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Περίληψη 
 

Σκοπό της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, καθώς και η μελέτη των 

σημαντικότερων παραγόντων (φύλο, ηλικία, τύπος αναπηρίας) που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωσή του. Επιπρόσθετα, διερευνάται η σχέση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού με το 

επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της λειτουργίας τους μέσα στην 

οικογένεια, αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 96 άτομα και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού “Τhe Arc’s Self-Determination Scale”. Σύμφωνα 

με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, στο σύνολο των ατόμων με 

αναπηρία ο μέσος όρος του ολικού αυτοπροσδιορισμού ήταν αρκετά χαμηλός. Χαμηλά 

επίπεδα ολικού αυτοπροσδιορισμού διαπιστώθηκαν ξεχωριστά και στα άτομα με νοητική 

αναπηρία και κινητική αναπηρία, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθεί στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού τους σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας. Για τον 

παράγοντα φύλο παρατηρήθηκε η τάση των γυναικών με αναπηρία να συγκεντρώνουν 

υψηλότερες βαθμολογίες αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τους άνδρες. Όσον αφορά στην 

ηλικία, διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στα επίπεδα αυτονομίας και ολικού 

αυτοπροσδιορισμού μεταξύ ατόμων ηλικίας 24-30 ετών και των ατόμων με ηλικία μικρότερη 

των 18 ετών. Τέλος, παρατηρήθηκε μία πάρα πολύ ισχυρή, θετική, γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία και της ανεξαρτησίας τους. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας κρίνονται ικανά να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω 

διερεύνηση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ: Αυτοπροσδιορισμός, άτομα με αναπηρία, νοητική αναπηρία, 

κινητική αναπηρία, επίπεδα αυτοπροσδιορισμού 
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Abstract 
 

The aim of the study is to investigate the levels of self-determination of people with 

disabilities in Greece along with the main factors that contribute to it (sex, age, type of 

disability). Moreover, in this study we investigate the correlation between the levels of self-

determination and independence of disabled people as far as their role within the family and 

their interaction with the environment, are concerned. Ninety-six people with disabilities 

participated in the study and the Arc's Self-Determination Scale was used as a research tool. 

After statistical analysis, our results showed that the mean levels of self-determination were 

extremely low, not only among people with physical disability but among those with mental 

disability as well. Women appeared to express higher levels of self-determination compared 

to men, while statistically significant difference was observed between people 24-30 years 

old and younger people (<18 years old). Interestingly, we found a strong, positive, linear 

correlation between self-determination of people with disabilities and their self-care. Our 

results are considered to be a basis for further investigation of self-determination levels in 

more disabled people in Greece. 

 

IMPORTANT TERMS: Self-determination, people with disabilities, mental disability, 

physical disability, levels of self-determination 
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Εισαγωγή 

Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί μία σύνθετη έννοια η οποία συνδέεται άμεσα με το 

δικαίωμα των ατόμων με αλλά και χωρίς αναπηρίες να πραγματοποιούν τις προσωπικές τους 

επιλογές και να ενεργούν αυτόνομα προκειμένου να διασφαλίσουν μία καλύτερη ποιότητα 

ζωής (Καρτασίδου, 2007). Η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με αναπηρίες έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα της ειδικής αγωγής, στον οποίο γίνονται αξιόλογες 

προσπάθειες διερεύνησής του τις τελευταίες δεκαετίες. Ο λόγος συνίσταται στο γεγονός πως 

ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει θετικά στην ομαλή μετάβαση των ατόμων με αναπηρία 

στην ενηλικίωση, στην απόκτηση ελέγχου στη ζωή τους, στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους, 

καθώς και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη. Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να 

δρα αυτόνομα, να ανταποκρίνεται σε γεγονότα με τρόπο που να διακρίνεται από ψυχολογική 

ενδυνάμωση, να δρα με αυτοπραγμάτωση και να έχει αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά, 

δηλαδή να εμφανίζει αυτοπροσδιορισμό σε κάποιο βαθμό. Ο βαθμός στον οποίο όμως κάθε 

άτομο αναπτύσσει αυτοπροσδιορισμό διαφοροποιείται και αποτελεί σημείο διερεύνησης. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στη διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού 

των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη μελέτη του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού τους συνολικά, αλλά και με βάση τα επίπεδα της αυτονομίας, της 

αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού, τα 

οποία αποτελούν και τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. 

Παράλληλα, εξετάζονται το φύλο, η ηλικία και ο τύπος της αναπηρίας ως παράγοντες 

επίδρασης στο επίπεδο ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στη χώρα 

μας. Επιπρόσθετα, διερευνάται και η σχέση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού με το επίπεδο 

ανεξαρτησίας των ατόμων στα πλαίσια της λειτουργίας τους μέσα στην οικογένεια, αλλά και 

κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. 

Η παρούσα εργασία δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το 

θεωρητικό μέρος της εργασίας και αφορά στον αυτοπροσδιορισμό. Αρχικά, 

πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου αυτοπροσδιορισμός και 

περιγράφονται τα δομικά του χαρακτηριστικά και το λειτουργικό του μοντέλο. Επιπλέον, 

γίνεται αναφορά στα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν μία αυτοπροσδιοριζόμενη 

συμπεριφορά, ενώ στη συνέχεια δίνεται έμφαση στη σχέση του αυτοπροσδιορισμού με την 

αναπηρία. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες «νοητική αναπηρία» και «κινητική αναπηρία» 

και πραγματοποιείται η ανασκόπηση των βιβλιογραφικών πηγών που αφορούν στα επίπεδα 
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αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία. Επίσης, γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει το περιβάλλον ενός ατόμου με αναπηρία στην ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού του και στη διαμόρφωση του επίπεδου ανεξαρτησίας του. Στο τέλος του 

κεφαλαίου διατυπώνεται ο στόχος της ερευνητικής προσπάθειας, όπως επίσης και τα πέντε 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία εξετάζονται και παρουσιάζονται στο ερευνητικό μέρος της 

εργασίας. 

 Η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε και η αναλυτική 

περιγραφή του δείγματος παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Επιπλέον, αναλύεται και 

περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ως προς τη δομή του, τον τρόπο 

χορήγησής του και την αξιοπιστία του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 20. Για την 

παρουσίαση και την απεικόνιση των ερευνητικών ευρημάτων απαιτήθηκε η χρήση πινάκων, 

όπως επίσης και γραφημάτων.  

Καταλήγοντας, στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα της 

ποσοτικής ανάλυσης καθώς και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν τόσο από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας όσο και μετά από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας με αποτελέσματα αντίστοιχων προγενέστερων ερευνών. Τέλος, γίνεται 

αναφορά στους βασικούς περιορισμούς της έρευνας, ενώ παράλληλα διατυπώνονται 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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Κεφάλαιο 1
ο
 

Αυτοπροσδιορισμός 
 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «Αυτοπροσδιορισμός» 

Η άποψη πως τα άτομα με αλλά και χωρίς ειδικές ανάγκες οφείλουν να 

πραγματοποιούν τις προσωπικές τους επιλογές και να είναι αυτόνομα προκειμένου να 

διασφαλίσουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με την έννοια του όρου 

αυτοπροσδιορισμός (Καρτασίδου, 2007). Οι τρόποι με τους οποίους ορίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία ο αυτοπροσδιορισμός ποικίλουν. Στην πλειονότητά τους όμως οι ορισμοί που 

έχουν διατυπωθεί για τον αυτοπροσδιορισμό εστιάζουν στη δυνατότητα του ατόμου να έχει 

γνώση του εαυτού του, να πραγματοποιεί τις προσωπικές του επιλογές χωρίς παρεμβάσεις 

αλλά και να έχει πίστη στον εαυτό του (Field & Hoffman, 1994). 

Η πρώτη άποψη που διατυπώθηκε παρουσίαζε τον αυτοπροσδιορισμό ως μία 

διαδικασία ή ένα αποτέλεσμα. Αλλά, ο ίδιος ο αυτοπροσδιορισμός δεν αποτελεί απλώς μία 

διαδικασία. Στην πραγματικότητα συμβαίνουν διάφορες διαδικασίες που έχουν ενεργό ρόλο 

στο να αποκτήσει ένα άτομο αυτοπροσδιορισμό. Στη συνέχεια, προτάθηκε μία ταύτιση του 

όρου αυτοπροσδιορισμός με τον όρο «αυτονομία». Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε η θεώρηση 

πως ένα αυτόνομο άτομο έχει τόσο την κρίση όσο και τη βούληση για αυτοδιάθεση, αλλά και 

τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετείται και συνεπώς έχει και αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer, 

2005). 

Σε μία προσπάθεια διατύπωσης ενός ολοκληρωμένου ορισμού και βασιζόμενοι στο 

γεγονός πως οι ενέργειες στη ζωή ενός ατόμου καθορίζονται από τις επιλογές του, οι Deci 

και Ryan (1985) ταύτισαν τον αυτοπροσδιορισμό με την ικανότητα του επιλέγειν. Βέβαια, 

δεν αρκεί ένα άτομο να είναι αυτόβουλο και σε θέση να αποφασίζει χωρίς εξωτερικές 

παρεμβάσεις για να έχει αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer, 2005). Αναλυτικότερα, απαραίτητα 

στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένα άτομο για να χαρακτηρίζεται από αυτοπροσδιορισμό 

θεωρούνται η επίγνωση των επιθυμιών του, η ικανότητα στοχοθεσίας αλλά και ο σχεδιασμός 

του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Βασική προϋπόθεση όμως 

είναι η ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί τον εαυτό του αλλά και την πρόοδό του, να 

εφαρμόζει μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και να είναι σε θέση να προσαρμόζει τον τρόπο 

συμπεριφοράς του (Martin & Marshall, 1995). 
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Θα μπορούσε κανείς να πει πως η προσέγγιση του αυτοπροσδιορισμού ως απλά ένα 

σύνολο από γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές δεν είναι παρά μία απλή προσέγγιση του 

όρου η οποία δεν περιλαμβάνει όμως την ουσία, δηλαδή την έννοια του ελέγχου (Wehmeyer, 

2005). Συγκεκριμένα, με την αναφορά στον όρο «έλεγχος» δίνεται έμφαση τόσο στη δύναμη 

όσο και στην αυτονομία των ατόμων, τα οποία αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για 

την έννοια του αυτοπροσδιορισμού. 

Η μοναδικότητα και η υποκειμενικότητα της κρίσης κάθε ατόμου είναι εκείνα τα 

στοιχεία που αιτιολογούν το γεγονός πως ο αυτοπροσδιορισμός δεν ορίζεται βάσει των 

συμπεριφορών των ατόμων, αλλά βάσει της σκοπιμότητας και της λειτουργικότητας που 

μπορεί να εξυπηρετούν οι ενέργειές τους (Wehmeyer, 1999). Ο Wehmeyer και οι συνεργάτες 

του υποστήριξαν πως ένα άτομο με αυτοπροσδιορισμό μπορεί να περιγραφεί ως αιτιακός 

μεσάζοντας της ζωής του (causal agent), αφού είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και έχει 

ελευθερία επιλογής (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996· Wehmeyer, 1998· Wehmeyer, 

1999). Αναλυτικότερα, η δημιουργία ευκαιριών, η πρόκληση καταστάσεων με στόχο τη 

διαμόρφωση και την επίτευξη ποιότητας στη ζωή του είναι ικανότητες που διαθέτει ο 

αιτιακός μεσάζων. Δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο απλώς ενεργεί ή είναι αποδέκτης 

ενεργειών, αλλά για ένα άτομο το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη ενός στόχου μέσω των 

ενεργειών του (Wehmeyer, 2005). 

Το άτομο παρακινείται από εσωτερικά κίνητρα και αναζητά προκλήσεις ή ακόμα 

ασχολείται με τη μάθηση προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητές του και να 

κοινωνικοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ανάγκη για ένταξη σε κάποιο περιβάλλον ώστε 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να έχει το δικό του έλεγχο, είναι ο λόγος που το άτομο 

κινητοποιείται (Brophy, 2004). Μπορεί λοιπόν κανείς εύκολα να κατανοήσει γιατί τα 

εσωτερικά κίνητρα έχουν ιδιαίτερη σημασία στη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2008· Brophy, 2004).  

Ο Wehmeyer και οι συνεργάτες του διατύπωσαν αρκετά ολοκληρωμένα τον ορισμό 

του αυτοπροσδιορισμού. Θεωρούν βασικούς παράγοντες τη σημαντικότητα των ενεργειών 

του ατόμου αλλά και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών (Wehmeyer, Kelchner & 

Richards, 1996· Wehmeyer, 1998· Wehmeyer, 1999). Για το λόγο αυτό, η ανάγκη του 

ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει αποτελεί βάση στην 

ερμηνεία του αυτοπροσδιορισμού.  
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Όσον αφορά στη σύνδεση της νοητικής αναπηρίας με τον αυτοπροσδιορισμό, αυτή 

καταγράφηκε το 1972 από τον Nirje (Wehmeyer & Schwartz, 1998) ο οποίος τόνισε ως 

βασικό παράγοντα της κανονικότητας τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών οι οποίες 

επιτρέπουν στο ανάπηρο άτομο να βιώσει το σεβασμό. Υποστήριξε πως είναι ιδιαίτερη η 

σημασία των επιλογών και των επιθυμιών του ανάπηρου ατόμου και τόνισε πως θα πρέπει 

αυτές να λαμβάνονται υπόψη, καθώς η διαδικασία ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού είναι 

σημαντικά δύσκολη για ένα άτομο με αναπηρία (ό.π.). 

 Στα πλαίσια μίας προσπάθειας σαφούς διατύπωσης της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού και της σχεδίασης προγραμμάτων ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού σε 

άτομα με αναπηρίες έχει αναπτυχθεί σημαντική βιβλιογραφία που αφορά στον 

αυτοπροσδιορισμό (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). Η δυσκολία διατύπωσης ενός 

ορισμού για τον όρο εντοπίζεται στο γεγονός πως ένα πλήθος ερευνητών αντιλαμβάνεται τον 

αυτοπροσδιορισμό ως παρέμβαση, ενώ κάποιοι άλλοι ερευνητές θεωρούν τον 

αυτοπροσδιορισμό ως αποτέλεσμα (Καρτασίδου, 2007). 

Παρά τις διαφορετικές απόψεις και το πλήθος των ορισμών που έχουν διατυπωθεί 

είναι δεδομένη η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην ομαλή μετάβαση του ατόμου στην 

ενηλικίωση, στην απόκτηση του ελέγχου στη ζωή του, στην καλύτερη ποιότητα ζωής των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη 

(Καρτασίδου, 2007). Ο αυτοπροσδιορισμός, λοιπόν, έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή 

ενός ατόμου και σύμφωνα με τον Wehmeyer κάθε άτομο έχει αυτοπροσδιορισμό σε κάποιο 

βαθμό. Ο βαθμός όμως στον οποίο αναπτύσσει κάθε άτομο τον αυτοπροσδιορισμό 

διαφοροποιείται και αποτελεί σημείο διερεύνησης (Wehmeyer, 2005). 

 

1.2 Η τυπική ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

 Έχει διαπιστωθεί πως για ένα άτομο τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι καθοριστικά 

όσον αφορά στη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Η 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, αν και δεν αναφέρεται συνήθως σε παιδιά μικρής ηλικίας, 

ξεκινά στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου και παρουσιάζει αυξανόμενη τάση με 

την πάροδο των χρόνων. Όμως, δεν είναι σαφή τα ακριβή χρονικά πλαίσια στα οποία 

αυξάνεται ο βαθμός ελέγχου που αποκτά ένα άτομο στη ζωή του, ούτε ο χρόνος κατά τον 

οποίο επιτυγχάνεται η φυσιολογική ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί 
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η εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς επηρεάζεται τόσο από τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά ενός ατόμου, όσο και από το περιβάλλον στο οποίο αυτό ζει (Smith, Morgan 

& Davidson, 2005). 

  Στα πρώτα δύο χρόνια ζωής ενός ατόμου χαρακτηριστικά όπως είναι η διαδικασία 

επιλογής, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιμονή, η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του περιβάλλοντος και η αυτοαποτελεσματικότητα αποτελούν τις βάσεις για την 

μετέπειτα ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού (Brown & Cohen, 1996). Σε βρέφη 12 μηνών 

και άνω έχει διαπιστωθεί η ικανότητα εξερεύνησης και απομνημόνευσης δημιουργικών 

λύσεων σε διάφορα προβλήματα. Η ρύθμιση και η αναθεώρηση της συμπεριφοράς, καθώς 

και η εφαρμογή στρατηγικών προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα είναι γνωρίσματα που 

συναντώνται σε παιδιά ηλικίας δύο ετών. Επιπλέον, κατά την προσχολική ηλικία είναι 

δυνατή η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την επίλυση προβλημάτων, αλλά και η 

ικανότητα ανεξάρτητου παιχνιδιού. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις της συνεχιζόμενης 

ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού οι οποίες ενισχύονται αρκετά αργότερα από την 

εμφάνιση της απόλυτα συνειδητής στρατηγικής συμπεριφοράς (Ylvisaker & Feeney, 2002). 

 Προκειμένου να αποκτηθούν δεξιότητες οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού, απαιτείται ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων ήδη από την προσχολική 

και την πρώτη σχολική ηλικία των παιδιών. Εξάλλου, η πρώιμη παιδική ηλικία προσφέρεται 

ιδιαίτερα για μάθηση.  Ειδικότερα, είναι γνωστό πως τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία 

διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης των αναγκών και των προτιμήσεών τους. Με την 

παροχή των δυνατοτήτων επιλογής και έκφρασης των προσωπικών προτιμήσεων σε αυτήν 

την ηλικία μπορεί να επιτευχθεί σε αρχικό στάδιο η ενίσχυση της ανάπτυξης του 

αυτοπροσδιορισμού (Καρτασίδου, 2007). 

 Στην ηλικία που τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους έχει 

ήδη αρχίσει αλλά η απόκτηση και ο βαθμός ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού εξαρτώνται 

από τον τρόπο διδασκαλίας των παιδιών (Ylvisaker & Feeney, 2002). Σύμφωνα με τον 

Wehmeyer (2001), η αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά αποτελεί μέρος της εφηβείας και 

της ενηλικίωσης αφού συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας. Αν και 

τα παιδιά μικρότερης ηλικίας συνήθως δε χαρακτηρίζονται ως αυτοπροσδιοριζόμενα ωστόσο 

η κατεύθυνση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν θα πρέπει να είναι τέτοια που να βοηθά 

αργότερα στην εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς (Καρτασίδου, 2007). 
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Όπως υποστηρίζει ο Wehmeyer όλα τα άτομα έχουν αυτοπροσδιορισμό σε κάποιο 

βαθμό και κάθε άτομο έχει δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, στις ελεύθερες επιλογές αλλά 

και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασιζόμενος σε αυτό και σε μία προσπάθεια να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που επιδρούν στην τυπική ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

και συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του, ο Wehmeyer και οι συνεργάτες του δημιούργησαν 

ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στις αρχές της ψυχολογίας και της 

παιδαγωγικής (Wehmeyer, 1999).  

 

1.3 Το λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού 

Το λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού αναπτύχθηκε από τον Wehmeyer 

(1999), αναφέρεται κυρίως σε άτομα με νοητική αναπηρία και απεικονίζει τους παράγοντες 

που διαμορφώνουν τον αυτοπροσδιορισμό. Σε μία προσπάθεια μελέτης της επίδρασης της 

νοημοσύνης και του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού ο Wehmeyer και 

οι συνεργάτες του διαπίστωσαν αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων σε συνδυασμό με 

στοιχεία μάθησης, ικανότητας, εμπειρίας και ανάληψης πρωτοβουλιών. Στο μοντέλο του 

Wehmeyer, είναι εμφανής η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος με παράγοντες 

επίδρασης τη μάθηση, την ικανότητα, την εμπειρία αλλά και την ανάπτυξη ευκαιριών για 

πρωτοβουλίες και συντονισμό κινήσεων (Wehmeyer, 2005). 

Σύμφωνα με το μοντέλο του σχετικού αυτοπροσδιορισμού, υπάρχει αλληλοεξάρτηση 

της ικανότητας και της ευκαιρίας (Wehmeyer, Bersani & Gagne, 2000). Αυτό σημαίνει πως 

ακόμη και αν η ικανότητα του ατόμου είναι δεδομένη, αν απουσιάζει το υποστηρικτικό 

περιβάλλον που θα είναι ικανό να του παρέχει ευκαιρίες δεν υπάρχει όφελος. Αντίστροφα, αν 

οι ευκαιρίες δίνονται στο άτομο αλλά εκείνο δεν είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτεί λόγω 

έλλειψης ικανοτήτων και πάλι δεν υπάρχει όφελος (Wehmeyer et al., 2000). 

