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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις στάσεις των εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι 

στα άτομα με τύφλωση. Αρχικά το πρώτο κομμάτι της μελέτης αποτελείται από μία 

θεωρητική εξέταση της βιβλιογραφίας σχετικά με την έννοια των στάσεων αλλά και 

των αντιλήψεων οι οποίες έχουν διαμορφωθεί για τα άτομα με αναπηρία γενικότερα, 

αλλά και, πιο συγκεκριμένα, για τα άτομα με οπτική αναπηρία και τύφλωση. Η 

έρευνα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και υπήρχαν 52 έφηβοι συμμετέχοντες ηλικίας 

13-17 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι έφηβοι είχαν ελαφρώς αρνητικές 

στάσεις απέναντι στο άτομο με τύφλωση αρχικά. Ωστόσο μόλις παρακολούθησαν 

μία σύντομη παρουσίαση σχετικά με τα άτομα με τύφλωση οι στάσεις 

διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε θετικότερες. Παράγοντες όπως η ηλικία και η 

προηγούμενη επαφή με άτομο με αναπηρία δε φαίνεται να είναι σημαντικές στη 

διαμόρφωση των στάσεων ενώ το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων των 

συμμετεχόντων επηρέασε τις στάσεις τους.  

  

  

Λέξεις-Κλειδιά: στάσεις, έφηβοι, αλλαγή στάσεων, οπτική αναπηρία, τύφλωση    
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ABSTRACT 

The present study explores the attitudes of adolescents with typical development 

toward people with blindness. To begin with, the first part consists of a theoretical 

literature review on the attitudes and the perceptions that have been formed for 

people with disabilities in general but also, more specifically, for people with visual 

impairment and blindness. This study took place in Thessaloniki and there were 52 

adolescent participants between the ages 13-17. Results indicated that the adolescents 

had slightly negative attitudes toward people with blindness at first. However as soon 

as they watched a brief presentation about people with blindness their attitudes 

changed significantly to a more positive scale. Factors such as age and previous 

contact with people with disabilities are not proved to be important in the shape of 

attitudes whereas the level of education of the mothers did affect the attitudes of the 

adolescents.  

  

Key-Words: attitudes, adolescents, change of attitudes, visual impairment, blindness  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

  Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας κερδίζει ολοένα έδαφος η εκπαιδευτική 

πολιτική της συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία. Έπειτα 

από πολλά χρόνια απόρριψης και καταδίκασης της διαφορετικότητας γίνεται μία 

προσπάθεια βελτίωσης των παροχών της εκπαίδευσης απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία, εστιάζοντας στην τοποθέτηση των εν λόγω μαθητών στην γενική τάξη. 

Ποικίλες έρευνες έχουν προβάλλει τα θετικά αποτελέσματα της συνεκπαίδευσης 

όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων, σε ένα σχολείο. Για να στεφθεί με 

επιτυχία, ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια συμπερίληψης κρίνεται αναγκαίο να 

μελετηθούν πρώτα οι στάσεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα 

με αναπηρία.   

  Οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην αναπηρία, αν και έχουν μελετηθεί, 

συνήθως εστιάζουν στην αναπηρία ως ένα ενιαίο σύνολο. Η παρούσα έρευνα έχει 

στόχο να μελετήσει τις στάσεις απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Πρόκειται για μία 

αναπηρία για την οποία δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες και στοιχεία. Επιπλέον, 

έπειτα από διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας, παρατηρήθηκε πως μεγάλο κομμάτι 

των ερευνών μελετούν τις στάσεις των ανθρώπων ως σύνολο. Στην παρούσα έρευνα 

γίνεται εστίαση στην περίοδο της εφηβείας, η οποία αποτελεί κομβικό εξελικτικό 

κομμάτι στη διαμόρφωση των γενικότερων στάσεων του ατόμου, και κατ’ επέκταση 

του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του.   

  Η παρούσα έρευνα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως την συμβολή 

των εφήβων που προσέφεραν λίγο από το χρόνο τους ώστε να συμπληρώσουν με 

προσοχή το ερωτηματολόγιο αλλά και να παρακολουθήσουν την ενημερωτική 

παρουσίαση με αμείωτο ενδιαφέρον. Η συμβολή τους υπήρξε πολύτιμη. Επιπλέον 
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ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου που στήριξε εξ αρχής όλα τα όνειρά μου 

και στάθηκε πολύτιμος συνοδοιπόρος στην πορεία μου. Τέλος θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για την 

πολύτιμη αρωγή του στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Η παρούσα μεταπτυχιακή έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τις στάσεις των 

Ελλήνων εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Σύμφωνα με 

τη μελέτη της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν λίγες έρευνες που να επικεντρώνονται 

στη συγκεκριμένη αναπηρία, καθώς οι περισσότερες εξετάζουν τις στάσεις απέναντι 

στην αναπηρία ως ένα ενιαίο σύνολο. Εκτός αυτού είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

οι περισσότερες έρευνες είναι αρκετά παλαιότερες χρονικά συνεπώς υπάρχει 

έλλειψη πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μικρός 

αριθμός ερευνών με εστίαση στην περίοδο της εφηβείας, παρότι αποτελεί το 

διάστημα όπου διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας του ατόμου. 

