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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη κηα έλλνηα νηθνπκεληθή θαη πξνβάιιεηαη κέζα απφ δηάθνξα 

κνληέια, δίλνληαο έκθαζε  ζε ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη  πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. 

Δίλαη κηα θαηαζθεπή πνιπδηάζηαηε πνπ απνηειείηαη  απφ αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά 

ζηνηρεία, θπξίσο φκσο απφ ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε δσή ηνπ. Γελ 

απνηειεί έλλνηα ζηαηηθή. Ζ κέηξεζή ηεο γίλεηαη κέζα απφ αληηθεηκεληθνχο θαη 

ππνθεηκεληθνχο δείθηεο. θνπφο απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ αλαπεξία έρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. πλεπψο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί παξεκβάζεηο κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηεο δσήο απφ κέξνπο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, κέζα απφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο 30 ελειίθσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία θαη/ ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο. Σαπηφρξνλα, εμεηάζηεθε ε άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην επίπεδν δσήο ησλ 

αηφκσλ απηψλ κε αλαπεξία θαη νη 30 εθπξφζσπνί ηνπο, κέζα απφ 30 δηαθνξεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα. Σα άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ ελήιηθεο. Σν ίδην θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο. 

Σν ζπλνιηθφ επίπεδν δσήο πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο  

είλαη κέηξην, ελψ εηδηθφηεξα, ρακειφ είλαη ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπξνζψπσλ απφ ηελ άιιε  πξνθχπηεη πςειφ επίπεδν δσήο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε αλαπεξία, ελψ ρακειφ επίπεδν επθνιίαο ζηελ κεηαθίλεζή ηνπο.  

Μέζα απφ ηελ απνηχπσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αλαδεηθλχνληαη 

νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο θαη δίλεηαη κηα επθαηξία ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο απηήο. εκαληηθή θξίλεηαη ε γλψκε ησλ ηδίσλ, θαζψο είλαη νη πιένλ αξκφδηνη 

λα κηιήζνπλ γηα ηε δσή ηνπο, αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 
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εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηφηεηα δσήο, αλαπεξία, κέηξεζε πνηφηεηαο δσήο, απηνπξνζδηνξηζκφο 
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ABSTRACT 

Quality of life is a universal concept presented through various models that emphasize on 

psychological, social and cultural factors. It is a multidimensional construction that 

consists of objective and subjective elements, but mainly of the person’s own view for his 

life. Quality of life is not a static concept. It can be measured through objective and 

subjective indicators. It’s main purpose is to improve individual’s quality of life. It is a fact 

that disability affects individual’s quality of life. As a result, actions have been taken, 

through self-determination, focusing on the active management of individuals with 

disabilities lives and their ability to choose, in order to improve their quality of life. This 

study examined the quality of life of 30 individuals with physical disability and / or 

without mild or moderate intellectual disability, through self-determinating questionnaires. 

At the same time, the point of view of the 30 individuals that take care of the above 

persons with disabilities was examined, using different questionnaires. The above 

individuals with disabilities as well as their representatives were adults. The result of the 

study revealed that the overall level of quality of life, as a result of the self-determination 

questionnaires, is modest while, the level of productivity is low. On the other hand, the 

scores from the representatives' questionnaires revealed a high standard of living for the 

individual with disabilities and a low level of accessibility. Through the plotting of the 

living conditions of individuals with disabilities, their everyday life difficulties are 

revealed but also opportunities are given in order to improve the quality of their lives. 

Their opinion is crucial considering their lives. It is also important to take into 

consideration the opinion of their representatives, since they are responsible for them 

regarding the nature of their disability and the environmental conditions in Greece. 

Key words: quality of life, disability, quality of life measurement, self determination 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σνπο 

επραξηζηψ πνπ απάληεζαλ ζηα ηφζν νπζηαζηηθά θαη επαίζζεηα εξσηήκαηα, απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο, κε ζάξξνο θαη εηιηθξίλεηα. Ζ δχλακή ηνπο 

θαη ην θνπξάγην κε ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηε δσή απνηέιεζε ηελ έκπλεπζή κνπ γηα ηελ  

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Δίλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη ζπλαλαζηξέθνκαη 

θαζεκεξηλά κέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο κνπ. Απηνί κνπ δίλνπλ δχλακε λα κάρνκαη πιάη 

ηνπο θαη λα δηεθδηθψ κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο ίδηνπο, ζε  έλαλ ζθιεξφ θφζκν 

πνπ θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αξλείηαη φκσο λα πξνζαξκνζηεί ζε 

απηήλ. 

Δπίζεο επραξηζηψ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ θαη ηε 

ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. 

Θεξκά επραξηζηψ ηε Γηεπζχληξηά κνπ, ηελ Πξντζηακέλε κνπ θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κνπ έδηλαλ δχλακε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην 

Π.Μ..     

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο θίινπο κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε δηαξθή 

ζηήξημή ηνπο. 

Δπραξηζηψ ηνλ θ. Αγαιηψηε Ησάλλε θαη ηνλ θ. Εαθεηξφπνπιν Κσλ/λν γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Ηδηαίηεξα 

επραξηζηψ ηελ θ. Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα γηα ηε ζηήξημή ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ απνηειεί έλαλ θαζξέθηε πνπ αληαλαθιά ην 

πψο ν ίδηνο αηζζάλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ θαη πψο ην ζχλνιν απηφ  ηεο 

χπαξμήο ηνπ, εξκελεχεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν 

αλήθεη. Άιισζηε, ε πνηφηεηα δσήο ελφο αλζξψπνπ δελ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε καο, λα 

εμεηαζηεί απνθνκκέλα απφ ην πιαίζην ζην νπνίν απηφο εληάζζεηαη. 

Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί αλαπφζπαζην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ θαη ζα έπξεπε   

λα αμηνινγείηαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη 

ηεο θάζε θνηλσλίαο. 

θνπφο ηεο κέηξεζήο ηεο είλαη ε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ 

ζε θάζε θνηλσλία θαη απψηεξνο ζηφρνο ζα έπξεπε λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ιαζψλ θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ παξαιείςεσλ πνπ παξαηεξνχληαη, επηδηψθνληαο αθξηβψο ηε βειηίσζε 

ηεο δσήο απηήο. 

Λακβάλνληαο ζαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα επηρεηξνχκε λα δψζνπκε φζν πην εκπεξηζηαησκέλα κπνξνχκε, κέζα απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο θαη λνεηηθή αλαπεξία, ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη ηε 

ζεκαζία ηεο κέηξεζεο, φπσο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Δπίζεο, επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε ζε θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ζεσξνχκε φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ινγηθή ηεο πνηφηεηαο δσήο, φπσο απηή δηαηππψζεθε 

παξαπάλσ.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ινηπφλ πνπ δηελεξγείηαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ, 30 

εξσηψκελσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.  ζηελ Διιάδα θαη 

ησλ 30 εθπξνζψπσλ ηνπο αληίζηνηρα, επηζπκνχκε λα δνχκε πνην είλαη ην επίπεδν ηεο 
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πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, κέζα απφ ηηο δχν απηέο δηαθνξεηηθέο 

ζθνπηέο. Δπηπιένλ επηζπκνχκε λα δνχκε αλ νη απφςεηο ησλ δχν απηψλ νκάδσλ 

ζπκπίπηνπλ. 

Οη αλάπεξνη πνπ παξνπζηάδνπλ έλα πςειφ επίπεδν δσήο έρνπλ επίγλσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, ηελ νξγαλψλνπλ θαη ζέηνπλ 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Δμειίζζνληαη, αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα βειηηψλνπλ δηαξθψο ηε δσή 

ηνπο θαη εθπαηδεχνπλ θαη άιινπο. πλδένληαη κε δίθηπα θνηλσληθά, πξνζθέξνπλ θαη 

ιακβάλνπλ κέζα ζε κηα ζρέζε. Βξίζθνπλ ηζνξξνπία κέζα ζηνλ θφζκν πνπ δνπλ παξά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Απφ ηελ άιιε νη άλζξσπνη πνπ επηδεηθλχνπλ κηα ρακειή πνηφηεηα 

δσήο είλαη απηνί ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία επηθέξεη εμάληιεζε, δηαξθή θαη απξφζκελν πφλν 

θαη δελ έρνπλ ζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ψζηε λα ληψζνπλ δπλαηνί θαη απηφλνκνη 

(Albrecht & Devlieger, 1999). 

Γηα λα ληψζνπλ νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο φηη ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο ρξεηάδνληαη έλαλ επαίζζεην θαη κε θαιή αληαπφθξηζε 

γνλέα ή βνεζφ (Petry, Maes, & Vlaskamp, 2007).  

Μέζα απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ αλαπεξία 

ζπγθξνηήζεθε ε παξνχζα εξγαζία. Δηδηθφηεξα:  

ην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη  ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα απφ ηνλ 

νξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηηο δηαζηάζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηε 

κεηξνχκε. Δπίζεο, γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηεο έλλνηαο απηήο κε ηελ αλαπεξία θαη 

δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ην ζεκείν απηφ 

παξαηίζεηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 
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απνηειέζκαηα, φπσο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην, πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ηελ πξφηαζε 

γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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              ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

 

1.1 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ: ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ζ έλλνηα  ηεο πνηφηεηαο δσήο παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ηνλ δεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη έρεη νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Τθαληφπνπινο, αξξήο, & 

νχιεο, 2001). Απφ ηηο αξρέο ηνπ 70’ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηελ εξεπλεηηθή αιιά θαη ζηελ θιηληθή πξαθηηθή (Moons, Budts, & De 

Geest, 2006). 

Σν 1982, νη Baker θαη Intagliata (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Felce & Perry, 1995) 

παξαηήξεζαλ φηη ππάξρνπλ ηφζνη νξηζκνί γηα ηελ πνηφηεηα δσήο φζνη θαη νη άλζξσπνη 

πνπ αζρνινχληαη κε ην θαηλφκελν. Γελ ππάξρεη ινηπφλ νκνθσλία ζρεηηθά κε έλαλ νξηζκφ 

πνπ λα αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο (Bowling, 1999), αιιά νη νξηζκνί απηνί πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία ηε βιέπεη ν θαζέλαο (Γξεγνξίνπ, Καξαηδαθέξε, & 

Γηαλλάθε, 2005). 

ρεηίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηελ πγεία, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

(Π.Ο.Τ.) ην 1947 (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Moons et al., 2006, ζει. 896)  έθαλε ιφγν γηα: 

«κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη φρη 

απιψο γηα ηελ απνπζία αζζέλεηαο ή αδπλακίαο». Πξνζεγγίδνληαο επίζεο  ηελ πνηφηεηα 

δσήο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πγείαο, απηή απνηειείηαη απφ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

(Matthew, Steven, Janine, & Stephen, 1998). Ζ ζσκαηηθή πγεία είλαη ε αίζζεζε ηεο 

δπζθνξίαο  πνπ αηζζάλεηαη έλαο άλζξσπνο απφ έλα ζχκπησκα πνπ παξνπζηάδεη (ή ε 

απαιιαγή ηνπ απφ απηφ) θαη επεθηείλεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο δσηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία. Έλαο αζζελήο εξκελεχεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία 

σο ηελ απνπζία ςπρνινγηθνχ πφλνπ (π.ρ. αγσλία, άγρνο, ζπκφ, θαηάζιηςε θιπ) θαη κέζα 
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ζε απηήλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο θαη ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε.  

Δπίζεο, ε πνηφηεηα δσήο έρεη πξνηαζεί κέζα απφ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ άιια 

δίλνπλ έκθαζε  ζηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη άιια ζηνπο θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο (Τθαληφπνπινο θαη ζπλ., 2001). Καηά ηνπο Diener (1984) Diener θαη 

Seligman (2002) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dunn & Brody, 2008), έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

δηάθνξνη φξνη απφ ηνπο ςπρνιφγνπο πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ε θαιή δσή. Οη φξνη απηνί 

απνδίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θαιήο δσήο, φρη φκσο απαξαίηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Σέηνηνη φξνη είλαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ε πνηφηεηα δσήο  θαη ε ππνθεηκεληθή 

επεκεξία. Σελ άπνςε απηή εληζρχνπλ νη Rimmerman θαη Crossman, ην 2004 (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Al-Zboon, Ahmad, & Theeb, 2014), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη πξηλ απφ 

ηνλ φξν πνηφηεηα δσήο  ρξεζηκνπνηνχληαλ ν φξνο ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ή ππνθεηκεληθή 

επεκεξία. Οη Moons θαη ζπλ., (2006) ππνζηεξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε 

δσή ηνπ σο ηνλ πην θαηάιιειν νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο δσήο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο παξαγσγήο ε πνηφηεηα δσήο πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν πνπ ηθαλνπνηνχληαη νη 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο. Οη βαζηθέο απηέο αλάγθεο 

ζεσξείηαη φηη είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ν ηξφπνο φκσο  πνπ ν θάζε άλζξσπνο 

πξνζπαζεί λα ηηο ηθαλνπνηήζεη δηαθέξεη (Τθαληφπνπινο θαη ζπλ., 2001).  

