Can you decide not to do something asked of you?
Μπορείτε να επιλέξετε να μην κάνετε κάτι που σας έχει ζητηθεί;
Do you know whom to ask for help, advice or supports if you need it?
Γνωρίζεις σε ποιόν να απευθυνθείς για βοήθεια, συμβουλές ή στήριξη όταν χρειάζεται;
Πίνακας 5: Βαθμολογίας διαστάσεων και δεικτών βάση του ερευνητικού εργαλείου
POS –A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ανεξαρτήσια

Κοινωνική Συμμετοχή

Ευημερία

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Προσωπική Ανάπτυξη
Αυτοπροσδιορισμός

12 ερωτήσεις –
Μέγιστη Βαθμολογία 36

Διαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Δικαιώματα

18 ερωτήσεις –
Μέγιστη Βαθμολογία 54

Σωματική Ευεξία
Συναισθηματική Ευεξία
Υλική Ευημερία

18 ερωτήσεις –
Μέγιστη Βαθμολογία 54

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απαιτείται εξατομικευμένη συμμετοχή του ατόμου
σε συνέντευξη, από άτομο που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του εργαλείου . Η συνέντευξη
πραγματοποιείτε σε μορφή συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας στο άτομο ότι δεν αξιολογείται αλλά
γίνεται μια προσπάθεια για ενίσχυση του τρόπου ζωής του. Βοηθήματα επικοινωνίας, χρήση
εικόνων ή/και συμμετοχή ενός οικείου στο άτομο προσώπου, που να ενισχύει την κατανόηση των
ερωτήσεων και να έχει βοηθητικό ρόλο, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.
Με το πέρας της συνέντευξης ο ερευνητής βαθμολογεί τις απαντήσεις του
συνεντευξιαζόμενου και βγάζει σχετικό σκορ σχετικά με κάθε δείκτη, την κάθε διάσταση αλλά
και την ποιότητα ζωής του ατόμου γενικότερα. Στη συνέχεια προσθέτοντας τα σκορ από τους
δείκτες που απαρτίζουν την κάθε διάσταση προκύπτει το σκορ της κάθε διάστασης, ενώ
προσθέτοντας τα σκορ του όλων των δεικτών μαζί προκύπτει ένα συνολικό σκορ σχετικό με την
ποιότητα ζωής του ατόμου.
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Το εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να πραγματοποιήσει, με παρόμοιου τύπου
ερωτηματολόγιο, τη συνέντευξη με άτομα του οικείου περιβάλλοντος του ατόμου (γονείς,
εκπαιδευτές), τόσο για σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ του ίδιου του ατόμου και των οικείων
προσώπων του, όσο και για περιπτώσεις όπου το ίδιο δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ή/και να
απαντήσει περισσότερο από το 50% των ερωτήσεων, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα τις
συνέντευξης να θεωρούνται άκυρα.
Για την έκβαση της παρούσας έρευνας και δεδομένου ότι είναι η πρώτη προσπάθεια
χρήσης του εργαλείου στην Ελληνική γλώσσα, προτιμήθηκε να πραγματοποιηθούν μόνο
προσωπικές συνεντεύξεις, με άτομα που έχουν διαγνωστεί με νοητική αναπηρία και θα μπορούσαν
να ανταποκριθούν στην ολοκλήρωση της συνέντευξης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Ως εκ
τούτου, όπως έχει προαναφερθεί, 2 εκ των συνεντεύξεων κρίθηκαν αναξιόπιστες αφού οι
συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό μικρότερο του 50% και δεν συμπεριλήφθηκαν στα
αποτελέσματα της έρευνας.

1.4 Ανάλυση Δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε το
πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS.22 . Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν:
α. Το κριτήριο εσωτερικής συνοχής Cronbach's alpha, για την διερεύνηση της αξιοπιστίας
των δεικτών και των διαστάσεων που μελετώνται
β. Παραμετρικά τεστ: t-test για τη σύγκριση των δύο φύλων ως προς το επίπεδο των
διαστάσεων και δεικτών και δείκτης γραμμικής συσχέτισης Pearson για συσχέτιση των δεικτών
και διαστάσεων μεταξύ τους και με την ηλικία.
γ. Η περιγραφή και η μελέτη του ύψους των διαστάσεων και δεικτών της κλίμακας POS A έγινε με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών (Μέσος όρος, Τυπική απόκλιση, Ελάχιστο,
Μέγιστο).).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μετά από την
στατιστική τους ανάλυση.
Στην έρευνα συμμετείχαν 34 ενήλικες με νοητική αναπηρία απαντώντας σε όλες τις
ερωτήσεις του εργαλείου αξιολόγησης POS –A.
Ο κάθε δείκτης αξιολογείται με τη χρήση 6 ερωτήσεων κλειστού τύπου οι οποίες
βαθμολογούνται με την κλίμακα likert (1-3): 1. Είμαι ανεξάρτητος/ πάντοτε, 2.χρειάζομαι βοήθεια
για να ανταποκριθώ/ μερικές φορές, 3. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ/ποτέ. H μέγιστη τιμή που
μπορεί να προκύψει από την αξιολόγηση του είναι 18 (6 ερωτήσεις Χ 3).
Οι τιμές που προέκυψαν κατά την έρευνα κυμαίνονται μεταξύ 11.97 μέχρι 16.09.
Παρατηρείται ότι, η υλική ευημερία παρουσιάζει το χαμηλότερο μέσο όρο (11.97) με ένα βαθμό
διαφορά από την επόμενη χαμηλότερη διάσταση η οποία αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση
(12,88). Η συναισθηματική ευημερία παρουσίασε τον υψηλότερο μέσο όρο (16,09) ενώ ακολουθεί
ο δείκτης των διαπροσωπικών σχέσεων (15,65).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δείκτες με το μεγαλύτερο και τον μικρότερο μέσο
όρο ανήκουν στην ίδια διάσταση, τη διάσταση της ευημερίας.