Σε περίπτωση στην οποία η ικανότητα είναι περιορισμένη, η μάθηση είναι 

παράγοντας ο οποίος βοηθά το άτομο στην απόκτηση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Συνεπώς, ο ρόλος της μάθησης είναι σημαντικός στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, ενώ από το 

λειτουργικό μοντέλο μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως η καλλιέργεια ικανοτήτων και 

ευκαιριών αλληλεπιδρά με τους μηχανισμούς στήριξης ώστε να επιτευχθεί ο 

αυτοπροσδιορισμός και στα άτομα με αναπηρία (Wehmeyer et al., 2000). 
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Σχήμα 1: Μοντέλο Σχετικού Αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 1999, p.55· Καρτασίδου, 2007, σ.1246) 

 

Αν και αρχικά το λειτουργικό μοντέλο αναφερόταν αποκλειστικά σε άτομα με 

νοητική αναπηρία και διαταραχές στην ανάπτυξη, στη συνέχεια εφαρμόστηκε και σε άτομα 

με κινητική αναπηρία, με μαθησιακή δυσκολία ή ακόμα και σε άτομα με τυπική ανάπτυξη 

(Καρτασίδου, 2007). Η σημασία του μοντέλου είναι ιδιαίτερη, απεικονίζει την 

αλληλεπίδραση παραγόντων και αναδεικνύει πως ο βαθμός εμφάνισης και ανάπτυξης του 

αυτοπροσδιορισμού σε κάθε άτομο σχετίζεται με συμπεριφορές. Τα θεμέλια των 

συμπεριφορών αυτών προσδιορίζονται από τα δομικά χαρακτηριστικά της αυτονομίας, της 

αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της αυτοπραγμάτωσης (συνειδητοποίηση 

του εαυτού), τα οποία και αποτυπώνονται με ακρίβεια στο μοντέλο του Wehmeyer (2005). 

 

Ευκαιρία Αντίληψη Ικανότητα Εμπειρία 

Υποστήριξη 

Αυτονομία – Αυτορρύθμιση – Ψυχολογική ενδυνάμωση – Αυτοπραγμάτωση 

Σχεσιακός Αυτοπροσδιορισμός 

Μάθηση 
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1.4 Τα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού 

 Όταν ένα άτομο δρα αυτόνομα, ανταποκρίνεται σε γεγονότα με τρόπο που 

διακρίνεται από ψυχολογική ενδυνάμωση, δρα με αυτοπραγμάτωση και η συμπεριφορά του 

είναι αυτορρυθμιζόμενη, τότε οι συμπεριφορές του ατόμου αναγνωρίζονται από τα τέσσερα 

δομικά χαρακτηριστικά που διέπουν ένα αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο (Wehmeyer, 1995· 

Wehmeyer & Schwartz, 1998· Wehmeyer & Schalock, 2001· Wehmeyer & Bolding, 2001· 

Καρτασίδου, 2007). Δύο από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή 

η αυτονομία και η αυτορρύθμιση, θεωρούνται ικανότητες ενώ η ψυχολογική ενδυνάμωση και 

η συνειδητοποίηση του εαυτού θεωρούνται στάσεις ή αλλιώς διαθέσεις. Στο σύνολό τους τα 

τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά ονομάζονται θεμελιώδη καθώς θα πρέπει να εντοπίζονται ως 

ένα βαθμό σε κάθε ενέργεια του αυτοπροσδιοριζόμενου ατόμου. Όμως, αν και η ύπαρξη 

καθενός από τα τέσσερα χαρακτηριστικά είναι αναγκαία, κανένα από αυτά δεν είναι από 

μόνο του επαρκές για να καθορίσει μία συμπεριφορά αυτοπροσδιοριζόμενη (Wehmeyer, 

1995· Wehmeyer & Schalock, 2001). 

 Οι δράσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τις ικανότητες αλλά και τα ενδιαφέροντα 

ενός ατόμου χωρίς εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις συνθέτουν την έννοια του όρου 

«αυτονομία» (Wehmeyer, 1999). Η αυτόνομη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι εκείνη που 

του επιτρέπει να αυτοεξυπηρετείται (self-handing), να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντός του (management activities) καθώς και να διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο 

του ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του (recreational activities). Είναι 

δεδομένο πως ένα άτομο το οποίο συμπεριφέρεται αυτόνομα έχει αναπτύξει τις κοινωνικές 

και επαγγελματικές του ικανότητες (social/vocational activities) καθώς και τις αξίες και τις 

αρχές βάσει των οποίων δρα και επικοινωνεί (Wehmeyer, 1995· Καρτασίδου, 2007). Σε 

καμία περίπτωση βέβαια δε θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτονομίας και 

εγωκεντρικών συμπεριφορών αλλά ούτε μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και των ενεργειών που 

απλώς εκπληρώνουν τα ατομικά συμφέροντα (Wehmeyer & Schalock, 2001). Επιπρόσθετα, 

το γεγονός πως ένα άτομο δρα αυτόνομα δεν αναιρεί την αλληλεξάρτηση που υπάρχει στις 

κοινωνικές σχέσεις. Εξάλλου, οι επιδράσεις της οικογένειας, του φιλικού κύκλου, των 

εκπαιδευτικών και γενικά του κοινωνικού περιβάλλοντος του ατόμου είναι εκείνες οι οποίες 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του (Wehmeyer et al., 1996· Wehmeyer 

et al., 2001).  
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Ειδικότερα, όσον αφορά στην αυτονομία των ατόμων με νοητική αναπηρία, οι 

Wehmeyer και Kelchner (1995) σε έρευνα που πραγματοποίησαν αξιοποιώντας την κλίμακα 

μέτρησης αυτόνομης λειτουργίας «Autonomous Functioning Checklist» κατέγραψαν στους 

ερωτηθέντες περιορισμένο επίπεδο αυτονομίας. Συγκεκριμένα, στα ενήλικα άτομα με 

νοητική αναπηρία που συμμετείχαν διαπιστώθηκε περιορισμένη αυτονομία στις 

δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού και της οικογένειας, στις δραστηριότητες διαχείρισης 

οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση κοινοτικών πόρων και προσωπικές ευθύνες, στις 

ψυχαγωγικές, κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Όταν ένα άτομο είναι σε θέση να «παρακολουθεί και να ελέγχει ή να προσαρμόζει τη 

συμπεριφορά του, το γιγνώσκειν και το θυμικό του, καθώς και το περιβάλλον αν είναι 

αναγκαίο ώστε να επιτύχει το σκοπό του», τότε το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα της αυτορρύθμισης (Κωσταρίδου & Ευκλείδη, 2005, σελ.248). Αναλυτικότερα, 

απαιτούνται από το άτομο οι ικανότητες της αυτοπαρατήρησης, της αυτοαξιολόγησης καθώς 

και της αυτοενίσχυσης ώστε να μπορεί να εξετάζει, να διερευνά τις συνθήκες και τις 

συμπεριφορές του περιβάλλοντος και να λαμβάνει αποφάσεις για τον τρόπο δράσης του 

(Καρτασίδου, 2007). Στην αυτορρύθμιση το άτομο είναι σε θέση να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των πράξεών του και σε περίπτωση που δεν είναι τα επιθυμητά να αναθεωρεί 

τις ενέργειές του. Αξίζει να αναφερθεί πως στο μοντέλο του Wehmeyer, το χαρακτηριστικό 

της αυτορρύθμισης σχετίζεται με τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, τις στρατηγικές 

αυτοδιαχείρισης, καθώς και τις ικανότητες στοχοθεσίας και επίτευξης των επιθυμητών 

στόχων (Wehmeyer & Schalock, 2001). 

Η δυνατότητα ενός ατόμου να διακρίνει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του και να 

έχει πίστη στον εαυτό του αναφέρεται στο χαρακτηριστικό της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. 

Πρόκειται για την πεποίθηση πως το άτομο είναι ικανό να συμπεριφερθεί κατάλληλα ώστε 

να επηρεάσει το περιβάλλον του και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Wehmeyer & 

Schwartz, 1997). Ένα άτομο χωρίς αυτοπεποίθηση δε μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα, να 

κινητοποιηθεί άρα και να εξελιχθεί. Όταν όμως υπάρχει η πίστη ότι μπορεί να ελέγξει, να 

διαμορφώσει και να προσαρμόσει τις συνθήκες που απαιτούνται προκειμένου να επιτύχει το 

στόχο που έχει θέσει, τότε το άτομο έχει ψυχολογική ενδυνάμωση (Wehmeyer, 1995). Το 

εσωτερικό σημείο ελέγχου, η αυτο-αποτελεσματικότητα και η προσδοκία αποτελεσμάτων 

αποτελούν βάση των πεποιθήσεων της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του ατόμου 

οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer, et al., 2001· Καρτασίδου, 

2007). Η πεποίθηση ενός ατόμου πως είναι ικανό και αποτελεσματικό να επιτύχει τους 
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στόχους του συμβάλλει στη ψυχολογική του ενδυνάμωση, η οποία με τη σειρά της το οδηγεί 

στην αυτοπραγμάτωση. Η συνειδητοποίηση του εαυτού επιτυγχάνεται από το ίδιο το άτομο 

που αλληλεπιδρά και αξιολογείται βασιζόμενο στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τα 

σημαντικά πρόσωπα της καθημερινότητάς του (Καρτασίδου, 2007). Ως συνέπεια του 

προηγούμενου, το άτομο έχει καλύτερη αντίληψη τόσο των δυνατοτήτων του όσο και των 

αδυναμιών του με αποτέλεσμα να δρα βασιζόμενο σε αυτές (Wehmeyer, 1999).  

Η γνώση και η αποδοχή του εαυτού, η αυτοπεποίθηση, το αυτο-συναίσθημα και η 

ολοκλήρωση του εαυτού είναι εκείνα τα στοιχεία που αν συνδυαστούν περικλείουν την 

έννοια του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, et al., 2001· Καρτασίδου, Δημητριάδου & 

Φέτση, 2009). Σύμφωνα με έρευνα που αφορά στον τρόπο συσχέτισης της αυτονομίας, της 

αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της αυτοπραγμάτωσης με τον 

αυτοπροσδιορισμό, τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ήταν εκείνα που 

παρουσίασαν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτονομία, ήταν αποτελεσματικότερα στην επίλυση 

προβλημάτων, διέθεταν μεγαλύτερη αυτογνωσία και είχαν συμπεριφορές ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996).  

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά και παράγοντες ανάπτυξης και διαμόρφωσης του αυτοπροσδιορισμού 

(Wehmeyer, 1995· Καρτασίδου, 2007) 

Αυτοπροσδιορισμός 

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Παράγοντες ανάπτυξης Παράγοντες διαμόρφωσης 

1. Αυτονομία 

2. Αυτορρύθμιση 

3. Ψυχολογική ενδυνάμωση 

4. Αυτοπραγμάτωση  

1. Η ατομική ικανότητα ενός 

ατόμου, όπως επηρεάζεται 

από την ανάπτυξη και τη 

μάθηση. 
 

2. Η ευκαιρία, όπως επηρεάζεται 

από το περιβάλλον και τις 

εμπειρίες. 

 

3. Τα συστήματα υποστήριξης. 

1. Οικογένεια 

(κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο, εκπαίδευση και 

επάγγελμα γονέων, σχέσεις 

των μελών της οικογένειας) 
 

2. Σχολείο (κατάρτιση 

προσωπικού, ετοιμότητα 

προσωπικού) 

 

3. Παιδί (ηλικία, φύλο, 

επίπεδο νοητικής 

καθυστέρησης) 

 



21 

 

 

 

Τα τέσσερα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού αναφέρονται στη δράση 

του ατόμου που τα έχει αποκτήσει. Ο βαθμός απόκτησης των χαρακτηριστικών αυτών 

ποικίλει ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και με διάφορους προσωπικούς ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Καρτασίδου, 2007). Όσον αφορά στους παράγοντες που 

μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση του αυτοπροσδιορισμού, είναι η ατομική ικανότητα 

ενός ατόμου όπως επηρεάζεται από την ανάπτυξη και τη μάθηση, η ευκαιρία όπως 

επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες, καθώς και τα συστήματα υποστήριξης 

(Wehmeyer, 2001). Ενώ, όσον αφορά στους παράγοντες διαμόρφωσης του 

αυτοπροσδιορισμού αυτοί είναι η οικογένεια (κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εκπαίδευση και 

επάγγελμα γονέων, σχέσεις των μελών της οικογένειας), το σχολείο (κατάρτιση προσωπικού, 

ετοιμότητα προσωπικού) και το παιδί (ηλικία, φύλο, επίπεδο νοητικής καθυστέρησης) 

(Καρτασίδου, 2007). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παράγοντες ανάπτυξης αλλά και διαμόρφωσης του 

αυτοπροσδιορισμού. Εκτός όμως από την ύπαρξη αυτών των παραγόντων, υπάρχει και ένα  

σύνολο από συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον αυτοπροσδιορισμό και η ανάπτυξη των 

οποίων συμβάλλει θετικά στην προαγωγή του. 

  

1.5 Τα συστατικά στοιχεία της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς 

 Σε μία προσπάθεια προσέγγισης του αυτοπροσδιορισμού ως αποτέλεσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο Wehmeyer στη Θεωρία της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

(Self-Determined Learning Theory) υποστήριξε πως η μάθηση είναι προσαρμογή. Αυτό 

σημαίνει πως οι άνθρωποι όχι μόνο μαθαίνουν μέσω της προσαρμογής, αλλά και 

προσαρμόζονται για να μάθουν (Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dyck & Cash, 2003).  

Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, δεξιότητες, προσωπικές ανάγκες και ενδιαφέροντα είναι 

αυτό που δίνει σε ένα άτομο τη δυνατότητα ελέγχου των προσαρμογών με στόχο τη μάθηση, 

ενώ ταυτόχρονα το ίδιο το άτομο είναι σε θέση να ελέγχει τι μαθαίνει (Martin et. al., 2003). 

Ως ολοκλήρωση θεωρείται η αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά, με συστατικά στοιχεία τα 

οποία είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της μάθησης. 

 Οι ικανότητες της επιλογής (choice-making skills), της λήψης αποφάσεων (decision-

making skills), της επίλυσης προβλημάτων (problem-solving skills), της στοχοθεσίας και της 

επίτευξης στόχων (goal-setting and attainment skills), της αυτοπαρατήρησης (self-
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observation), της αυτοαξιολόγησης (self-evaluation), της αυτοενίσχυσης (self-reinforcement 

skills), της αυτοδιδασκαλίας (self-instruction skills), της αυτοσυνηγορίας και της ανάληψης 

πρωτοβουλιών (self-advocacy and leadership skills) αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 1999). Επιπλέον, το εσωτερικό σημείο ελέγχου (internal 

locus of control), τα θετικά γνωρίσματα της αποτελεσματικότητας και της αναμενόμενης 

έκβασης (positive attributions of efficacy and outcome expectancy), καθώς και η 

αυτοαντίληψη (self-awareness) και η αυτογνωσία (self-knowledge) (Weymeyer, 1999· 

Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009) αποτελούν δεξιότητες που συνθέτουν τον 

αυτοπροσδιορισμό. Ειδικότερα, η ανάπτυξη καθενός από τα συστατικά στοιχεία συμβάλλει 

και προάγει την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, Sands, Doll & Palmer, 

2007).  

 

1.5.1 Ικανότητα επιλογής 

 Η επιτέλεση επιλογών αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και είναι μία ωφέλιμη 

διαδικασία τόσο για το κάθε άτομο ξεχωριστά όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Το 

σημαντικό όμως για ένα άτομο δεν είναι απλώς να επιλέγει, αλλά να είναι σε θέση να κρίνει 

πώς θα επιλέγει σωστά. Η διαδικασία της επιλογής έχει ιδιαίτερη σημασία και στα άτομα με 

αναπηρία. Ειδικότερα, για τα άτομα με νοητική αναπηρία υπάρχει η αντίληψη ότι έχουν 

περιορισμένες προτιμήσεις με αποτέλεσμα να μην τις εκφράζουν συχνά ή ακόμα η 

πεποίθηση πως τα σημαντικά άτομα του περιβάλλοντός τους γνωρίζουν σε καλύτερο βαθμό 

τι πρέπει να επιλέξουν για αυτά (Mithaug, 2005). Όμως, μία υπερπροστατευτική 

αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία από τα άτομα του περιβάλλοντός τους αφαιρεί τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν την εμπειρία της απόρριψης, των ανεκπλήρωτων προσπαθειών 

και εμποδίζει την ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. 

 Σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης του αυτοπροσδιορισμού, η ενεργή εμπλοκή των 

μαθητών στη διαδικασία της μάθησης (why & how of self-engagement), δηλαδή η 

δυνατότητά τους να επιλέγουν τι θα πράξουν (the what factor) και πώς θα το πράξουν (the 

how factor), αλλά και η συνέχιση της διαδικασίας μάθησης μέχρι να ωφεληθούν είναι σημεία 

με ιδιαίτερη σημασία (Mithaug, Mithaug, Agran, Martin & Wehmeyer, 2003). Με δεδομένο 

πως η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του 

ατόμου, ακόμη και στην περίπτωση της μη επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί, το άτομο 
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μπορεί να αναθεωρήσει και να διορθώσει ό,τι απαιτείται και συνεπώς να αποκτήσει 

συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αυτοπροσδιορισμό. 

  

1.5.2 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

 Η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα λήψης αποφάσεων αποτελούν 

δύο σημαντικά συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

δύο στοιχεία που συνδέονται άμεσα και συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξή του.  

Με τον όρο «πρόβλημα» ορίζεται μία κατάσταση ή ένα σύνολο καταστάσεων που 

απαιτεί λύση. Σε ό,τι αφορά στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αυτή αναφέρεται στην 

αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών, στην αναγνώριση των νέων συνθηκών που 

διαμορφώνονται και στο σχεδιασμό των κατάλληλων δράσεων προκειμένου να επιλυθούν 

(Wehmeyer, 2007). Τα προβλήματα που καλείται ένα άτομο να επιλύσει μπορεί να είναι 

προσωπικά, διαπροσωπικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Στην εμφάνιση 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς ιδιαίτερα σημαντική είναι η δεξιότητα επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων, καθώς εστιάζει σε στρατηγικές συμπεριφοράς που βοηθούν το 

άτομο στην αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα και στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος.  

Στο σύνολό τους οι διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων ακολουθούν 

ορισμένα βήματα. Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων προϋποθέτει αρχικά την 

αναγνώριση του προβλήματος, στη συνέχεια απαιτείται η ανάλυσή του και τέλος 

επιτυγχάνεται η επίλυση του προβλήματος (Wehmeyer, 1995). Αν και η περιγραφή των 

βημάτων σε κάθε στρατηγική επίλυσης μπορεί να διαφέρει ως προς το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιείται, στην πραγματικότητα η βάση ορισμού των βημάτων δεν παρουσιάζει 

ουσιαστικές διαφορές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Mithaug (2003) το πρώτο βήμα για 

την επίλυση ενός προβλήματος είναι ο ορισμός του προβλήματος. Συγκεκριμένα, το 

πρόβλημα διατυπώνεται ως μία σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που γνωρίζει ο μανθάνων 

και όσων δε γνωρίζει για το γεγονός που συνδέεται με τη νέα συνθήκη. Το επόμενο βήμα 

αφορά στα αίτια ύπαρξης αυτής της σημαντικής διαφοράς. Στο τρίτο βήμα γίνεται η 

αξιολόγηση των αιτιών που έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο βήμα, ενώ στο τελευταίο 

βήμα πραγματοποιείται μία αναδίπλωση και επιστροφή στο αρχικό πρώτο βήμα με στόχο την 

προσαρμογή (Mithaug et al, 2003).   
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 Σύμφωνα με τους D’Zurilla και Goldfried (1971) τα βήματα που ακολουθούνται είναι 

τέσσερα. Αρχικά, γίνεται μία περιγραφή του προβλήματος, στη συνέχεια εντοπίζονται οι 

εναλλακτικές διαθέσιμες λύσεις, έπειτα επιλέγεται η καλύτερη λύση από αυτές και τελικά 

επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της επιλογής (Wehmeyer, 2007).  Σε ό,τι αφορά στα 

άτομα με νοητική αναπηρία, υπάρχει η αντίληψη πως καθώς δε διαθέτουν ευελιξία και  

προσαρμοστικότητα στη σκέψη δίνουν σε διαφορετικής φύσης προβλήματα τη λύση που 

είχαν εφαρμόσει με επιτυχία στο παρελθόν (Agran & Wehmeyer, 1999). Αξίζει να αναφερθεί 

όμως πως τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι δυνατόν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να 

διδαχθούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.  