Σν 1998 ν Π.Ο.Τ φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο (Al-Zboon et al., 2014, ζει.93), 

ππνζηεξίδεη φηη  ε «πνηφηεηα δσήο είλαη νη αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε 

δσή, κέζα ζην πιαίζην ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ζην νπνίν δεη θαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πξφηππα θαη ηηο απφςεηο ηνπ». Οη Schalock  θαη ζπλ. 

(2002)˙Shelly θαη ζπλ.(2008) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Bobzien, 2011,ζει 13) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε «πνηφηεηα ηεο δσήο» αλαθέξεηαη ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο φπσο ηελ επηπρία, ηελ πγεία, 
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ηελ ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά ηε ιέμε «πνηφηεηα» θαη ζηελ έθθξαζε θαη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ φζνλ αθνξά ηε ιέμε «δσήο».  

Οη Livingston, Rosenbaum, Russell θαη Palisano, (2007) ηαπηίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο κε ηελ έλλνηα ηεο νιηζηηθήο επεκεξίαο. Ο Katschnig  (1997) έγξαςε (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Gladis, Gosch, Dishuk, & Crits-Christoph, 1999) φηη ν φξνο πνηφηεηα 

δσήο είλαη έλα εληαίν ζχλνιν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία, ηελ θνηλσληθή, 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ ιεηηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ην επίπεδν δσήο 

θαη κεηξηέηαη κε αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο δείθηεο ηεο ζσκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. Σν 1999 νη Albrecht θαη  Devlieger,  παξαηεξνχλ φηη ε πνηφηεηα 

δσήο ελφο αλζξψπνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ κπαινχ, ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο θαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε κηαο αξκνλίαο κεηαμχ ηεο 

ζρέζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Με ηελ ίδηα ινγηθή ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζπληζηά κηα 

ρακειή πνηφηεηα δσήο (Albrecht & Devlieger, 1999). 

Τςειφ επίπεδν πνηφηεηα δσήο απφ ηελ άιιε είλαη, θαηά ηνλ Emerson θαη ζπλ. 

(1996) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hensel, Rose, Kroese, & Banks-Smith, 2002) απηφ ζην 

νπνίν νη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε  ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

πιήξσο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη αλεμαξηεζία, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, λα ραίξνπλ ζεβαζκνχ ζε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. Ο Graig, ην 1998a (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dunn & Brody, 2008) 

αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ 3 είδε θαιήο δσήο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα επηδηψμεη. Σα είδε είλαη 

ηα εμήο, θαηαηάζζνληάο ηελ απφ ηελ θαιχηεξε ζηε ρεηξφηεξε: κηα ζπλεηή βαζηζκέλε ζηε 

θηινζνθία δσή, κηα πνιηηηθά θαζνδεγνχκελε αιιά ελάξεηε δσή, κηα δσή βαζηζκέλε ζηελ 

εδνλή, ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θέξδνπο θαη ζηελ απφθηεζε ησλ πιηθψλ αγαζψλ.  
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Παξά ην φηη δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ππάξρνπλ 

φκσο θνηλέο αξρέο φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα ζπζηαηηθά ηεο αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε θαη ρσξίο αλαπεξία (Felce, 1997˙   

Schalock et al., 2002). Ζ πνηφηεηα δσήο επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη 

νη επηζπκίεο ελφο αλζξψπνπ θαη φηαλ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Απνηειείηαη απφ αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά 

ζηνηρεία, θπξίσο φκσο απφ ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο γηα ηε δσή ηνπ. Δίλαη 

βαζηζκέλε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, επηινγέο θαη έιεγρν. Δίλαη κηα θαηαζθεπή 

πνιπδηάζηαηε πνπ επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

νη ζηελέο ζρέζεηο, ε νηθνγελεηαθή δσή, νη θηιίεο, ε εξγαζία, νη ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλεο, ν 

ηφπνο θαηνηθίαο, ε ζηέγε, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ην βηνηηθφ επίπεδν, ε θαηάζηαζε ηνπ 

έζλνπο ζην νπνίν δηαβηεί θαλείο (Schalock et al., 2002).  

Αλαθεξφκελνη ζε αζζελείο νη Matthew θαη ζπλ. (1998) παξαηήξεζαλ φηη ε αίζζεζε 

πνπ έρεη έλαο αζζελήο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ,  γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ 

θαηάζηαζή ηνπ. Απηφ φκσο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ν ιφγνο πνπ πξνθαιεί απηή ηελ 

αιιαγή ζηελ αίζζεζε. Καη νη Carr θαη ζπλ.(2001)˙ Wolfensberger (1994) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Moons et al., 2006) ππνζηήξημαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο δελ κπνξεί λα 

εμεηαζηεί  ζαλ έλα ζηαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ αίζζεζε απηή κπνξεί λα αιιάμεη, εμαηηίαο 

ησλ γεγνλφησλ ηεο δσήο ηνπο πνπ κεηαβάιινληαη, ηεο εμέιημε ηεο πάζεζήο ηνπο, ηεο 

δηαρείξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ή θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Οη αιιαγέο σζηφζν πνπ 

ζπληεινχληαη είλαη πνιχ κηθξέο κέξα κε ηε κέξα.   
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1.2 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ: ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη απφ ηε θχζε ηεο κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε (Matthew et al., 

1998˙ Morisse, Vandemaele, Claes, Claes, & Vandevelde, 2013) θαη επεξεάδεηαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ απφ παξάγνληεο πξνζσπηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο (Bramston, 

Chipuer, & Pretty, 2005˙Morisse et al., 2013) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ κεηαμχ ηνπο. 

Σα ζπζηαηηθά ηεο πνηφηεηαο δσήο αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο (Bramston et al., 

2005˙Morisse et al., 2013)  παξά ην φηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζηελ αμία θαη ζηε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ γηα ηνλ θαζέλα θαη αμηνινγνχληαη ζηε βάζε ηνπ θάζε πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

(Morisse et al., 2013). 

Ζ πνηφηεηα δσήο εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνθαζίδεη ν ίδηνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ , απφ ην ζθνπφ πνπ έρεη ζέζεη  ζηε δσή ηνπ θαη 

απφ ην αίζζεκά ηνπ λα αλήθεη θάπνπ (Bramston et al., 2005). 

Οη εξεπλεηέο ηεο πνηφηεηαο δσήο ππνζηεξίδνπλ  φηη θάζε κνληέιν πνηφηεηαο δσήο  

απνηειείηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ζε φια ηα κνληέια νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ πνηεο 

είλαη νη αλάγθεο ηνπο (Schalock, 2004). Οη ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη βέβαηα 

νηθνπκεληθνί θαη  αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε ή ρσξίο αλαπεξία, πξέπεη φκσο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αλαπεξία 

ηνπο (Petry et al., 2007). Δπηρεηξψληαο κηα παξάζεζε ησλ ηνκέσλ  πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο πξνζαξκνζκέλσλ θαη ζηνπο αλζξψπνπο κε Ν.Α, παξαηεξνχκε φηη νη (Felce 

& Perry, 1995) αλαθέξνληαη ζε πέληε δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Απηέο είλαη: ε 

ζσκαηηθή επεκεξία, ε πιηθή επεκεξία, ε θνηλσληθή επεκεξία, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεκεξία, ε εμέιημε  θαη δξάζε.  

Δπίζεο, νη Felce θαη Perry ην 1995 θαη ην 1996 a,b, (φπσο αλαθέξνπλ νη Petry et al., 

2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ν θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο. 

Γειαδή, ε ζσκαηηθή επεκεξία αλαιχεηαη ζηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα, ηελ θπζηθή 
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θαηάζηαζε, ηελ θηλεηηθφηεηα, ε πιηθή επεκεξία ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη θαη ην εηζφδεκα, 

ηελ πνηφηεηα ζηέγαζεο, ηελ κεηαθίλεζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αίζζεζε κνληκφηεηαο 

(tenure), ε θνηλσληθή επεκεξία ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζπκκεηνρή  ζηελ 

θνηλφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία  ζηελ ςπρηθή πγεία, ζηελ απηνεθηίκεζε, ζηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ πίζηε, ζηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ε εμέιημε  θαη δξάζε, 

ζηελ γλψζε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα.  

Πέξαλ  ησλ ηνκέσλ απηψλ, επίζεο ην 1995, νη Hughes θαη ζπλ. (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Petry et al., 2007) αλαθέξζεθαλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ηελ απηνλνκία θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ην άηνκν ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο, ζηελ ςπραγσγία θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θνηλφηεηα, ζηηο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, ζηηο παξερφκελεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, 

ζηνπο αηνκηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο δείθηεο, ζηνλ βαζκφ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

επίπεδν απηνπξαγκάησζεο, ζηελ θνηλσληθή απνδνρή, ζηελ θνηλσληθή ζέζε, ζηελ 

νηθνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ αζηηθή επζχλε. Σν 1997 ν Felce πξφζζεζε ζηνπο πέληε 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είρε αλαθεξζεί ην 1995 κε ηνλ Perry θαη ηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, ηελ 

αζηηθή επζχλε δειαδή , φπσο είραλ ήδε αλαθέξεη ην 1995 νη Hughes θαη ζπλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνηφηεηαο δσήο ηνπ Π.Ο.Τ. (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο  Schalock 

et al., 2002) ην 1998, παξνπζηάδεη έμη ηνκείο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ε 

πνηφηεηα ηεο δσήο, νη νπνίνη έρνπλ μαλαλαθεξζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο. Σνπο 

ζσκαηηθνχο, ηνπο ςπρνινγηθνχο, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πλεπκαηηθφηεηα-πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο.  

Οη Schalock θαη ζπλ., (2002) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Petry et al., 2007) 

αλαθέξνληαη ζε νθηψ ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο, νη νπνίνη επίζεο είλαη θνηλνί κε άιισλ 

εξεπλεηψλ θαη αλαθέξνληαη ζε βαζηθνχο θαη θαίξηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

Απηνί είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία, νη  δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε  πιηθή επεκεξία, ε 
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ζσκαηηθή επεκεξία, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ν απηνπξνζδηνξηζκφο, ε θνηλσληθή έληαμε 

θαη ηα δηθαηψκαηα. Σν 2004, ν Schalock  αλαιχεη ηνλ θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ζε 

επηκέξνπο δείθηεο.  

Οη Bramston θαη ζπλ. (2005), πηζηεχνπλ φηη ε πνηφηεηα δσήο αμηνινγείηαη κέζα 

απφ επηά ηνκείο θαη πεξηιακβάλεη γεγνλφηα θαη εκπεηξίεο θνηλέο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, αιιά θαη κνλαδηθέο γηα ην θάζε άηνκν. 

Καηά ηνπο  Petry θαη ζπλ. (2007) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Bobzien, 2011) νθηψ 

είλαη νη ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ίδηνη γηα ηνπο νπνίνπο 

έθαλαλ αλαθνξά ην 2002 ν Schalock θαη ζπλ. Οη ηνκείο απηνί φπσο ηζρπξίδνληαη νη Reiter 

θαη  Schalock (2008)˙ Schalock θαη ζπλ (2002) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Bobzien, 2011) 

ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηε θπιή, ηελ 

θνηλσληθή ηάμε ή ην βαζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη εθαξκφδνληαη ζην ζεκείν πνπ ν θαζέλαο 

επηζπκεί θαη κπνξεί.     

χκθσλα κε ηνπο Campo, Sharpton, Thompson θαη Sexton (1997) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Bobzien, 2011) ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα εμαξηάηαη απφ 

ην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ.  

Σν 2008 ν Wilson αλαθέξεη φηη ε αγάπε, ε θηιία, ε εξγαζία, ν πινχηνο, ε πγεία ε 

αζθάιεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ν ειεχζεξνο  ρξφλνο είλαη αλάκεζα ζηνπο πνιινχο 

παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα θαιή δσή (Dunn & Brody, 2008). Οη Morisse θαη ζπλ. 