Πίνακας 6: Περιγραφική Στατιστική – Δείκτες
Μέσος Όρος
Προσωπική Ανάπτυξη
Αυτοπροσδιορισμός
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Δικαιώματα
Συναισθηματική Ευημερία
Σωματική Ευεξία
Υλική Ευημερία

Τυπική
Απόκλιση

14,53
14,12
15,65
12,88
13,94
16,09
15,29
11,97

2,29
2,17
2,01
2,54
2,17
1,36
1,66
2,70

Ελάχιστο
9
11
12
8
9
13
12
7

Μέγιστο
18
17
18
18
18
18
18
18

Σε ότι αφορά τις διαστάσεις που αξιολογούνται, οι διαστάσεις της Κοινωνικής Συνοχής
και της Ευημερίας απαρτίζονται από 3 δείκτες – 18 συνολικά ερωτήσεις έκαστη και το μέγιστο
δυνατό σκορ τους ανέρχεται στους 54 βαθμούς. Η διάσταση της Ανεξαρτησίας απαρτίζεται από 2
δείκτες και το μέγιστο σκορ βαθμολογίας ορίζεται στους 36 βαθμούς.
Ο πίνακας 8 παρουσιάζει τον μέσο όρο που προκύπτει από τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων στις σχετικές ερωτήσεις της κάθε διάστασης. ΄Όπως προκύπτει οι μέσοι όροι είναι
αρκετά ψηλοί με ποσοστά που ανέρχονται στα: 79.5% ανεξαρτησία, 78,64% για την κοινωνική
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ενσωμάτωση, και 80.27% για την ευημερία και δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε στατιστικά
σημαντική διαφορά.
Το συνολικό σκορ για την ποιότητα ζωής έχει μέσο όρο 114,47, ενώ το μέγιστο δυνατό
σκορ που θα μπορούσε να πετύχει κάποιος είναι 144.

Πίνακας 7: Περιγραφική Στατιστική- Διαστάσεις
Ανεξαρτησία
Κοινωνική
συμμετοχή
Ευημερία
Συνολική Ποιότητα
ζωής

Μέσος Όρος
28,65
42,47
43,35
114,47

Τυπική Απόκλιση
3,83
4,53
3,97
10,16

Ελάχιστο
21
36

Μέγιστο
34
52

37
96

51
135

Από την στατιστική ανάλυση που αφορά τους δείκτες σε συνάρτηση με το φύλο βλ.
παράρτημα), παρατηρείται πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές ανάμεσα στους άντρες και
τις γυναίκες κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, χωρίς να παρατηρείται οποιαδήποτε στατιστικά
σημαντική διαφορά. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στους τομείς της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπου οι γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερο μέσο όρο και στα
δικαιώματα όπου οι άντρες παρουσίασαν υψηλότερο μέσο όρο. Παρομοίως, οι άντρες
παρουσίασαν υψηλότερο μέσο όρο και στο δείκτη της υλικής ευημερίας.

Πίνακας 8: Περιγραφική Στατιστικη: Δείκτες ανα φύλο

Άντρες(ν=20)
Μέσος
Τυπική
Όρος
Απόκλιση
Προσωπική Ανάπτυξη
Αυτοπροσδιορισμός
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Δικαιώματα
Συναισθηματική
Ευημερία
Σωματική Ευεξία
Υλική Ευημερία

Γυναίκες (ν=14)
Μέσος
Τυπική
Όρος
Απόκλιση

14.70
14.15
15.85
12.35
14.45
16.10

1.84
2.28
2.18
2.50
2.09
1.21

14.29
14.07
15.36
13.64
13.21
16.07

2.87
2.09
1.78
2.50
2.15
1.59

15.15
12.35

1.73
2.43

15.50
11.43

1.61
3.06

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ούτε και οι διαστάσεις παρουσιάζουν οποιαδήποτε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.
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Το ενδεικτικό σκορ της ποιότητας ζωής παρουσιάζεται μεγαλύτερο στους άντρες απ’ ότι
στις γυναίκες.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, το φύλο δεν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής
των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο.

Πίνακας 9: Περιγραφική Στατιστική: Διαστάσεις ανα Φύλο
Άντρες(ν=20)

Γυναίκες (ν=14)

Μέσος Όρος

Τυπική Απόκλιση

Μέσος Όρος

Ανεξαρτησία

28.85

3.44

28.36

Τυπική
Απόκλιση
4.45

Κοινωνική συμμετοχή

42.65

4.20

42.21

5.12

Ευημερία

43.60

3.78

43.00

4.35

8.87

113.57

12.07

Συνολική
ζωής

Ποιότητα 115.10
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Η ηλικία διερευνήθηκε με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου t-test. Οι συμμετέχοντες
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα σε δυο ομάδες με βάση την ηλικία τους ≤35 χρονών
(ν=21) και >35 χρονών (ν=13).
Όπως προέκυψε, δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των δύο ηλικιακών ομάδων σε ότι αφορά τις υπο διερεύνηση διαστάσεις.