 Αντίστοιχα με τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και οι στρατηγικές λήψης 

αποφάσεων ακολουθούν ορισμένα βήματα. Ως «απόφαση» ορίζεται μία διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και επιλογής αποφάσεων, προκειμένου να 

επιλεχθεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν για το πρόβλημα. Αν και η λήψη 

αποφάσεων συγχέεται συχνά με τη διαδικασία επιλογής, η διαφορά τους εντοπίζεται στο 

γεγονός πως η λήψη απόφασης αναφέρεται σε μία διαδικασία επιλογής μεταξύ εναλλακτικών 

επιλογών και ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα (Wehmeyer, 2007). Η διαδικασία λήψης 

απόφασης ξεκινά με δεδομένο πως το πρόβλημα έχει ήδη επιλυθεί και τα βήματα 

περιλαμβάνουν την ύπαρξη μίας λίστας από διαθέσιμες δράσεις, την αναγνώριση των 

πιθανών συνεπειών αυτών των δράσεων, την εκτίμηση των συνεπειών που θα προκύψουν 

από την εφαρμογή της δράσης, τη συσχέτιση του επιπέδου σημαντικότητας της κάθε 

συνέπειας και την αποτίμηση των αξιών και των πιθανοτήτων ώστε να εντοπιστεί η 

καλύτερη δράση (Beyth-Marom, Fischhoff, Quadrel & Furby, 1991). 

 Αξίζει να αναφερθεί πως αν και τα άτομα στην πλειονότητά τους έχουν το 

αναφαίρετο δικαίωμα της λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο σημαντικότητας 

της απόφασης, τα άτομα με αναπηρίες στερούνται αυτής της δυνατότητας. Οι περιορισμένες 

νοητικές διεργασίες των ατόμων με νοητική αναπηρία έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη 

αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων χωρίς όμως να 

περιορίζεται η ικανότητά τους να λάβουν αποφάσεις (Wehmeyer, 2007). Συνήθως όμως, η 

λήψη των αποφάσεων αφορά στον τρόπο ντυσίματός τους και στην αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου τους και όχι στην επιλογή επαγγέλματος ή άλλα σημαντικά ζητήματα της 

ζωής τους (Wehmeyer & Metzler, 1995). Βέβαια, με τη βοήθεια ειδικών τα άτομα με νοητική 

αναπηρία θα πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται την κρίση τους αλλά και τις ικανότητές 

τους στη λήψη αποφάσεων (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 
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1.5.3 Καθορισμός και επίτευξη στόχων 

 Ο καθορισμός στόχων, είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσμους είτε για 

μακροπρόθεσμους στόχους, είναι μία διαδικασία άμεσα συνδεδεμένη με τα οφέλη που 

μπορεί να προκύψουν από αυτούς. Ο στόχος συνδέεται σε όρους όπως σκοπός, αιτία, 

καθήκον και προθεσμία και περιγράφει κάτι το οποίο ένα άτομο επιθυμεί να επιτύχει 

(Wehmeyer, 1995). Τα άτομα που εμφανίζουν αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά έχουν τις 

ικανότητες του σχεδιασμού, της στοχοθεσίας και της επίτευξης των στόχων τους. Θεωρείται 

πως ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης της δεξιότητας του καθορισμού στόχων δεν είναι άλλος 

από την ανάμειξη των παιδιών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.  

 Όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τον Wehmeyer και τους 

συνεργάτες του, είναι εφικτό όχι μόνο να θέσουν αλλά και να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς 

τους στόχους. Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό του στόχου είναι η αναγνώριση και η 

καταγραφή του στόχου προκειμένου να λειτουργεί ως γραμμή εκκίνησης αλλά και 

επανατροφοδότησης (Wehmeyer, 2007). Η πιθανή έλλειψη γνώσεων και πληροφοριών, ο 

φόβος και το άγχος της ενδεχόμενης αποτυχίας και τα όποια πιθανά εμπόδια μπορεί να 

προκύψουν δεν είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν. Μετά την καταγραφή και τον καθορισμό 

των στόχων, τα επόμενα βήματα είναι η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι, η παρακολούθηση της προόδου και τελικά η αξιολόγηση του σχεδίου 

και η προσαρμογή του στόχου σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (Wehmeyer, 2007). 

 

1.5.4 Δεξιότητες αυτοπαρατήρησης, αυτοαξιολόγησης, αυτοενίσχυσης 

 Η αυτορρύθμιση ενός ατόμου συνίσταται στην ικανότητά του για αυτοπαρατήρηση, 

για αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση. Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

βάσει των ατομικών δεξιοτήτων, η εφαρμογή και η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και η 

πραγματοποίηση αλλαγών όπου αυτές είναι αναγκαίες αποτελούν στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν ένα άτομο με αυτορρύθμιση. 

 Ο όρος «αυτοπαρατήρηση» αναφέρεται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος ενός 

ατόμου, είτε πρόκειται για το φυσικό είτε για το κοινωνικό του περιβάλλον. Η 

«αυτοαξιολόγηση» αφορά στην κρίση του ατόμου για το βαθμό καταλληλότητας μιας 

δράσης, η οποία βασίζεται στη σύγκριση δύο καταστάσεων. Η μία κατάσταση είναι εκείνη 
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που πραγματοποιεί το άτομο ενώ η δεύτερη κατάσταση είναι εκείνη που θα έπρεπε να 

πραγματοποιήσει. Όσον αφορά στην έννοια του όρου «αυτοενίσχυση» αυτή ερμηνεύεται ως 

η ώθηση που δίνεται στο άτομο προκειμένου να συνεχίσει τη δράση του (Wehmeyer, 1995). 

 Σύμφωνα με τους Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner και Yeager (2003), τα άτομα με 

νοητική αναπηρία μπορούν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό μέσα από την εκμάθηση 

στρατηγικών αυτορρύθμισης. Αναλυτικότερα, με τις στρατηγικές της αυτοπαρακολούθησης, 

της αυτοαξιολόγησης και της αυτοενίσχυσης επιτυχγάνεται η εμφάνιση και διατήρηση 

εκείνων των συμπεριφορών οι οποίες προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό. Σε συνδυασμό και 

με την ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, τα άτομα με νοητική αναπηρία εξασφαλίζουν 

μία πιο ομαλή συμμετοχή σε περιβάλλοντα ένταξης και συμμετέχουν με μεγαλύτερη ευκολία 

σε διαδικασίες παρακολούθησης (Wehmeyer, et al, 2003).  

 

1.5.5 Εσωτερικό σημείο ελέγχου, θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και 

αναμενόμενης έκβασης, αυτοαντίληψη και αυτογνωσία 

 Το εσωτερικό σημείο ελέγχου, η αυτοαντίληψη και η αυτογνωσία αποτελούν 

συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες μάθησης 

και έχουν αμφίδρομη και συμπληρωματική λειτουργία. Για την ύπαρξη μίας 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς, η αντίληψη πως το άτομο ελέγχει τα σημαντικά 

αποτελέσματα της ζωής του είναι καθοριστική. Ως «σημείο ελέγχου» μπορεί να θεωρηθεί ο 

βαθμός αντίληψης ενός ατόμου πως η επιτυχία του εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο 

εκείνο δρα και συμπεριφέρεται σε σχέση με το βαθμό αντίληψής του πως η επιτυχία είναι 

αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων τους οποίους δε μπορεί να επηρεάσει. Η πίστη στις 

ικανότητές του σε βαθμό που ένα άτομο να θεωρεί την επιτυχία αποτέλεσμα των δικών του 

ενεργειών, δείχνει πως διαθέτει εσωτερικό σημείο ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται 

λόγος για ύπαρξη εξωτερικού σημείου ελέγχου, καθώς το άτομο πιστεύει πως η επιτυχία 

καθορίστηκε από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τύχη και η μοίρα (Rotter, 

1966). Ειδικότερα, για τα άτομα με νοητική αναπηρία έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν 

περισσότερο εξωτερικά σημεία ελέγχου και όχι εσωτερικά, γεγονός το οποίο ασκεί αρνητική 

επίδραση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία (Wehmeyer, 

1993). 



27 

 

 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θετικές πεποιθήσεις για την αυτό-

αποτελεσματικότητα αλλά και οι θετικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα. Ο όρος «αυτό-

αποτελεσματικότητα» εκφράζει την αντίληψη πως ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει επιτυχώς 

την απαιτούμενη συμπεριφορά προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Bandura, 

1977). Δηλαδή, πρόκειται για την πεποίθηση που έχει ένα άτομο πως όχι μόνο είναι ικανό να 

εφαρμόσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ώστε να έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί, 

αλλά και ότι αν η συμπεριφορά αυτή εμφανιστεί θα προκύψουν με βεβαιότητα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα (Wehmeyer, 1995). Αν και για τα άτομα με αναπηρία θεωρείται 

περιορισμένη η δεξιότητα της αυτό-αποτελεσματικότητας, με την ύπαρξη ενός κατάλληλα 

προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τα άτομα αυτά θα είναι σε θέση να 

αποκτήσουν την πεποίθηση της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 Οι ικανότητες της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας αποτελούν δύο βασικά 

σημεία, η έλλειψη των οποίων εμποδίζει την απόκτηση αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς. Προκειμένου να είναι κάποιος σε θέση να αυτοπροσδιορίζεται θα πρέπει 

προηγουμένως να έχει αντιληφθεί τη μοναδικότητά του, τη διαφορετικότητά του αλλά και να 

διαθέτει μία αμετάβλητη ταυτότητα, δηλαδή μία ταυτότητα η οποία παραμένει σταθερή 

ακόμα και με αλλαγή των συνθηκών ή του περιβάλλοντος. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες 

είναι ιδιαίτερης σημασίας η αποδοχή και η αναγνώριση των αδυναμιών ή των περιορισμών 

τους προκειμένου να είναι σε θέση να τις αντισταθμίσουν (Wehmeyer, 1995).  

  

1.5.6 Αυτοσυνηγορία 

 Η αυτοπροάσπιση, δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου να προασπίζεται τον εαυτό του 

διεκδικώντας τα δικαιώματά του, να αποφασίζει ανεξάρτητα και να είναι υπεύθυνος του 

εαυτού του αναφέρεται ως μέσο διεκδίκησης μιας καλύτερης ποιότητας ζωής (Aspis, 1997). 

Η διεκδίκηση μεταφράζεται για το άτομο ως η δυνατότητα έκφρασης των απαιτήσεων και 

των επιθυμιών του αλλά και ως η ικανότητα πραγματοποίησής τους (Ευθυμίου, 2000). Τα 

άτομα λοιπόν που υπερασπίζονται τον εαυτό τους, διεκδικούν χωρίς επιθετικότητα, 

διαπραγματεύονται χρησιμοποιώντας την πειθώ, έχουν γνώση των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών τους, διαθέτουν το χαρακτηριστικό της αυτοσυνηγορίας.  

 Βασιζόμενοι στο γεγονός πως τα άτομα με αναπηρία σε μεγαλύτερο βαθμό 

αποδέχονται μία κατάσταση χωρίς να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, 
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αρκετοί ερευνητές, και μεταξύ αυτών ο Aspis (1997), έχουν υποστηρίξει την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της αυτοσυνηγορίας σε άτομα με 

αναπηρίες. Στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του  

και κατ’ επέκταση και η ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. 

 

1.6 Αναπηρία και αυτοπροσδιορισμός 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), ο όρος 

«αναπηρία» δεν είναι χαρακτηριστικό ενός ατόμου αλλά πρόκειται για την περιγραφή της 

σχέσης που αναπτύσσει το άτομο με το περιβάλλον στο οποίο ζει (World Health 

Organization, 1980). Συγκεκριμένα, η αναπηρία αποτελεί ένα γενικό όρο που περιγράφει την 

επικοινωνία με τα άτομα που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες λόγω των φυσικών αλλά και των 

διανοητικών τους ικανοτήτων. Η οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία στη ψυχολογική, 

σωματική ή ανατομική δομή ή λειτουργία ενός ατόμου ορίζεται ως βλάβη. Το αποτέλεσμα 

της βλάβης, όταν ένα άτομο δεν έχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο φυσιολογικό του 

ρόλο, ονομάζεται αναπηρία. Αρκετοί ειδικοί συμφωνούν πως μία αναπηρία μπορεί να είναι 

εκ γενετής ή επίκτητη και πως πρόκειται για μία λειτουργική βλάβη η οποία προκαλεί 

δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή ενός ανάπηρου ατόμου. 

 Διεθνώς, άτομα με αναπηρίες θεωρούνται τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 

νοητικές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες, αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, 

βαρήκοοι) και όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), χρόνια προβλήματα υγείας, διαταραχές λόγου, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία, δυσγραφεία), ψυχικές και νευροψυχικές διαταραχές με πολλαπλές 

αναπηρίες, και σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες στην 

παραβατική συμπεριφορά. Όμως, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και για τις ανάγκες 

της έρευνας η όποια αναφορά σε άτομα με αναπηρία γίνεται για τα άτομα με κινητική ή 

νοητική αναπηρία. 

 Ως «νοητική αναπηρία» ορίζεται η μορφή αναπηρίας που εμφανίζεται σε ένα άτομο 

πριν την ηλικία των 18 ετών και χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική 

λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτή εκφράζεται στις γνωστικές, 

κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες (AAIDD, 2010). Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Ένωση Νοητικών και Αναπτυξιακών Αναπηριών (American Association on 
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Intellectual and Developmental Disabilities-AAIDD) για να ισχύει ο συγκεκριμένος ορισμός 

θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες τονίζουν πως τα άτομα με αναπηρία 

εξετάζονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιβαλλόντων με τα οποία αλληλεπιδρούν, έχουν 

ένα σύνολο από αδυναμίες και δυνατότητες και η αναπηρία δεν είναι αποσπασματικό 

χαρακτηριστικό της ζωής τους αλλά αποτελεί μέρος αυτής. Ο λόγος ύπαρξης των 

συγκεκριμένων περιορισμών συνίσταται στην ανάγκη ανάπτυξης ενός προφίλ για τις 

απαραίτητες εκείνες υποστηρικτικές υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν τη 

λειτουργικότητα ενός ατόμου με νοητική αναπηρία (ό.π.). 

 Ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας αναφέρεται και στα άτομα με νοητική υστέρηση. 

Με βάση την αξιολόγηση του Δείκτη Νοημοσύνης (Δ.Ν) των ατόμων με νοητική υστέρηση, 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) πρότεινε τον διαχωρισμό τους σε ορισμένες 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν οι κατηγορίες της ελαφράς (ήπιας), μέτριας, 

σοβαρής, βαριάς και απροσδιόριστης νοητικής υστέρησης (Π.Ο.Υ. από Κρασανάκης, 1989). 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας όμως, εξετάζονται αποκλειστικά τα άτομα με ήπια (Δ.Ν: 

50-55 έως 70) και μέτρια νοητική υστέρηση (Δ.Ν: 35-40 έως 50-55). Όσον αφορά στην 

πρώτη κατηγορία, πρόκειται για άτομα τα οποία είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες 

τόσο κοινωνικές όσο και αυτοεξυπηρέτησης κατά την προσχολική τους ηλικία και είναι 

ικανά στην ενήλικη ζωή τους να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, με την κατάλληλη 

βοήθεια και καθοδήγηση από το περιβάλλον τους όταν αυτό απαιτείται. Το μεγαλύτερο 

μέρος των ατόμων με νοητική υστέρηση ανήκει στην κατηγορία της ελαφράς νοητικής 

υστέρησης (85% του πληθυσμού ατόμων με νοητική υστέρηση). Ένα μικρό ποσοστό, 

περίπου 10%, των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι άτομα που χαρακτηρίζονται από 

μέτρια νοητική υστέρηση. Τα άτομα αυτά έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, ενώ ως ενήλικες είναι ικανοί να 

αυτοσυντηρηθούν μέσω της εργασίας τους σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, σε αρκετές 

περιπτώσεις και με συχνή επίβλεψη.  

 Για την κινητική αναπηρία, δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός αλλά 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις της έννοιας. Από τη μία πλευρά η προσέγγιση της υγείας 

εστιάζει στους περιορισμούς της φυσιολογικής λειτουργίας (Davies & Dipner, 1992 όπως 

αναφέρεται σε Ellsum και Pedersen, 2005) και από την άλλη πλευρά η βιο-κοινωνική 

προσέγγιση θεωρεί πως η αναπηρία αποτελείται από 3 διαστάσεις. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα 

με την πρώτη προσέγγιση το αποτέλεσμα της κινητικής αναπηρίας δεν είναι άλλο από τον 

περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός ατόμου και αφορά άτομα με ολική ή 
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μερική απώλεια των σωματικών τους λειτουργιών. Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση οι 3 

διαστάσεις που συνιστούν την κινητική αναπηρία είναι η σωματική βλάβη, ο περιορισμός 

ατομικής δραστηριότητας και η περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές 

δραστηριότητες (Barnes & Mercer, 2004). Οι Wilson-Jones, Morgan, Shelton και Thorogood 

(2007) υποστήριξαν πως μεταξύ των συνεπειών της κινητικής αναπηρίας για ένα άτομο είναι 

η μειωμένη ικανότητα αυτοφροντίδας, οι δυσκολίες μάθησης και επαγγελματικής 

απασχόλησης, καθώς και τα προβλήματα τόσο στις κοινωνικές συναναστροφές όσο και στο 

βαθμό ανεξαρτητοποίησης του ατόμου (όπως αναφέρεται σε Πολεμικού, 2010). Ειδικότερα, 

λόγω της πολυμορφίας των κινητικών βλαβών, η οποία οφείλεται στους διαφορετικούς 

λόγους εμφάνισης των βλαβών αλλά και στις διαφορετικές μορφές με τις οποίες αυτές 

εκδηλώνονται, απαιτούνται διαφορετικές διαδικασίες αποκατάστασης προκειμένου ένα 

άτομο με κινητική αναπηρία να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα όποια προβλήματα και να 

ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο (Δημητρόπουλος, 2000). 

 Η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με αναπηρίες έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τον τομέα της ειδικής αγωγής στον οποίο γίνονται αξιόλογες προσπάθειες διερεύνησής 

του. Ειδικά σε μικρές ηλικίες δίνεται η απαραίτητη προσοχή προκειμένου να επιτευχθεί η 

χορήγηση κατάλληλων ευκαιριών στα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής των ατόμων με 

αναπηρίες (Brown & Cohen, 1996). Αξίζει να αναφερθεί πως οι Palmer και Wehmeyer 

(2003) οδηγήθηκαν στη δημιουργία ενός προγράμματος ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού 

το οποίο επικεντρώνεται στις μικρές ηλικίες με στόχο την ανάπτυξη αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς από νωρίς στη ζωή ενός ανάπηρου ατόμου.  

Έχει διαπιστωθεί πως τα νεαρά άτομα με αναπηρίες, τα οποία όμως εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην ενήλικη ζωή τους όσον αφορά στην εύρεση 

εργασίας (Gerber, Ginsberg & Reiff, 1992· Wehmeyer & Palmer, 2003· Wehmeyer & 

Schwartz, 1997). Βέβαια, σύμφωνα με τους Wehmeyer και Kelchner (1996) και Wehmeyer 

και Metlzer (1995), η ανάπτυξη αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς για τα άτομα με 

αναπηρία αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα για τα άτομα αυτά να καταγράφονται 

χαμηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών σε σχέση με άτομα της ίδιας ηλικίας χωρίς 

αναπηρία (Wehmeyer & Kelchner, 1996· Wehmeyer & Metlzer, 1995). Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Houchins (2011) και παράλληλα 

είναι σύμφωνη με τη θεωρία του Larson (1988, όπως αναφέρεται σε Houchins, 2011) η οποία 
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αναδεικνύει πως οι μαθητές με αναπηρίες παρουσιάζουν ελλείμματα στην επίλυση 

προβλημάτων τα οποία τους οδηγούν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Λόγω της σημαντικότητας του ρόλου που διαδραματίζει ο αυτοπροσδιορισμός στη 

ζωή των ατόμων με αναπηρίες, οι Wehmeyer και Schalock (2001) πρότειναν, με στόχο την 

ενίσχυσή του σε αυτά τα άτομα, την ανάπτυξη της δυνατότητας επίλυσης προβλήματος, τη 

θέσπιση στόχων, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση της αυτο-υπεράσπισης 

και της αυτο-αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και την ανάπτυξη της δυνατότητας 

επιλογής. Ειδικότερα, για την ανάπτυξη της δεξιότητας της επιλογής στα άτομα με αναπηρία 

είναι σημαντικό να τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στα πλαίσια μίας δραστηριότητας, 

η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων, η δυνατότητα επιλογής 

του χρόνου και του τόπου ενασχόλησης με μία δραστηριότητα, η επιλογή του προσώπου με 

το οποίο θα την πραγματοποιήσουν, η δυνατότητα άρνησης συμμετοχής σε μία 

δραστηριότητα, καθώς και η επιλογή του χρόνου διακοπής μιας ενασχόλησης. Φυσικά, η 

ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος το οποίο ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να 

εκδηλώνουν τις επιθυμίες τους και τις προτιμήσεις τους και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, 

έχει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, τα περιβάλλοντα υποστήριξης της ανάγκης 

των ατόμων με αναπηρίες για αυτονομία μπορούν να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην 

διευκόλυνση της ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού τους (ό.π.). 