(2013), ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηαο δσήο ζπγθξνηείηαη απφ νθηψ ηνκείο νη νπνίνη έρνπλ 

επηθπξσζεί κέζα απφ κηα ζεηξά δηαπνιηηηζκηθψλ εξεπλψλ. Οη παξάγνληεο απηνί φπσο 

επίζεο έρνπλ μαλαλαθεξζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, είλαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

απηνδηαρείξηζε (πνπ αληαλαθινχλ ην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ), νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ηα δηθαηψκαηα (ηα νπνία αληαλαθινχλ 

ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ), ε ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία. 
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Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο δελ νξίδεη θάπνηα ηεξαξρία κεηαμχ ησλ ηνκέσλ 

απηψλ, νχηε πξνζδηνξίδεη αίηηα θαη επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη νθηψ απηνί 

ηνκείο είλαη νηθνπκεληθνί θαη ζρεηίδνληαη κε εηδηθά γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. 

Έλα γεληθφ κνληέιν ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηειείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο θαη ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθήο, πιηθήο, θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηνπο ζηφρνπο ελφο 

αηφκνπ, εμαξηψκελα φια απφ ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ ηνπ. Σα 3 απηά ζηνηρεία 

ζπλδένληαη κε κηα δπλακηθή ζρέζε. Αιιάδνληαο ην έλα ζηνηρείν κπνξεί λα πξνθιεζεί 

αιιαγή ζε θάπνην άιιν. Με ηνλ ίδην ηξφπν έλα ζηνηρείν κπνξεί λα αιιάμεη απφ θάπνηνλ 

εμσηεξηθφ παξάγνληα. Ο παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα είλαη γελεηηθφο, θνηλσληθφο, πιηθφο, 

ε ειηθία, ε σξηκφηεηα, ε εξγαζία, νη θνληηλνί άιινη θαη άιινη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη 

πνιηηηθνί παξάγνληεο. Καζψο ηα 3 απηά ζηνηρεία είλαη αλνηρηά ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, ε αμηνιφγεζε θαη ησλ 3 είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ κέηξεζε ελφο κφλν ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηελ πνηφηεηα 

δσήο, θαζψο ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη ζηαζεξή (Felce & Perry, 1995) 

Όπσο ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο θαη εληαίνο νξηζκφο, 

έηζη θαη ζηε κέηξεζή ηεο δελ ππάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη ή φρη 

απηή λα κεηξηέηαη (Wolfensberger, 1994, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Moons et al., 2006).  

Ωζηφζν ν Schalock θαη ζπλ.(2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ε κέηξεζή ηεο πνηφηεηαο 

δσήο είλαη ζεκαληηθή γηαηί έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ ζε πνην βαζκφ έλαο άλζξσπνο 

απνιακβάλεη κηα θαιή πνηφηεηα δσήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε εηδηθέο νκάδεο 

αλζξψπσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην θπξίαξρν ξεχκα. Δηδηθά γηα  ηνπο αλζξψπνπο κε ρξφληα 

πξνβιήκαηα, ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν κέηξεζεο ηεο 
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πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο. Κη απηφ γηαηί ζηε δηθή ηνπο πεξίπησζε δελ ζα επέιζεη 

πνηέ ε πιήξεο ζεξαπεία (Moons et al., 2006). 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζπλνςίδνληαη ζην φηη δείρλεη  

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη βηψλνπλ πνιχηηκεο εκπεηξίεο ,δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αλζξψπνπο λα έρνπλ κηα νπζηαζηηθή θαη ραξνχκελε δσή, δείρλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

ηνκείο ηεο δσήο νδεγνχλ ζε κηα πιήξε θαη δηαζπλδεκέλε δσή, γίλεηαη κέζα ζην ζεκαληηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ αλζξψπσλ (φπνπ δνπλ εξγάδνληαη, δηαζθεδάδνπλ), βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο 

γηα θάζε άλζξσπν αιιά θαη ζηηο κνλαδηθέο, αηνκηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ν θαζέλαο 

(Schalock et al., 2002). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν Liu (1976) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Felce & Perry, 1995) δήισζε φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζην ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ελψ ν 

Edgerton (1990) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Felce & Perry, 1995) παξαηεξεί φηη κφλν ην ίδην 

ην άηνκν κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία.  

Ζ ηθαλνπνίεζε φκσο ζηε δσή δε ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο (Cummins 1996˙Edgerton 1996,  φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hensel et al., 2002). 

Δηδηθφηεξα, ε αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αθνξά θαηαζηάζεηο δσήο ή 

ζσκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί κέζα απφ ηεζη, ελψ ε ππνθεηκεληθή 

δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηηο  αληηιήςεηο ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα (Moons et al., 

2006). Ζ αμία ελφο αληηθεηκεληθνχ ή ππνθεηκεληθνχ παξάγνληα ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ 

νξίδεηαη απφ ηε ζεκαζία πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο ηνπ δίλεη. (Felce & Perry, 1995˙ Hensel 

et al., 2002) φπσο θαη ην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ παίξλεη απφ θάζε ηνκέα 

(Rimmerman & Crossman, 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Al-Zboon et al., 2014). Σν 

επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηππψλεηαη κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ κεηξήζηκσλ 

αληηθεηκεληθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη έλα άηνκν ζηε δσή ηνπ, φπσο ζσκαηηθή πγεία, 

πξνζσπηθέο ζπλζήθεο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηδηψμεηο θαη 
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επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ππνθεηκεληθή αληαπφθξηζε ζηηο 

ζπλζήθεο απηέο (Felce & Perry, 1995). Ο  Schalock θαη ζπλ. (2002) (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Petry et al., 2007) ππνζηεξίδνπλ πσο θαη νη δχν κεηξήζεηο, αληηθεηκεληθέο θαη 

ππνθεηκεληθέο είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα πιήξε κέηξεζε.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο έγηλε αξρηθά κέζα  απφ πνιιαπιέο πξννπηηθέο. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ λα έρνπλ αλαθεξζεί απφ 

ηε βηβιηνγξαθία πάλσ απφ 1243 κέηξα. Ζ ζεκεξηλή πξνζέγγηζε πάλσ ζηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο επηθεληξψλεηαη πέξα απφ ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο, ηελ ρξήζε ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πινπξαιηζκνχ, ηελ αληίιεςε φηη απηή επεξεάδεηαη απφ φια ηα επίπεδα 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν αλήθεη έλαο άλζξσπνο επηπιένλ θαη απφ ηελ 

απμαλφκελε εκπινθή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (Morisse 

et al., 2013).  

Ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη γίλεη θαηαλνεηφο ν ξφινο πνπ παίδεη θαη νη 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ε πνηφηεηα δσήο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κε Ν.Α. αιιά θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δσέο ησλ ηειεπηαίσλ (Schalock et al., 2002). Ζ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Παξ’φι’απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξφπνη κέηξεζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε Ν.Α πνπ επίζεο  ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αληηθεηκεληθέο θαη ππνθεηκεληθέο πιεπξέο (Schalock, Keith & Hoffman, 1990, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Felce & Perry, 1995). 

Οη ιφγνη πνπ θέξλνπλ ην ζέκα απηφ ζην επίθεληξν είλαη, ν νηθνλνκηθφο 

νξζνινγηζκφο, ν θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ ζηα άηνκα κε Ν.Α., ε κεηαξξχζκηζε ησλ 

θηλεκάησλ αλαπεξίαο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ξαγδαίαο εκθάληζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

απηνζπλεγνξίαο. Οη ελέξγεηεο άιισζηε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε 
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θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο αλζξψπνπο κε Ν.Α. ζπλέβαιαλ πξάγκαηη ζηελ 

πξνζσπηθή επεκεξία ηνπο  (Schalock, 2004). 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξίεο, δίλεηαη αμία ζηε δσή ηνπο. θνπφο είλαη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ ηα 

θαιά ζεκεία ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ, λα πξνζηεζνχλ απηά πνπ ιείπνπλ θαη λα βειηησζνχλ 

ηα άζρεκα. Ζ κέηξεζε δελ πξέπεη πνηέ λα ππνζηεξίδεη ή λα ελζαξξχλεη κηα θαθή πνηφηεηα 

δσήο. Γηαηί φινη νη άλζξσπνη κε ή ρσξίο αλαπεξίεο δηθαηνχληαη κηα θαιή δσή ζηα πιαίζηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχλε. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα βνεζεζνχλ νη 

άλζξσπνη λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο. Καη απηή πξέπεη λα είλαη ε θεληξηθή ηδέα θάζε 

κέηξεζεο (Schalock et al., 2002). Δπίζεο, ε κέηξεζε επηηξέπεη θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή 

ησλ αλαπήξσλ ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ίδηνπο, θαζψο απηή 

γίλεηαη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα 

ινηπφλ ζπκβάιιεη ζηελ  ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Λαηζνχ, Πηεξξάθνο, 

Τθαληφπνπινο, & Τθαληφπνπινο, 2014). 

Ζ ηδέα απηή ηεο θαιήο δσήο είλαη ηθαλή λα απνηειέζεη έλαλ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ε ζεσξία θαη ε ζεξαπεία θαη έλαο ηξφπνο θπζηθά γηα λα επσθειεζνχλ νη 

άκεζα ελδηαθεξφκελνη (αλάπεξνη) θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο (Dunn & Brody, 2008). 

 

1.3 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Σν πνζνζηφ ησλ αλαπήξσλ παγθνζκίσο ππνινγίδεηαη ζην 1δηζεθαηνκκχξην, ελψ ην 

πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο  είλαη κεγαιχηεξν ζηηο γπλαίθεο (Λαηζνχ θαη ζπλ., 2014). 

χκθσλα κε ην International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

(φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Λαηζνχ θαη ζπλ., 2014) ε αλαπεξία ζπγθξνηείηαη απφ 

αλαηνκηθνχο, πξνζσπηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, 

θαηά ην (ICF), ε αλαπεξία νξίδεηαη σο: «(α) Βιάβε: πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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ζψκαηνο ή ζηε δνκή απηνχ (παξάιπζε ή ηχθισζε), (β) πεξηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ: 

δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πεξπάηεκα θαη θαγεηφ) θαη (γ) 

πεξηνξηζκφο ζηε ζπκκεηνρή: πξνβιήκαηα θαη απνκφλσζε ζηελ θνηλσληθή δσή (εξγαζία 

θαη κεηαθνξά)» (Λαηζνχ θαη ζπλ., 2014).  

Όπσο θαη ην (ICF) νη (Lenze et al., 2001) ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλαπεξία σο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο θάπνηνπ λα εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, εμαηηίαο 

θάπνηαο βιάβεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε 

δνπιεηά ή ην ζρνιείν, νη ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλαπεξία πιήηηεη ινηπφλ ηελ 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ελφο αλζξψπνπ. Ζ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα απνδνζεί 

ελλνηνινγηθά σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε 

θνηλσληθνχο ξφινπο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζσκαηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αληαπφθξηζε ζε θαζεκεξηλά θαζήθνληα, φπσο είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Livingston et al., 2007). 

Oη επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο, απνθέξνπλ ζην άηνκν άγρνο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο, 

ζιίςε γηα ηηο απψιεηεο πνπ απηή επηθπιάζζεη, αληίθηππν ζηελ αληίιεςε εαπηνχ, ζηελ 

εηθφλα γηα ην ζψκα, θέξνπλ ηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία αληηκέησπν κε ην ζηίγκα θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε (Livneh & Antonak, 2005) θαη φπσο είλαη θπζηθφ πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα 

γηα ην κέιινλ, ζην άηνκν πνπ ηηο βηψλεη (Livneh & Antonak, 2005˙Persson & Rydén, 

2006).  

Παξά φκσο ηηο απψιεηεο πνπ απνθέξεη ε αλαπεξία, ε έξεπλα έρεη δείμεη κηθξέο 

δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πιεζπζκνχ κε αλαπεξία. 

(Persson & Rydén, 2006). Απφ ηελ άιιε ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ησλ αλαπήξσλ εθ 

γελεηήο είλαη πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αλαπήξσλ ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία επήιζε 

κεηά (Λαηζνχ θαη ζπλ., 2014).  
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ε αληίζεζε κε ηνπο Λαηζνχ, θαη ζπλ. (2014) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ πσο ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο, ε δηάξθεηα ηεο, φπσο θαη νη αηηίεο ηεο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, νη Persson θαη Rydén (2006), ππνζηήξημαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δε ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ. 