Πίνακας 10: Συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και Διαστάσεων
≤35 χρονών
(ν=21)

>35 χρονών
(ν=13)

t-test

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

T

pvalue

Ανεξαρτησία

29,48

3,09

27,31

4,61

1,65

0,11

Κοινωνική
Συμμετοχή
Ευημερία

42,86

4,43

41,85

4,79

0,63

0,54

44,19

3,86

42,00

3,92

1,60

0,12

Συνολική
Ποιότητας
Ζωής

116,52

8,96

111,15

11,44

1,53

0,14

Όπως προέκυψε από την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την
συσχέτιση της ηλικίας με τους υπο διερεύνηση δείκτες (βλ. παράρτημα), χρησιμοποιώντας τις δυο
ηλικιακές ομάδες όπως έχουν προαναφερθεί, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες ηλικίας ≤35 χρονών
έχουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις απ’ ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Πίνακας 11:Συσχέτιση Ηλικίας και Δεικτών
≤35 χρονών
(ν=21)

Μέσος Όρος
Προσωπική Ανάπτυξη
Αυτοπροσδιορισμός
Διαπροσωπικές
Σχέσεις
Κοινωνική
Ενσωμάτωση
Δικαιώματα
Συναισθηματική
Ευημερία
Σωματική Ευεξία

Υλική Ευημερία

Τυπική
Απόκλιση

>35 χρονών (ν=13)

Μέσος Όρος

t-test

Τυπική
Απόκλιση

t

Pvalue

14,90
14,57
16,33

1,61
2,16
1,74

13,92
13,38
14,54

3,07
2,06
1,98

1,23
1,58
2,77

0,23
0,12
0,01

12,67

2,54

13,23

2,62

0,62

0,54

13,86
16,19

2,13
1,36

14,08
15,92

2,33
1,38

0,28
0,55

0,78
0,58

15,57
12,43

1,63
2,73

14,85
11,23

1,68
2,59

1,25
1,27

0,22
0,21
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Η στατιστική ανάλυση συνοχής δεικτών (cronbach’s alpha), που αποσκοπεί στον έλεγχο
της αξιοπιστίας, παρουσιάζει μια ικανοποιητική εσωτερική συνοχή στις περισσότερες κλίμακες
(˃0,5), ωστόσο, απόκλιση παρουσιάζεται στην εσωτερική συνοχή των δεικτών της
συναισθηματικής και σωματικής ευεξίας οι οποίοι είναι εξαιρετικά χαμηλοί και δεν μπορούν να
κριθούν αξιόπιστοι. Η απόκλιση αυτή είναι πιθανό να αποδίδεται σε ποικίλους παράγοντες,
ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μελλοντική χρήση του ερευνητικού εργαλείου.

Πίνακας 12: Έλεγχος συνοχής δεικτών ποιότητας ζωής

Αριθμός
στοιχείων
6
6
6
6
6
6
6
6

Δείκτες
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Προσωπική Ανάπτυξη
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Υλική Ευημερία
Αυτοπροσδιορισμός
Δικαιώματα
Συναισθηματική Ευημερία
Σωματική Ευεξία

Cronbach's alpha
0,586
0,529
0,508
0,502
0,429
0,279
0,042
0,024

Παρομοίως και ο έλεγχος εσωτερικής συνοχής διαστάσεων (cronbach’s alpha),
παρουσίασε ικανοποιητική συσχέτιση (˃0,5) σε όλους τους δείκτες, καθιστώντας τα
αποτελέσματα αξιόπιστα.

Πίνακας 12: Πίνακας συνοχής διαστάσεων της Ποιότητας Ζωής
Διαστάσεις
Συνολική Ποιότητα ζωής
Ανεξαρτησία
Κοινωνική συμμετοχή
Ευεξία

Αριθμός στοιχείων
48
12
18
18

Για τις συσχετίσεις ανάμεσα στις διαστάσεις
γραμμική συσχέτιση Pearson (βλ. παράρτημα).

Cronbach's alpha
0,784
0,648
0,58
0,47

και τους δείκτες, πραγματοποιήθηκε

Όπως προέκυψε, υπάρχουν αρκετές συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών:
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Ο Αυτοπροσδιορισμός έχει θετική συσχέτιση με την προσωπική ανάπτυξη (r=0.476,
p<0.01).Η κοινωνική ενσωμάτωση έχει μια μέτρια θετική συσχέτιση με την Προσωπική ανάπτυξη
(r=0.345, p<0.05) και με τις Διαπροσωπικές σχέσεις (r=0.465, p<0.01). Τα δικαιώματα έχουν
επίσης μια μέτρια θετική συσχέτιση με τη Προσωπική ανάπτυξη (r=0.403, p<0.05) , αλλά και μια
υψηλή συσχέτιση με τον (r=0.554, p<0.01).
Η υλική ευημερία συσχετίζεται με την Προσωπική ανάπτυξη (r=0.444, p<0.01), και με
τον Αυτοπροσδιορισμό (r=0.414, p<0.01).
Επίσης παρατηρείται μια θετική συσχέτιση με την Κοινωνική Ενσωμάτωση (r=0.339,
p<0.01) και μια θετική συσχέτιση με τη Σωματική Ευεξία (r=0.353, p<0.01).
Σε ότι αφορά τις διαστάσεις, παρατηρείται μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών
διαστάσεων.
Σε ότι αφορά το φύλο, σε συνάρτηση με τους δείκτες και τις διαστάσεις που αφορούν την
ποιότητα ζωής, όπως προκύπτει από τις πιο πάνω αναλύσεις δεν παρατηρούνται οποιεσδήποτε
στατιστικά σημαντικές διαφορές, ως εκ τούτου, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση
ανάμεσα στο φύλο και στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής (p>0.05).
Αναφορικά με το ενδεικτικό σκορ ποιότητας ζωής που προκύπτει από το άρθροισμα των
σκορ των τριών διαστάσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις το σκορ των συμμετεχόντων
κυμαινόταν ανάμεσα στους 115 – 125 βαθμούς (27 συμμετέχοντες). Το χαμηλότερο σκορ που
παρατηρήθηκε από ένα άτομο, κυμαινόταν ανάμεσα στους 95-100 βαθμούς, ενώ το μέγιστο σκορ
που παρατηρήθηκε, επίσης από ένα άτομα ήταν 135-140 βαθμούς. Έχοντας υπόψη ότι το μέγιστο
δυνατό σκορ που μπορεί να πετύχει κάποιος είναι 144 βαθμοί, οι βαθμολογίες που προέκυψαν
από την έρευνα κρίνονται ικανοποιητικές.
Συνοπτικά, η κλίμακα POS –A, παρουσίασε αξιοπιστία σε ότι αφορά τους δείκτες και τις
διαστάσεις, με εξαίρεση τον δείκτη και τις διαστάσεις που αφορούν την ευημερία, όπου θα πρέπει
δοθεί περισσότερη έμφαση.
Η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, έχει μέση τιμή 114,47, με τους περισσότερους
συμμετέχοντες να είχαν σκορ μεταξύ 115-125 βαθμών, με μέγιστο δυνατό σκορ το 144. Όπως
προκύπτει από τα πιο πάνω, το φύλο δεν φαίνεται να παρουσιάζει οποιαδήποτε σημαντική
συσχέτιση με την ποιότητα ζωής. Σε ότι αφορά την ηλικία, τα άτομα κάτω των 35 φαίνεται να
έχουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.1