Σύμφωνα με τους Brown, Evans, Weed και Owen (1987), δεξιότητες όπως η 

επικοινωνία, η στοχοθεσία και η επίλυση προβλημάτων είναι για τα άτομα με αναπηρίες 

εφικτό να αναπτυχθούν μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων και επιλογών ανάμεσα σε 

δραστηριότητες ή σε πρόσωπα με τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές. Καθίσταται 

λοιπόν σαφές πως τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να αυτοπροσδιοριστούν, να 

περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους άλλους, να εκφράσουν τις επιθυμίες τους μέσω της 

παροχής ευκαιριών, της εκμάθησης των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού και της 

συμμετοχής τους στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν (Wehmeyer, 1998). 

 

1.6.1 Σχέση αυτοπροσδιορισμού και νοητικής αναπηρίας 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έννοια του αυτοπροσδιορισμού σχετίζεται με την 

ικανότητα ενός ατόμου να ενεργεί ως ο υπεύθυνος της ζωής του πραγματοποιώντας ελεύθερα 

τις επιλογές του, ικανοποιώντας τις ανάγκες του και λαμβάνοντας αποφάσεις. Μεταξύ των 
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βασικών παραγόντων που επηρεάζουν ένα άτομο στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

του βρίσκονται οι ατομικές του δεξιότητες, οι ευκαιρίες, όπως επίσης και τα διάφορα 

συστήματα υποστήριξης (Wehmeyer, 2001). Με δεδομένη τη σημαντικότητα του ρόλου του 

αυτοπροσδιορισμού στη ζωή ενός ατόμου, μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό πόσο σοβαρές 

είναι οι επιπτώσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτονομίας, αυτορρύθμισης, 

ψυχολογικής ενδυναμωσης και συνειδητοποίησης του εαυτού, όπως συμβαίνει σε άτομα με 

νοητική αναπηρία. 

 Για αρκετά χρόνια υπήρχε η θεώρηση πως ο αυτοπροσδιορισμός και η νοητική 

αναπηρία είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Το γεγονός αυτό ενίσχυε η παρουσίαση του 

αυτοπροσδιορισμού ως μία λειτουργία που απαιτεί από ένα άτομο να διαθέτει και να έχει 

αναπτύξει πλήθος περίπλοκων δεξιοτήτων (Wehmeyer, 2005). Με αυτόν τον τρόπο όμως, ο 

αυτοπροσδιορισμός αντιμετωπιζόταν ως μία λειτουργία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το νοητικό επίπεδο και τις νοητικές ικανότητες ενός ατόμου. Με δεδομένο πως τα άτομα με 

νοητικές αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ανάπτυξη αυτοπροσδιοριζόμενων 

συμπεριφορών λόγω των περιορισμένων ευκαιριών που τους δίνονται για να λάβουν 

αποφάσεις για τη ζωή τους, είτε εξαιτίας της αναπηρίας τους είτε εξαιτίας του περιβάλλοντός 

τους, ήταν αναμενόμενο να φαντάζει δύσκολη η σύνδεση του αυτοπροσδιορισμού με 

οποιαδήποτε μορφή νοητικής αναπηρίας. Ειδικότερα, σε αρκετές σχετικές μελέτες υπήρχε η 

θεώρηση πως τα άτομα με νοητική αναπηρία όχι απλώς δεν είναι αυτοπροσδιοριζόμενα αλλά 

και δε μπορούν να αποκτήσουν αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer & Garner, 2003). Η 

πεποίθηση αυτή προερχόταν από τους νοητικούς περιορισμούς των ατόμων με αναπηρία και 

την αδυναμία άσκησης ελέγχου στη ζωή τους, καθώς και από τα κοινωνικά στερεότυπα που 

αφορούν στις ικανότητες που μπορεί να διαθέτει ένα άτομο με νοητική αναπηρία. Όμως, 

παρά τις όποιες δυσκολίες ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική 

αναπηρία, η εκπαίδευση των ατόμων αυτών και η ανάπτυξη αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς αποτελεί πλέον όχι απλώς ένα στόχο αλλά και μία πρόκληση προκειμένου να 

ενδυναμωθεί η περιορισμένη αυτονομία τους (Καρτασίδου et al., 2009). Η ανάγκη 

ανάπτυξης αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική αναπηρία είναι επιτακτική και ένα από 

τα βασικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού σε αυτά τα άτομα είναι να μη θεωρούνται ως 

αιώνια παιδιά αλλά να αντιμετωπίζονται ως άτομα τα οποία έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα 

να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι στις ζωές τους (ό.π). 

 Έχει διαπιστωθεί πως τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν λιγότερο συχνά 

αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό απορρέει 
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από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην εκμάθηση αλλά 

και στη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών (Stancliffe &Wehmeyer, 1995· Wehmeyer & 

Metzler, 1995· Wehmeyer et al., 1996). Όμως, σύμφωνα με τους Malian και Nevin (2002), ο 

αυτοπροσδιορισμός και τα αποτελέσματά του είναι δυνατόν να διδαχθούν σε κάθε άτομο 

ανεξάρτητα από την αναπηρία του. Συνεπώς, η διδασκαλία του αυτοπροσδιορισμού όχι μόνο 

δεν είναι αδύνατη σε άτομα με νοητικά προβλήματα αλλά ενισχύει τις πιθανότητές τους για 

μία πιο επιτυχημένη ενήλικη ζωή. Έτσι, ο αυτοπροσδιορισμός συνιστά έναν επιθυμητό στόχο 

για την εκπαίδευση των ατόμων ακόμη και με νοητική αναπηρία παρά τις όποιες δυσκολίες. 

Μεγάλο πλήθος μελετών που αφορούν στο βαθμό ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού σε 

άτομα με νοητική αναπηρία εστιάζουν σε ορισμένους σημαντικούς παράγοντες επίδρασης 

και διαμόρφωσης του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η 

σοβαρότητα της νοητικής αναπηρίας αλλά και το περιβάλλον διαβίωσης του ατόμου. 

 

1.6.1.1 Φύλο 

 Σε μία προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης του παράγοντα «φύλο» στο επίπεδο 

ανάπτυξης αυτοπροσδιορισμού ο Wehmeyer (1996) πραγματοποίησε έρευνα με δείγμα 433 

εφήβους με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες (223 αγόρια και 210 κορίτσια). 

Από την έρευνά του δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική διαφορά στο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, αν και τα κορίτσια εμφάνισαν 

λίγο πιο υψηλό επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο των αγοριών. Ωστόσο, τα ευρήματα του 

Wehmeyer δεν επιβεβαίωσε η μεταγενέστερη έρευνα των Soresi Nota και Ferrari (2004 στο 

Nota et al., 2007). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, οι άνδρες Ιταλοί παρουσίαζαν την 

τάση να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τις γυναίκες. Τα 

αποτελέσματα όμως των περιορισμένων σχετικών ερευνών φαίνονται πως ποικίλουν, αφού 

οι Wehmeyer και Garner (2003) σε έρευνα που πραγματοποίησαν με δείγμα 300 ατόμων με 

νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία δεν παρατήρησαν καμία διαφοροποίηση στα επίπεδα 

ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με το φύλο.  

 

1.6.1.2 Ηλικία 

 Εκτός από το φύλο και η ηλικία είναι ένας παράγοντας επίδρασης που απασχόλησε 

τους ερευνητές. Ο τρόπος συσχέτισης του αυτοπροσδιορισμού με την ηλικία των ατόμων με 

νοητική αναπηρία μελετήθηκε αρχικά από τον Wehmeyer (1996). Βασιζόμενος σε δείγμα 
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μαθητών ηλικίας από 15 ετών έως 18, διαπίστωσε θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού και της ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Wehmeyer κατέγραψε μία τάση 

εμφάνισης υψηλότερου επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Nota 

et al, 2007). Επιπλέον, οι Wehmeyer και Garner (2003) στα πλαίσια της διερεύνησης της 

ηλικίας ως παράγοντα επίδρασης στο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική 

υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές κατέληξαν σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις. 

Αναλυτικότερα, διαπίστωσαν πως αν και η ηλικία αποτελούσε προβλεπτικό παράγοντα για 

το επίπεδο της αυτονομίας των ατόμων αυτών, δεν αποτελούσε παράγοντα πρόβλεψης για 

την εμφάνιση υψηλού ή χαμηλού συνολικού αυτοπροσδιορισμού.   

 

1.6.1.3 Δείκτης Νοημοσύνης 

Στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας διερεύνησης του δείκτη νοημοσύνης ως 

παράγοντα καθορισμού του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου, διενεργήθηκαν 

επιπλέον έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με νοητική αναπηρία ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της κατάστασής τους εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Wehmeyer (1996) και στην οποία συμμετείχαν 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με νοητική αναπηρία και τυπικής ανάπτυξης, τα πιο 

υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού παρουσιάστηκαν σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Αντίστοιχα, τα πιο χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού εμφάνισαν οι μαθητές με νοητική 

αναπηρία. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση (r=0.15) μεταξύ 

του αυτοπροσδιορισμού και του δείκτη νοημοσύνης.  

Όσον αφορά στη σοβαρότητα της νοητικής αναπηρίας, σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα 

με ελαφρά, μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία, διαπιστώθηκε πως το μικρότερο βαθμό 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς εμφάνιζαν τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία 

(Wehmeyer & Garner, 2003). Σύμφωνα με τους Stancliffe, Abery και Smith (2000) στα 

άτομα με ήπια νοητική αναπηρία παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός αυτοπροσδιορισμού σε 

σχέση με άτομα που εμφανίζουν πιο σοβαρή μορφή νοητικής αναπηρίας. Αξίζει να 

αναφερθεί όμως, πως σε αντίστοιχες έρευνες του Wehmeyer και των συνεργατών του 

(Wehmeyer & Schwartz, 1997· Wehmeyer & Palmer, 2003) δε διαπιστώθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές των ατόμων με υψηλό και χαμηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ως προς 

το νοητικό τους επίπεδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση η 
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σημαντικότητα του δείκτη νοημοσύνης ως μοναδικού παράγοντα σύνδεσης με τα χαμηλά 

επίπεδα αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου. Επιπρόσθετα, σε έρευνά τους οι Wehmeyer και 

Garner (2003) διαπίστωσαν πως ο δείκτης νοημοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ως προβλεπτικός 

παράγοντας μόνο της έκβασης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, αλλά δε μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας πρόβλεψης ως προς το επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου και του επιπέδου αυτονομίας που αυτό θα εμφανίσει. 

 

1.6.1.4 Περιβάλλον διαβίωσης – Μέρος κατοικίας 

Στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα περιβάλλοντα διαβίωσης, εργασίας και μάθησης 

(Wehmeyer & Garner, 2003· Wehmeyer & Palmer, 1998· Wehmeyer & Bolding, 1999). 

Ειδικότερα, το μέρος κατοικίας ενός ατόμου με αναπηρία έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς 

συμβάλλει στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που μπορούν είτε να προάγουν την 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είτε να υπονομεύσουν την εμφάνισή του. Ένα άτομο με 

αναπηρία μπορεί να ζει αυτόνομα, ημι-αυτόνομα ή σε ένα τελείως προστατευτικό 

περιβάλλον. Έχει διαπιστωθεί πως ο αυτοπροσδιορισμός των ατόμων που ζουν ανεξάρτητα ή 

μαζί με την οικογένειά τους ή ακόμα σε κάποιο ίδρυμα διαφέρει (Stancliffe & Wehmeyer, 

1995). Αναλυτικότερα, ο Wehmeyer (1995) διαπίστωσε χαμηλότερο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα που ζουν ομαδικά είτε σε σπίτια είτε σε πολυπληθή 

ιδρύματα σε σχέση με τα άτομα που ζουν αυτόνομα. 

Ο ρόλος του περιβάλλοντος διαβίωσης στη διαμόρφωση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού απασχόλησε και τον Tossebro (1995 στο Wehmeyer & Bolding, 2001), ο 

οποίος εστίασε στο πλήθος των ατόμων με τα οποία ζούσε ένα άτομο με νοητική αναπηρία. 

Διαπίστωσε πως για τα άτομα με αναπηρία τα οποία διέμεναν σε περιβάλλον με 1 έως 5 

κατοίκους ο αυτοπροσδιορισμός παρουσίαζε σημαντικά θετική συσχέτιση με το πλήθος των 

ατόμων. Αντίθετα, ο αυτοπροσδιορισμός δεν παρουσίαζε συσχέτιση με το πλήθος των 

ατόμων σε περιβάλλοντα με 6 έως 16 κατοίκους. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια ερευνών για το 

ρόλο του περιβάλλοντος κατοικίας αλλά και εργασίας των ατόμων με νοητική αναπηρία, οι 

Wehmeyer & Bolding (2001) διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων για τα διάφορα περιβάλλοντα διαβίωσής τους. 

Συγκεκριμένα, για τα άτομα με νοητικά προβλήματα που ζούσαν και παράλληλα εργάζονταν 

σε περιβάλλοντα που δε χαρακτηρίζονται ως πολυπληθή, διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα 
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αυτοπροσδιορισμού αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας και ικανοποίησης. Αντίστοιχα 

ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας του Stancliffe και των συνεργατών του (2000), 

σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς το μέρος στο 

οποίο διαμένει ένα άτομο με νοητική αναπηρία. Αναλυτικότερα, από τη συγκεκριμένη 

έρευνα διαπιστώθηκε πως τα άτομα που ζούσαν σε ημι-αυτόνομες δομές κατοικίας 

εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές σε σχέση με τα άτομα 

που κατοικούσαν σε λιγότερο λειτουργικές δομές κατοικίας. 

Επιπρόσθετα, για τα άτομα τα οποία ζουν σε πολυπληθή και ομαδικά περιβάλλοντα 

διαπιστώθηκε πως έχουν λιγότερες ευκαιρίες να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να 

πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους και κατ’ επέκταση να αναπτύξουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό αυτοπροσδιορισμό (Stancliffe & Wehmeyer, 1995). Η διαβίωση σε κοινοτική δομή σε 

αντίθεση με μία ανεξάρτητη διαβίωση οδηγεί τα άτομα με αναπηρία σε περιορισμένη 

δυνατότητα επιλογής (Conroy, 1996). Σύμφωνα με τον Stancliffe (1997) οι ευκαιρίες 

επιλογών επηρεάζονται ακόμη και από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν σε μικρές 

κοινοτικές δομές. Η παροχή ευκαιριών είναι μεγαλύτερη στα άτομα με αναπηρία τα οποία 

ζουν σε υποστηριζόμενες δομές και όχι σε μικρές ή μεγάλες ομαδικές δομές, όπως 

διαπίστωσε ο Emerson και οι συνεργάτες του (2001). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνει και ο 

Heller σε έρευνά του, η οποία ανέδειξε τη μείωση των ευκαιριών που παρέχονται στα άτομα 

που ζουν σε ομαδικά κοινοτικά σπίτια (Nota et al, 2007). 

 

1.6.2 Σχέση αυτοπροσδιορισμού και κινητικής αναπηρίας 

 Σύμφωνα με τον Wehmeyer τα άτομα με αναπηρία είναι σε θέση μέσω της 

εκπαίδευσης και με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος να αυτορρυθμίσουν τη 

συμπεριφορά τους. Στόχος είναι να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους άλλους και να 

έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις προσωπικές τους επιλογές. Όμως, ζητούμενο 

δεν είναι απαραίτητα να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ζωής τους αλλά να έχουν ευκαιρία 

στις επιλογές και στην εκμάθηση δεξιοτήτων που προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό 

(Wehmeyer, 1998). Εξάλλου, το γεγονός πως ένα άτομο με αναπηρία συχνά δε μπορεί να 

ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως δε σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα εμπλοκής σε σημαντικές 

αποφάσεις για την ποιότητα της ζωής του (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 

 Λόγω της λαθεμένης εντύπωσης πως ο αυτοπροσδιορισμός σημαίνει ότι ένα άτομο 

πραγματοποιεί τα πάντα ανεξάρτητα, στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψη πως τα άτομα με 
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κινητική αναπηρία δε μπορούν να τα καταφέρουν και συνεπώς δε θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται αυτοπροσδιοριζόμενα. Στην πραγματικότητα όμως τα άτομα με κινητικές 

αναπηρίες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην επικοινωνία τους με τους άλλους, στην 

προσωπική τους φροντίδα και να έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο. Προκειμένου να συμβεί κάτι 

τέτοιο θα πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δεξιότητές 

τους. Στον τομέα της ειδικής αγωγής, η κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, η 

ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών και η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης προς τη 

μάθηση αποτελούν σκοπό για την εκπαίδευση των ατόμων με κινητική αναπηρία (Βαρσάμης, 

Σταϊκοπούλου, Σαχπατζίδου και Σταϊκόπουλος, 2008).  

 Είναι γεγονός πως τα κινητικά προβλήματα αρκετές φορές αποτελούν τροχοπέδη 

στην κοινωνική ένταξη και στη σύναψη φιλιών (Swain & French, 2000). Όμως, η δημιουργία 

θετικών σχέσεων με συνομηλίκους και η ομαλή κοινωνική ένταξη συμβάλλουν καθοριστικά 

στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητική αναπηρία (Pitt, 2003 όπως 

αναφέρεται σε Curtin & Clarke, 2005). Δυστυχώς, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 

αρκετές μελέτες που να αφορούν στα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Με βάση όμως τις 

υπάρχουσες έρευνες έχει διαπιστωθεί πως το σχολείο φοίτησης των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες είναι ιδιαίτερης σημασίας. Συγκεκριμένα, η φοίτησή τους σε γενικό σχολείο και 

όχι σε ειδικό, εφόσον αυτό είναι εφικτό, φαίνεται να έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού τους. Στα πλαίσια ενός γενικού σχολείου ένα άτομο με κινητική 

αναπηρία έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα εύρος δραστηριοτήτων μαζί με άτομα που 

δεν έχουν κάποιας μορφής αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο το άτομο με κινητική αναπηρία 

αισθάνεται περισσότερο αποδεκτό από το κοινωνικό του περιβάλλον και εντάσσεται σε αυτό 

πιο ομαλά. Αντίθετα, η φοίτηση σε ένα ειδικό σχολείο σημαίνει πως το άτομο με κινητική 

αναπηρία έρχεται σε επαφή κυρίως με άλλα άτομα με αναπηρίες, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων λόγω του συγκεκριμένου 

προγράμματος των ειδικών σχολείων. Συνεπώς, για τα άτομα με κινητική αναπηρία που 

φοιτούν σε ειδικό σχολείο είναι πιο εύκολο να βιώσουν συναισθήματα απόρριψης από το 

ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Rohner (1991), η 

φοίτηση των παιδιών με αναπηρία σε ειδικό σχολείο συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι Mrug και Wallander (2002), οι οποίοι 

διαπίστωσαν πως η αυτοεκτίμηση των παιδιών με αναπηρία που διδάσκονται σε γενικά 

σχολεία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη των παιδιών που φοιτούν σε ειδικά 

σχολεία. 
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 Ορισμένες συγκριτικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν με στόχο να εντοπιστούν 

διαφορές στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοαντίληψη και στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα 

μεταξύ παιδιών με και χωρίς κινητική αναπηρία. Στις μελέτες αυτές διαπιστώθηκε πως δεν 

υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τη συνολική αυτοεκτίμηση σε 

προσωπικό, οικογενειακό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο (Appleton et al, 1994· King, 

Schultz, Steel, Gilpin & Cathers, 1993· Madill & Hurbut, 1986 όπως αναφέρεται σε Mrug & 

Wallander, 2002). Όμως, τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονταν στη φάση της εφηβείας 

είχαν χαμηλότερο επίπεδο αντιλαμβανόμενης ικανότητας στον τομέα της άθλησης, της 

εκπαίδευσης αλλά και στην κοινωνική αποδοχή. Επιπλέον, για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία που φοιτούσαν σε γενικά και όχι σε ειδικά σχολεία διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο αυτοαντίληψής τους σε σχέση με τα άτομα χωρίς 

αναπηρία (Mrug & Wallander, 2002). Βέβαια, υπήρξαν και έρευνες που εντόπιζαν πως τα 

παιδιά με κινητική αναπηρία εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης ως προς τη 

συμπεριφορά (Harvey & Greenway, 1984). Στο σύνολό τους όμως οι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν δείχνουν πως τα άτομα με κινητική αναπηρία αξιολογούν τον εαυτό 

τους χαμηλότερα κυρίως στους τομείς στους οποίους επηρεάζονται λόγω της αναπηρίας 

τους. Δε θεωρούν όμως τους εαυτούς τους λιγότερο ικανούς ή ανεπαρκείς συνολικά σε 

σχέση με τα άτομα της ίδιας ηλικίας χωρίς κάποια αναπηρία. 