Αληηζέησο  αλαθέξνπλ φηη ε πνηφηεηα δσήο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία (φπσο ν ίδηνο ηελ 

αληηιακβάλεηαη) επεξεάδεηαη απφ ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ην ίδην γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Σελ αίζζεζε απηή γηα ηε δσή ηνπ έρεη έλαο άλζξσπνο 

κε αλαπεξία φηαλ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο 

δσήο ηνπ. Σελ  ζεσξία απηή ηεο δηαρείξηζεο παξνπζίαζε ν Richard Lazarus (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Persson & Rydén, 2006, ζει.355) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60’. 

πγθεθξηκέλα πεξηέγξαςε ηε δηαρείξηζε σο «ηε δηαξθή αιιαγή γλσζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζπαζεηψλ ελφο αηφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο 

επίπνλεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ».  

Ζ πξνζαξκνγή ζηελ αλαπεξία είλαη κηα δπλακηθή θαη δηαξθήο δηεξγαζία πνπ 

απνηειείηαη απφ θάζεηο κε δηαθπκάλζεηο θαη αιιεινεπηθαιχςεηο (Falek & Britton, 1974˙ 

Fink, 1967˙ Shontz, 1965, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Livneh & Sherwood, 1991). Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαη θιηληθνί ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ε πνξεία ηεο  είλαη  

θπζηνινγηθή, καθξνρξφληα, πνιχπινθε θαη θάπσο απξφβιεπηε. Ζ ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζηελ αλαπεξία δηαθέξεη ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ππφβαζξν, ηελ θιηληθή ηνπ εθπαίδεπζε, ηηο θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο (Livneh, 2001). Άλζξσπνη κε αλαπεξίεο πνπ θαηάθεξαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε αλαπεξία ηνπο θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δσή ηνπο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ απνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ δεκηνπξγία 

ειπίδαο θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο (Persson & Rydén, 2006). Σελ ίδηα αληίιεςε θαίλεηαη λα έρεη 



 
 

21 
 

θαη ν Wrigh (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Persson & Rydén, 2006) ν νπνίνο ηνλίδεη φηη ε 

αιιαγή ππαξμηαθψλ αμηψλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία νδεγεί θαη ζηελ απνδνρή ηεο. 

Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη λα απεπελδχζεη ζηαδηαθά απφ αμίεο πνπ ράζεθαλ θαη λα 

επελδχζεη ζε λέεο αλαζεσξεκέλεο πνπ δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αλαπεξία ηνπ. 

Τπάξρνπλ θαζνιηθέο θιηληθέο παξεκβάζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηα 

άηνκα κε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη αλαπεξία, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ κε επηηπρία ζηελ 

θαηάζηαζή ηνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη παξεκβάζεηο απηέο παξέρνπλ ζην άηνκν κε 

αλαπεξία, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζην ζεκαληηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζηήξημε 

ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή. Δπηπιένλ ηνπ παξέρνπλ δεμηφηεηεο 

θαηάιιειεο ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε επηηπρία φηαλ αληηκεησπίδεη αγρσηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαηαζηάζεηο θξίζεο. Οη παξαθάησ θιηληθέο παξεκβάζεηο πξνο ηα άηνκα 

κε ρξφληεο παζήζεηο θαη αλαπεξία, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο: ε βνήζεηα 

ψζηε λα αλαθαιχςνπλ ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο ε αλαπεξία ηνπο, ε ηαηξηθή ελεκέξσζε 

πάλσ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ε ζηήξημε ησλ αλαπήξσλ κέζα απφ ηελ αληαιιαγή 

θνηλψλ εκπεηξηψλ ζε νκαδηθφ επίπεδν, ε εθπαίδεπζε ησλ αλαπήξσλ ζε δεμηφηεηεο κε 

ζθνπφ ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο (Livneh & 

Antonak, 2005). 

Όπσο εμειίρζεθε κέζα απφ ηα ρξφληα, ε έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο πέξαζε απφ 

ηελ έλλνηα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, ζηελ έλλνηα κηαο νληφηεηαο 

πνπ κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλαπήξσλ (Luborsky, 1994). 

Καηά ηνπο (Dunn & Brody, 2008), γηα λα δήζεη ινηπφλ έλα άηνκν κε αλαπεξία κηα 

θαιή δσή είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιάβεη δξάζε ζε 3 θαζνξηζηηθνχο ηνκείο : λα δεκηνπξγεί 

ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, λα αλαπηχμεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη 
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ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη λα εμειίμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πνπ ζα ην βνεζήζνπλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο.  

Έλαο επνηθνδνκεηηθφο ηξφπνο γηα λα νξγαλψζεη έλα άηνκν κε αλαπεξία ηα ηξία 

απηά ζηνηρεία είλαη λα πξνζπαζήζεη λα αληηιεθζεί ηελ θαιή δσή ζαλ κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπ άιινπο (ή 

θαηά ηνλ Helgeson,1994, κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζήο ηνπ κε ηνπο άιινπο). Ζ έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ζηνηρείσλ-ε κεγαιχηεξε έκθαζε δειαδή ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θάλεη θάηη ή ζην 

βαζκφ αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο άιινπο- κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα (Helgeson & Fritz, 1999, 2000, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dunn & Brody, 

2008). χκθσλα άιισζηε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ην άηνκν κε αλαπεξία 

δελ είλαη έλαο παζεηηθφο δέθηεο ηνπ ζηίγκαηνο αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φζα νη άιινη 

δηακνξθψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ γηα απηφλ (Hanks & Poplin, 1981). 

Ζ θαιή δσή κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ηα άηνκα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη 

αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ζπκπεξηθνξηθά θαη γλσζηηθά, κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο (Dunn & Brody, 2008). 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο έρεη εθαξκνζζεί επξέσο ζην πεδίν ηεο Ν.Α. θαη 

πεξηιακβάλεη αξρέο φπσο ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ έληαμε (Morisse et al., 2013). Σα 

άηνκα κε αλαπεξίεο δελ ζα πάςνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηνπο άιινπο, αλ δελ αξρίζνπλ λα 

απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηα ζέκαηα ηεο δσήο ηνπο θαη αλ δελ αξρίζνπλ λα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο νη ίδηνη (Agran, Brown, Hughes, Quirk, & Ryndak, 2014). 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα πςειφηεξε 

πνηφηεηα δσήο ζηα άηνκα κε Ν.Α. (Lachapelle, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Agran et al., 

2014˙Wehmeyer & Schwartz, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπ Nota, Ferrari, Soresi, & 

Wehmeyer, 2007) θαη ν βαζκφο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε ηνκείο 
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ηεο ελήιηθεο δσήο, φπσο εξγαζία θαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε, φζνλ αθνξά ζε άηνκα κε 

Ν.Α. (Wehmeyer & Palmer, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Agran et al., 2014). Ο 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ κε αλαπεξία, 

θαζψο ηνπ επηηξέπεη (αθνχ αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ) λα δηαρεηξίδεηαη 

ζέκαηα ηεο δσήο ηνπ θαη λα είλαη ελεξγεηηθφο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο 

ςπρνινγηθή θαηαζθεπή, ραξαθηεξίδεη έλαλ επηηπρεκέλν ελήιηθα (Agran et al., 2014). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ αλαιχεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ζηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα ζέηεη ζηφρνπο , θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη 

επηινγέο (Agran et al., 2014). 

Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

θαζψο απνηειεί ηελ εθδήισζε ησλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ θαη ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζέιεη 

έλα άηνκν λα αθνινπζήζεη ζηε δσή ηνπ. Οη άλζξσπνη επηιέγνπλ θάηη πνπ αμίδεη ηεο 

ζθέςεο ηνπο θαη ηεο πξνζνρήο ηνπο. Όηαλ δίλεηαη ν έιεγρνο ζε έλα άηνκν, ηνπ δίλεηαη θαη 

ε επθαηξία λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (I. 

Brown & R. Brown, 2009). 

Οη Neely-Barnes θαη ζπλ. (2008) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο I. Brown & R. Brown, 

2009) ππνζηήξημαλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

επηιέγνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γηφηη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελδπλακψλνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ κφλνη 

ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Άιισζηε ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζην θέληξν ηεο ζέηεη ην 

ζρεδηαζκφ απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν, φπνπ απηφο απνθαζίδεη πνηέο είλαη νη αλάγθεο 

ηνπ θαη πνηνο ζα ηνπ ηηο παξέρεη, ζεσξείηαη ε πην απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή.  

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν κε Ν.Α. ζηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ, λα ην νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη ζηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο (Nota & Soresi 2004˙ Soresi & Nota 2004, φπσο 
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αλαθέξεηαη ζηνπο  Nota et al., 2007). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (Wehmeyer 

et al, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Nota et al., 2007) λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε 

ππνζηήξημε. Οη Browder, Spooner, θαη ζπλ. (2006) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bobzien, 

2011) δεκηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ επηθεληξσκέλν ζε 4 ηνκείο: 

ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ςπραγσγίαο, ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. 

Καηά ηνπο Guess, Benson θαη Siegel-Causey (2008) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bobzien, 

2011) κέζα απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε εληζρχεηαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

Ο βαζκφο  θαη ε ζπρλφηεηα ζηελ νπνία ην άηνκν κε αλαπεξία ζα εθδειψζεη δεμηφηεηεο  

απηνπξνζδηνξηζκνχ  εμαξηάηαη απφ ηηο επθαηξίεο θαη ηελ  ππνζηήξημε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ 

(Agran et al., 2014).  

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ αλαπεξία φπσο επηρεηξήζεθε λα αλαιπζεί 

παξαπάλσ εληζρχεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη θαη ζεζκηθά ζε δηεζλέο επίπεδν κέζα απφ ηε 

«χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο», ε νπνία ςεθίζηεθε  ην 2008 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.).Δηδηθφηεξα ε παξνχζα ζχκβαζε δίλεη 

έκθαζε: ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηζζφηεξν παξά ζηνλ ηαηξηθφ, 

ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ αλαπήξνπ ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο , ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο 

επηθνηλσλίεο. Θεσξεί επίζεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηελ επθαηξία ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

ησλ αλαπήξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

ίδηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηελ απηννξγάλσζε θαη απηνεθπξνζψπεζε ηνπο. Δμαίξεηαη ηέινο 

κέζα απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ε απηνλνκία θαη ε έκθαζε ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο 

επηινγήο, ε νπνία απνηειεί φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΔΑκεΑ, ρ.ρ). 
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1.4 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή αλάπηπμε, έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηφο παξαθάησ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε κέζα απφ κηα δηεξεπλεηηθή 

κειέηε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ, ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε πνηφηεηα δσήο 

ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα θαη πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ θξνληηζηψλ 

ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ αλαπήξσλ (ΔΑκεΑ, ρ.ρ). 

Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη πνην είλαη ην επίπεδν δσήο πνπ 

βηψλνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθή θαη/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α ζηελ Διιάδα θαη πνην 

είλαη ην επίπεδν δσήο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθή θαη/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α 

θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΈΡΔΤΝΑ 

2.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

Πξσηεχνλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ κειεηψλ είλαη ε 

επηινγή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο κειέηεο, λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα ειεγρζνχλ νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πξνθχπηεη 

έπεηηα απφ εθηελή κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε δηακφξθσζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο κειέηεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάιιειε ηερληθή 

δεηγκαηνιεςίαο (Kothari, 2004). Καηά ζπλέπεηα ε επηιεγείζα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εξεπλεηή 

ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα ηα νπνία πξννξίδνληαη λα νδεγήζνπλ ζε αληηθεηκεληθά 

ζπκπεξάζκαηα (Newman & Benz, 1998).Οη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα, ε 

βαζηθή δηαθνξά ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη 

αλαιχνληαη. 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δηαρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηελ 

πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή. Ζ πνηνηηθή έξεπλα εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, αμηνινγψληαο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο, κε ηε ζε βάζνο 

κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξάο θαη αληηιήςεσλ κηθξψλ νκάδσλ αηφκσλ κε ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε κε πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ (Lewis & Ritchie, 2003). Ζ πνζνηηθή έξεπλα 

ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά δεδνκέλα απμεκέλνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαζθεπή δνκεκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαγσγή ησλ 
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απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ζην ζχλνιν 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ (Kothari, 2004). 