Επομένως, και με βάση όλα τα παραπάνω, έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ανάγκη για 

περαιτέρω μελέτη των στάσεων των εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην 

τύφλωση.  

  Το θέμα της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να αποδειχτεί άκρως 

ενδιαφέρον για τον τομέα της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται η 

σχολική συμπερίληψη, δηλαδή η από κοινού φοίτηση μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

και μαθητών με αναπηρία σε ένα σχολείο. Η συμπερίληψη ειδικότερα θεωρείται ως 

ο καταλληλότερος τρόπος για την κοινωνική ενσωμάτωση και την εξάλειψη 

διακρίσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία (Nowicki & Sandieson, 2002). 

Επιπλέον σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή ή ακόμα και να μιμηθούν συμπεριφορές ή κοινωνικές ικανότητες, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ένταξης σε μία ομάδα (Ajuwon, Sarraj, Griffin-

Shirley, Lechtenberger & Li Zhou, 2015). Παρόλο που η πολιτική της συμπερίληψης 

προωθείται έντονα στις μέρες μας η απλή συνύπαρξη παιδιών τυπικής ανάπτυξης-
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παιδιών με αναπηρία δεν εγγυάται αλληλεπίδραση και κοινωνική επαφή. Αυτό 

συχνά πηγάζει από την αρνητική στάση των εφήβων μαθητών απέναντι στα άτομα 

με αναπηρία (Vignes, Godeau, Sentenac, Coley, Navarro, Grandjean & Arnaud, 

2009). Συμπερασματικά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 

διερευνηθούν οι στάσεις των εφήβων μαθητών τυπικής ανάπτυξης ώστε τα 

προγράμματα να έχουν επιτυχία. Επιπλέον, και εφόσον οι στάσεις είναι αρνητικές, 

είναι απαραίτητη η επιδίωξη βελτίωσής τους μέσω ενημερώσεων και ποικίλων 

άλλων τρόπων και μέσων, για την αναπηρία. Έρευνες δείχνουν πως όσα άτομα είχαν 

ενημέρωση για την αναπηρία έδειξαν θετικότερες στάσεις (McDougall, DeWit, 

King, Miller & Killip, 2004). Επομένως η γνώση που αποκτάται μέσω ενημερωτικών 

παρουσιάσεων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επιτυχία της συμπερίληψης στις 

μέρες μας.   

  Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το βιβλιογραφικό κομμάτι, όπου γίνεται 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το θέμα, καθώς και το ερευνητικό 

κομμάτι, όπου παρουσιάζεται ενδελεχώς η μεθοδολογία της έρευνας και τα 

αποτελέσματά της. Αρχικά στο βιβλιογραφικό μέρος κρίνεται απαραίτητο να 

εξεταστεί η έννοια της στάσης ως προς τον ορισμό της, η δομή που έχουν οι στάσεις, 

τα είδη καθώς και οι παράγοντες διαμόρφωσής τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει 

η διεθνής βιβλιογραφία. Έπειτα γίνεται συσχετισμός των στάσεων με τη 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Στη συνέχεια εξετάζονται όλες οι λειτουργίες των 

στάσεων, όπως έχουν διατυπωθεί από προηγούμενους ερευνητές. Τέλος ειδική 

αναφορά γίνεται στην αλλαγή των στάσεων και κατά πόσο αυτή μπορεί να 

επιτευχθεί. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της παρούσας έρευνας. Με το πέρας 

της απαραίτητης αποσαφήνισης της έννοιας των στάσεων ακολουθεί μία διερεύνηση 

των στάσεων  απέναντι στην αναπηρία. Μελετάται αρχικά η στάση των παιδιών-
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εφήβων αλλά και των εκπαιδευτικών. Τέλος αναφέρονται ξεχωριστά και μελετώνται 

παράγοντες που σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση των στάσεων  

(φύλο, ηλικία, προηγούμενη επαφή με αναπηρία, γνώση για την αναπηρία, 

πολιτισμικοί παράγοντες, είδος αναπηρίας καθώς και κάποιοι μεμονωμένοι 

παράγοντες οι οποίοι ξεχώρισαν κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Εδώ 

παρατίθενται ερευνητικά δεδομένα τόσο παλαιότερων ετών όσο και σύγχρονα. Στο 

τέλος του βιβλιογραφικού μέρους δίνονται ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα 

καθώς και οι υποθέσεις της έρευνας.  

  Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση της έρευνας. Πρόκειται 

για μία ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο καλεί τον έφηβο 

να φανταστεί ότι συμμετέχει σε μία υποθετική κατάσταση. Ως εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε γιατί ερευνά επαρκώς τις στάσεις απέναντι στην οπτική 

αναπηρία συγκεκριμένα και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προγενέστερες 

έρευνες. Συμμετέχοντες ήταν έφηβοι ηλικίας 13-17 ετών. Επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα καθώς από τη μελέτη της βιβλιογραφίας έγινε 

αντιληπτό πως υπάρχει ερευνητικό κενό για αυτές τις ηλικίες. Η έρευνα 

διενεργήθηκε σε τρία στάδια: αρχικά μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο διερεύνησης 

στάσεων στους εφήβους και συλλέχθηκαν τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα. 

Ακολούθησε την επόμενη ημέρα η παρουσίαση ενημερωτικού χαρακτήρα για την 

οπτική αναπηρία σε πρόγραμμα Power Point. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε τόσο 

στις δυνατότητες όσο και σε ορισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

τύφλωση. Τέλος 14 ημέρες μετά την ενημερωτική παρουσίαση το αρχικό 

ερωτηματολόγιο επαναμοιράστηκε και συλλέχθηκαν νέα δεδομένα ώστε να 
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διερευνηθεί κατά πόσο οι στάσεις μεταβάλλονται όταν υπάρχει επαρκής ενημέρωση 

για την αναπηρία.  

  Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της ερευνητικής στρατηγικής 

ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της έρευνας. Εδώ δίνονται 

αναλυτικά οι στατιστικοί πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν όλα τα ερευνητικά 

ευρήματα. Ακολουθεί το κεφάλαιο της συζήτησης όπου σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα. Βρέθηκε πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν 

με αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών.  Η συζήτηση ακολουθείται από τα 

συμπεράσματα όπου διαφαίνεται η ισχύς των ερευνητικών υποθέσεων. Τέλος το 

ερευνητικό κομμάτι κλείνει με αναφορά στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας 

αλλά και σε προτάσεις για μελλοντικές έρευνες επί του θέματος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ  

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ  

  Η έννοια των στάσεων έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό όλους τους 

μελετητές της κοινωνικής ψυχολογίας και όχι μόνο, καθώς την έννοια μελετούν 

κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι, ερευνητές στον τομέα της 

επικοινωνίας (Oskamp, Stuart & Schultz, 2005).  Η μελέτη της έννοιας κρίνεται 

απαραίτητη και εξαιρετικά χρήσιμη και στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία το 1918 είναι η χρονιά που οι μελετητές ξεκίνησαν να ερευνούν την 

έννοια των στάσεων (Shrigley, Koballa & Simpson, 1988). Μέχρι τότε στη θεώρηση 

των στάσεων δεν λάμβαναν υπόψη την ψυχολογία.   

Δεν υπάρχει ένας μόνο καθολικά αποδεκτός ορισμός της έννοιας της στάσης. 

Ο όρος «στάση» χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητα για να περιγράψει 

ένα άτομο ή να εξηγήσει μία συμπεριφορά. Αντίστοιχα οι άνθρωποι πολύ συχνά 

εντοπίζουν πως η στάση κάποιου ανθρώπου ευθύνεται για τις πράξεις του απέναντι 

σε ένα άτομο ή μία κατάσταση (Oskamp & Schultz, 2005). Από τους πρώτους 

μελετητές που ερεύνησαν σε βάθος την έννοια είναι ο Allport το 1935, ο οποίος 

συγκεντρώνοντας τους υπάρχοντες διαφορετικούς ορισμούς της εποχής του 

κατέληξε σε έναν δικό του συνολικό ορισμό που περιελάμβανε όλες τις 

προηγούμενες προσεγγίσεις: «Ως στάση ορίζεται μία πνευματική ή νευρική κατάσταση 

ετοιμότητας, η οποία οργανώνεται μέσω της εμπειρίας ασκώντας μία δυναμική 

επιρροή πάνω στην αντίδραση του ατόμου σε όλα τα αντικείμενα ή καταστάσεις με τα 

οποία εμπλέκεται» (Oskamp & Schultz, 2005). Αυτό που τονίζει ο Allport στον 

ορισμό του με απλά λόγια είναι ότι η στάση δεν είναι συμπεριφορά: δεν είναι κάτι 

που κάνει το άτομο. Πρόκειται μάλλον για μία προετοιμασία για συμπεριφορά, μία 
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προδιάθεση του ατόμου να αντιδράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ένα 

αντικείμενο, ένα άτομο ή μία κατάσταση. Συν τοις άλλοις, ο ερευνητής τονίζει στον 

ορισμό του πως οι στάσεις δεν είναι παθητικό αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας 

του ατόμου αλλά «ασκούν μία δυναμική επιρροή», ενθαρρύνοντας κάποιες πράξεις 

και αποθαρρύνοντας άλλες  (Oskamp & Schultz, 2005).  

Κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά και σε μεταγενέστερους ορισμούς της 

έννοιας: οι  Fishbein και Ajzen (1975) ορίζουν τη στάση ως «μία διδαγμένη 

προδιάθεση του ατόμου να αντιδράσει με έναν σταθερά ευνοϊκό ή μη ευνοϊκό τρόπο σε 

ένα αντικείμενο». Στην έρευνα του Ajzen (2005) ο όρος «στάση» αναφέρεται στην 

προδιάθεση που έχει ένα άτομο να είναι θετικά ή αρνητικά διακείμενο απέναντι σε 

ένα αντικείμενο, ένα πρόσωπο, ένα θεσμό ή ένα γεγονός. Ενδέχεται να περιλαμβάνει 

συναισθήματα, απόψεις ή ανθρώπινες αντιδράσεις. Παρόλο που υπάρχουν 

διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια των στάσεων στη βιβλιογραφία οι περισσότεροι 

ερευνητές συμφωνούν πως οι στάσεις χωρίζονται γενικά σε: υπέρ-κατά, θετικές-

αρνητικές (Ajzen & Fishbein, 2000· Ostrom, 1969). Καθώς η έννοια της στάσης 

αποτελεί μία υποθετική κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να καταμετρηθεί μέσω 

συστηματικής παρατήρησης, χρειάζεται να μεταβληθεί σε μετρήσιμες απαντήσεις. 

Αυτές οι απαντήσεις οφείλουν να αντανακλούν θετική ή αρνητική εκτίμηση για το 

υπό εξέταση αντικείμενο (Ajzen, 2005).   

Οι στάσεις δεν είναι εγγενείς χαρακτηριστικό του ανθρώπου (Olufemi, 2012· 

Shrigley, Koballa & Simpson, 1988). Πρόκειται για επίκτητο χαρακτηριστικό το 

οποίο μαθαίνεται και καλλιεργείται, διατηρείται συνήθως σχετικά σταθερό αλλά 

ενδέχεται και να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (Hodges & 

Corey, 2012· Oskamp & Schultz, 2005). Σύμφωνα με άλλους μελετητές οι στάσεις 

είναι εξελισσόμενες και όχι σταθερές (Ajzen & Fishbein, 2000). Ορισμένες στάσεις 
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μπορούν να είναι ισχυρά διαμορφωμένες στο άτομο κι έτσι διατηρούνται σταθερές 

στο πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα οι πιο αδύναμες στάσεις τείνουν να 

διαφοροποιούνται σύμφωνα με το περιβάλλον στο οποίο καλείται να τις εκφράσει 

το άτομο (Oskamp & Schultz, 2005).   

Καθώς η βιβλιογραφία τονίζει πως οι στάσεις διδάσκονται αυτό συνεπάγεται 

πως μπορούν και να διδαχτούν. Οι στάσεις προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τις 

εμπειρίες του ατόμου (Shrigley, Koballa & Simpson, 1988). Είναι δυσδιάκριτο σε 

πολλές περιπτώσεις το αν η αφομοίωση των στάσεων γίνεται άμεσα ή έμμεσα, με 

έναν τρόπο γενικό ή ειδικό. Έχει αποδειχτεί από πολλές έρευνες ότι η προηγούμενη 

εμπειρία με το αντικείμενο, πράγμα ή γεγονός επηρεάζει στη διαμόρφωση της 

στάσης απέναντί του (Krahe & Altwasser, 2006· McDougall et al., 2004).   

Γίνεται αντιληπτό ότι η κοινωνική επιρροή άλλων ανθρώπων είναι καίριας 

σημασίας στη διαμόρφωση των στάσεων. Σύμφωνα με τον Olufemi (2012) οι 

στάσεις μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες, συνειδητές ή ασυνείδητες, λογικές ή 

ακόμη και παράλογες. Πολλοί ερευνητές αντιμετωπίζουν τις στάσεις ως μια 

προδιάθεση του ίδιου του ατόμου: είναι εσωτερικές και μη παρατηρήσιμες 

(Hollander, 1967). Με βάση τις έως τότε διαμορφωμένες στάσεις του το άτομο 

αντιδρά σε καθημερινές καταστάσεις της ζωής (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Ουσιαστικά πρόκειται για εκτιμήσεις που κάνει το άτομο για αντικείμενα, ιδέες, 

γεγονότα ή άλλους ανθρώπους.   

  Η στάση πολλές φορές συγχέεται με την πεποίθηση, τις αξίες ή την άποψη. 

Ωστόσο αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει καθώς οι πεποιθήσεις είναι περισσότερο 

γνωστικές και σύμφωνα με τους Fishbein και Ajzen (1975) πρόκειται για ορισμένες 

υποκειμενικές δηλώσεις του ατόμου σχετικά με ένα χαρακτηριστικό που έχει κάποιο 
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αντικείμενο , οι αξίες από την άλλη καταλαμβάνουν ένα πιο ευρύ πεδίο και αφορούν 

σημαντικούς στόχους ζωής ή κοινωνικές καταστάσεις ενώ παράλληλα συνδέονται 

με το πολιτιστικό υπόβαθρο του ατόμου και τέλος οι απόψεις έχουν επίσης 

διανοητική υπόσταση και είναι ισοδύναμες με τις πεποιθήσεις (Shrigley, Koballa & 

Simpson, 1988). 