 Με στόχο την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού και την εκμάθηση εκείνων των 

δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην καλλιέργειά του, τα προγράμματα εκπαίδευσης που 

παρέχουν στα άτομα με κινητικές αναπηρίες τις ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και 

ελευθερία επιλογής, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εξίσου σημαντικός είναι όμως και ο ρόλος του 

περιβάλλοντος. Όσο πιο ελεύθερο και υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον ενός ατόμου με 

κινητική αναπηρία, τόσο περισσότερο συμβάλλει στην εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς. Η υπερπροστατευτική συμπεριφορά του οικογενειακού περιβάλλοντος και οι 

χαμηλές προσδοκίες του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του ατόμου αποτελούν 

εμπόδια για την καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού. Αντίθετα, η ενθάρρυνση ενός ατόμου 

με κινητική αναπηρία για τη δημιουργία φίλων, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, την 

επιλογή στόχων, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας όταν απαιτείται 

λόγω της αναπηρίας του εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και την πραγματοποίηση 

επιλογών βοηθά καταλυτικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού.  

Οι Grigal, Neubert, Moon και Graham (2003), κατέγραψαν την επιθυμία των γονέων 

με παιδιά με αναπηρία για ενίσχυση των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού των παιδιών 
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τους μέσω της διδασκαλίας. Η ανάπτυξη όμως μόνο των απαραίτητων δεξιοτήτων δεν 

επαρκεί, καθώς ταυτόχρονα απαιτείται και η παροχή των ευκαιριών στα άτομα με κινητική 

αναπηρία για λήψη αποφάσεων και δυνατότητα επιλογής. Για το λόγο αυτό, η ενθάρρυνση 

των γονέων να πιστεύουν στη σημαντικότητα του ρόλου του αυτοπροσδιορισμού των 

παιδιών τους είναι βασικής σημασίας (Abery, 1994· Wehmeyer, 1996, όπως αναφέρεται σε 

Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). Μεταξύ των προτάσεων προς τους γονείς με στόχο 

την προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού των παιδιών τους είναι να εμπλέκουν τα παιδιά τους 

στη λήψη αποφάσεων, να τους παρέχουν τις ευκαιρίες και την απαραίτητη ενθάρρυνση 

πραγματοποίησης επιλογών, καθώς και να τους επιτρέπουν τη συμμετοχή στις καθημερινές 

δουλειές του σπιτιού βάσει των ικανοτήτων τους. Έχει διαπιστωθεί πως για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία η έλλειψη της ευκαιρίας να αποτύχουν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως μέσω των 

εμπειριών αποτυχίας το άτομο με αναπηρία μπορεί να οδηγηθεί στη βελτίωση των 

ικανοτήτων του, στην συνειδητοποίηση πως έχει και το δικαίωμα αποτυχίας και το δικαίωμα 

επανεκκίνησης των προσπαθειών του, αλλά και να ενισχύσει δεξιότητες απαραίτητες για 

εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς (Ward, 1998, όπως αναφέρεται σε Harrison, 

1997). Μπορεί λοιπόν να γίνει εύκολα κατανοητό πως το πλήθος των ευκαιριών που 

παρέχονται σε ένα άτομο με αναπηρία και συνολικά ο ρόλος του περιβάλλοντός του έχουν 

σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού του. 

 

1.7 Αυτοπροσδιορισμός, περιβάλλον και ανεξαρτησία 

 Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα έκφρασης των προσωπικών 

τους επιλογών και προτιμήσεων σε σημείο που αυτό να θεωρείται δεδομένο και μέρος της 

καθημερινής τους ζωής. Στην καθημερινότητα ενός ατόμου το περιβάλλον του είναι εκείνο 

που προσδιορίζει όλα τα στοιχεία που το περιβάλλουν και συμβάλλουν στην κινητοποίησή 

του, αποτελούν ερεθίσματα για τις συμπεριφορές του και κατ’ επέκταση διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του. Μόνο η ύπαρξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη ενός στόχου δεν αρκεί για να τις αξιοποιήσει ένα 

άτομο στο έπακρο. Απαιτείται και η ύπαρξη των απαραίτητων κινήτρων τα οποία το ωθούν 

στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου και διατηρούν το ενδιαφέρον του. Αρκετά από αυτά 

τα κίνητρα πηγάζουν από το άμεσο περιβάλλον του ατόμου. 
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 Το περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου (Deci & Chandler, 1986). Τα πρόσωπα του περιβάλλοντος 

κάθε ατόμου αποτελούν τον καθρέφτη του και συνήθως το άτομο βλέπει τον εαυτό του με 

τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπουν οι άλλοι. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι επηρεάζονται 

σε διαφορετικό βαθμό από τα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται 

(Cooley, 1992). Τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος στη ζωή κάθε ανθρώπου 

μπορούν να του δημιουργήσουν συναισθήματα αποδοχής ή απόρριψης και να επηρεάσουν ως 

ένα βαθμό τον αυτοπροσδιορισμό του (Rohner, 1991). Ειδικότερα, τα συναισθήματα 

απόρριψης μπορεί να είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση εχθρικών συμπεριφορών, χαμηλής 

αυτοεκτίμησης και γενικότερα συναισθηματικής αστάθειας (Cooley, 1992, όπως αναφέρεται 

σε Mrug και Wallander, 2002). 

 Σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για τη φυσιολογική ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, 

θα πρέπει η επέμβαση των ενηλίκων να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη και 

ταυτόχρονα το άτομο να ωθείται σε μεγάλο βαθμό στην έκφραση και πραγματοποίηση των 

δικών του επιλογών με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του. Βέβαια, το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού, η ανεξαρτησία, η αυτονομία αλλά και οι ευκαιρίες επιλογών 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ένα άτομο ζει και μαθαίνει 

(Wehmeyer & Bolding, 1999). Όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας των 

συνθηκών διαβίωσης ενός ατόμου, τόσο περισσότερο εμφανίζει αυτοπροσδιοριζόμενες 

συμπεριφορές αφού εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε διαδικασίες επιλογής (Stancliffe, 

2001).  

 Τα άτομα που είναι σε θέση να κάνουν επιλογές εμφανίζουν και μεγαλύτερο βαθμό 

ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Όσον αφορά στα άτομα με νοητικές αναπηρίες, σύμφωνα με 

σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε πως το περιβάλλον στο οποίο ζουν και εργάζονται καθορίζει 

σε σημαντικό βαθμό τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, τις επιλογές τους, την ανεξαρτησία 

τους και κατ’ επέκταση και το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού τους (Wehmeyer & Bolding, 

1999). Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο περιορισμός των κινήσεων ενός ατόμου με νοητική 

αναπηρία και μκρότερος ο βαθμός της ανεξαρτησίας τους τόσο πιο περιορισμένη είναι και η 

εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών. Οι Wehmeyer και Bolding (2001) σε μία 

προσπάθεια εξέτασης του βαθμού επίδρασης των περιοριστικών περιβαλλόντων στα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία, πραγματοποίησαν μία έρευνα. 

Συγκεκριμένα, θέλησαν να διαπιστώσουν αν η μετακίνηση των ατόμων σε πιο ανεξάρτητα 

περιβάλλοντα θα επηρέαζε θετικά την εμφάνιση συμπεριφορών που υποδείκνυαν 
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αυτοπροσδιορισμό και θα τα καθιστούσε πιο ανεξάρτητα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους βασίστηκαν σε μετρήσεις που προηγήθηκαν 6 μήνες της αλλαγής περιβάλλοντος των 

ατόμων και σε μετρήσεις που ακολούθησαν 6 μήνες μετά την αλλαγή περιβάλλοντος. Οι 

Wehmeyer και Bolding λοιπόν, διαπίστωσαν πως όταν το περιβάλλον υποστηρίζει την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία των ατόμων και δεν προσπαθεί να τα περιορίσει, τότε τα 

άτομα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

Δηλαδή, όταν υπάρχουν οι συνθήκες που ευνοούν τη δραστηριοποίηση του ατόμου σε 

συνδυασμό με κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης από την οικογένεια ή το σχολείο ή ακόμα 

και από την κοινωνία, τότε το άτομο δραστηριοποιείται, ανεξαρτητοποιείται περισσότερο και 

αναπτύσσει πιο υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. 

Επιπρόσθετα, οι Wehmeyer & Metzler (1995) σε έρευνά τους διαπίστωσαν για τα 

άτομα με αναπηρία πως η συμμετοχή τους στη λήψη σημαντικών για τη ζωή τους 

αποφάσεων ήταν περιορισμένη, όπως επίσης περιορισμένη ήταν και η δυνατότητά τους να 

κάνουν σημαντικές επιλογές. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως η δυνατότητα επιλογής τους 

ήταν οριοθετημένη. Δηλαδή, είχαν την ευκαιρία επιλογής της ενδυμασίας τους ή άλλων 

μικρής σημασίας καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλά για τις πιο σημαντικές επιλογές που 

σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινότητάς τους, όπως για παράδειγμα η 

επιλογή συγκατοίκου, στερούνταν της δυνατότητας επιλογής και των ευκαιριών έκφρασης 

αυτών. Βασιζόμενοι σε δείγμα 5000 ατόμων με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές 

αναπηρίες διαπίστωσαν ότι το 88% των συμμετεχόντων δεν είχε επιλέξει τα πρόσωπα που 

του παρείχαν φροντίδα, το 77% δεν είχε επιλέξει το πρόσωπο με το οποίο συγκατοικούσε και 

το 56% δεν είχε επιλέξει την τρέχουσα εργασία του ή τις καθημερινές του δραστηριότητες. 

Συμπέραναν λοιπόν πως ακόμα και στην περίπτωση που τα άτομα με αναπηρία έχουν τη 

δεξιότητα πραγματοποίησης αποτελεσματικών επιλογών, οι ευκαιρίες που τους παρέχονται 

είναι πολύ λίγες. Όμως, το πλήθος των ευκαιριών που δίνονται στα άτομα με νοητική 

αναπηρία αποτελεί παράγοντα που επιδρά σημαντικά στο βαθμό ανεξαρτησίας τους και στην 

εμφάνιση αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών. 

Για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και το ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού τους το περιβάλλον στο οποίο ζουν, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ 

λίγες έρευνες σε σχέση με τις αντίστοιχες για άτομα με νοητικές αναπηρίες. Παρόλα αυτά, 

έχει διαπιστωθεί πως η ενσωμάτωση καθημερινών δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα παιδιών 

με κινητικές αναπηρίες με στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας επιλογής, την ενίσχυση της 

λήψης αποφάσεων, τη θέσπιση στόχων, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αυτο-
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υπεράσπισης και της αυτο-αποτελεσματικότητας, συμβάλλει θετικά. Ταυτόχρονα, η 

ενθάρρυνση του ατόμου με κινητική αναπηρία ώστε να εκφράζει την προτίμησή του και να 

λαμβάνει πρωτοβουλίες, ενισχύει την ανάπτυξη χαρακτηριστικών που αποτελούν συστατικά 

στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού (Klein, Chen & Haney, 2000).  

Συνεπώς, μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πως η στάση των σημαντικών προσώπων 

στο περιβάλλον ενός ατόμου με ή χωρίς αναπηρία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση 

της ανεξαρτησίας του, στο βαθμό ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού του, όπως επίσης και 

στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής του. 

 

1.8 Αυτοπροσδιορισμός και ποιότητα ζωής 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization) ο όρος 

«ποιότητα ζωής» αναφέρεται στις προσωπικές αντιλήψεις των ατόμων για τη θέση τους στη 

ζωή, στο πολιτισμικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και σε σχέση με τους στόχους, τις 

προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους. Η ποιότητα ζωής δεν αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και για το λόγο αυτό αν και έχει διατυπωθεί πληθώρα 

ορισμών δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και επίσημος ορισμός. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως σύμφωνα με τους Hughes και Wang (Hensel, 2001) στη διεθνή βιβλιογραφία 

έχουν διατυπωθεί 44 ορισμοί για την ποιότητα ζωής από το 1970 έως και το 1993. Στο 

σύνολό τους οι προσπάθειες ορισμού του όρου «ποιότητα ζωής» περιλαμβάνουν 

παραμέτρους όπως η απασχόληση, η αυτονομία, η προσωπική επιλογή, η ικανοποίηση, η 

υλική ευημερία και το περιβάλλον διαμονής.  

Σε μία προσπάθεια προσέγγισης του όρου, διατυπώθηκε πως η ποιότητα ζωής μπορεί 

να μεταφραστεί με διαφορετικούς τρόπους (Schalock, 2000). Συγκεκριμένα, μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως μία ευαισθητοποιημένη ιδέα, δηλαδή μία προσωπική αντίληψη του 

ατόμου για την κατεύθυνση που επιθυμεί να έχει η ζωή του. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως 

κοινωνική κατασκευή με στόχο τη διευκόλυνση και την προώθηση προγραμμάτων 

βελτίωσης της ζωής των ατόμων με αναπηρία και τέλος, μπορεί να μεταφράζεται ως 

ενοποιημένη ιδέα που περιλαμβάνει την οργάνωση και την εφαρμογή των ιδεών της 

ποιότητας ζωής καθώς και των βασικών αρχών που τη διέπουν. 

Διατυπώνοντας μία νέα θεωρία που αφορά στην ποιότητα ζωής, ο Schalock (2000) 

εστίασε σε οχτώ διαφορετικούς τομείς της ζωής ενός ατόμου τους οποίους θα πρέπει να 
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χαρακτηρίζει ένα επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα, έδωσε έμφαση στη συναισθηματική 

ποιότητα ζωής, στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, στην υλική ποιότητα ζωής, 

στην προσωπική εξέλιξη, στη σωματική ποιότητα ζωής, στην ύπαρξη αυτοπροσδιορισμού, 

στη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης και στα δικαιώματα. Επιπλέον, για κάθε τομέα 

ποιότητας ζωής ορίστηκαν ορισμένοι δείκτες ποιότητας. Αναλυτικότερα, για τη 

συναισθηματική ευημερία ως ενδείξεις ποιοτικής ζωής ορίστηκαν η πληρότητα (διάθεση, 

ικανοποίηση, απόλαυση), η αυτοαντίληψη (αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση, ταυτότητα) και η 

έλλειψη άγχους (δυνατότητα ελέγχου, προβλεψιμότητα). Για την ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων δείκτες αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις (επαφές, κοινωνικά δίκτυα), 

η ανάπτυξη σχέσεων (οικογένεια, φίλοι) και η στήριξη (οικονομική, σωματική, 

συναισθηματική, ανατροφοδότηση). Η υλική ευημερία εξετάζεται με την οικονομική 

κατάσταση (έσοδα, πλεονεκτήματα), με την εργασία (επάγγελμα, περιβάλλον εργασίας) και 

τη στέγαση (ιδιοκτησία, είδος κατοικίας). Δείκτες της προσωπικής εξέλιξης αποτελούν η 

εκπαίδευση (επίπεδο εκπαίδευσης, επιτυχίες), η προσωπική ικανότητα (κοινωνική, γνωστική, 

πρακτική) και η επίδοση (παραγωγικότητα, επιτυχίες). Η σωματική ποιότητα ζωής 

καθορίζεται από την υγεία (λειτουργικότητα, διατροφή, σωματική κατάσταση), τις 

δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (αυτοεξυπηρέτηση, κινητικότητα) και την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (ψυχαγωγία, ασχολίες). Για τον αυτοπροσδιορισμό οι 

δείκτες ποιότητας είναι η αυτονομία (ανεξαρτησία), οι επιλογές (δυνατότητες, προσωπικές 

προτιμήσεις) και οι στόχοι και οι προσωπικές αξίες (προσδοκίες, επιθυμίες). Τους δείκτες 

ποιότητας για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης αποτελούν η ενσωμάτωση και συμμετοχή 

στην κοινότητα, οι ρόλοι στα πλαίσια της κοινότητας (εθελοντισμός, συνεισφορά) και η 

κοινωνική στήριξη (δίκτυο υποστήριξης, υπηρεσίες). Τέλος, στον τομέα των δικαιωμάτων 

δείκτες ποιότητας θεωρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια 

και ισότητα και τα νομικά δικαιώματα, όπως η υπηκοότητα και η προσβασιμότητα 

(Schalock, 2004). 

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας ζωής του Schalock, ένας 

από τους οχτώ βασικούς τομείς που δίνουν υπόσταση στην ποιότητας ζωής ενός ατόμου είναι 

και ο αυτοπροσδιορισμός (όπως αναφέρεται στους Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, 

Courbois, Keith, Schalock, Verdugo & Walsh, 2005). Ο τρόπος σύνδεσης του 

αυτοπροσδιορισμού με την ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο θεωρητικός αλλά και εμπειρικός. 

Με δεδομένο πως ένα άτομο με αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά ενεργεί χωρίς 

εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο να επιτύχει καλύτερη ποιότητα στη ζωή του, μπορεί να 
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διαπιστώσει κανείς πως στον τρόπο ερμηνείας του αυτοπροσδιορισμού εμπεριέχεται ως 

έννοια και ο όρος «ποιότητα ζωής» (Lachapelle et al, 2005). Τόσο ο αυτοπροσδιορισμός, όσο 

και η ποιότητα ζωής δίνουν έμφαση στις προσωπικές επιλογές του ατόμου αλλά και στην 

αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του και τον τρόπο ζωής του. Η ποιότητα 

ζωής αφορά όλα τα άτομα είτε πρόκειται για άτομα με αναπηρία είτε χωρίς και αξιολογείται 

διαφορετικά από κάθε άτομο ανάλογα με τις προσδοκίες του και τη διαφορετική αξία που 

προσδίδει σε κάθε τομέα της ζωής του (Schalock, et al., 2002). 

 

1.9 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

αναπηρία στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, βασικοί στόχοι της έρευνας αποτελούν ο 

προσδιορισμός του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, 

καθώς και η διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωσή του. 

Το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού εξετάζεται τόσο συνολικά, όσο και με βάση τα 

επίπεδα της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της 

συνειδητοποίησης του εαυτού τα οποία αποτελούν και τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 

του. Όσον αφορά στη διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων διαμόρφωσης του 

επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία, η παρούσα έρευνα εστιάζει στους 

παράγοντες φύλο, ηλικία και κατηγορία της αναπηρίας. Επιπρόσθετα, διερευνάται η σχέση 

του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με το επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων στα 

πλαίσια της λειτουργίας τους μέσα στην οικογένεια αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους 

με το περιβάλλον. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν κατά το στάδιο της σχεδίασης, αλλά και 

της υλοποίησης της έρευνας, διατυπώνονται ως εξής: 

1) Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με νοητική αναπηρία στην 

Ελλάδα; 

2) Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με κινητική αναπηρία στην 

Ελλάδα; 

3) Υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική 

αναπηρία και των ατόμων με κινητική αναπηρία;  
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4) Υπάρχει διαφοροποίηση στα επίπεδα των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισμού και στο επίπεδο του συνολικού αυτοπροσδιορισμού ανάλογα με την 

ηλικία και το φύλο των ατόμων με αναπηρία;  

5) Σχετίζεται το επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα με το 

επίπεδο αυτοπροσδιορισμού τους; 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

Μεθοδολογία της έρευνας 
 

2.1 Συμμετέχοντες 

 Στην παρούσα εργασία τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου και 

μορφής αναπηρίας, είναι εκείνα που αποτελούν τον πληθυσμό της έρευνας. Η επιλογή του 

τμήματος του πληθυσμού, δηλαδή του μεγέθους του δείγματος της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε με βάση το πλήθος των συμμετεχόντων σε προγενέστερες σχετικές 

ερευνητικές προσπάθειες από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα, αλλά και βάσει ηλικακών 

κριτηρίων. Συγκεκριμένα, το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 96 άτομα με αναπηρία. 