Με ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο επηδηψθεηαη ε κειέηε απφςεσλ, 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ 

αηφκσλ κέζσ ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ή παξαηήξεζεο, θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

(Kothari, 2004). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη λα εξκελεπηνχλ θαη λα εμεγεζνχλ νη 

ιφγνη θαη νη αηηίεο χπαξμεο ελφο θαηλνκέλνπ, λα απνθαιπθζνχλ νη ζρέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη νκάδεο, λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα «πψο» θαη 

«γηαηί», έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάιπζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε. 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ θαη 

επαγσγηθψλ ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, αιιά θαη ε απνηχπσζε ηεο χπαξμεο ε 

κε κνλφδξνκσλ θαη ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο, ζπζρέηηζεο θαη επηξξνήο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ (Kothari, 2004).  Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηελέξγεηα 

πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη ε χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, ε εγθπξφηεηα 

ηνπ νπνίνπ κειεηάηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ηεο ζηαηηζηηθήο ψζηε λα επηρεηξεζεί ε 

επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ηνπ (Kothari, 2004). Ζ πνζνηηθή έξεπλα παξέρεη ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα ζην εξεπλεηή (Kelle, 2006). Αξρηθά, απνηειεί κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβή, ελψ παξάιιεια παξέρεη γξήγνξα απνηειέζκαηα.     

Παξάιιεια, ε πνζνηηθή έξεπλα επηηξέπεη ηελ ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ 

δεδνκέλσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεξνιεςία ησλ απαληήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

ηππνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε κεηαβιεηέο θιεηζηνχ ηχπνπ θαζηζηά ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηδηαίηεξα εχθνιε. Ζ αμηνιφγεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ παξαπάλσ 

πιενλεθηεκάησλ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο.  
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ηελ πξνηεηλφκελε κειέηε ε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε 

πνζνηηθή θαζψο ζα πεξηέρεη αλάιπζε κε ηε ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Ζ απφθαζε 

ηεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έξεπλαο απνθαζίζζεθε βάζεη ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζθνπνχ ηεο κειέηεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ψζηε λα απνθαζηζζεί ε 

δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κέζσ πνζνηηθήο έξεπλαο ήηαλ ε επηζηεκνληθή ηεο 

αμηνπηζηία θαη ε κεζνδνινγηθή ζπλέπεηα θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξεία θιίκαθα  

 

2.2 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

επθνιίαο ή επρέξεηαο. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη 30 άηνκα, ελήιηθεο κε θηλεηηθή αλαπεξία 

θαη/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α., ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο 

Εσήο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 30 εθπξνζψπνπο ηνπο, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ ην αλάινγν γηα εθείλνπο εξσηεκαηνιφγην.  

ε φηη αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αξρηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο Εσήο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 

παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ειηθία ηνπο αγγίδεη ηα 43,5±9,6 έηε, κε ην 83,3% (Ν=25) απηψλ 

λα είλαη γπλαίθεο θαη ην 16,7% (Ν=5) άλδξεο. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη ην 22,2% 

(Ν=6)  ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.  δηακέλνπλ 

ζε νηθνγέλεηα κε 2 κέιε, ην 59,3% (Ν=16) κε 3 κέιε θαη ην 18,5% (Ν=5) ζε νηθνγέλεηεο 

κε 4 κέιε.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=28) δηακέλεη ζηελ Θεζζαινλίθε, ελψ νη 

ππφινηπνη (Ν=2) δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα. 

Απφ ηνπο 30 ελήιηθεο κε αλαπεξία, ην 56,7% (Ν=17) ησλ αηφκσλ παξνπζηάδεη 

απνθιεηζηηθά θηλεηηθή αλαπεξία, ην 40,0% (Ν=12) θηλεηηθή αλαπεξία θαη ειαθξά ή 
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κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ην 3,3% (Ν=1) βξίζθεηαη ζε άιιε θαηεγνξία εηδηθψλ 

αλαγθψλ, φπσο δήισζαλ νη εθπξφζσπνί ηνπο. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο  Πνηφηεηαο Εσήο (Ν=17),  παξαθνινπζεί εκεξήζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, κεγάινπ θνξέα ζηελ Θεζζαινλίθε, ελψ 1 άηνκν 

παξαθνινπζεί εκεξήζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, κεγάινπ θνξέα 

ζηελ Αζήλα. Απφ ηα ππφινηπα άηνκα (Ν=12), ηα 4 εξγάδνληαη, ηα 4 δελ παξαθνινπζνχλ 

θάπνην πξφγξακκα, νχηε εξγάδνληαη, ηα (Ν=3) παξαθνινπζνχζαλ θάπνην πξφγξακκα ζην 

παξειζφλ, ην νπνίν δηέθνςαλ, ηα 3 είλαη ζπληαμηνχρνη εξγαδφκελνη, ελψ 1 άηνκν είλαη 

θνηηεηήο.  

Όζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο ησλ εθπξφζσπσλ ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

ηειεπηαίσλ, αξρηθά πξνθχπηεη φηη ην 36,7% (Ν=11) απηψλ είλαη άλδξεο θαη ην 63,3% 

(Ν=19) γπλαίθεο, κε ηε κέζε ειηθία ηνπο λα ηζνχηαη κε 59,3±15,8 έηε. 

Σν 64,3% (Ν=18) ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θεδεκφλεο-γνλείο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ην 14,3% (Ν=4) εηδηθνί παηδαγσγνί, ην 14,3% (Ν=4) πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη 

ην 7,1% (Ν=2) έρνπλ άιιε ηδηφηεηα. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη έλα 

ζεβαζηφ πνζνζηφ ησλ εθπξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (35,7%) δελ είλαη 

θεδεκφλεο-γνλείο. 

 Σν 13,3% (Ν=4) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πεξλνχλ 2 σο 4 ψξεο εκεξεζίσο 

κε ην άηνκν κε θηλεηηθή αλαπεξία, ην 6,7% (Ν=2) απηψλ έσο 6 ψξεο, ην 3,3% (Ν=1)έσο 8 

ψξεο θαη ην 76,7% (Ν=23) πεξηζζφηεξεο απφ 12 ψξεο. Δπηπιένλ, ην 15,4% (Ν=4) ησλ 

εξσηεζέλησλ γλσξίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία 1 έσο 2 ρξφληα, ελψ ην ππφινηπν 84,6% 

(Ν=22) θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 
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2.3 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γίλεηαη 

ρξήζε δχν εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ.  

 

2.3.1. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Αξρηθά, γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία ρξεζηκνπνηείηαη ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο ηεο Πνηφηεηαο 

Εσήο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ησλ Schalock θαη Keith (1993), φπσο απηφ 

πξνζαξκφζζεθε ζηα ειιεληθά απφ ηελ Λ.Καξηαζίδνπ. Ο Cummins, ην 1997 (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Stancliffe, 1999) επαλεμέηαζε 13 εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο γηα ηα άηνκα κε Ν.Α. θαη θαηέιεμε ζε δχν πην ρξήζηκα: α) ζην 

εξσηεκαηνιφγην ComQol-ID, φπνπ εμεηάδεηαη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα δσήο ζηελ 

θιίκαθα ηεο Ν.Α. (Cummins et al, 1997, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Stancliffe, 1999), β) ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο πνηφηεηαο δσήο QOL (Schalock & Keith, 1993, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Stancliffe, 1999). 

Ο Cummins ζεκείσζε φηη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο πνπ επαλεμέηαζε 

(Stancliffe, 1999).  

Ζ θιίκαθα δεκηνπξγήζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα κε Ν.Α. θαη ε 

ζπκπιήξσζή ηεο γίλεηαη κε ζπλέληεπμε ηνπ αηφκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ 

κπνξεί λα απαληήζεη, ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηά απφ δχν άηνκα πνπ γλσξίδνπλ θαιά ην 

άηνκν κε αλαπεξία. Οη απαληήζεηο ηνπο απνηεινχλ ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

αηφκνπ κε αλαπεξία (Stancliffe, 1999). Ζ απηναλαθνξά κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 
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αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη θαη ζα εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ νπζηαζηηθή ζε 

απηφ ην θνκκάηη (Matthew et al., 1998). 

ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλνληαη  40 εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο 

ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη κέζσ θιίκαθαο Likert ηξηψλ ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο 1-10 

αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα, νη εξσηήζεηο 

11-20 αθνξνχλ ην επίπεδν επάξθεηαο/παξαγσγηθφηεηαο πνπ απηά βηψλνπλ, νη εξσηήζεηο 

21-30 ζπληζηνχλ ηελ θιίκαθα ελδπλάκσζεο/αλεμαξηεζίαο, ελψ ηέινο νη εξσηήζεηο 31-40 

αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ. Ζ θάζε νκάδα εξσηήζεσλ 

πξνζδηνξίδεη κηα αληίζηνηρε δηάζηαζε κε ειάρηζηε βαζκνινγία ην 10 θαη κέγηζηε ην 30. 

Όζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη εξσηεζέληεο ηφζν θαιχηεξε ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πνηφηεηαο Εσήο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

ζπληζηά ην ζπλνιηθφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ηνπο βάζεη απηναλαθνξάο κε εχξνο 

θιίκαθαο 40-120.  

 

2.3.2.ΑΤΣΟΥΔΓΗΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα απεπζχλεηαη ζηνπο 

εθπξνζψπνπο (είηε γνλείο, είηε θξνληηζηέο είηε θεδεκφλεο) ησλ αηφκσλ κε βαξηέο ή/θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ γηα ηε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε βαξηέο ή/θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληιήζεθαλ απφ κία έξεπλα ησλ Bigelow,  

Gareau θαη Young, (1991) κε ηίηιν “Quality of Life Questionnaire-Respondent Self-Report 

Version (Interview Schedule). Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη κφλν ζε εθπξφζσπνπο 
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(γνλείο, θξνληηζηέο, θεδεκφλεο) αηφκσλ κε βαξηέο ή/θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αηφκσλ ψζηε λα απαληήζνπλ κε 

εηιηθξίλεηα ζηε έξεπλα.   

Αξρηθά, ζε απηφ απνζαθελίδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπξνζψπσλ θαη 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία, ελψ ζηε ζπλερεία πξνζδηνξίδνληαη ε 

ζρέζε ηνπ εθπξνζψπνπ κε ην άηνκν κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, νη ψξεο πνπ πεξλά κε ην 

άηνκν εκεξεζίσο, ην δηάζηεκα γλσξηκίαο κε ην άηνκν. 

Απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε 6 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Απηέο, κε ηε ζεηξά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην, είλαη νη εμήο:   

1. Γεληθά : Δδψ ππάξρνπλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ  

2. Μεηαθίλεζε : Μία εξψηεζε πνπ αθνξά ηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ κε 

βαξηέο ή/θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

3. Θέκαηα Τγείαο : Πέληε εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε θαη θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία 

4. Δπηθνηλσλία : Γχν εξσηήζεηο  γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία 

κε ηα άηνκα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ 

5. ηάζε άιισλ : Γχν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε ηξίησλ απέλαληη ζην 

άηνκν κε αλαπεξία 

6. πλχπαξμε κε άιινπο : Γχν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλχπαξμε ηνπ 

αηφκνπ κε αλαπεξία κε ηα άηνκα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ηνκέα ηεο Τγείαο απαληψληαη κε λαη ή φρη. Οη 

ππφινηπεο έληεθα εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη απφ ην 1 έσο ην 4.  Πην αλαιπηηθά ε 

βαζκνινγία 4 ζηηο απαληήζεηο δίλεη πάληα ηε ζεηηθφηεξε απάληεζε θαη ε βαζκνινγία 1 ηε 

πην αξλεηηθή. Γηα παξάδεηγκα 1 (Καζφινπ), 2 (Λίγν), 3 ( Αξθεηά) θαη 4 (Πνιχ).  



 
 

33 
 

ην εξσηεκαηνιφγην απηφ έγηλε κηα ηξνπνπνίεζε ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ. Οη δχν επηινγέο α) Βαξηά λνεηηθή Καζπζηέξεζε/ Ννεηηθή Αλαπεξία β) Βαξηά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή/θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο επηινγέο α) 

θηλεηηθή αλαπεξία β) θηλεηηθή αλαπεξία θαη ειαθξά ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή έγηλε γηα λα πξνζαξκνζηεί ην εξσηεκαηνιφγην απφιπηα ζηελ αλαπεξία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο. 