 

1.2 ΔΟΜΗ- ΕΙΔΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ  

Σύμφωνα με τον Hollander (1967) οι στάσεις έχουν μία δομή αποτελούμενη από 

τρία μέρη:   

• το γνωστικό   

• το συμπεριφορικό   

• το συναισθηματικό  

Το γνωστικό αποτελείται από τις υφιστάμενες γνώσεις του ατόμου, τις πεποιθήσεις 

καθώς και στις σκέψεις τις οποίες έχει διαμορφώσει από το περιβάλλον του για το 

αντικείμενο της στάσης. Το συμπεριφορικό περιλαμβάνει την πρόθεση του ατόμου 

να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος το συναισθηματικό κομμάτι των 

στάσεων είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για τα συναισθήματα που γεννά στο 

άτομο το αντικείμενο ή το γεγονός που διαμορφώνει την στάση. Τα συναισθήματα 

μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.  

  Σύμφωνα με τον Olufemi (2012) στην πορεία της ζωής του ο άνθρωπος  

διαμορφώνει ισχυρές απόψεις και στάσεις απέναντι σε ένα πλήθος πραγμάτων: για 

τα άτομα διαφορετικής εθνικότητας από τη δική του, για τους φτωχούς και τους 

πλούσιους, για τις γυναίκες και το ρόλο τους στην κοινωνία, για τους μετανάστες, 

για την κυβερνητική πολιτική. Αυτές οι αρχικές στάσεις τείνουν να επηρεάζουν τον 
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άνθρωπο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο άνθρωπος κατά βάση είναι υπέρ των 

πραγμάτων για τα οποία έχει διαμορφώσει μία θετική στάση και κατά όλων εκείνων 

για τα οποία η στάση του έχει αρνητικό χαρακτήρα.   

Οι στάσεις παρουσιάζουν και διαφορετικά είδη τα οποία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον Olufemi (2012) ως εξής:  

• άμεσες ή έμμεσες στάσεις: αφορά το κατά πόσο οι στάσεις του ατόμου 

διαμορφώνονται από εσωτερικές δυνάμεις ή από εξωτερικά ερεθίσματα  

• συνειδητές και ασυνείδητες στάσεις: πολλές φορές στο άτομο συνυπάρχουν 

και τα δύο είδη  

• εσωτερικές και εξωτερικές στάσεις: ορισμένοι άνθρωποι εκφράζουν τις 

στάσεις τους ενώ κάποιοι δεν τις δημοσιοποιούν  

• λογικές και μη λογικές στάσεις: ως λογικές χαρακτηριζόνται όσες στάσεις 

διαμορφώθηκαν έπειτα από κάποια αιτία. Μη λογικές από την άλλη 

χαρακτηρίζονται όσες προκύπτουν ενστικτωδώς δίχως κάποια προφανή 

αιτία ή κατάσταση  

• ατομικές και κοινωνικές στάσεις: κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται 

αποδεκτές σε κάποιες κοινωνίες ενώ σε κάποιες άλλες όχι  

Αναφορικά με την προέλευση των στάσεων οι ερευνητές αναφέρουν ποικίλες 

πηγές. Ως πρώτος παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων αναφέρεται η οικογένεια και 

έπειτα οι συνομήλικοι και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Rosenbaum, 1988· 

Vignes et al., 2009). Σύμφωνα με τον Olufemi (2012) άλλοι παράγοντες 

διαμόρφωσης στάσεων είναι οι ακόλουθες:  
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• ο κλασικός τρόπος μάθησης: συσχετισμός συμπεριφορών και στάσεων ως 

«καλές/κακές» (για παράδειγμα είναι «καλό» να σεβόμαστε τη 

διαφορετικότητα, είναι «κακό» να λέμε ψέματα)  

• απόκριση στη μάθηση: επιβράβευση ή τιμωρία για συγκεκριμένη 

συμπεριφορά ή στάση του ατόμου (επιβραβεύεται η «καλή» συμπεριφορά 

και τιμωρείται η «κακή»)  

• γνωστικές εκτιμήσεις: η διαμόρφωση των στάσεων γίνεται με λογικά 

επιχειρήματα  

• μάθηση μέσω παρατήρησης: η στάση υιοθετείται από το άτομο 

παρατηρώντας ασυνείδητα συνομήλικους ή με τη διαδικασία της μίμησης 

προτύπων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

• χρήση πειθούς: οι γονείς ή οι φίλοι διαμορφώνουν τις στάσεις με τη χρήση 

πειθούς  

 

1.3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ    

Οι στάσεις μπορούν πολλές φορές να προβλέψουν συμπεριφορές και 

ταυτόχρονα βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν κοινωνικές συμπεριφορές όχι 

όμως σε όλες τις περιπτώσεις (Maio, Haddock & Verplanken, 2019· Oskamp, Stuart 

& Schultz, 2005· Roberts & Smith, 1999· Shrigley, Koballa & Simpson, 1988· Wai 

Au & Man, 2006).  