Αναλυτικότερα, ως προς το φύλο (Πίνακας 2) το δείγμα αποτελείται από 43 άνδρες 

(44,8%) και 53 γυναίκες (55,2%). Η ηλικία των ερωτηθέντων χωρίστηκε σε κατηγορίες, με 

το 45,8% των ερωτηθέντων να έχει ηλικία μικρότερη από 18 ετών, το 39,6% να ανήκει στην 

ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 24 ετών, το 9,4% να έχει ηλικία από 24 έως 30 ετών και 

μόλις το 5,2% να έχει ηλικία από 30 ετών και άνω (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 2: Κατανομή δείγματος σε σχέση με το φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

 

Άνδρας 43 44,8 

Γυναίκα 53 55,2 

Σύνολο 96 100,0 

 

Πίνακας 3: Κατανομή δείγματος σε σχέση με την ηλικία 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

 

Έως 18 44 45,8 

18-24 38 39,6 

24-30 9 9,4 

Από 30 και άνω 5 5,2 

Σύνολο 96 100,0 
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Αν και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε απευθύνεται σε εφήβους και 

ενήλικες νεαρής ηλικίας, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται σε άτομα ηλικίας από 12 

έως και 47 ετών, με την πλειοψηφία όμως των ατόμων να είναι ηλικίας έως 24 ετών (85,4%) 

και το μέσο όρο ηλικίας να υπολογίζεται στα 19,53 έτη (τυπική απόκλιση = 6,101). Σύμφωνα 

με βιβλιογραφικές πηγές είναι δυνατή η συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, με μόνη 

προϋπόθεση να έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές στον τρόπο διατύπωσης κάποιων ερωτημάτων 

έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις μεγαλύτερες ηλικίες. Για παράδειγμα, η λέξη 

«δουλειά» να αντικαθιστά τη λέξη «σχολείο» (Wehmeyer & Garner, 2003· Wehmeyer & 

Schwartz, 1998· Wehmeyer et al., 1996). 

 

Πίνακας 4: Κατανομή δείγματος σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας 

 

 
 

Πίνακας 5: Κατανομή δείγματος σε σχέση με τη σοβαρότητα της νοητικής αναπηρίας 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) στο 

σύνολο του δείγματος 

Ποσοστό (%) στο σύνολο των 

ατόμων με νοητική αναπηρία 

Ήπια ΝΑ 

Μέτρια ΝΑ 

Σύνολο 

26 27,1 36,6 

45 46,9 63,4 

71 74,0 100,0 

 

Για τον τύπο της αναπηρίας των συμμετεχόντων (Πίνακας 4) προέκυψε πως τα 71 

είναι άτομα με νοητική αναπηρία (74%) και τα 25 είναι άτομα με κινητική αναπηρία (26%). 

Από τα 71 άτομα με νοητική αναπηρία (Πίνακας 5), τα 26 άτομα χαρακτηρίζονται από ήπια 

νοητική αναπηρία (27,1% του δείγματος), ενώ τα 45 άτομα έχουν μέτρια νοητική αναπηρία 

(46,9% του δείγματος). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε πως το 5,2% των συμμετεχόντων 

εμφανίζει παράλληλα κάποιο σύνδρομο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα σύνδρομα Down 

(1%), Williams (2,2%), Prader-Willi (1%) και Tourette (1%). 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

 

Νοητική αναπηρία 71 74,0 

Κινητική αναπηρία 25 26,0 

Σύνολο 96 100,0 
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2.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 Στο σύνολό τους οι προγενέστερες πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, από τις 

οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας, χρησιμοποίησαν το ίδιο ερευνητικό εργαλείο. Πρόκειται για την 

αυτοαναφορική κλίμακα μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού “Τhe Arc’s Self-Determination 

Scale” (Arc). Οι Wehmeyer και Kelchner (1995) προσεγγίζοντας τον αυτοπροσδιορισμό ως 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα δημιούργησαν τη συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης, η οποία 

αποτέλεσε και την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την αξιολόγηση του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ιδιαιτερότητα της κλίμακας αποτελεί 

το γεγονός πως η συμπλήρωσή της γίνεται από το ίδιο το άτομο με αναπηρία. Ωστόσο, σε 

καμία περίπτωση η κλίμακα δε θα πρέπει να αναφέρεται ως ένα διαγνωστικό εργαλείο με την 

έννοια ενός ψυχομετρικού εργαλείου αλλά μόνο ως ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε με στόχο 

την ενδυνάμωση του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική αναπηρία. Στη 

πραγματικότητα η κλίμακα συμβάλλει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων αλλά και των 

αδυναμιών των ατόμων με αναπηρίες, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο έρευνας στο 

πεδίο του αυτοπροσδιορισμού (Φέτση, 2008). 

 Η σημαντικότητα της κλίμακας Arc ήταν εκείνη που δημιούργησε την ανάγκη 

μετάφρασής της στα ελληνικά, με στόχο να αξιοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο 

αξιολόγησης του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με αναπηρίες στην Ελλάδα. Κατά 

τη διαδικασία της μετάφρασης της κλίμακας Arc στην ελληνική γλώσσα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τη Φέτση (2008), δεν αντιμετωπίστηκαν σημαντικές δυσκολίες. 

Ωστόσο, απαιτήθηκε η τροποποίηση ορισμένων σημείων που σχετίζονται με τα πολιτισμικά 

στοιχεία της χώρας κατασκευής της ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα στον ελληνικό 

πληθυσμό. Η μεταφρασμένη στα ελληνικά κλίμακα αυτοπροσδιορισμού αποτελεί ένα 

αξιόλογο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να προσφέρει χρήσιμα 

ευρήματα για το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα 

(Καρτασίδου, Δημητριάδου & Φέτση, 2009).  

 

2.2.1 Η δομή της κλίμακας ARC 

Η αυτοαναφορική κλίμακα μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού “Τhe Arc’s Self-

Determination Scale” δομείται σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά 72 

ερωτήσεις. Κάθε ενότητα αντιπροσωπεύει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 
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αυτοπροσδιορισμού, με την πρώτη κατά σειρά ενότητα ερωτήσεων να αφορά στην 

αυτονομία, τη δεύτερη να μετρά την αυτορρύθμιση, την τρίτη ενότητα να αναφέρεται στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση και την τελευταία ενότητα να αξιολογεί την συνειδητοποίηση του 

εαυτού (Σχήμα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Δομή κλίμακας “Τhe Arc’s Self-Determination Scale”  (Wehmeyer, 1995) 

 

Πίνακας 6: Ενότητα αυτονομίας στην κλίμακα “Τhe Arc’s Self-Determination Scale” 

Ενότητα Αυτονομίας 

Υποενότητα Σύνολο ερωτήσεων 

1Α. Ανεξαρτησία: Λειτουργίες στα πλαίσια της 

οικογένειας 
6 

1Β. Αναξαρτησία: Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 4 

1Γ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, 

τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Ψυχαγωγικός και 

ελεύθερος χρόνος 

6 

1Δ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, 

τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Εμπλοκή και 

αλληλεπίδραση στην κοινότητα 

5 

1Ε. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, 

τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Μετασχολικές 

κατευθύνσεις 

6 

1ΣΤ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, 

τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Προσωπική 

έκφραση 

5 

Αυτοπροσδιορισμός 

Ενότητα 1η 
(Αυτονομία) 

6 υποενότητες 

32 ερωτήσεις 

Ενότητα 2η 
(Αυτορρύθμιση) 

2 υποενότητες 

9 ερωτήσεις 

Ενότητα 3η 
(Ψυχολογική 
ενδυνάμωση) 

16 ερωτήσεις 

Ενότητα 4η 
(Συνειδητοποίηση 

του εαυτού) 

15 ερωτήσεις 
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Πίνακας 7: Ενότητα αυτορρύθμισης στην κλίμακα “Τhe Arc’s Self-Determination Scale” 

Ενότητα Αυτορρύθμισης 

Υποενότητα Σύνολο ερωτήσεων 

2Α. Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων 6 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση σε έργο 3 

 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα της κλίμακας στοχεύει στη μέτρηση της 

αυτονομίας του ατόμου. Αποτελείται από 6 υποτομείς (Πίνακας 6) και 32 ερωτήσεις 

συνολικά, οι οποίες αντλήθηκαν από την «Autonomous Functioning Checklist» (Sigafoos, 

Feinstein, Damond & Reiss, 1988). Η δεύτερη ενότητα της κλίμακας Arc αποτελείται από 2 

υποενότητες (Πίνακας 7) και συνολικά 9 ερωτήσεις και αξιολογεί την ικανότητα 

αυτορρύθμισης του ατόμου. Η ψυχολογική ενδυνάμωση του ατόμου μετράται με τη βοήθεια 

της τρίτης ενότητας της κλίμακας Arc. Την ενότητα αυτή συνθέτουν συνολικά 16 ερωτήσεις 

οι οποίες εστιάζουν στο σημείο ελέγχου του ατόμου, στη δεξιότητα εμφάνισης 

συμπεριφορών απαραίτητων για να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο περιβάλλον του και στην 

αναμονή αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της κλίμακας, 

αυτή εστιάζει στη μέτρηση της συνειδητοποίησης του εαυτού. Προκειμένου να αξιολογηθεί 

η συνειδητοποίηση του εαυτού χρησιμοποιούνται συνολικά 15 ερωτήσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τη γνώση και την αποδοχή του εαυτού, την αυτοπεποίθηση του ατόμου, 

καθώς και την ολοκλήρωση του εαυτού (Wehmeyer, 1995). Αξίζει να σημειωθεί πως το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων της ενότητας (11 ερωτήσεις) προήλθε από την κλίμακα 

“Short Index of Self-Actualization” (Jones & Crandall, 1986). 

 

2.2.2 Τρόπος βαθμολόγησης της κλίμακας ARC 

 Ο τρόπος βαθμολόγησης των τεσσάρων ενοτήτων της κλίμακας Arc ποικίλει. Στην 

ενότητα της αυτονομίας χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert, η οποία είναι μία κλίμακα 

εκτίμησης συμπεριφοράς. Για κάθε ερώτηση της ενότητας μπορούν να συγκεντρωθούν από 0 

έως και 3 βαθμοί, ανάλογα με την απάντηση. Η ανώτερη συνολική βαθμολογία στην ενότητα 

της αυτονομίας είναι οι 96 βαθμοί. 

Στην ενότητα της αυτορρύθμισης χρησιμοποιούνται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και οι 

συμμετέχοντες καλούνται να διατυπώσουν ελεύθερα τις απαντήσεις τους. Στην πρώτη 
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υποενότητα οι απαντήσεις βαθμολογούνται από 0 (μηδέν) έως και 2 βαθμούς, ενώ στη 

δεύτερη υποενότητα κάθε απάντηση μπορεί να συγκεντρώσει από 0 έως και 3 βαθμούς 

(Δημητριάδου, 2007). 

Στην ενότητα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

αναγκαστικής επιλογής. Συγκεκριμένα, και στις 16 ερωτήσεις της ενότητας οι συμμετέχοντες 

καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο αντιφατικών προτάσεων με κάθε απάντηση να 

βαθμολογείται ανάλογα με τη σημασία της με 0 ή 1 βαθμό. Συνολικά, η βαθμολογία που 

μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος για την ενότητα ψυχολογικής ενδυνάμωσης είναι το 

ανώτερο 16 βαθμοί. 

Ο τρόπος βαθμολόγησης της ενότητας για τη συνειδητοποίηση του εαυτού είναι 

αντίστοιχος του τρόπου βαθμολόγησης της προηγούμενης ενότητας. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται σε κάθε μία από τις τελευταίες 15 ερωτήσεις της κλίμακας Arc να επιλέξουν 

μεταξύ δύο πιθανών απαντήσεων. Κάθε απάντηση ανάλογα με το εάν αντικατοπτρίζει 

αυτοπραγμάτωση ή όχι να συγκεντρώνει 1 ή 0 βαθμό αντίστοιχα (Δημητριάδου, 2007). 

Η συνολική βαθμολογία του αυτοπροσδιορισμού προκύπτει από το άρθοισμα των 

βαθμολογιών των επιμέρους ενοτήτων (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση, 

συνειδητοποίηση του εαυτού). Η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να 

συγκεντρωθεί είναι 148 βαθμοί, με την υψηλότερη βαθμολογία να αντιπροσωπεύει και 

υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσίαση των 

βαθμολογιών μπορεί να γίνει τόσο με αναφορά στις ποσοστιαίες θετικές βαθμολογίες 

(positive scores), οι οποίες υπολογίζονται για κάθε ενότητα αλλά και για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό του συμμετέχοντα, όσο και με βάση τις νόρμες του δείγματος (norm 

samples), οι οποίες αντιπροσωπεύουν «το ποσοστό των βαθμολογιών από το δείγμα της 

στάθμισης που είναι είναι ίσες ή χαμηλότερες από τη βαθμολογία του συγκεκριμένου 

συμμετέχοντα» (Φέτση, 2008, 67-68). Αυτό σημαίνει πως αν ο συμμετέχοντας για 

παράδειγμα συγκεντρώσει 70 βαθμούς στην ενότητα που αξιολογεί την αυτονομία, εξάγεται 

το συμπέρασμα πως το 70% των βαθμολογιών του δείγματος στάθμισης ήταν μικρότερες ή 

ίσες από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Όσον αφορά στην ποσοστιαία θετική βαθμολογία, τονίζεται πως αποτελεί και ένδειξη του 

θετικού ποσοστού κάθε ενότητας. Με δεδομένο πως στην ενότητα της αυτονομίας κάποιος 

μπορεί να συγκεντρώσει το πολύ 96 βαθμούς, αν ο συμμετέχοντας για παράδειγμα 

συγκεντρώσει 72 βαθμούς τότε η θετική του βαθμολογία ισούται με 75%, με το 96 να 
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αντιπροσωπεύει την 100% θετική βαθμολογία και το 0 την 0% θετική βαθμολογία 

(Wehmeyer, 1995). 

 

2.2.3 Αξιοπιστία της κλίμακας ARC 

Η χρήση του όρου «αξιοπιστία» αναφέρεται στην ικανότητα της κλίμακας να 

παρουσιάζει σταθερές μετρήσεις σε ίδιες συνθήκες και αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 

που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα εργαλείο μέτρησης. Βασιζόμενοι στην ιδιαιτερότητα 

της κλίμακας Arc να συμπληρώνεται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, ήταν αρκετοί 

εκείνοι που έθεσαν σε αμφισβήτηση το βαθμό αξιοπιστίας της κλίμακας. Ωστόσο, οι 

δημιουργοί της κλίμακας υποστήριξαν σθεναρά την αξιοπιστία της, καθώς δίνουν έμφαση 

στο γεγονός πως σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο με 

αναπηρία τον εαυτό του, ακόμη και αν οι απόψεις του αποκλίνουν από την πραγματικότητα. 

Μάλιστα, τονίζουν πως η κατασκευή της κλίμακας είναι τέτοια που εξασφαλίζει τον 

περιορισμό των προβλημάτων εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Wehmeyer, 1995· Wehmeyer, 

Kelchner & Richards, 1996). 

Με στόχο τη στάθμιση της κλίμακας Arc, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε πέντε 

πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα στο Τέξας, στη Βιρτζίνια, 

στην Αλαμπάμα, στο Κονέκτικατ και στο Κολοράντο. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 

500 άτομα ηλικίας από 14 έως 22 ετών (Μ.Ο = 17,08 έτη) τυπικής ανάπτυξης, με μαθησιακές 

δυσκολίες, με νοητική και κινητική αναπηρία, με αυτισμό και με προβλήματα λόγου. Η 

αξιοπιστία της κλίμακας κρίθηκε ικανοποιητική και ειδικότερα η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετική (Cronbach’s a=0,90). Ως δείκτης αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνοχής χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach’s alpha, ο οποίος δείχνει το 

βαθμό ομοιογένειας μιας κλίμακας (Litwin, 1995). Το σύνολο των πιθανών τιμών που μπορεί 

να λάβει ο συντελεστής Cronbach’s alpha, όπως επίσης και ο τρόπος ερμηνείας των τιμών 

αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Πρόκειται για ένα συντελεστή με αριθμητικές τιμές 

στο διάστημα [0,1], όπου η τιμή 0 ερμηνεύεται ως έλλειψη αξιοπιστίας και η τιμή 1 

υποδεικνύει μια ισχυρά αξιόπιστη κλίμακα. (George & Mallery, 2003).   

Η μεταφρασμένη στα ελληνικά κλίμακα Arc δοκιμάστηκε αρχικά σε 35 μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (20 μαθητές Ε’ τάξης και 15 μαθητές ΣΤ’ τάξης) με ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως η αξιοπιστία εσωτερικής 



53 

 

 

 

συνοχής της προσαρμοσμένης στον ελληνικό πληθυσμό κλίμακας Arc χαρακτηρίζεται ως 

«καλή» (Cronbach’s a=0,807) (Φέτση, 2008). 

 

Πίνακας 8: Τιμές συντελεστή Cronbach’s alpha 

Cronbach’s alpha (α) Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής 

α < 0.5 Μη αποδεκτή 

0.5 ≤ α < 0.6 
Περιορισμένη (μη αποδεκτό για κλίμακες με 

πολλές ερωτήσεις) 

0.6 ≤ α < 0.7 Επαρκής, αλλά όχι καλή 

0.7 ≤ α < 0.8 Αποδεκτή 

0.8 ≤ α < 0.9 Καλή 

α ≥ 0.9 Εξαιρετική 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της κλίμακας με βάση το δείγμα 

της παρούσας έρευνας, υπολογίστηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής. Η τιμή του 

συντελεστή Cronbach’s alpha υπολογίστηκε σε 0.916 και χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική». 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα και 

αξιοποιήσιμα. 

 

2.3 Ερευνητική μέθοδος  

Μετά τη διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά στο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία, ακολούθησε ο σχεδιασμός της έρευνας. Στα 

πλαίσια του σχεδιασμού, καθορίστηκε με σαφήνεια ο σκοπός της έρευνας και 

προσδιορίστηκαν με ακρίβεια τα ερευνητικά ερωτήματα που θα εξεταστούν.  

Ως καταλληλότερη μέθοδος έρευνας στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος στοχεύει στην αναζήτηση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων. 

Σε αντίθεση με την ποιοτική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που απαιτείται η 

ανεύρεση νέων θεωρητικών μοντέλων, η ποσοτική χρησιμοποιείται συνήθως σε δείγμα 

παρατηρήσεων επιδιώκοντας τη γενίκευση σε έναν ευρύτερο πληθυσμό.  

Με δεδομένο πως η συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτικών δεδομένων έχει 

πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών στα πλαίσια αντίστοιχων 

πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια 
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πραγματοποιείται αποκλειστικά η στατιστική τους ανάλυση και η διερεύνηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων. 

 

2.4 Διαδικασία  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (§ 2.1, 2.3), η χορήγηση της κλίμακας “Τhe Arc’s Self-

Determination Scale” στα άτομα με αναπηρία πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα έτη, 

στα πλαίσια άλλων ερευνητικών προσπαθειών που αφορούσαν στη διερεύνηση του 

αυτοπροσδιορισμού. Η κλίμακα χορηγήθηκε και συμπληρώθηκε σε διάφορες σχολικές 

μονάδες και κέντρα ειδικής αγωγής της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμμετέχοντες στην 

ερευνητική διαδικασία πριν τη συμπλήρωση της κλίμακας είχαν ενημερωθεί για το σκοπό 

της έρευνας στην οποία συμμετείχαν, το λόγο συμπλήρωσης της κλίμακας, τη διασφάλιση 

της ανωνυμίας τους, όπως επίσης και για την προστασία των δεδομένων τους. Το ζητούμενο 

ήταν να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και οι απαντήσεις τους να μην 

επηρεαστούν από παράγοντες ανασφάλειας. Επιπρόσθετα, δόθηκαν σαφείς οδηγίες 

συμπλήρωσης και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν με ειλικρίνεια καθώς, 

όπως τονίζεται και στην έναρξη κάθε ενότητας στο κείμενο της κλίμακας που τους δόθηκε, 

δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Όσον αφορά στη διάρκεια συμπλήρωσης 

της κλίμακας, ο χρόνος που απαιτείται υπολογίζεται περίπου στα 30 έως 40 λεπτά αλλά 

εξαρτάται κυρίως από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας συμμετέχοντας στην 

κατανόηση της κλίμακας. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο 

χρονικό όριο συμπλήρωσης. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, χορηγήθηκε η απαιραίτητη άδεια για την 

πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί. Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στο 

στόχο της παρούσας έρευνας και πως το δείγμα ανήκει στον επιθυμητό προς εξέταση 

πληθυσμό. 

 

2.5 Στατιστική ανάλυση 

 Για την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας απαιτήθηκε η εισαγωγή 

τους σε μία βάση δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δεδομένα 
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κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους με το στατιστικό 

πακέτο IBM SPSS Statistics 20. 

 Πιο συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση της κλίμακας Arc πραγματοποιήθηκε 

αντιστοιχώντας μία μεταβλητή σε κάθε μία από τις 72 ερωτήσεις της και αποδίδοντας 

διαφορετικές αριθμητικές τιμές στις διαφορετικές τιμές κάθε μεταβλητής. Στόχος ήταν η 

επιλογή μιας μορφοποίησης των δεδομένων που θα καθιστά στη συνέχεια εύκολη τη 

διαχείρισή τους. 