 

2.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο Εσήο ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (Ν=21) άηνκα πνπ γλσξίδεη θαη 

ζπλαλαζηξέθεηαη ε εξεπλήηξηα, ελψ νη ππφινηπνη (Ν=9) ήηαλ άηνκα πνπ ηεο πξνηάζεθαλ 

κέζσ ηξίησλ ηα νπνία γλψξηδε θαη ζπλαληνχζε γηα πξψηε θνξά. 

Ζ εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αλαπεξία θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο πξνζσπηθά, είηε θαη΄ηδίαλ, είηε ηειεθσληθά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ελεκεξψζεη αλαιπηηθά γηα ην ζθνπφ θαη ηα νθέιε ηεο έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

αθνινπζήζεθε γηα 3 ζπκκεηέρνληεο κε αλαπεξία, φπνπ κεζνιάβεζαλ ζηνπο 2 απεπζείαο νη 

εθπξφζσπνί ηνπο θαη ζηνλ 1, θίινο ηνπ αηφκνπ. Ζ εξεπλήηξηα δε γλψξηδε επίζεο 9 

εθπξνζψπνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηνπο νπνίνπο φκσο επηθνηλψλεζε εθηφο απφ 1 πνπ 

ηελ επηθνηλσλία αλέιαβε εμ’νινθιήξνπ ην άηνκν κε αλαπεξία γηα ην νπνίν ν εθπξφζσπνο 

απηφο ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην. 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκπιεξψζεθε είηε απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, είηε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ην έληππν ζπγθαηάζεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε απφ 

ηνπο ίδηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο ήηαλ θαζαξά δηθή ηνπο επηινγή θαη φρη ηεο 

εξεπλήηξηαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηηο πέληε κέρξη ηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017. 



 
 

34 
 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ Πνηφηεηαο Εσήο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο γηα 22 άηνκα ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Ν=8), 7 άηνκν ην ζπκπιήξσζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη  

1 άηνκν ην ζπκπιήξσζε κφλν ηνπ , κε ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ ηηο νπνίεο 

θαηέρεη άξηζηα.  

Απφ ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ (Ν=22) πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κε ηε 

κνξθή ζπλέληεπμεο πξνο ηελ εξεπλήηξηα, γηα 16 άηνκα πνπ παξαθνινπζνχλ ην εκεξήζην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ θνξέα ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνλ θνξέα. Αθνχ δφζεθε ε άδεηα απφ ην θνξέα γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ε θάζε 

ζπλέληεπμε δηεμήρζε ζε  ρψξν ήζπρν φπνπ παξεπξίζθνληαλ κφλν ν εξσηψκελνο θαη ε 

εξεπλήηξηα. Αθνχ δηαβαδφηαλ ζηνλ θάζε εξσηψκελν ην ζεκείσκα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αθνινπζνχζε ε ζπλέληεπμε, ε νπνία θαηά κέζν φξν νινθιεξσλφηαλ ζε 

30 ιεπηά. ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο ε εξεπλήηξηα επραξηζηνχζε ηνλ θάζε εξσηψκελν θαη 

ζρνιίαδε κε φπνηνλ ην επηζπκνχζε ηε δηαδηθαζία θαη ην εξσηεκαηνιφγην. Σνπο 

εξσηψκελνπο πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ην εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζπκπιήξσζαλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο ην εξσηεκαηνιφγην (Ν=6) επηζθέθζεθε ε ηειεπηαία ζην ρψξν 

ηνπο θαη είηε ζπκπιεξψζαλ καδί ην εξσηεκαηνιφγην, είηε ην παξέδσζε θαη ην παξέιαβε 

πάιη απφ ηνλ ίδην ρψξν, κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπξνζψπσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (Ν=25) 

ηα ζπκπιήξσζαλ κφλνη ηνπο, ελψ ηα ππφινηπα (Ν=5) ζπκπιεξψζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

εξεπλήηξηαο  έπεηηα απφ παξάθιεζε ησλ πξψησλ ζηνλ ρψξν ηνπο. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζπκπιήξσζαλ κφλνη ηνπο νη εθπξφζσπνη (Ν=25) είηε ζηάιζεθαλ κέζσ ηξίησλ ζηνπο 

εθπξνζψπνπο (Ν=17) θαη παξαιήθζεθαλ απφ ηξίηνπο, είηε δφζεθαλ ηδηφρεηξα (Ν=11) 

ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη παξαιήθζεθαλ επίζεο ηδηφρεηξα, είηε ζηάιζεθαλ θαη ιεθζήθαλ 

ειεθηξνληθά (Ν=2). 
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Κάπνηνη εθπξφζσπνη (Ν=9) απφ απηνχο πνπ ηνπο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην κφλνη ηνπο (Ν=25), δήηεζαλ δηεπθξηλήζεηο θαη θαζνδήγεζε κέζσ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. 

 

2.5 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS.Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζηαηηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζην ζχλνιν ηνπο κε παξακεηξηθέο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο: 

 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 

 Πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ 

 Ο κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ Mann-WhitneyU 

 Ο κε παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο rho ηνπ Spearman 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξνθαζνξίδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ 

ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη ην α=0,05. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. πξνθχπηεη φηη 

απηά ιακβάλνπλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Μ.Ο.=22,17, Σ.Α.=3,75), ελδπλάκσζε 

θαη αλεμαξηεζία (Μ.Ο.=21,04, Σ.Α.=4,35) θαη αίζζεζε έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα 

(Μ.Ο.=22,35, Σ.Α.=3,86), ελψ ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπο 

(Μ.Ο.=17,53 Σ.Α.=7,47). Σν ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θξίλεηαη κέηξην κε ηε κέζε βαζκνινγία ηεο 

αληίζηνηρεο αζξνηζηηθήο θιίκαθαο λα ηζνχηαη κε 83,96 (Σ.Α.=14,99) (βι.πίλαθα 1). 

Πίλαθαο 1: Δπίπεδα δηαζηάζεσλ θαη ζπλνιηθήο πνηόηεηαο δσήο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη 

/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.   

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Ηθαλνπνίεζε 22,17 3,55 

Παξαγσγηθφηεηα 17,53 7,47 

Δλδπλάκσζε/Αλεμαξηεζία 21,04 4,35 

Έληαμε ζηελ θνηλφηεηα 22,35 3,86 

πλνιηθή πνηφηεηα δσήο 83,96 14,99 

 

Πξνρσξψληαο ζε ζπζρέηηζε θαηά δεχγε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

ηνπ Spearman, ησλ επηπέδσλ ησλ θιηκάθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

παξαηεξείηαη φηη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θξίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

(p<0,05) (βι.πίλαθα 2). Δμαίξεζε απνηειεί ε ζε θάζε πεξίπησζε ζπζρέηηζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ παξάγνληα ηεο έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ησλ ινηπψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη /ή 

ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

ελδπλάκσζεο/αλεμαξηεζίαο (p>0,05). Δμεηάδνληαο ην είδνο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, πξνθχπηεη φηη απηή είλαη θαηά 
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θαλφλα ζεηηθή ζεκαηνδνηψληαο φηη ηα επίπεδα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππφ κειέηε 

παξνπζηάδνπλ επζεία γξακκηθή ζρέζε ζπλδηαθχκαλζεο αλά δεχγε.  

Πίλαθαο 2: πζρεηίζεηο θαηά Spearmanησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.   

  Ηθαλνπνίεζε Παξαγσγηθφηεηα 
Δλδπλάκσζε/Αλ

εμαξηεζία 

Έληαμε ζηελ 

θνηλφηεηα 

πλνιηθή 

πνηφηεηα δσήο 

Ηθαλνπνίεζε 
r 1     

p .     

Παξαγσγηθφηεηα 
r 0,461 1    

p 0,010 .    

Δλδπλάκσζε/Αλεμαξηεζία 
r 0,237 0,763 1   

p 0,243 0,000 .   

Έληαμε ζηελ θνηλφηεηα 
r 0,007 0,126 0,105 1  

p 0,971 0,540 0,624 .  

πλνιηθή πνηφηεηα δσήο 
r 0,704 0,827 0,720 0,467 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,021 . 

 

Γηεξεπλψληαο κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ Mann-WhitneyU ηελ 

χπαξμε ή κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ βαζκνινγηψλ 

ησλ εξσηεζέλησλ ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθχπηεη φηη ελψ νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά 

πςειφηεξν επίπεδν δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

παξάγνληα ηεο ηθαλνπνίεζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ 

δελ θξίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>0,05). Καηά ζπλέπεηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ζε φξνπο 

πιεζπζκνχ ε πνηφηεηα δσήο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο 

ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. δελ παξνπζηάδεη δηαθνξέο (βι.πίλαθα 3). 
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Πίλαθαο 3: Έιεγρνο Mann-Whitney ησλ κέζσλ βαζκνινγηώλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

πνηόηεηαο δσήο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. κε βάζε ησλ 

θύιν ηνπο 

 

Φχιν   

Άλδξαο Γπλαίθα   

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Mann-Whitney U p 

Ηθαλνπνίεζε 22,80 4,09 22,04 3,52 54,500 0,666 

Παξαγσγηθφηεηα 16,00 7,87 17,84 7,52 54,000 0,666 

Δλδπλάκσζε/Αλεμαξηεζία 19,40 4,22 21,43 4,39 36,500 0,308 

Έληαμε ζηελ θνηλφηεηα 21,00 4,90 22,59 3,72 38,000 0,706 

πλνιηθή πνηφηεηα δσήο 80,75 15,11 84,60 15,27 32,500 0,575 

Παξάιιεια, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 4 δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο (p>0,05). Αληίζεηα, πξνθχπηεη αξλεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θαη ηεο ειηθίαο ηνπο (r=-0,434, 

p=0,030) θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

απνιακβάλνπλ πςειφηεξνπ βαζκνχ έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαη ην αληίζηξνθν (βι.πίλαθα 

5).   

Πίλαθαο 4: πζρεηίζεηο θαηά Spearmanησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο 

 Ηθαλνπνίεζε Παξαγσγηθφηεηα 
Δλδπλάκσζε/Αλεμα

ξηεζία 

Έληαμε ζηελ 

θνηλφηεηα 

πλνιηθή πνηφηεηα 

δσήο 

 
Αξηζκφο κειψλ 

νηθνγέλεηαο 

r -0,079 0,167 0,087 -0,033 -0,079 

p 0,694 0,405 0,693 0,877 0,720 
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Πίλαθαο 5: πζρεηίζεηο θαηά Spearmanησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. θαη ηεο ειηθίαο ηνπο 

 Ηθαλνπνίεζε Παξαγσγηθφηεηα 
Δλδπλάκσζε/ 

Αλεμαξηεζία 

Έληαμε ζηελ 

θνηλφηεηα 

πλνιηθή πνηφηεηα 

δσήο 

 Ζιηθία 
r 

0,052 -0,030 0,147 -0,434 -0,115 

p 
0,789 0,879 0,482 0,030 0,602 

 

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πνπ νη εθπξφζσπνη ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία 

ζεσξνχλ φηη ηθαλνπνηνχληαη νη γεληθέο ηνπο αλάγθεο, παξαηεξείηαη φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε 

πςειφ βαζκφ (βι.πίλαθα 6). Ζ κέζε βαζκνινγία ηνπ αληίζηνηρνπ παξάγνληα ηζνχηαη κε 

3,76 (Σ.Α.=0,26), ελψ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

Πίλαθαο 6: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γεληθώλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία 

 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ  πηζηεχεηε φηη είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηακέλεη 

ην άηνκν σο πξνο ην ρψξν, ηελ επίπισζε, ηελ δέζηε; 
3,77 0,43 

Πηζηεχεηε φηη ην πεξηβάιινλ πνπ κέλεη ην άηνκν είλαη αζθαιέο γηα ην ίδην ; 
3,77 0,43 

Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη θαιχπηνληαη νη βαζηθέο ηνπ αλάγθεο : θαγεηφ, 

ξνχρα, ηαηξηθή πεξίζαιςε. 
3,83 0,38 

Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ηνπ κειινληηθά ζα ζπλερίζνπλ λα θαιχπηνληαη ; 
3,64 0,49 

Ηθαλνπνίεζε γεληθψλ αλαγθψλ 3,76 0,26 

Παξάιιεια, πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα 

Ν.Α.   αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν επθνιίαο ζηελ ηθαλφηεηα 

κεηαθίλεζεο (Μ.Ο.=2,53, Σ.Α.=0,90) (βι.πίλαθα 7). 

Πίλαθαο 7: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο 2,53 0,90 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

ρξεηάζηεθαλ ηαηξηθή θξνληίδα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηζνχηαη κε 23,3%, ελψ ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο ηζνχηαη κε 
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28,6%. Δπηπιένλ ην 76,7% ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη 

ηαθηηθά απφ γηαηξφ θαη ην 86,2% απηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα, κε 

ην ζχλνιν ηνπο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε (βι.πίλαθα 8). 