Εξετάζουν τα συναισθήματα ενός ατόμου απέναντι σε ένα αντικείμενο καθώς και τις 

σκέψεις που κάνει για αυτό. Καθώς οι στάσεις είναι τόσο ισχυρές και μπορούν να 

αποτελέσουν μία ισχυρή δύναμη στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ατόμου δεν 

προκαλεί εντύπωση το πόσο εις βάθος έχουν μελετηθεί στον τομέα της κοινωνικής 

ψυχολογίας. Η γνώση των στάσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 
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προβλέψει συμπεριφορές αλλά και να τις επαναδιαμορφώσει. Οι στάσεις 

επηρεάζουν την αντικειμενικότητα του ατόμου: ακόμα και τον τρόπο που βλέπει και 

αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση (Maio, Haddock & Verplanken, 

2019). Ο Allport στο έργο του τόνισε πως η κατανόηση των στάσεων θα μας 

βοηθούσε όχι μόνο να προβλέψουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου αλλά πολύ 

περισσότερο θα μπορούσε να συμβάλλει στην διερεύνηση της κατανόησης των 

πράξεων κοινωνικών ομάδων αλλά διαφορετικών πολιτισμών (Falk & Lieberman, 

2013).   

Η στάση λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της πράξης που πρόκειται να 

ακολουθήσει (Olufemi 2012). Ισχυρά διαμορφωμένες στάσεις του ατόμου είναι 

πιθανότερο να προβλέψουν τη συμπεριφορά του από ότι πιο αδύναμες (Maio, 

Haddock & Verplanken, 2019). Επιπλέον οι στάσεις έχουν εξαιρετική σημασία και 

αυτόνομες καθώς αντανακλούν τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο 

γύρω του (Oskamp & Schultz, 2005). Για αυτό το λόγο άλλωστε και η διερεύνησή 

τους κρίνεται απαραίτητη τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε άλλους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η προγενέστερη εμπειρία του ατόμου με το 

αντικείμενο της στάσης έχει αποδειχτεί πως συμβάλλει στην πρόβλεψη μιας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Fazio & Zanna, 1977). Σύμφωνα με τον Fazio (1986) 

οι στάσεις και η συμπεριφορά συσχετίζονται άμεσα όταν: η στάση βασίζεται σε 

άμεση προηγούμενη εμπειρία του ατόμου με το αντικείμενο της στάσης και ως το 

βαθμό που η στάση είναι γνωστικά προσβάσιμη για το άτομο.  

Όταν οι μελετητές ξεκίνησαν να διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στις στάσεις 

και στη συμπεριφορά θεωρήθηκε ως ορθή η υπόθεση πως οι στάσεις βασίζονται στις 

πληροφορίες που έχει το άτομο για το αντικείμενο της στάσης και, επομένως, αν 

εισαχθούν νέες πληροφορίες για το αντικείμενο οι στάσεις ως φυσικό επακόλουθο 
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θα μεταβληθούν (Ajzen & Fishbein, 2000). Πρόκειται ενδεχομένως για 

υπεραπλούστευση της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα σημαντικό ρόλο κατέχουν 

οι πεποιθήσεις στις οποίες έχει πρόσβαση το άτομο για το αντικείμενο της στάσης 

τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τους Ajzen και Fishbein (2000) 

οποιαδήποτε αλλαγή στις προσβάσιμες στο άτομο πεποιθήσεις ή στις αξιολογήσεις 

που σχετίζονται με αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των στάσεων. Υπό αυτή 

την έννοια οι στάσεις είναι εξελισσόμενες: αναπτύσσονται όσο το άτομο αποκτά 

περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της στάσης και συνεχίζουν να 

διαφοροποιούνται όσο οι προϋπάρχουσες πεποιθήσεις του ατόμου μεταβάλλονται.  

Στην κοινωνική ψυχολογία σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση στάσεων 

συμπεριφοράς κατέχει η θεωρία των Fishbein και Ajzen του 1980 (στο Boyd & 

Wandesman, 1991). Πρόκειται για τη θεωρία Λογικής  Πράξης (Theory of Reasoned 

Action-TRA) η οποία προτείνει πως οποιαδήποτε συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι 

άμεσα μία λειτουργία της πρόθεσης ενός ατόμου να κάνει πράξη την εν λόγω 

συμπεριφορά. Η θεωρία τονίζει πως εφόσον πρόθεση και συμπεριφορά μετρηθούν 

με την απαραίτητη ακρίβεια τότε η πρόθεση θα είναι ένας ισχυρός παράγοντας 

πρόβλεψης της συμπεριφοράς. Η πρόθεση του ατόμου εξαρτάται από δύο 

παράγοντες:  

• τη στάση του προς το να κάνει πράξη την ενδεχόμενη συμπεριφορά. Η στάση 

είναι καθαρά προσωπική παράμετρος του ατόμου και λαμβάνει υπόψη το 

αποτέλεσμα που είναι πιθανό να επιφέρει η τέλεση της συμπεριφοράς καθώς 

και την εκτίμηση των συνεπειών της.  