Συζήτηση και Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση της ποιότητα ζωής των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, μπορεί να παρέχει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, όπως αυτά παρουσιάζονται στη τη Σύμβαση Δικαιωμάτων Ατόμων με αναπηρία
(Mittler, 2015), τα συστήματα υποστήριξης και την εφαρμογή της ποιότητα ζωής των ατόμων με
Ν.Α. μέσα στα τρία συστήματα της οικοσυστημικής προσέγγισης. τονίζοντας έτσι την αδήριτη
ανάγκη για αξιολόγηση της.
Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική γλώσσα, δεν
εντοπίστηκαν σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία που να διερευνούν την ποιότητα ζωής των ατόμων
με αναπηρία, ενώ εμφανής ήταν και η απουσία ερευνών γύρω από το θέμα στον Κυπριακό χώρο.
Ως εκ τούτου η μετάφραση ενός νέου ερευνητικού εργαλείου για την έκβαση της έρευνας κρίθηκε
επιτακτική.
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το εργαλείο αυτοαναφοράς POS – A scale (2015),
το οποίο επιλέγηκε λόγω της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας που το χαρακτηρίζει καθώς και της
συχνής χρήσης του σε παρόμοιου τύπου έρευνες, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε. Το εργαλείο μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελληνική γλώσσα, μετά απο σχετική άδεια και εκπαίδευση της υποφαινόμενης από
τους δημιουργούς του.
Το POS-A στηρίζεται στη θεωρία των Schalock 2004 και απαρτίζεται από 3 διαστάσεις
και 8 συνολικά δείκτες οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 48 συνολικά ερωτήσεις,
παρουσιάζοντας σκορ που αφορούν την κάθε διάσταση, των κάθε δείκτη, και τη γενική ποιότητα
ζωής του εκάστοτε ατόμου (Van Loon, Claes, Mostert., Schalock, Van Hove 2015).
Η έρευνα εστίασε στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και
πολλαπλές αναπηρίες σε μια συνέντευξη που αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής
τους στηρίζοντας την άποψη ότι τα άτομα με Ν.Α. μπορούν, και πρέπει να συμμετέχουν στην
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής (Verdugo et al., 2005· Cummins, 1997).
Oι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν λεκτική επικοινωνία, ή είχαν αναπτύξει
κάποιο τρόπο εναλλακτικής επικοινωνίας, ενώ προσαρμογές εφαρμόστηκαν όπου κρίθηκε
απαραίτητο. Σε τρεις περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι δεν ολοκλήρωσαν την συνέντευξη, αφού
δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της, επιβεβαιώνοντας την άποψη των
McVilly, Burton- Smith, και Davidson, 2000, σύμφωνα με την οποία άτομα με Ν.Α. είναι πιθανό
να αδυνατούν να συμμετέχουν σε έρευνες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η συμμετοχή τρίτων για
την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους.
Η διαδικασία ξεκινούσε πάντοτε με την γνωριμία της ερευνήτριας με τον συμμετέχοντα,
ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα οικείο κλίμα και να εντοπιστούν οι απαραίτητες προσαρμογές
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αλλά και οι προτιμήσεις του ατόμου με σκοπό να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια μια επιτυχημένη
συνέντευξη (Hollomotz, 2017· Van Loon, Claes, Mostert., Schalock, Van Hove, 2015).
Για την έρευνα ενημερώθηκαν όλοι οι φορείς (20), που εδρεύουν στην Ελεύθερη Κύπρο
και υποστηρίζουν ενήλικες με Ν.Α. Η συμμετοχή ήταν αρκετά περιορισμένη, με μόνο 34 συνολικά
άτομα, με νοητική αναπηρία και σε μερικές περιπτώσεις πολλαπλές αναπηρίες να ολοκληρώνουν
τελικά τη διαδικασία της συνέντευξης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων (34), είναι αρκετά μικρός και επομένως τα αποτελέσματα
δεν μπορούν να γενικευθούν, ωστόσο αποτελεί ένα ενδεικτικό δείγμα, σχετικά με την ποιότητα
των ατόμων με Ν.Α. στην Κύπρο.
Όπως προέκυψε, οι μέσοι όροι των δεικτών κυμαίνονταν μεταξύ 11,97 (Υλική Ευημερία)
μέχρι και 16,09 (Συναισθηματική Ευημερία) και των διαστάσεων μεταξύ 78,64% (κοινωνική
ενσωμάτωση) μέχρι και 80,27% (ευημερία). Το συνολικό σκορ ποιότητας ζωής ανέρχεται στις
114,47 μονάδες. Τα στοιχεία έρχονται σε άμεση συνάρτηση με την έρευνα των Simoes και Santos
(2016b) και Balboni και συν. (2013), όπου η υλική ευημερία ήταν επίσης ο δείκτης με το
χαμηλότερο σκορ με 9,50 και 12,29 μονάδες αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης με την υψηλότερη
βαθμολογία ήταν η συναισθηματική ευημερία με 13,44 και 16,52 μονάδες αντίστοιχα. Το
συνολικό σκορ ποιότητας ζωής, ανέρχεται στις 94,17 μονάδες στην έρευνα των Simoes και Santos
(2016b) και στις 115,25 μονάδες στην έρευνα των Balboni και συν (2013).
Σε ότι αφορά τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής παρατηρείτε επίσης μια συμφωνία με τις
τιμές που παρουσιάστηκαν στην έρευνα των Balboni και συν (2013), με την ανεξαρτησία να έχει
28,65, την κοινωνική συμμετοχή 42,47 και την ευημερία 43,35 μονάδες στην παρούσα έρευνα και
στην έρευνα των Balboni και συν (2013), η ανεξαρτησία να έχει 29,83 μονάδες, 40,82 η κοινωνική
συμμετοχή και 44.79 η ευεξία.
Ανάμεσα στους δείκτες παρατηρήθηκαν αρκετές συσχετίσεις, με την υψηλότερη να
εντοπίζεται μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και των δικαιώματα (.55) και ακολούθως του
αυτοπροσδιορισμού με την προσωπική ανάπτυξη (,47). Υψηλή συσχέτισή παρατηρήθηκε επίσης και
μεταξύ της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και τη υλικής ευημερίας
σε συνάρτηση με την προσωπική ανάπτυξη. Σε παρόμοια έρευνα τους, οι Simoes, Santos και Claes