 Η επεξεργασία των κωδικοποιημένων δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικότερα, με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου τα 

δεδομένα παρουσιάζονται με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων όπως είναι οι πίνακες 

συχνοτήτων, οι δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς αλλά και με τη βοήθεια γραφικών 

μεθόδων, δηλαδή με ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα. Ειδικότερα, ο δείκτης 

κεντρικής τάσης που χρησιμοποιήθηκε είναι ο μέσος όρος, ενώ ο δείκτης διασποράς που 

υπολογίστηκε είναι η τυπική απόκλιση. Η τυπική απόκλιση εκφράζεται σε ίδιες μονάδες 

μέτρησης με το μέσο όρο και αποτελεί ένδειξη της κατανομής των τιμών γύρω από αυτόν, 

δηλαδή όσο μικρότερη είναι η τιμή της τυπικής απόκλισης τόσο πιο κοντά στο μέσο όρο 

βρίσκονται οι περισσότερες τιμές. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 

Αποτελέσματα 
 

3.1 Το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

αναπηρία, ανεξαρτήτως φύλου και τύπου αναπηρίας, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις του συνολικού αυτοπροσδιορισμού και των τεσσάρων βασικών 

χαρακτηριστικών του. Αξίζει να σημειωθεί πως για τις ανάγκες της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται οι βαθμολογίες με βάση τις αρχικές τιμές (raw 

scores). Η χρήση των αρχικών τιμών και όχι των ποσοστιαίων θετικών βαθμολογιών και των 

βαθμολογιών με βάση τις νόρμες οφείλεται στο γεγονός πως δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 

στιγμής η στάθμιση της κλίμακας στην Ελλάδα. 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι για τις βαθμολογίες του 

αυτοπροσδιορισμού και των βασικών του χαρακτηριστικών, όπως προέκυψαν μετά από τον 

υπολογισμό των αρχικών τιμών. Από την ανάλυση προέκυψε πως o μέσος όρος του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία είναι 82,58 (τυπική απόκλιση = 21,541). 

Ειδικότερα, ο μέσος όρος των βαθμολογιών με βάση τις αρχικές τιμές στον τομέα της 

αυτονομίας ισούται με 51,32 (τυπική απόκλιση = 16,497), της αυτορρύθμισης υπολογίστηκε 

σε 9,64 (τυπική απόκλιση = 4,346), για την ψυχολογική ενδυνάμωση ισούται με 10,90 

(τυπική απόκλιση = 3,329), ενώ για τον τομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού 

υπολογίστηκε σε 10,73 (τυπική απόκλιση = 2,090).   

 

Πίνακας 9: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών στο σύνολο των συμμετεχόντων με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores). 

 
Αυτονομία Αυτορρύθμιση 

Ψυχολογική 

ενδυνάμωση 

Συνειδητοποίηση 

εαυτού 
Αυτοπροσδιορισμός 

Μέσος όρος 51,32 9,64 10,90 10,73 82,58 

Τυπική απόκλιση 16,497 4,346 3,329 2,090 21,541 

Ελάχιστη τιμή 18 0 1 5 39 

Μέγιστη τιμή 83 21 16 15 127 
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Η ύπαρξη μεγάλων διαφορών στους μέσους όρους της αυτονομίας, της 

αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού 

οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο βαθμολόγησης κάθε ενότητας στην κλίμακα Arc.  

 

 

3.2 Πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού στα άτομα 

με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα. Η διερεύνηση του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού των 

ατόμων με νοητική αναπηρία πραγματοποιείται με βάση τους μέσους όρους της συνολικής 

βαθμολογίας του αυτοπροσδιορισμού αλλά και με βάση τους μέσους όρους των επιμέρους 

βαθμολογιών των βασικών του χαρακτηριστικών (Πίνακας 10).  

 

Πίνακας 10: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών στα άτομα με νοητική αναπηρία με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores). 

 Βαθμολογίες με βάση τις αρχικές τιμές για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Αυτονομία 50,21 16,196 18 83 

Αυτορρύθμιση 9,73 4,236 1 19 

 Ψυχολογική ενδυνάμωση 10,46 2,735 6 16 

 Συνειδητοποίηση εαυτού 10,51 1,812 6 14 

 Αυτοπροσδιορισμός 80,92 20,715 39 127 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ολικού αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

νοητική αναπηρία υπολογίστηκε σε 80,92 (τυπική απόκλιση = 20,715). Ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών με βάση τις αρχικές τιμές για τον τομέα της αυτονομίας είναι 50,21 (τυπική 

απόκλιση = 16,196), για την αυτορρύθμιση ισούται με 9,73 (τυπική απόκλιση = 4,236), για 

την ψυχολογική ενδυνάμωση είναι ίσος με 10,46 (τυπική απόκλιση = 2,735) και για τον 

τομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού είναι 10,51 (τυπική απόκλιση = 1,812).  Αξίζει να 

αναφερθεί πως η μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ολικού αυτοπροσδιορισμού που 

συγκέντρωσε στην παρούσα έρευνα κάποιος συμμετέχοντας με νοητική αναπηρία είναι 127 

και 39 αντίστοιχα (Πίνακας 10). 
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 Στα πλαίσια της διερεύνησης του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

νοητική αναπηρία θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα η αναζήτηση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των 

ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία και μέτρια νοητική αναπηρία. Για να συγκριθούν οι δύο 

ομάδες διαφορετικών ατόμων (άτομα με ήπια νοητική αναπηρία, άτομα με μέτρια νοητική 

αναπηρία) εφαρμόστηκε ως καταλληλότερη μέθοδος το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Ο 

έλεγχος της ισότητας των διακυμάνσεων των μέσων τιμών (βαθμολογίες με βάση τις αρχικές 

τιμές) για τα άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία απαιτεί αρχικά έλεγχο του 

κριτηρίου Levene. Πιο αναλυτικά, για να εφαρμοστεί το t-test θα πρέπει το αποτέλεσμα του 

κριτηρίου Levene να είναι στατιστικώς μη σημαντικό (p>0.05). (Ρούσος & Ευσταθίου, 

2008).  

Παρατηρήθηκε για την αυτονομία (F=2.561, p=0.114), την αυτορρύθμιση (F=1.259, 

p=0.266), την ψυχολογική ενδυνάμωση (F=0.91, p=0.764), τη συνειδητοποίηση του εαυτού 

(F=0.004, p=0.947), όπως επίσης και για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό (F=0.881, p=0.351) 

πως η υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων δεν απορρίπτεται. Συνεπώς, είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση της ανάλυσης με τη χρήση του t-test. 

Από την εφραμογή του t-test παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην 

ενότητα της αυτονομίας (t(69)=2.064, p=0.043<0.05), της ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

(t(69)=3.156, p=0.002<0.05), της συνειδητοποίησης του εαυτού (t(69)=2.493, p=0.015<0.05) 

αλλά και του ολικού αυτοπροσδιορισμού (t(69)=2.472, p=0.016<0.05), με τα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία να σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες και μέσους όρους σε σχέση με τα 

άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία. Αντίθετα, στην ενότητα της αυτορρύθμισης δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (t(69)=0.954, p=0.343>0.05) στα άτομα 

με νοητική αναπηρία ως προς τη σοβαρότητα της νοητικής τους αναπηρίας. 

 

3.3 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού στα 

άτομα με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες του ερωτήματος υπολογίστηκαν 

οι μέσοι όροι της βαθμολογίας του ολικού αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητική 

αναπηρία και οι μέσοι όροι για τους τομείς της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης, της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού. Στον Πίνακα 11 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις 
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βαθμολογίες του ολικού αυτοπροσδιορισμού και των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών 

του για τα άτομα με κινητική αναπηρία με βάση τις αρχικές τιμές. 

 

Πίνακας 11: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών στα άτομα με κινητική αναπηρία με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores). 

 Βαθμολογίες με βάση τις αρχικές τιμές για τα 

άτομα με κινητική αναπηρία 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Αυτονομία 54,48 17,265 18 83 

Αυτορρύθμιση 9,36 4,725 0 21 

 Ψυχολογική ενδυνάμωση 12,12 4,466 1 16 

 Συνειδητοποίηση εαυτού 11,36 2,675 5 15 

 Αυτοπροσδιορισμός 87,32 23,528 48 123 

 

 

Το μέγιστο και ελάχιστο σκορ ολικού αυτοπροσδιορισμού που σημειώθηκε στα 

άτομα με κινητική αναπηρία είναι 123 και 48 αντίστοιχα, με το μέσο όρο ολικού 

αυτοπροσδιορισμού να υπολογίζεται σε 87,32 (τυπική απόκλιση = 23,528). Στον τομέα της 

αυτονομίας ο μέσος όρος των βαθμολογιών με βάση τις αρχικές τιμές είναι 54,48 (τυπική 

απόκλιση = 17,265), στον τομέα της αυτορρύθμισης ο μέσος όρος ισούται με 9,36 (τυπική 

απόκλιση = 4,725), και για την ψυχολογική ενδυνάμωση και τη συνειδητοποίηση του εαυτού 

οι μέσοι όροι είναι ίσοι με 12,12 (τυπική απόκλιση = 4,466) και 11,36 (τυπική απόκλιση = 

2,675) αντίσοιχα.   

 

3.4 Τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

Στο τρίτο κατά σειρά ερευνητικό ερώτημα, θα πρέπει να εξεταστεί αν τα επίπεδα του 

ολικού αυτοπροσδιορισμού και των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών του 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας (νοητική, κινητική). Ο Πίνακας 12 

παρουσιάζει τους δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των βαθμολογιών (με βάση τις 

αρχικές τιμές) στις ενότητες της κλίμακας Arc με βάση τον τύπο της αναπηρίας. 

Παρατηρήθηκε πως για τα άτομα με κινητική αναπηρία ο μέσος όρος των βαθμολογιών του 

ολικού αυτοπροσδιορισμού ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ατόμων με νοητική 
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αναπηρία. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, 

με μοναδική εξαίρεση τον τομέα της αυτορρύθμισης στον οποίο τα άτομα με νοητική 

αναπηρία, αν και με μικρή διαφορά, είχαν πιο υψηλό μέσο όρο βαθμολογιών σε σχέση με τον 

μέσο όρο που υπολογίστηκε για τα άτομα με κινητική αναπηρία.  

 
Πίνακας 12: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores) ανάλογα με την αναπηρία. 

 Αναπηρία 

νοητική αναπηρία κινητική αναπηρία Συνολικά 

Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αυτονομία 50,21 16,196 54,48 17,265 51,32 16,497 

Αυτορρύθμιση 9,73 4,236 9,36 4,725 9,64 4,346 

Ψυχολογική ενδυνάμωση 10,46 2,735 12,12 4,466 10,90 3,329 

Συνειδητοποίηση εαυτού 10,51 1,812 11,36 2,675 10,73 2,090 

Αυτοπροσδιορισμός 80,92 20,715 87,32 23,528 82,58 21,541 

 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκριση δύο ομάδων με διαφορετικά άτομα 

(άτομα με νοητική αναπηρία, άτομα με κινητική αναπηρία) ως προς μία εξαρτημένη 

μεταβλητή (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση, συνειδητοποίηση εαυτού, 

αυτοπροσδιορισμός), θεωρήθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος το t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων (Ρούσος & Ευσταθίου, 2008). Με στόχο λοιπόν τον έλεγχο της ισότητας των 

διακυμάνσεων των μέσων τιμών για τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με κινητική 

αναπηρία πραγματοποιήθηκε αρχικά ο έλεγχος του κριτηρίου Levene. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του t-test. Συγκεκριμένα, για να 

εφαρμοστεί το t-test θα πρέπει το αποτέλεσμα του κριτηρίου Levene να είναι στατιστικά μη 

σημαντικό (p>0.05). Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζεται το τεστ Mann-Whitney 

(Ρούσος & Ευσταθίου, 2008). Διαπιστώθηκε πως για την αυτονομία (F=0.274, p=0.602), την 

αυτορρύθμιση (F=0.371, p=0.544) και τον ολικό αυτοπροσδιορισμό (F=0.673, p=0.414) η 

υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων δεν απορρίπτεται και συνεπώς μπορεί να 

εφαρμοστεί το t-test. Όμως, για τον τομέα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης (F=11.968, 

p=0.001) και τον τομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού (F=11.292, p=0.001) 

αποφασίστηκε η εφαρμογή του τέστ Mann-Whitney. 
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Πίνακας 13: Διερεύνηση χαρακτηριστικών του αυτοπροσδιορισμού και του ολικού αυτοπροσδιορισμού 

σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας (t-test). 

 t df* p (Sig.) 

Αυτονομία 1,114 94 ,268 

Αυτορρύθμιση 0,367 94           ,715 

Αυτοπροσδιορισμός 1,283 94           ,203 

*df: βαθμοί ελευθερίας 

 

Πίνακας 14: Διερεύνηση χαρακτηριστικών του αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας 

(Mann-Whitney test). 

 Mann-Whitney U p (Sig.) 

Ψυχολογική ενδυνάμωση 598,000 ,015 

Συνειδητοποίηση εαυτού 677,500 ,076 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης από την εφαρμογή του t-test (Πίνακας 

13), δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην αυτονομία (t(94)=1.114, 

p=0.268>0.05), στην αυτορρύθμιση (t(94)=0.367, p=0.715>0.05) όπως επίσης και στον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό (t(94)=1.283, p=0.203>0.05) σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας. Όσον 

αφορά στα αποτελέσματα της ανάλυσης με το τέστ Mann-Whitney (Πίνακας 14), 

διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων με νοητική αναπηρία και 

των ατόμων με κινητική αναπηρία στο χαρακτηριστικό της ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

(p=0.015<0.05) αλλά όχι και στη συνειδητοποίηση του εαυτού (p=0.076>0.05).  

 

3.5 Τέταρτο ερευνητικό ερώτημα 

Στο τέταρτο προς εξέταση ερώτημα ελέγχεται αν το φύλο και η ηλικία αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισμού και το επίπεδο του ολικού αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των βαθμολογιών 

στις ενότητες της κλίμακας Arc με βάση το φύλο, ο μέσος όρος των βαθμολογιών του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού για τις γυναίκες με αναπηρία ήταν πιο υψηλός σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μέσο όρο των ανδρών με αναπηρία. Για τις γυναίκες υψηλότεροι ήταν και οι 

μέσοι όροι των τριών από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. 

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο μέσος όρος της αυτορρύθμισης των γυναικών, ο οποίος 
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ήταν πιο χαμηλός σε σχέση με τον μέσο όρο της αυτορρύθμισης που υπολογίστηκε για τους 

άνδρες με αναπηρία (Πίνακας 15).   

 

Πίνακας 15: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores) ανάλογα με το φύλο. 

 Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Συνολικά 

Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αυτονομία 49,51 17,259 52,79 15,864 51,32 16,497 

Αυτορρύθμιση 9,93 4,120 9,40 4,546 9,64 4,346 

Ψυχολογική ενδυνάμωση 10,60 3,325 11,13 3,346 10,90 3,329 

Συνειδητοποίηση εαυτού 10,37 2,105 11,02 2,052 10,73 2,090 

Αυτοπροσδιορισμός 80,42 21,900 84,34 21,291 82,58 21,541 

 

Με στόχο την αναζήτηση διαφορών στα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού μεταξύ ανδρών 

και γυναικών με αναπηρία εφαρμόστηκε t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Αρχικά ελέγχθηκε η 

ισότητα των διακυμάνσεων των τιμών για τους άνδρες και για τις γυναίκες σύμφωνα με το 

κριτήριο του Levene. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου του Levene είναι μη στατιστικώς 

σημαντικά και άρα είναι επιτρεπτή η εφαρμογή του t-test αναξάρτητων δειγμάτων. Από την 

ανάλυση με τη χρήση του t-test προέκυψε πως δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των γυναικών και των ανδρών με αναπηρία για 

κανένα από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αλλά ούτε και για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό. 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

βαθμολογιών στις ενότητες της κλίμακας Arc ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία των 

ατόμων με αναπηρία. Στον τομέα της αυτονομίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της 

συνειδητοποίησης του εαυτού μεγαλύτερες βαθμολογίες και μέσους όρους συγκέντρωσαν τα 

άτομα με ηλικία από 24 έως 30 ετών. Στα άτομα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας 

παρατηρήθηκε και ο υψηλότερος μέσος όρος των βαθμολογιών του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού. Αντίθετα, στα άτομα μικρότερης ηλικίας (μικρότερα από 18 ετών) 

διαπιστώθηκε μεγαλύτερος μέσος όρος στην ενότητα της αυτορρύθμισης.  Στη συνέχεια, 
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εξετάστηκε εάν οι μέσοι όροι των βαθμολογιών του αυτοπροσδιορισμού διαφοροποιούνται 

με βάση την ηλικία των ατόμων με αναπηρία. 

 

Πίνακας 16 Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τις βαθμολογίες του αυτοπροσδιορισμού και των 

βασικών του χαρακτηριστικών με βάση τις αρχικές τιμές (raw scores) ανάλογα με την ηλικία. 

 Αυτονομία Αυτορρύθμιση Ψυχολογική 

ενδυνάμωση 

Συνειδητοποίηση 

εαυτού 

Αυτοπροσδιορισμός 

 Μέσος όρος 47,86 9,93 10,82 10,27 78,89 

Έως 18 Ν 44 44 44 44 44 

 Τυπική απόκλιση 14,577 4,562 3,322 2,171 20,496 

 Μέσος όρος 50,34 9,79 10,58 10,79 81,50 

18-24 Ν 38 38 38 38 38 

 Τυπική απόκλιση 18,096 4,382 3,500 2,082 23,537 

 Μέσος όρος 63,56 9,67 12,78 12,22 98,22 

24-30 Ν 9 9 9 9 9 

 Τυπική απόκλιση 8,762 3,240 2,224 1,302 7,311 

 Μέσος όρος 67,20 5,80 10,60 11,60 95,20 

Από 30 και άνω Ν 5 5 5 5 5 

 Τυπική απόκλιση 14,272 2,588 3,507 1,140 19,032 

 Μέσος όρος 51,32 9,64 10,90 10,73 82,58 

Συνολικά Ν 96 96 96 96 96 

 Τυπική απόκλιση 16,497 4,346 3,329 2,090 21,541 

 

Για τη σύγκριση μετρήσεων οι οποίες προέρχονται από περισσότερες από δύο ομάδες 

(ηλικία) ως προς μία εξαρτημένη μεταβλητή (αυτονομία ή αυτορρύθμιση ή ψυχολογική 

ενδυνάμωση ή συνειδητοποίηση του εαυτού ή αυτοπροσδιορισμός), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way ANOVA). Βασική 

προϋπόθεση είναι και σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος του κριτηρίου Levene  (Ρούσος & 

Ευσταθίου, 2008).  

Διαπιστώθηκε πως και στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού 

μπορεί να εφαρμοστεί η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης καθώς το κριτήριο 

Levene είναι στατιστικώς μη σημαντικό (p>0.05). Αντίθετα, για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό προέκυψε πως είναι στατιστικώς σημαντικό (F=2.834, p=0.043<0.05) και 

για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το τέστ Kruskal και Wallis (Ρούσος & Ευσταθίου, 2008). 
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Τα αποτελέσματα του F-test από τον πίνακα ANOVA έδειξαν πως μόνο στην ενότητα 

της αυτονομίας υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων με αναπηρία 

που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους (F(3,92)=4.286, 

p=0.007<0.05). Προκειμένου να εντοπιστούν οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες εμφανίζονται 

οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές για το χαρακτηριστικό της αυτονομίας 

πραγματοποιήθηκαν κατά ζεύγη συγκρίσεις εφαρμόζοντας ταυτόχρονα διόρθωση 

«Bonferroni» (Ρούσος & Ευσταθίου, 2008). Από τις κατά ζεύγη συγκρίσεις διαπιστώθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που έχουν ηλικία έως 18 

ετών και των ατόμων με ηλικία από 24 έως 30 ετών. 

Για το επίπεδο ολικού αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τον 

παράγοντα ηλικία εφαρμόστηκε το τέστ Kruskal και Wallis. Από την εφαρμογή του τέστ 

διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (x
2
(3)=9.898, p=0.019<0.05) μεταξύ των 

ατόμων με αναπηρία που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

 

3.6 Πέμπτο ερευνητικό ερώτημα 

Στο πέμπτο και τελευταίο ερώτημα της παρούσας έρευνας εξετάζεται η ύπαρξη 

συσχέτισης του επιπέδου ανεξαρτησίας με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

αναπηρία στην Ελλάδα. Η εκτίμηση του βαθμού συσχέτισης πραγματοποιήθηκε με 

υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson (r). Το σύνολο των πιθανών 

τιμών που μπορεί να λάβει ο συντελεστής r, όπως επίσης και ο τρόπος ερμηνείας των τιμών 

αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 17 (Αντωνίου & Κώστογλου, 2017).  