Πίλαθαο 8: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πγείαο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη 

/ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.   

 
Ναη Όρη 

Ν % Ν % 

Σνλ πξνεγνχκελν κήλα ρξεηάζηεθε θαζφινπ ηαηξηθή θξνληίδα ; 7 23,3% 23 76,7% 

Γεληθά ππάξρεη πξφβιεκα ζην λα βξεζεί ηαηξηθή θξνληίδα; 8 28,6% 20 71,4% 

Τπάξρεη ηαθηηθά γηαηξφο πνπ παξαθνινπζεί ην άηνκν ή 

νηθνγελεηαθφο γηαηξφο ; 
23 76,7% 7 23,3% 

Έρεη ηαηξηθή αζθάιηζε; 30 100,0% 0 0,0% 

Μπνξεί λα βξεζεί άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα γηα ην άηνκν ; 25 86,2% 4 13,8% 

 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή 

κέηξηα Ν.Α. παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά πςειφ βαζκφ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

(Μ.Ο.=3,46, Σ.Α.=0,69), γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη θαη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ ζηηο απαληήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (βι.πίλαθα 9). 

Πίλαθαο 9: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ην βαζκό επηθνηλσλίαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα πφζεο θνξέο βξέζεθε ζε επαθή κε 

άηνκα ηνπ γχξσ ηνπ ή νηθείνπ ρψξνπ ; 
3,59 0,80 

Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα πφζν θνξέο βξέζεθε ζε επαθή  κε 

αλζξψπνπο πνπ είδε ζην ζρνιείν ή ζε θάπνηα άιιε θαζεκεξηλή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα; 

3,33 0,96 

Βαζκφο επηθνηλσλίαο 3,46 0,69 

 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή 

ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απφ ηξίηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειφο (Μ.Ο.=1,62, Σ.Α.=0,73), θαζψο ην 82,1% ησλ εθπξνζψπσλ δειψλνπλ φηη νη 

ηξίηνη δελ απνθεχγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνηέ ε πεξηζηαζηαθά, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πνπ νη ηξίηνη είλαη αγελείο απέλαληί ηνπο ηζνχηαη κε 

92,9% (βι.πίλαθα 10). 
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Πίλαθαο 10: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά ηελ παξνπζία αξλεηηθήο άπνςεο από ηξίηνπο απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία 

 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Πηζηεχεηε φηη νη άλζξσπνη ηνλ απνθεχγνπλ; 
1,61 0,79 

Πηζηεχεηε  φηη νη άλζξσπνη είλαη αγελείο καδί ηνπ; 
1,64 0,83 

Αξλεηηθή ζηάζε ηξίησλ 1,62 0,73 

 

Ο βαζκφο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή 

κέηξηα Ν.Α. κε ηξίηνπο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο (Μ.Ο.=2,74, Σ.Α.=0,78), θαζψο 

αηζζάλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζρεηηθά ή απφιπηα άλεηα φηαλ ππάξρνπλ άλζξσπνη 

γχξσ ηνπο, ελψ ηνπο δίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή δπλαηφηεηα ζπλάληεζεο κε θαηλνχξγηνπο 

αλζξψπνπο (βι.πίλαθα 11). 

Πίλαθαο 11: Απόςεηο εθπξνζώπσλ ζρεηηθά ηε ζπλύπαξμε κε ηξίηνπο απέλαληη ησλ αηόκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξηά ή κέηξηα Ν.Α.   

 
Πνιχ  άλεηα Άλεηα Άβνια Καζφινπ άλεηα   

Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Σ.Α. 

Πψο πηζηεχεηε φηη αηζζάλεηαη  φηαλ 

ππάξρνπλ άλζξσπνη γχξσ ηνπ; 
8 28,6% 11 39,3% 9 32,1% 0 0,0% 2,96 0,79 

 
Κακία θνξά Μία θνξά Κάπνηεο θνξέο Κάζε κέξα   

Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Σ.Α. 

Σε πξνεγνχκελε εβδνκάδα πφζν 

ζπρλά βξέζεθε ζε κέξε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη 

θαηλνχξηνπο αλζξψπνπο; 

5 18,5% 8 29,6% 8 29,6% 6 22,2% 2,56 1,05 

         Μ.Ο. Σ.Α. 

πλχπαξμε κε ηξίηνπο         2,74 0,78 

 

Μέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή 

ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ηειεπηαίσλ, αξρηθά 
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παξαηεξείηαη φηη ε απμεκέλε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ 

ζπλεπάγεηαη θαη απμεκέλν βαζκφ επηθνηλσλίαο απφ κέξνπο ηνπο (r=0,630, p=0,001). 

Δπηπιένλ, ν αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο 

ηξίησλ θαη ηεο ζπλχπαξμεο κε ηξίηνπο (r=-0,432, p=0,024) νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο, ηφζν κεηψλεηαη ν βαζκφο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηξίηνπο θαη ην αληίζηξνθν 

(βι.πίλαθα 12). 

Πίλαθαο 12: πζρεηίζεηο θαηά Spearmanησλ δηαζηάζεσλ ηεο αληίιεςεο ησλ εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.   

  
Ηθαλνπνίεζε 

γεληθψλ αλαγθψλ 

Ηθαλφηεηα 

κεηαθίλεζεο 

Βαζκφο 

επηθνηλσλίαο 

Αξλεηηθή 

ζηάζε ηξίησλ 

πλχπαξμε 

κε ηξίηνπο 

Ηθαλνπνίεζε γεληθψλ αλαγθψλ 
r 1     

p .     

Ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο 
r 0,027 1    

p 0,891 .    

Βαζκφο επηθνηλσλίαο 
r 0,241 0,603 1   

p 0,235 0,001 .   

Αξλεηηθή ζηάζε ηξίησλ 
r -0,041 0,124 -0,354 1  

p 0,841 0,531 0,070 .  

πλχπαξμε κε ηξίηνπο 
r 0,288 0,290 0,224 -0,432 1 

p 0,153 0,142 0,262 0,024 . 

 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ Mann-Whitney 

πξνθχπηεη φηη δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο κέζεο 

βαζκνινγίεο ησλ πξνθππηφλησλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην δηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ 

θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (p>0,05) (βι.πίλαθα 13).   
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Πίλαθαο 13: Έιεγρνο Mann-Whitney ησλ κέζσλ βαζκνινγηώλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αληίιεςεο ησλ 

εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία κε βάζε ηελ θαηεγνξία εηδηθώλ 

αλαγθώλ 

 

Καηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ   

Κηλεηηθή αλαπεξία 
Κηλεηηθή αλαπεξία θαη ειαθξά 

ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 
  

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Mann-Whitney U p 

Ηθαλνπνίεζε γεληθψλ 

αλαγθψλ 
3,75 0,21 3,75 0,32 82,500 0,719 

Ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο 2,71 0,85 2,25 0,97 77,500 0,283 

Βαζκφο επηθνηλσλίαο 3,22 0,77 3,80 0,35 43,000 0,053 

Αξλεηηθή ζηάζε ηξίησλ 1,82 0,83 1,35 0,41 57,000 0,170 

πλχπαξμε κε ηξίηνπο 2,72 0,58 2,65 1,00 71,500 0,660 

Πίλαθαο 14: Έιεγρνο Mann-Whitney ησλ κέζσλ βαζκνινγηώλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αληίιεςεο ησλ 

εθπξνζώπσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα 

Ν.Α. κε βάζε ησλ θύιν ηνπο 

 

Φχιν   

Άλδξαο Γπλαίθα   

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 
Mann-Whitney 

U 
p 

Ηθαλνπνίεζε γεληθψλ 

αλαγθψλ 
3,85 0,34 3,74 0,24 38,000 0,264 

Ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο 2,60 1,14 2,52 0,87 59,500 0,872 

Βαζκφο επηθνηλσλίαο 3,20 1,10 3,52 0,59 52,000 0,880 

Αξλεηηθή ζηάζε ηξίησλ 1,40 0,65 1,67 0,75 43,500 0,413 

πλχπαξμε κε ηξίηνπο 3,10 0,82 2,66 0,76 36,500 0,257 

 

Αληίζηνηρα είλαη επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία 

δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ ησλ παξαγφλησλ κε βάζε ην θχιν ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, θαζψο απηέο θξίλνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, φπσο παξαηεξνχκε 

παξαπάλσ ζηνλ πίλαθα 14.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή θαη ή ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α. ζηελ Διιάδα, αμηνινγνχκελν 

απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ν βαζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο απηψλ, αμηνινγνχκελε  απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο: 

Ζ κεηξίνπ βαζκνχ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη ή ρσξίο 

ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α, βξίζθεηαη ζε ηαχηηζε κε ην απνηέιεζκα έξεπλαο ησλ (Al-Zboon et 

al., 2014) φπνπ ε πνηφηεηα δσήο θνηηεηψλ ζε παλεπηζηήκην ηεο Ηνξδαλίαο είλαη επίζεο 

κεηξίνπ βαζκνχ. Ζ κεηξίνπ βαζκνχ πνηφηεηα δσήο  ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζην φηη 

εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο ε νπνία είλαη βαξηά, νη ζπκκεηέρνληεο εμαξηψληαη 

απφ ηνπο άιινπο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπο. Σν ρακειφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη 

ζχλζεηεο θαη εηδηθέο αλάγθεο θαη ν κεγάινο απηφο βαζκφο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηνπο 

άιινπο, θαζηζηά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνιχ δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

αηφκσλ κε ήπηεο ή θαζφινπ αλαπεξίεο (Petry et al., 2007). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη θαη νη απφςεηο ησλ Λαηζνχ θαη ζπλ. (2014), νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε ρακειή 

πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηελ Διιάδα πνπ επίζεο ζεσξνχλ φηη 

απηή νθείιεηαη ζηελ πιήξε εμάξηεζή ηνπο. Μηα άιιε άπνςε είλαη φηη νη άλζξσπνη πνπ 

επηδεηθλχνπλ κηα ρακειή πνηφηεηα δσήο είλαη απηνί ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία επηθέξεη 

εμάληιεζε, δηαξθή θαη απξφζκελν πφλν, δελ έρνπλ ζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ψζηε 

λα ληψζνπλ δπλαηνί θαη απηφλνκνη (Albrecht & Devlieger, 1999). 

Ζ κεηξίνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο        

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Weinberg (1985) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Albrecht 

& Devlieger, 1999) ε νπνία έδεημε φηη ε νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθε, εμέθξαζε 

ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, παξά 
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ηελ αλαπεξία ηνπο θαη παξά ηελ ηάζε πνπ έρεη ε θνηλσλία λα ζεσξεί ηελ αλαπεξία κηα 

ηξαγσδία (Albrecht & Devlieger, 1999). Σν αίζζεκα απηφ ηεο κέηξηαο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή εληζρχεηαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο  κέηξηαο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θνηλσληθή έληαμε, ε 

νπνία εθθξάδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαπήξνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο , αθνχ θαηά ηνπο 

Pescosolido θαη ζπλ. (1995) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Albrecht & Devlieger, 1999) ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη νη θνηλσληθνί δεζκνί κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο αλαπήξνπο 

απφ ην άγρνο πνπ βηψλνπλ θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία θαη κηα 

ζηαζεξφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Ζ ςπρνινγηθή 

πγεία άιισζηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Persson 

& Rydén, 2006).         

Όζνλ αθνξά ηε κεηξίνπ βαζκνχ ελδπλάκσζε θαη αλεμαξηεζία πνπ βηψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κε αλαπεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ίζσο  δηθαηνινγείηαη απφ ηελ άπνςε 

ησλ (Hanks & Poplin, 1981) φηη νη άλζξσπνη κε ζσκαηηθή αλαπεξία βξίζθνληαη ζην έιενο 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο αιιά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε θνηηεηέο 

ζηελ Ηνξδαλία (Doren & Benz 2001˙ Lindstrom & Benz 2002˙ Madaus 2005˙ Dorwick, 

Anderson, Heyer & Acosta, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Al-Zboon et al., 2014) πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απηή.  