(2015), εντόπισαν επίσης πολλές συσχετίσεις, μεταξύ των δεικτών με τις υψηλότερες να
εντοπίζονται μεταξύ των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής ενσωμάτωσης (.62), του
αυτοπροσδιορισμού με την προσωπική ανάπτυξη (.56) και των δικαιωμάτων με την υλική
ευημερία (.54). Παρ’ ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δύο έρευνες παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση, όπως προκύπτει και στις 3 περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του
αυτοπροσδιορισμού με την προσωπική ανάπτυξη και της κοινωνικής ενσωμάτωσης με τις
διαπροσωπικές σχέσεις.
Στατιστικά σημαντική θεωρείτε και η συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ των τριών
διαστάσεων της ποιότητας ζωής, τονίζοντας έτσι την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ
τους.
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Όπως προκύπτει από την έρευνα, η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου κρίνεται
ικανοποιητική, ωστόσο είναι χαμηλότερη σε συνάρτηση με παρόμοιου είδους αναλύσεις που
έχουν εντοπιστεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde,
Schalock, 2009· Carbó-Carretéa, Guàrdia-Olmos, Climent Ginéa, 2015·Simões & Santos, 2016,
Simões, Santos και Claes, 2015), γεγονός που πιθανότατα σχετίζεται με το χαμηλό ποσοστό
συμμετοχής στην παρούσα έρευνα.
Λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων δεν θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα είναι
ενδεικτικά ως προς την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, παρ’ ότι αυτό αποτέλεσε
ερευνητικό ερώτημα κατά την παρούσα εργασία. Θεωρείται ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά ούτως ώστε να μελετηθεί η αξιοπιστία του εργαλείου σε μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού. Όπως προέκυψε από την διερεύνηση της αξιοπιστίας των δεικτών, των διαστάσεων
και του σκορ της ποιότητας ζωής, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά σε ότι αφορά όλα τα υπό
διερεύνηση σημεία, με απόκλιση όμως στους δείκτες της συναισθηματικής και σωματικής
ευεξίας, των οποίων το σκορ ήταν χαμηλό.
Εικάζετε ότι για την απόκλιση αυτή συνέβαλε η διαφορετική αντίληψη που παρατηρήθηκε
μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με τα θέματα που πραγματεύονταν οι εν λόγο δείκτες.
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το δείκτη της συναισθηματικής ευεξίας παρατηρήθηκε
μεγάλη διακύμανση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ακόμα και μετά από διευκρινήσεις, κάτι που
σχετιζόταν με τα προηγούμενα βιώματα των ατόμων αλλά και τις προσδοκίες που είχαν από τον
εαυτό και τους γύρω τους. Ενδεικτικά, τρανταχτό παράδειγμα αποτέλεσε η ερώτηση «Έχεις
αρκετά χρήματα για να αγοράσεις όλα όσα πραγματικά χρειάζεσαι;» όπου ενώ αρκετοί
συμμετέχοντες δεν είχαν την ευχέρεια να αγοράσουν μόνοι τους όσα χρειάζονταν, αλλά έπρεπε
πάντα να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα για να τους αγοράσει ο ίδιος ότι ήθελαν, οι ίδιοι έδιναν
θετική απάντηση, ενώ άτομα που έπαιρναν χαρτζιλίκι από τους γονείς τους και είχαν την ευχέρεια
να επιλέξουν μόνοι τους ότι ήθελαν να αγοράσουν, απαντούσαν αρνητικά, θεωρώντας ότι τα
χρήματα αυτά δεν τους ανήκαν.
Επίσης, έχοντας εις γνώση το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αρκετών εκ των
συμμετεχόντων, παράγοντας ο οποίος δεν διερευνήθηκε στα πλαίσια της έρευνας, ωστόσο
πληροφορίες προέκυψαν τόσο κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων όσο και από την προσωπική
γνωριμία της ερευνήτριας με ένα μέρος των συμμετεχόντων, εικάζετε ότι διαδραμάτισε επίσης
σημαντικό ρόλο στις απαντήσεις που δόθηκαν σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους δείκτες. Άξια
αναφοράς ήταν η απάντηση ατόμου στη ερώτηση «Έχεις σημαντικά προσωπικά αντικείμενα όπως
υπολογιστή, τηλεόραση, φωτογραφίες;», όπου απάντησε πως δεν έχει αντικείμενα σημαντικά γι’
αυτό, αφού ότι χαλάσει μπορεί να το αντικαθιστά, ενώ όταν ερωτήθηκε εάν έχει αντικείμενα
συναισθηματικής αξίας επέμενε ότι όλα μπορούν να αγοραστούν. Οι διαπιστώσεις αυτές έγιναν
όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός συνεντεύξεων. Ως εκ τούτου, σε μελλοντική
χρήση του ερευνητικού εργαλείου, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί περισσότερη έμφαση τόσο στην
διατύπωση των ερωτήσεων όσο και στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, ούτως ώστε να δίνονται βάση
των ίδιων δεδομένων, παρέχοντας μια πιο αξιόπιστη εικόνα στον ερευνητή.
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Οι δείκτες της συναισθηματικής και σωματικής ευημερίας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε
μελλοντικές έρευνες λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας που επέδειξαν, ενώ αδήριτη κρίνεται ανάγκη
να διερευνηθεί κατά πόσο η μετάφραση ή/και η διατύπωση των ερωτήσεων συνέβαλε στη μείωση
της αξιοπιστίας του εργαλείου, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με την προσαρμογή του στην Ελληνική
γλώσσα.
Σε ότι αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά
την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, παρά μόνο τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, οι οποίες
φαίνεται να είναι καλύτερες στα νεαρά άτομα <35. Η διαπίστωση αυτή, επιβεβαιώνεται και από