• την υποκειμενική εκτίμησή του για τη στάση του κοινωνικού περίγυρου 

απέναντι στη συμπεριφορά. Ως κοινωνικός περίγυρος ορίζεται εδώ η 
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οικογένεια ή οι φίλοι και η στάση τους αφορά αν θα ενθάρρυναν ή θα 

αποδοκίμαζαν τη συμπεριφορά. 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ  

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες από ερευνητές σχετικά με τη λειτουργία των 

στάσεων. Αναμεσά τους ξεχωρίζει ο Katz ο οποίος το 1960 πρότεινε τέσσερις 

διαφορετικές λειτουργίες στάσεων (στο Maio & Olson, 1995):  

• την ωφελιμιστική (utilitarian function): υπάρχει σε στάσεις που 

μεγιστοποιούν την ανταμοιβή ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 

τιμωρίας από το περιβάλλον  

• τη λειτουργία της γνώσης (knowledge function): πιθανώς υπάρχει σε όλες τις 

στάσεις. Η λειτουργία βοηθά το άτομο να έχει γνώση του περιβάλλοντος και 

των ερεθισμάτων του ώστε να υιοθετήσει τη σωστή για το εκάστοτε 

περιβάλλον συμπεριφορά  

• τη λειτουργία προστασίας εαυτού (ego-defensive function): υπάρχει σε 

στάσεις που προστατεύουν το άτομο από μη αποδεκτές παρορμήσεις της 

στιγμής που θα προκαλέσουν άγχος  

• τη λειτουργία έκφρασης αξιών (value expressive function): υπάρχει σε 

στάσεις που χρησιμοποιούνται ώστε να εκφραστούν συγκεκριμένες αξίες του 

ατόμου  

Οι περισσότεροι ερευνητές ακολουθούν το πρότυπο του Katz με μικρές 

διαφοροποιήσεις. Ο Shavitt (1990) για παράδειγμα ομαδοποιεί τις λειτουργίες των 

στάσεων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: ωφελιμιστική λειτουργία (utilitarian function), 

κοινωνική ταυτότητα (social identity) και λειτουργία διατήρησης της αυτοεκτίμησης 

(self- 
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esteem maintance).   

Για να προχωρήσουν οι ερευνητές σε προσπάθεια μεταβολής των στάσεων 

είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουν τις λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

πρόκληση για τους ερευνητές βρίσκεται στη γνώση ποιας λειτουργίας εξυπηρετεί 

μία στάση καθώς και ποια μέθοδος πειθούς είναι αναγκαίο να επιστρατευθεί ώστε 

αυτή να μεταβληθεί (Gregory, Munch & Peterson, 2002). 

1.5 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ  

  Το μεγαλύτερο βάρος στη μελέτη των στάσεων πέφτει διαχρονικά από τους 

ερευνητές στην δυνατότητα αλλαγής τους. Και αυτό δεν προκαλεί εντύπωση καθώς 

η ενδεχόμενη μεταβολή τους επηρεάζει σημαντικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Για 

κάποιους ερευνητές πρωταρχική λειτουργία των στάσεων είναι το να καθοδηγούν τη 

συμπεριφορά του ατόμου. Έτσι οι στάσεις θα λέγαμε πως λειτουργούν παρέχοντας 

ένα μηχανισμό ανάκλησης προηγούμενης εμπειρίας ώστε να αποφασιστεί η τωρινή 

συμπεριφορά (Breckler & Wiggins, 1989).   

  Σύμφωνα με τους Oskamp, Stuart & Schultz (2005) υπάρχουν συγκεκριμένες 

μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται η αλλαγή των στάσεων: αφορούν κυρίως την 

πηγή της στάσης, το μήνυμα που αυτή μεταφέρει και τον παραλήπτη της στάσης. 

Επιπλέον σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι κοινωνικές συνθήκες. Αναφορικά 

με την πηγή της στάσης έχει σημασία η αξιοπιστία του πομπού αλλά και η σχέση 

συμπάθειας αντιπάθειας πομπού με δέκτη. Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι 

εξίσου σημαντικό: η δομή του μηνύματος, η σημαντικότητά του καθώς και το αν 

περιέχει συναίσθημα.  

Σχετικά με τον παραλήπτη σημαντικό ρόλο παίζουν η ηλικία και το φύλο του 

ατόμου.   Καθώς και η παρούσα έρευνα στοχεύει στη βελτίωση των στάσεων 
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κρίθηκε απαραίτητο να εντοπιστούν προγενέστερες έρευνες που κατόρθωσαν με 

διάφορα μέσα να τις μεταβάλλουν. Η μεταβολή, και συγκεκριμένα η βελτίωση των 

στάσεων είναι εφικτή (Cameron & Rutland, 2006· Campbell, Gilmore & Cuskelly, 

2003· Clunies-ross & O'meara, 1989· Elliott & Byrd, 1984· Godeau, Vignes, 

Sentenac, Ehlinger, Navarro, Grandjean & Arnaud, 2010· McGregor & Forlin, 2005· 

Papakontantinou & Papadopoulos, 2017· Reina et al., 2011· Krahe & Altwasser, 

2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

2.1 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ  

            Τα άτομα με αναπηρία φαίνεται να είναι διαχρονικά αποδέκτες αρνητικών 

στάσεων από τον κοινωνικό περίγυρο (Macmillan, Tarrant, Abraham & Morris, 

2013· McDougall et al., 2004· Rozenbaum, Armstrong & King, 1988·Wai Au & Man, 

2006).  