Ζ κεηξίνπ επηπέδνπ αίζζεζε έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα πνπ βηψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπλαληάηαη ζαλ ζέζε θαη ζηνπο (Bramston et al., 2005), νη 

νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε Ν.Α (δηάγλσζε ηελ νπνία ζην 40% θέξνπλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληέο καο πέξαλ ηεο θηλεηηθήο ηνπ αλαπεξίαο) εκθαλίδνπλ κηθξή ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Αιιά θαη νη Albrecht θαη Devlieger, (1999) 

αλαθέξνπλ φηη νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο βηψλνπλ ρακειφ θνηλσληθφ ζηάηνπο θαη 

απνξξίπηνληαη, εμαηηίαο ηεο βεβαξπκέλεο πγείαο ηνπο θαη ηεο κεησκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπο. Δπίζεο νη Albrecht θαη Devlieger, (1999) θάλνπλ ιφγν γηα «αλάπεξν» πεξηβάιινλ ην 
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νπνίν εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα δηαρεηξηζηεί ηελ αλαπεξία θαη εμαηηίαο έιιεηςεο γλψζεο 

ζρεηηθά κε απηήλ, νδεγεί ην άηνκν κε αλαπεξία ζην πεξηζψξην θαη θαηά ζπλέπεηα ζε έλα 

ρακειφ επίπεδν δσήο. Σν απνηέιεζκα απηφ θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαη κέζα απφ ηελ 

έξεπλα ηεο Καπα Research, πνπ δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΑκεΑ, ην 2013. ηελ 

έξεπλα (πνπ αθνξά θπζηθά ηελ Διιάδα) θαίλεηαη φηη παξά ηε βειηίσζε  ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αλαπήξσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, απηή εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

κεγάιν εκπφδην πνπ ηνπο απνθιείεη απφ ρψξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ίζσο ε κεηξίνπ 

βαζκνχ θνηλσληθή έληαμε λα δειψλεη κηθξή ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείγκαηφο 

καο, αθνχ θαηά ηνπο Soresi θαη ζπλ.(2003) (φπσο αλαθέξεηαη  ζηνπο Nota et al., 2007) ηα 

άηνκα κε κηθξή ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο θαη κεγαιχηεξν βαζκφ απνκφλσζεο, ζπρλφηεξεο ελαιιαγέο ζηελ δηάζεζε 

θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

Με ην ρακειφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο πνπ αλαδεηθλχεη ε παξνχζα έξεπλα 

ζπκθσλεί έξεπλα ζηελ Ηνξδαλία θαηά ηελ νπνία θνηηεηέο κε αλαπεξίεο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζην λα απνθηήζνπλ κηα δνπιεηά κεηά ηελ απνθνίηεζε (Doren & Benz 2001 et 

al 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Al-Zboon et al., 2014). Σν απνηέιεζκα απηφ 

δηθαηνινγείηαη θαη ε  άπνςε ησλ Stone θαη Collela, (1996) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ellsum, 

2005) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία εξγάδνληαη ζε δνπιεηέο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ρακειφηεξα ακεηβφκελεο, ρακειφηεξεο θνηλσληθήο ππφζηαζεο θαη κε 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο εμέιημεο, ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Σν ρακειφ απηφ 

επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο, πηζαλφλ λα θαλεξψλεη θαη πξνθαηαιήςεηο ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ αλαπεξία, θαζψο απηέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο ησλ αλαπήξσλ ή ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ξφισλ (πνπ έλαο ηέηνηνο 

είλαη θαη ν επαγγεικαηηθφο) (Moons et al., 2006).  
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Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηνλ βαζκφ έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, απηή πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε ησλ Λαηζνχ θαη ζπλ. 

(2014), φηη φζν πεξλάεη ν ρξφλνο ηφζν θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ε έθθξαζε αληηκεηψπηζεο 

πνιιψλ πξνβιεκάησλ, απφ κέξνπο ησλ αλαπήξσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ 

εθπξνζψπσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ θξνληίδνπλ, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηεο Bowling (1999). Ζ ηειεπηαία κηιψληαο γηα αζζελείο, 

αλαθέξεη φηη ζεκαληηθφηεξε είλαη ε έκθαζε ζην πσο  αηζζάλνληαη νη αζζελείο ζε ζρέζε κε 

ηελ πγεία ηνπο θαη φρη ηφζν ε αληίιεςε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ πξψησλ. 

Απφ ηελ άιιε  νη Gallagher, Beckman, & Cross, (1983) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

πεπνίζεζε ησλ γνλέσλ (νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ θξνληηζηψλ) ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημή ηνπ. 

Παξνκνίσο νη Dunn & Brody, (2008)  ππνζηεξίδνπλ φηη νη νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο θαιήο δσήο πξνζθέξνληαο ππνζηήξημε, 

πξννπηηθή θαη ελζάξξπλζε. Κάηη ηέηνην δε βιέπνπκε φκσο λα ηζρχεη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Αληίζεηα, βιέπνπκε κέηξην επίπεδν δσήο απφ ηηο απηναλαθνξέο, παξά ηελ 

πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πςειφ επίπεδν δσήο απφ ηνπο θξνληηζηέο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε άπνςε ησλ (Persson & Rydén, 2006), θαηά ηελ νπνία νη 

θξνληηζηέο ππεξεθηηκνχλ ηνλ ςπρνινγηθφ πφλν πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, γηαηί 

αθξηβψο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Κάηη πνπ επίζεο  δελ  πξνθχπηεη απφ ηελ 

άπνςε ησλ θξνληηζηψλ, ην αληίζεην κάιηζηα. Θεσξνχλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ 

θξνληίδνπλ είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ απηήλ πνπ ηα ίδηα ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη. 



 
 

48 
 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο θξνληηζηέο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα θαηαιάβνπλε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη ηειεπηαίνη δηαρεηξίδνληαη ηηο δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπο θαη πσο φηη  είλαη 

θαιφ γη’ απηνχο δε ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα θαιφ θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

θξνληίδνπλε (Persson & Rydén, 2006). 

Άμηα αλαθνξάο είλαη ε άπνςε ησλ θξνληηζηψλ ζρεηηθά κε ην ρακειφ επίπεδν 

επθνιίαο ζηελ ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ θξνληίδνπλ, κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο λα κεηαθηλνχληαη κε κεξηθή δπζθνιία. Ζ άπνςε απηή ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηξίνπ βαζκνχ θνηλσληθή έληαμε πνπ ππνδεηθλχεη ην 

δείγκα καο (κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο), θαζψο ε έληαμε ζπλδέεηαη θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο θαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ 

έξεπλα ηεο Καπα Research, πνπ δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΑκεΑ (2013), 

απνηειεί αθφκα κεγάιν εκπφδην γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα απηφ ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηξίνπ βαζκνχ 

θνηλσληθή έληαμε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο ηνπ δείγκαηφο καο. 

ε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ άπνςε ησλ 

θξνληηζηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, έλα κηθξφ πνζνζηφ (28,6%) αηφκσλ κε αλαπεξία  

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο, ελψ έλα πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ (86,2%) απηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα. Σν 

απνηέιεζκα απηφ σζηφζν έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ άπνςε ησλ Λαηζνχ θαη ζπλ. (2014), 

νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζή θαη ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο . 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθά πςειφ βαζκφ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Ζ άπνςε απηή σζηφζν δε ζπκβαδίδεη 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ε νπνία 
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είλαη κεηξίνπ βαζκνχ. Ζ θνηλσληθή έληαμε ζεσξνχκε φηη ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο.  

 Ο ρακειφο βαζκφο αληηκεηψπηζεο αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηξίηνπο απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία, φπσο δειψλεηαη απφ ηνπο θξνληηζηέο ηνπο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη γνλείο (64,3%) ίζσο λα ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε φηη ε 

κεγάιε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ην κέινο ηεο κε αλαπεξία, 

δεκηνπξγεί αλάινγεο αληηδξάζεηο θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (Hanks & Poplin, 

1981).  

Βαζηθφηεξν πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Θεσξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απφςεηο 30 αηφκσλ δελ κπνξνχλ 

λα γεληθεπηνχλ. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα δηεξεχλεζε θαη δίλνπλ κηα ηδέα ζρεηηθά κε ηελ 

ππφζεζε ηεο έξεπλαο θαη έλα έλαπζκα γηα κηα πην νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε 

έξεπλα. 

        Δπηπιένλ πεξηνξηζκφ απνηέιεζε ε πνιππινθφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

δείγκαηνο. Γελ ήηαλ εχθνιν λα δηεπθξηληζηεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ε δηάγλσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ήηαλ θαζαξά ε θηλεηηθή αλαπεξία θαη ζε πνηέο ππήξρε θαη λνεηηθή θαη ζε 

πνην βαζκφ. Σν ζέκα απηφ πξνέθπςε θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο αλαπεξίαο είηε 

είλαη αλαθξηβείο, είηε ειιηπείο. Ζ χπαξμε θαη ν βαζκφο ηεο Ν.Α. απαληήζεθε κφλν απφ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζην δηθφ ηνπο εξσηεκαηνιφγην. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε καο λα επαλαιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζε 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο , έηζη 

ψζηε λα έρνπκε πην αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα  

πξνβιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζζεί ν πεξηνξηζκφο ηεο δηάγλσζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο 

ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη αθφκα κεγαιχηεξε 
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αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ζεσξνχκε ζεκαληηθφ νη απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ 

λα δηεξεπλεζνχλ  κέζα απφ κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ηα εξσηήκαηά ηεο ζα 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο (Schalock 

& Keith, 1993). Σέινο  ζα κπνξνχζε ίζσο λα αλαδεηεζεί έλαο ζηαηηζηηθά απνδεθηφο 

ηξφπνο ψζηε λα ζπγθξηζνχλ ζε θάπνηα ζεκεία κεηαμχ ηνπο ηα δχν εξεπλεηηθά εξγαιεία. 

 θνπφο ηεο δηεπξπκέλεο απηήο έξεπλαο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εμαγσγή πην 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαη ή ρσξίο 

ειαθξά Ν.Α., ψζηε λα πξνηαζνχλ παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Οη παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα είλαη εθπαηδεπηηθέο  θαη ππνζηεξηθηηθέο απέλαληη θαη ζηηο δχν 

νκάδεο ζηφρνπ, θαζψο ζεσξνχκε φηη ε αιιεινεμαξηψκελε απηή ζρέζε επεξεάδεη βαζηά 

θαη νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα 

επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο απνθαηάζηαζεο, ηεο θξνληίδαο, ηελ θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

θαη θπζηθά ηεο ςπρνινγίαο. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ζπνπδαίν εθφδην ζηα ρέξηα ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, νη νπνίνη 

απηννξγαλψλνληαη ζε νκάδεο θαη θηλήκαηα κε ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξά ή 

κέηξηα Ν.Α. 

 Μ.Ο. Σ.Α. Ν % 

Ζιηθία 43,52 9,58   

Φχιν 
Άλδξαο   5 16,7% 

Γπλαίθα   25 83,3% 

Αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο 

2   6 22,2% 

3   16 59,3% 

4   5 18,5% 

 

Πίλαθαο 2:  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπξόζσπσλ ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή 

ρσξίο ειαθξά ή κέηξηα Ν.Α.   

 Ν % Μ.Ο. Σ.Α. 

Φχιν 
Άλδξαο 11 36,7%   

Γπλαίθα 19 63,3%   

Ζιηθία   59,31 15,81 

 

Πίλαθαο 3: ρέζε ησλ εθπξόζσπσλ θαη ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη /ή ρσξίο ειαθξηά ή 

κέηξηα Ν.Α. 

 Ν % 

ρέζε κε ην άηνκν 

Κεδεκφλαο/ Γνλέαο 18 64,3% 

Δηδηθφο παηδαγσγφο 4 14,3% 

Πξνζσπηθφ Φξνληίδαο   4 14,3% 

Άιιν 2 7,1% 

Ώξα πνπ πεξλάηε κε ην άηνκν  

εκεξεζίσο 

2 - 4 ψξεο 4 13,3% 

έσο 6 ψξεο 2 6,7% 

έσο 8 ψξεο 1 3,3% 

12 ψξεο θαη άλσ 23 76,7% 

Πφζν θαηξφ γλσξίδεηε ην άηνκν 

1 – 2 ρξφληα 4 15,4% 

2 – 4 ρξφληα 0 0,0% 

4 θαη άλσ ρξφληα 0 0,0% 

Άιιν 22 84,6% 

Καηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ 

Κηλεηηθή αλαπεξία 17 56,7% 

Κηλεηηθή αλαπεξία θαη ειαθξά ή 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 
12 40,0% 

Άιιν 1 3,3% 

 