την έρευνα των Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, και Schalock (2009). Το στοιχείο αυτό
σχετίζετε και με έρευνα των McCausland, McCallion, Brennan και McCarron (2017), ανάμεσα
σε ενήλικές άνω των 40 ετών, ΄που δύο στους 5 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν έχουν φίλους
πέρα από το περιβάλλον όπου διαμένουν.
Το φύλο δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές σε συνάρτηση με τους δείκτες
και τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής, με τις μεγαλύτερες διαφορές που παρατηρήθηκαν να έχουν
1 περίπου μονάδα διαφορά ανάμεσα στα δυο φύλα. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα
στα δύο φύλα, παρατηρήθηκε στο δείκτη της κοινωνικής ενσωμάτωσης από οι γυναίκες
παρουσίασαν μεγαλύτερο σκορ, ενώ στα δικαιώματα και στην υλική ευημερία προβάδισμα
παρουσίασαν οι άντρες. Η αντιμετώπιση του φύλου, ποικίλει μεταξύ πολιτισμών και κουλτούρων,
όχι μόνο σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία, αλλά και των γενικό πληθυσμό (Emerson & Gone,
2012). Ως εκ τούτου, παρ’ ότι οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές, η διερεύνηση τους σε
μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, πιθανό να παρείχε ενδιαφέροντα στοιχεία ως προς την ποιότητα
ζωής των ατόμων με αναπηρία σε συνάρτηση με το φύλο, αλλά και ως προς την κοινωνική θέση
των δύο φύλων στον Κυπριακό χώρο. Κατά πόσο δηλαδή, οι γυναίκες με νοητική αναπηρία
γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές από τον κοινωνικό τους περίγυρο, και κατά πόσο οι άντρες
απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα και υλικά αγαθά σε συνάρτηση με τις γυναίκες.
Άξια αναφοράς, κρίνεται η παρατήρηση που προέκυψε κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων, ότι το άτομο που διαμένει σε οίκο ευγηρίας, παρουσίασε τον χαμηλότερο σκορ
σε όλους τους δείκτες, με το ενδεικτικό σκορ ποιότητας ζωής να ανέρχεται στο 96, με 5 βαθμούς
διαφορά από το επόμενο χαμηλότερο σκορ. Η παρατήρηση επιβεβαιώνει πλήρως προηγούμενες
έρευνες στις οποίες αναφέρεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης παρουσιάζουν μια σημαντική
συσχέτιση με το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ατόμων, με τα άτομα που ζουν
ιδρυματοποιημένα ή/και σε οίκους ευγηρίας να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής
(Simões & Santos, 2016· ΜcIntyre 2004· Chowdhury & Benson, 2011).
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ατόμου αυτού, το οποίο καθημερινά απασχολείται σε
κέντρο ημέρας εκτός του οίκου ευγηρίας όπου διαμένει, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η φυσική και
η υλική ευεξία δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση από τα σκορ των άλλων
συμμετεχόντων, ενώ ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινωνική αποδοχή, τα δικαιώματα και η
συναισθηματική ευεξία παρουσίασαν χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τους άλλους
συμμετέχοντες. Σημαντικά, φαίνεται να υστερεί στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης, όπου το
σκορ ανερχόταν στους 9 βαθμούς με μέσο όρο των σκορ που πήραν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες
σε αυτό το δείκτη να ανέρχεται στους 14,66 βαθμούς.
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Το άτομο που διέμενε μόνο του σε σπίτι δίπλα από συγγενικό του πρόσωπο δεν
παρουσίασε οποιαδήποτε απόκλιση σε ότι αφορά το σκορ του σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες, με το ενδεικτικό σκορ της ποιότητας ζωής του να ανέρχεται στους 107 βαθμούς.
Για την προσαρμογή του εργαλείου στην Ελληνική γλώσσα, απαιτείται η επανάληψη της
έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λόγο του χρονικού πλαισίου στο οποίο έπρεπε να
πραγματοποιηθεί η έρευνα, αλλά και της χαμηλής προθυμίας των εμπλεκόμενων φορέων για
συμμετοχή σε αυτήν.
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε το έναυσμα για να μεταφραστεί ένα νέο και πιο σύγχρονο
ερευνητικό εργαλείο στην Ελληνική γλώσσα, που πραγματεύεται την ποιότητα ζωής των ατόμων
με αναπηρία. Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στον Κυπριακό χώρο αποτελεί ένα νέο
ερευνητικό πεδίο, με πολλές προοπτικές για έρευνα και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Παρ’ ότι η έρευνα επέφερε κάποιες πρώτες ενδείξεις σχετικά με την ποιότητα ζωής των
ατόμων με Νοητική Αναπηρία στην Κύπρο, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν αρκετά
περιορισμένος. Τα αποτελέσματα δεν κρίνονται αντιπροσωπευτικά για τον Κυπριακό πληθυσμό.
Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των Ενηλίκων με ΝΑ, μπορεί να επιφέρει σημαντικά
στοιχεία τόσο για την εφαρμογή της ποιότητας ζωής σε όλες τις διαστάσεις τις οικοσυστημικής
προσέγγισής, όσο και για να συστήματα υποστήριξης που αυτή χρειάζεται ούτως ώστε να
εφαρμοστεί, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου. Παράλληλα, παρέχει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των δικαιωμάτων ατόμων με
νοητική αναπηρία, όπως αυτή συντάχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης
και για τους τομείς στους οποίους ενδείκνυται να εστιάσει η εκπαίδευση του εκάστοτε
συμμετέχοντα, με στόχο την όσο το δυνατό πιο αυτόνομη ζωή του.