 

Πίνακας 17: Τιμές συντελεστή Pearson (r) 

Pearson (r) Συσχέτιση 

0.85 ≤ |r| < 1 Πάρα πολύ ισχυρή 

0.7 ≤ |r| < 0.85 Πολύ ισχυρή 

0.5 ≤ |r| < 0.7 Ισχυρή 

|r| < 0.5 Μέτρια έως ασθενής 
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Πίνακας 18: Συσχέτιση αυτοπροσδιορισμού και ανεξαρτησίας 

 Αυτοπροσδιορισμός Ανεξαρτησία 

Αυτοπροσδιορισμός 

Pearson Correlation 1 ,851
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 96 96 

Ανεξαρτησία 

Pearson Correlation ,851
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 1: Διάγραμμα διασποράς για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και 

της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία. 

 

Σύμφωνα με τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης που υπολογίστηκε (r= +0.851, 

p<0,000), θεωρούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή, θετική, γραμμική συσχέτιση μεταξύ του 

αυτοπροσδιορισμού και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της 

λειτουργίας τους μέσα στην οικογένεια αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους με το 

περιβάλλον (Πίνακας 18). Το διάγραμμα διασποράς (Γράφημα 1) απεικονίζει την ύπαρξη 

γραμμικής συσχέτισης μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και της ανεξαρτησίας με βάση τις 

βαθμολογίες από τις αρχικές τιμές. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι όταν το επίπεδο 

ανεξαρτησίας αυξάνεται και το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού αυξάνεται επίσης, κατά μέσο 

όρο.   
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Κεφάλαιο 4
ο
 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Η διερεύνηση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στην 

Ελλάδα, καθώς και των σημαντικότερων παραγόντων που μπορεί να επιδρούν στη 

διαμόρφωσή του αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης στην παρούσα εργασία. Ο 

αυτοπροσδιορισμός των ατόμων με αναπηρία αξιολογήθηκε με τη χρήση της 

αυτοαναφορικής κλίμακας μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού “Τhe Arc’s Self-Determination 

Scale” (Arc) και εξετάζεται συνολικά αλλά και ως προς τα επίπεδα των τεσσάρων βασικών 

χαρακτηριστικών του, δηλαδή της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού. Οι παράγοντες επίδρασης στους 

οποίους εστιάζει η έρευνα είναι το φύλο, η ηλικία και ο τύπος της αναπηρίας. Επιπρόσθετα, 

διερευνάται και ο τρόπος συσχέτισης του ολικού αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

αναπηρία με το επίπεδο ανεξαρτησίας τους στα πλαίσια της λειτουργίας μέσα στην 

οικογένεια αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξετάστηκε το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού στα 

άτομα με νοητική αναπηρία. Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε χαμηλό μέσο όρο ολικού 

αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα (μέσος όρος=80,92). Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με όσα αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία για τα χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού που καταγράφονται στα 

άτομα με νοητική αναπηρία (Wehmeyer, 1996· Brown & Cohen, 1996), όπως επίσης και με 

αντίστοιχα ερευνητικά ευρήματα στον ελληνικό πληθυσμό (Φέτση, 2008). Στο σύνολό τους 

οι μέσοι όροι (με βάση τις αρχικές τιμές) των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα υπολογίστηκαν χαμηλότερα από τους αντίστοιχους μέσους όρους που υπολόγισε ο 

Wehmeyer (1995) στην έρευνά του και βάσει των οποίων πραγματοποίησε τη στάθμιση της 

κλίμακας Arc (Φέτση, 2008). Βέβαια, στην παρούσα έρευνα ο μέσος όρος των βαθμολογιών 

στον τομέα της αυτορρύθμισης εμφανίζει ελάχιστη διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο 

αποτέλεσμα που προέκυψε από το δείγμα στάθμισης του Wehmeyer (1995). Ωστόσο, η 

ιδιαιτερότητα της ενότητας της αυτορρύθμισης να βαθμολογείται κατά την κρίση του 

βαθμολογητή σύμφωνα με κάποιες προτάσεις των κατασκευαστών της κλίμακας δεν 

αποκλείει την υποκειμενικότητα της βαθμολόγησης. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 
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βαθμολόγηση της ενότητας από δύο άτομα ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον 

τρόπο βαθμολόγησης της συγκεκριμένης ενότητας (Wehmeyer, 1995). Αξίζει να σημειωθεί 

πως στα πλαίσια διερεύνησης του ερωτήματος θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα η μελέτη του 

επιπέδου αυτοπροσδιορισμού μεταξύ των ατόμων με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία. 

Παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην ενότητα της αυτονομίας, της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης, της συνειδητοποίησης του εαυτού αλλά και του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού, με τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία να σημειώνουν υψηλότερες 

βαθμολογίες και μέσους όρους σε σχέση με τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν οι έρευνες των Wehmeyer και Garner (2003) αλλά 

και των Stancliffe, Abery και Smith (2000), σύμφωνα με τις οποίες στα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με άτομα 

που εμφανίζουν πιο σοβαρή μορφή νοητικής αναπηρίας. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εστίασε στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού στα 

άτομα με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα. Διαπιστώθηκε πως ο μέσος όρος του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με κινητική αναπηρία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (μέσος 

όρος=87,32). Στους τομείς της συνειδητοποίησης του εαυτού και της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης τα άτομα με κινητική αναπηρία συγκέντρωσαν καλές βαθμολογίες, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από ένα σύνολο ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα με 

κινητική αναπηρία έχουν αντίληψη των δυνατοτήτων τους και των αδυναμιών τους με 

αποτέλεσμα να δρουν βασιζόμενα σε αυτές και αξιολογούν τον εαυτό τους χαμηλότερα μόνο 

στους τομείς στους οποίους επηρεάζονται λόγω της αναπηρίας τους. Δε θεωρούν όμως τους 

εαυτούς τους λιγότερο ικανούς ή ανεπαρκείς συνολικά σε σχέση με τα άτομα της ίδιας 

ηλικίας χωρίς κάποια αναπηρία (Appleton et al, 1994· King, Schultz, Steel, Gilpin & 

Cathers, 1993· Madill & Hurbut, 1986 όπως αναφέρεται σε Mrug & Wallander, 2002). Όσον 

αφορά στο χαμηλό μέσο όρο που παρατηρήθηκε στον τομέα της αυτονομίας, μπορεί να 

αποδοθεί στη μειωμένη ικανότητα αυτοφροντίδας των ατόμων με κινητική αναπηρία και των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο βαθμό ανεξαρτητοποίησής τους κυρίως εξαιτίας των 

κινητικών τους βλαβών (Wilson-Jones, Morgan, Shelton και Thorogood, 2007).  

Στο τρίτο ερώτημα διερευνήθηκε η ύπαρξη ή όχι διαφοροποίησης στο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία και των ατόμων με κινητική 

αναπηρία. Από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε πως για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία ο μέσος όρος των βαθμολογιών του ολικού αυτοπροσδιορισμού με βάση τις 

αρχικές τιμές ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το 
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ίδιο παρατηρήθηκε και στα τρία από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας της αυτορρύθμισης για τον οποίο 

διαπιστώθηκε, αν και με μικρή διαφορά, πιο υψηλός μέσος όρος βαθμολογιών στα άτομα με 

νοητική αναπηρία σε σχέση με τον μέσο όρο που υπολογίστηκε για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Παρά τις διαφορές που εντοπίστηκαν στο σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών 

του αυτοπροσδιορισμού και στον ολικό αυτοπροσδιορισμό από τις συγκρίσεις των μέσων 

όρων, στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τον τύπο της αναπηρίας διαπιστώθηκαν 

μόνο στον τομέα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, στον οποίο τα άτομα με κινητική αναπηρία 

συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες. Φαίνεται, λοιπόν, πως τα άτομα με κινητική 

αναπηρία σε σχέση με τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

πεποίθηση πως είναι ικανά να συμπεριφερθούν κατάλληλα ώστε να επηρεάσουν το 

περιβάλλον τους και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Wehmeyer & Schwartz, 

1997). Ωστόσο, με δεδομένο πως η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι η στάση του ατόμου 

απέναντι στις ικανότητές του και λιγότερο ικανότητα, θα μπορούσε για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους κατά την εκπαιδευτική δράση, ώστε να 

αποκτήσουν την πίστη ότι μπορούν να διαμορφώσουν και να προσαρμόσουν τις συνθήκες 

που απαιτούνται προκειμένου να επιτύχουν το στόχο που έχουν θέσει και άρα να εμφανίσουν 

και αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό ψυχολογική ενδυνάμωση (Wehmeyer, 1995).  

Το φύλο και η ηλικία εξετάστηκαν ως παράγοντες επίδρασης του αυτοπροσδιορισμού 

των ατόμων με αναπηρία στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα. Παρατηρήθηκε πως στις 

γυναίκες με αναπηρία ο μέσος όρος των βαθμολογιών του ολικού αυτοπροσδιορισμού και οι 

μέσοι όροι στα τρία από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν πιο υψηλοί σε σχέση 

με αυτούς των ανδρών. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο μέσος όρος της αυτορρύθμισης ο 

οποίος υπολογίστηκε υψηλότερος στους άνδρες με αναπηρία. Δηλαδή, οι άνδρες με 

αναπηρία είναι σε θέση να αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεών τους και σε περίπτωση 

που δεν είναι τα επιθυμητά να αναθεωρούν τις ενέργειές τους σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με τις γυναίκες με αναπηρία. Ωστόσο, από τη στατιστική ανάλυση δεν προέκυψε στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των γυναικών και των 

ανδρών με αναπηρία για κανένα από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του, αλλά ούτε και 

για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό. Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με τα ερευνητικά 

ευρήματα του Wehmeyer (1996) για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει ο παράγοντας φύλο 

το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ως προς την ηλικία, 

παρατηρήθηκαν στα άτομα με ηλικία από 24 έως 30 ετών υψηλότεροι μέσοι όροι στους 
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τομείς της αυτονομίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού. 

Επιπρόσθετα, στα άτομα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας παρατηρήθηκε και ο υψηλότερος 

μέσος όρος των βαθμολογιών του ολικού αυτοπροσδιορισμού. Ωστόσο, στα άτομα 

μικρότερης ηλικίας (μικρότερα από 18 ετών) διαπιστώθηκε μεγαλύτερος μέσος όρος στην 

ενότητα της αυτορρύθμισης. Στο σύνολο των ατόμων με αναπηρία διαπιστώθηκε για την 

ενότητα της αυτονομίας η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς μεταξύ ατόμων που 

ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που έχουν ηλικία έως 18 ετών και των 

ατόμων με ηλικία από 24 έως 30 ετών. Παρατηρείται λοιπόν, όπως είναι αναμενόμενο, πως 

τα άτομα με αναπηρία ηλικίας μεταξύ 24 και 30 δρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τις 

ικανότητες αλλά και τα ενδιαφέροντά τους χωρίς εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που ανήκουν σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και για το επίπεδο του ολικού αυτοπροσδιορισμού. Τα 

ευρήματα αυτά συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα έρευνας του Wehmeyer, ο οποίος 

διαπίστωσε θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού και της ηλικίας και 

συγκεκριμένα κατέγραψε μία τάση εμφάνισης υψηλότερου επιπέδου αυτοπροσδιορισμού στα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Nota et al, 2007).  

Στο τελευταίο κατά σειρά ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας εξετάζεται η 

ύπαρξη ή όχι συσχέτισης του επιπέδου ανεξαρτησίας με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των 

ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε η ύπαρξη μίας 

πάρα πολύ ισχυρής, θετικής, γραμμικής συσχέτισης μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και της 

ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της λειτουργίας τους μέσα στην 

οικογένεια, αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, 

παρατηρήθηκε πως όταν το επίπεδο ανεξαρτησίας αυξάνεται, αυξάνεται επίσης κατά μέσο 

όρο και το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. Αν και η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ανεξαρτησίας 

ενός ατόμου και της εμφάνισης αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς δεν αποτελεί έκπληξη 

(Stancliffe, 2001), ο βαθμός συσχέτισης που προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση είναι 

αρκετά υψηλός. 

Συνοψίζοντας, στο σύνολο των ατόμων με αναπηρία ο μέσος όρος που υπολογίστηκε 

για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό ήταν αρκετά χαμηλός. Βέβαια, επειδή το πλήθος των 

αντίστοιχων ερευνών στην Ελλάδα είναι περιορισμένο δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί 

πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο του ολικού αυτοπροσδιορισμού στην πραγματικότητα (Φέτση, 
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2008). Χαμηλοί μέσοι όροι για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό και τα επιμέρους βασικά του 

χαρακτηριστικά διαπιστώθηκαν και για τα άτομα με νοητική αναπηρία, με τα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία να σημειώνουν υψηλότερους μέσους όρους βαθμολογιών σε σχέση με τα 

άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία. Ειδικότερα, στην ενότητα της αυτονομίας, της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης, της συνειδητοποίησης του εαυτού αλλά και στον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό παρατηρήθηκε και στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τη 

σοβαρότητα της νοητικής αναπηρίας. Τα άτομα με κινητική αναπηρία σημείωσαν χαμηλό 

μέσο όρο ολικού αυτοπροσδιορισμού ενώ συγκέντρωσαν καλές βαθμολογίες στην ενότητα 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Εξίσου καλές βαθμολογίες τα άτομα με κινητική αναπηρία 

σημείωσαν και στην ενότητα της συνειδητοποίησης του εαυτού, δείχνοντας πως είναι σε 

θέση να λαμβάνουν αποφάσεις αλλά και να πιστεύουν πως με την εφαρμογή των αποφάσεών 

τους θα επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τα άτομα με κινητική αναπηρία σε 

σύγκριση με τα άτομα με νοητική αναπηρία υπολογίστηκαν υψηλότεροι μέσοι όροι στον 

ολικό αυτοπροσδιορισμό και στα βασικά χαρακτηριστικά του, με εξαίρεση την 

αυτορρύθμιση. Στατιστικώς σημαντική διαφορά όμως ως προς τον τύπο της αναπηρίας 

(νοητική, κινητική) διαπιστώθηκε μόνο στην ενότητα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Για 

τον παράγοντα φύλο δεν προέκυψε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς, ωστόσο 

παρατηρήθηκε η τάση των γυναικών με αναπηρία να συγκεντρώνουν υψηλότερες 

βαθμολογίες αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, η στατιστική ανάλυση 

με βάση τον παράγοντα ηλικία κατέδειξε ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς στα 

επίπεδα αυτονομίας και ολικού αυτοπροσδιορισμού μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 

24 έως 30 ετών και των ατόμων με ηλικία μικρότερη των 18 ετών. Τέλος, η στατιστική 

ανάλυση ανέδειξε μία πάρα πολύ ισχυρή, θετική, γραμμική συσχέτιση μεταξύ του 

αυτοπροσδιορισμού και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της 

λειτουργίας τους μέσα στην οικογένεια αλλά και κατά την αλληλεπίδρασή τους με το 

περιβάλλον.  

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για το 

επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική και κινητική αναπηρία στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται νέα δεδομένα ως προς τη σχέση του αυτοπροσδιορισμού 

με τον τύπο της αναπηρίας και τις διαφορές που εντοπίζονται στα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού μεταξύ των ατόμων με νοητική αναπηρία και των ατόμων με κινητική 

αναπηρία, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη προγενέστερη έρευνα στη χώρα μας.  
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Η ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά με ορισμένες επιφυλάξεις. Η ύπαρξη όμως 

σοβαρών περιορισμών δεν επιτρέπει απαραίτητα τη γενίκευση των αποτελεσμάτων αυτών.  

Ένας από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς αφορά στην επιλογή του δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, το μικρό μέγεθος του δείγματος (96 άτομα), η άνιση κατανομή του δείγματος 

ως προς το φύλο και τον τύπο της αναπηρίας και ο διαφορετικός αριθμός ατόμων κάθε 

ηλικιακής ομάδας καθιστούν δύσκολη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, το 

γεγονός πως στην παρούσα έρευνα τα άτομα έχουν ηλικία από 12 έως και 47 ετών ενώ στις 

έρευνες του Wehmeyer (1995) αλλά και στην έρευνα της Φέτση (2008) συμμετείχαν άτομα 

ηλικίας από 13 έως 21 ετών, αποτελεί εξίσου ένα σημαντικό περιορισμό για την παρούσα 

έρευνα. Επιπρόσθετα, η χορήγηση της κλίμακας σε άτομα με αναπηρία κατά τα παρελθόντα 

έτη και για διαφορετικούς ερευνητικούς σκοπούς δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί ως 

βασικός περιορισμός. Το σύνολο των περιορισμών αυτών δεν καθιστά εφικτή τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό, παρόλα αυτά η αξοπιστία εσωτερικής συνοχής 

της κλίμακας στην παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική. Συνεπώς, τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα και αξιοποιήσιμα και κρίνονται 

ικανά να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω διερεύνηση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού 

στα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η σχεδίαση και η υλοποίηση πιο 

συστηματικών ερευνητικών προσπαθειών με τη χρήση μεγαλύτερου δείγματος και σε 

περισσότερες σχολικές μονάδες και κέντρα ειδικής αγωγής σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με στόχο όχι μόνο τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, αλλά κυρίως την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η δημιουργία 

νορμών για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει εφικτό στόχο 

μεταγενέστερων ερευνών στη χώρα μας. Με δεδομένο πως αρκετά από τα ερευνητικά 

ευρήματα της παρούσας εργασίας είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών 

στο εξωτερικό (Nota et al, 2007· Stancliffe, Abery & Smith, 2000· Stancliffe, 2001· 

Wehmeyer, 1995· Wehmeyer, 1996· Wehmeyer & Garner, 2003) αλλά και στην Ελλάδα 

(Φέτση, 2008), προτείνεται λοιπόν ως συνέχιση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας η 

πραγματοποίηση επιπρόσθετων ερευνών που θα εστιάζουν στη διερεύνηση του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, προτείνεται η αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, ώστε η αναζήτηση και η μελέτη των 

διαφοροποιήσεων του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού μεταξύ των ατόμων με νοητική και 
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κινητική αναπηρία να αποτελέσουν αντικείμενα μελλοντικών ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη 

πως δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα.  

Είναι δεδομένο πως ο αυτοπροσδιορισμός συνιστά έναν επιθυμητό στόχο για την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, παρά τις όποιες δυσκολίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής όχι μόνο εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης του 

αυτοπροσδιορισμού αλλά έχουν παρατηρηθεί ήδη αρκετά βελτιωμένες μετρήσεις 

αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία (Wehmeyer, 2007). Αντίθετα, στην Ελλάδα ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού βρίσκονται δυστυχώς ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Για το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη και στην καλλιέργεια του 

αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας που αφορούν στη σύγκριση του 

επιπέδου αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική και κινητική αναπηρία. Τα οφέλη που 

μπορούν να προκύψουν από τον εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για 

τα άτομα με νοητική ή κινητική αναπηρία όσον αφορά στον τρόπο διδασκαλίας και 

ενίσχυσης του συνόλου των συστατικών στοιχείων που συνθέτουν τον αυτοπροσδιορισμό 

και συμβάλλουν θετικά στην προαγωγή του, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η παροχή της 

δυνατότητας εκμάθησης στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικών λήψης 

αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας. Με την εισαγωγή επιπλέον δραστηριοτήτων που 

προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της καθημερινότητας, η 

ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και η διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης των 

ατόμων με αναπηρία. Η προσπάθεια ενίσχυσης του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της 

αναθεώρησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ώστε να παρέχονται ίσες ευκαρίες 

μάθησης σε όλα τα άτομα, δηλαδή η κατεύθυνση προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση που 

συντελείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την 

προώθηση του αυτοπροσδιορισμού. Η αναγνώριση του ρόλου του αυτοπροσδιορισμού και η 

διδασκαλία των δεξιοτήτων του στα άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία δε θα πρέπει 

να θεωρείται ανέφικτος στόχος για την ελληνική πραγματικότητα. Για αυτό και κρίνεται 

αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας, κατανοώντας το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους, να ενισχύουν τον αυτοπροσδιορισμό των 

μαθητών τους σε όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και η ενημέρωσή τους σε θέματα αυτοπροσδιορισμού αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την προώθηση του αυτοπροσδιορισμού. Σε συνεργασία με την οικογένεια οι 
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εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρέχουν την στήριξη εκείνη που απαιτείται ώστε τα άτομα με 

αναπηρία να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, να αποδίδουν το μέγιστο των 

ικανοτήτων τους, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, να αποκτούν τον έλεγχο 

της ζωής τους, να μπορούν να πραγματοποιούν ελεύθερα τις επιλογές τους και να είναι 

ανεξάρτητα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον αυτοπροσδιορισμό τους.  

Καταλήγοντας, αξίζει να γίνει σαφές πως είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε τους 

δυνατούς τρόπους ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία (Wehmeyer, 

1998). Ωστόσο, το λυπηρό είναι πως επιτρέψαμε να περάσουν αρκετά χρόνια από τότε που ο 

Nirje τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να χαθεί. 
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