4.2

Περιορισμοί Έρευνας

Κατά τη διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας αντιμετωπίστηκαν αρκετοί περιορισμοί
τόσο κατά την μετάφραση και τον εντοπισμό του δείγματος όσο και στη συνέχεια.
Κατ’ αρχάς δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε ερευνητικό εργαλείο στην Ελληνική που να
καλύπτουν το πεδίο της ποιότητας ζωής με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητο να εντοπιστεί και
να μεταφραστεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την έκβαση της έρευνας, μια διαδικασία
αρκετά χρονοβόρα, που αφορούσε την εξασφάλιση άδειας από τους δημιουργούς του εργαλείου
για μετάφραση και χρήση του, την εκπαίδευση της υποφαινόμενης και τέλος τη μετάφραση του.
Ακολούθως, δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν και στην προσέγγιση των συμμετεχόντων, αφού
από τα 20 κέντρα που ενημερώθηκαν, μόνο επτά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συμμετοχή
στην έρευνα, τρία εκ των οποίων δεν συμμετείχαν τελικά σε αυτήν για γραφειοκρατικούς λόγους,
με αποτέλεσμα οι συμμετοχή να είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
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Κατά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, σε αρκετές περιπτώσεις η παρουσία
περισσότερων από ένα οικεία άτομα στο χώρο, αποτέλεσε μια ακόμα δυσκολία, αφού οι
συμμετέχοντες δυσκολεύονταν να συνεργαστούν ή/και να εκφραστούν ελεύθερα. Επίσης, άξια
αναφοράς κρίνεται η διεκπεραίωση της συνέντευξης σε άτομα που δεν μπορούσαν να
ανταποκριθούν λεκτικά, αφού οι απαντήσεις τους ήταν πολύ περιορισμένες σε σύγκριση με τους
άλλους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται διαμεσολαβητής, ή ο συνεντεύκτης να
μπαίνει στη θέση αυτή όπου γινόταν χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας.
Τέλος, παρ’ ότι έγινε προσπάθεια, δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση
το βαθμό νοητικής αναπηρίες, αφού σε αρκετές περιπτώσεις κυρίως σε ηλικίες άνω των 40 η
διάγνωση αναφερόταν σε κυρίως ψυχιατρικά θέματα, ή δεν αναγραφόταν ο βαθμός της Ν/Α.

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η Ποιότητα ζωής των ατόμων με Νοητική Αναπηρία αποτελεί ένα νέο ερευνητικό πεδίο
για τον Κυπριακό χώρο, η περαιτέρω διερεύνηση του οποίου μπορεί να επιφέρει σημαντικές
πληροφορίες τόσο για την εφαρμογή της ποιότητας ζωής στην Κύπρο σε όλες τις εκφάνσεις της
οικοσυστημικής προσέγγισης, όσο και για τα συστήματα υποστήριξης και την εφαρμογή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με Ν.Α., όπως αυτά έχουν καθοριστεί στη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Για την περεταίρω αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Ν.Α. επιτακτική
κρίνεται η προσαρμογή του ερωτηματολογίου μέσα από την διαδικασία που προτείνουν οι Simoes,
Santos, και Claes (2015) σύμφωνα με την οποία πρέπει να ακολουθηθούν πέντε βήματα: 1. Η
μετάφραση του εργαλείου στην γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (στην προκειμένη
Ελληνική), 2. Η επανάληψη της μετάφρασης από το μεταφρασμένο κείμενο στην αρχική γλώσσα,
3. Η σύγκριση μεταξύ των δύο εκδόσεων – της αρχικής και της μεταφρασμένης, 5. Τον έλεγχο
της εγκυρότητας του περιεχομένου από ομάδα εμπειρογνωμόνων και εφαρμογή της έρευνας σε
ομάδα εστίασης.
Η εφαρμογή της αξιολόγησης σε περισσότερους συμμετέχοντες θα αποδώσει πιο
γενικευμένες πληροφορίες που να αφορούν το ευρύτερο μέρος των ατόμων με Ν.Α.
Παρατηρώντας τα ευρήματα της έρευνας όσο και παρομοίου τύπου έρευνες θεωρείτε
ωφέλιμο στο μέλλον να διερευνηθεί συστηματικά το θέμα της αξιολόγησης και της εφαρμογής
της ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν το θέμα:
Η ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία από οικεία τους άτομα, και η σύγκριση των
απαντήσεων με τις απαντήσεις των ίδιων των ατόμων κρίνεται επιτακτική αφού θα δώσει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία που έχουν οι απαντήσεις των οικείων ατόμων,
δίνοντας το έναυσμα για αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που δεν είναι σε θέση να
συμμετέχουν οι ίδιοι να συμμετάσχουν στην διαδικασία (Claes et al., 2009).
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Δημογραφικά στοιχεία όπως τo επίπεδο νοητικής αναπηρίας, ο χώρος διαμονής, το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, η υγεία και η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών
είναι διαστάσεις που θα είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον για μελλοντικές έρευνες παρόμοιας
θεματολογίας όπως προκύπτει τόσο από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Simões & Santos, 2016·
Chowdhury & Benson, 2011· Claes et al., 2009·McIntyre, 2004· Ηensel et al. 2002). όσο και από
την προσωπική εμπειρία της υποφαινόμενης κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας.
Η σύγκριση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία με την ποιότητα ζωής του
γενικού πληθυσμού, θα μπορούσε να επιφέρει επίσης σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τα
συστήματα υποστήριξης που πρέπει να αναπτυχθούν και τις μεθόδους που απαιτούνται ούτως
ώστε να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες τα ίδια δικαιώματα στο μέγιστο δυνατό (Simões & Santos,
2016)
Τέλος, η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων σε συνάρτηση με την ποσοτική ανάλυση
που παρέχει η κλίμακα μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, και να δώσει μια άλλη
διάσταση στη διαδικασία, γεγονός το οποίο δεν λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό της έρευνας,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για μια τέτοιου είδους διαδικασία κατά τη
διάρκεια των αναλύσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ενημέρωση – Κάλεσμα για συμμετοχή στην έρευνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λευκωσία 15/02/2017

Αφορά: Συμμετοχή σε έρευνα
Αξιότιμες/ -οι κ.κ.,

Ονομάζομαι Μαριλένα Παπουτέ και είμαι Ειδική Παιδαγωγός και μεταπτυχιακή
φοιτήτρια στο τμήμα Εκπαιδευτική και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ: Εκπαίδευση και
Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή/και πολλαπλές αναπηρίες (Αριθ. Μητρώου
metekpe6015). Στα πλαίσια της διατριβής μου με θέμα «Ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία
στην Κύπρο», πραγματοποιώ στο επόμενο διάστημα έρευνα σχετικά με την ποιότητα ζωής των
ατόμων με Νοητική Αναπηρία.
Η έρευνα, έχει σκοπό να διερευνήσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με Νοητική
Αναπηρία στην Κύπρο, με την χρήση ενός νέου για την Ελληνική γλώσσα ερευνητικού εργαλείου
(POS-A Scale). Πρόκειται για ένα εργαλείο που έχει συσταθεί το 2015 και χρησιμοποιηθεί σε
αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται και χρησιμοποιείται
στα Ελληνικά, μετά απο σχετική άδεια απο τους δημιουργούς του.
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Η έρευνα έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί
ερευνητικά δεδομένα γύρω από το θέμα αυτό στην Κύπρο, ενώ θα μπορούσε να επιφέρει
σημαντικά αποτελέσματα γύρω από τους τομείς που χρειάζεται να ενισχυθούν ούτως ώστε
βελτιωθεί η ποιότητας ζωής των ατόμων, τόσο εξτομικευμένα, όσο και συλλογικά. Άξια αναφοράς
κρίνεται η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των ερωτήσεων που απαρτίζουν το εργαλείο και της
σύμβασης του Ο.Η.Ε, αφού μέσα από τη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκύπτουν σημαντικές
πληροφορίες για την εφαρμογή της σύμβασης στην Κύπρο.
Για την έκβαση της έρευνας και δεδομένου οτι πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, θα
χρειαστεί να συμμετάσχουν τουλάχιστον 250 άτομα. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων θα
πραγματοποιηθεί με την χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο θα συμπληρώνεται από την
υποφαινόμενη μέσα από συζήτηση που θα έχει με το εκάστοτε συμμετέχοντα. η οποία θα έχει
διάρκεια 90 περίπου λεπτών.
Η συζήτηση θα πραγματοποιείται κατ’ ιδίαν και παρών μπορεί να είναι άλλο ένα άτομο,
εκπαιδευτής ή γονέας, που γνωρίζει καλά το άτομο, με σκοπό να κάνει διευκρινίσεις, να δίνει
παραδείγματα ή/και να επιβεβαιώνει τις απαντήσεις που δίνονται από τον συνεντευξιαζόμενο .
Οι συμμετέχοντες δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο από την συμμετοχής τους
στην παρούσα έρευνα, καθώς λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανόνες ηθικής δεοντολογίας, θα
τηρηθεί η ανωνυμία τους και δεν θα διαταραχθεί η ψυχική τους ηρεμία. Σε περίπτωση που το
επιθυμείτε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα σας δοθεί μια ανατροφοδότηση σχετικά με τα
αποτελέσματα της.
Η συμμετοχή υποστηριζόμενων ατόμων απο το φορέα σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για
την ολοκλήρωση της έρευνας. Ως εκ τούτου θα ήθελα την άδεια σας για να πραγματοποιήσω την
συνέντευξη στους υποστηριζόμενους του φορέα σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Μαριλένα Παπουτέ
99 485855
marilena.papoute@gmail.com
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2. Πίνακες – Στατιστικές Αναλύσεις
Πίνακας : Συσχέτιση Φύλου και Διαστάσεων
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Πίνακας: Συσχέτιση μεταξύ των Διαστάσεων

Independent Samples Test
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Πίνακας : Γραμμικές συσχετίσεις Pearson μεταξύ των δεικτών
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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1

Πίνακας: Γραμμική συσχέτιση Pearson ανάμεσα στις διαστάσεις μεταξύ τους
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