Οι στάσεις του γενικού πληθυσμού είναι κατά κανόνα αρνητικές και έχουν 

ως αποτέλεσμα μία ποικιλία αρνητικών συμπεριφορών απέναντι στην εν λόγω 

ομάδα: από άρνηση παροχών ή υπηρεσιών έως κοινωνικό αποκλεισμό (Deal, 2003). 

Η αρνητική στάση των συνομηλίκων έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχολογία 

και την ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία (Kef & Dekovic, 2004).  

Οι στάσεις των παιδιών προβλέπουν την πρόθεσή τους να αλληλοεπιδράσουν 

ή και να γίνουν φίλοι με ένα άτομο με αναπηρία (Roberts & Smith, 1999). Οι 

αρνητικές στάσεις ξεκινούν ήδη από την παιδική ηλικία όπου έρευνες δείχνουν πως 

τα παιδιά προτιμούν να γίνουν φίλοι με παιδιά χωρίς αναπηρία σε σύγκριση με παιδιά 

με αναπηρία (Nowicki & Sandieson, 2002· Vignes et al., 2009· Swain & Morgan, 

2001). Ακόμη και η έρευνα των Nikolaraizi και De Reybekiel (2001) η οποία βρήκε 

θετικές στάσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα παιδιά με αναπηρία 

κατέληξε πως οι στάσεις ήταν επιφανειακές, εκφράζονταν δηλαδή μόνο λεκτικά, ενώ 

δεν υπήρχε θέληση για πραγματική αλληλεπίδραση με τα παιδιά με αναπηρία. 

Θετικές στάσεις εκφράστηκαν λεκτικά και από τα παιδιά στην έρευνα των Magiati, 

Dockrell και Logotheti (2002). Ακόμη μία έρευνα στην οποία εκφράστηκαν θετικές 

στάσεις είναι των Tamm και Prellwitz (2001).  
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Στη συγκεκριμένη ωστόσο όλα τα παιδιά απαντούσαν στις ερωτήσεις με 

βάση έναν υποθετικό φίλο με αναπηρία που είχαν, καθώς κανένα από τα παιδιά που 

συμμετείχαν (πλην ενός) δεν είχαν προηγούμενη επαφή με άτομο με αναπηρία. 

Ακόμη ωστόσο κι αν οι στάσεις είναι θετικές μπορεί το παιδί τυπικής ανάπτυξης να 

μην επιδιώξει αλληλεπίδραση με το παιδί με αναπηρία αν αυτό απαιτεί επιπλέον 

προσπάθεια (Roberts & Smith, 1999). Τέλος ουδέτερες στάσεις μαθητών απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία βρήκε η έρευνα των De Boer, Jan Pijl και Minnaert (2012). 

Από την άλλη μεριά θετικές στάσεις βρέθηκαν στην έρευνα της Skar (2010) σε 

παιδιά ηλικίας 7-12 ετών.  

Σύμφωνα με τον Deal (2003) η ανοχή των παιδιών απέναντι στο διαφορετικό 

φαίνεται να είναι σύντομη ενώ από πολύ νωρίς τα παιδιά υιοθετούν τα κοινωνικά 

στερεότυπα και αναπτύσσουν αισθήματα λύπησης για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνονται σταδιακά από τα παιδιά με αναπηρία γιατί 

αποκτούν την ανάγκη να ενταχθούν και να μη διαφέρουν, επομένως αποφεύγουν 

επαφές με κάποιον που μπορεί να τα διαχωρίσει. Επιπλέον πολλά παιδιά με αναπηρία 

συχνά θυματοποιούνται από τους συνομήλικους τους κι έτσι οδηγούνται σε 

κοινωνική απομόνωση ενώ βιώνουν συναισθήματα άγχους και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση (Son, Parish & Peterson, 2012). Πολλοί γονείς αναφέρουν πως οι 

αρνητικές στάσεις του κοινωνικού περίγυρου πολλές φορές καθιστούν το παιδί τους 

περισσότερο «ανάπηρο» από τις ίδιες τις δυσκολίες που πηγάζουν από την αναπηρία 

(Macmillan et al., 2013).   

Πολλές φορές η άγνοια, ο φόβος για το άγνωστο και τα συναισθήματα 

ανασφάλειας μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά τα οποία δεν είχαν προηγούμενη 
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επαφή με την αναπηρία να υιοθετήσουν πιο αρνητικές στάσεις (Ward, Center & 

Bochner, 1994).  

Αντίστοιχα οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τους εφήβους φανερώνουν 

επίσης αρνητικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία (Ferguson, 1999· McDougall et 

al. 2004· Vignes et al., 2009). Μάλιστα οι Kratzer & Nelson Le Gall (1990) 

υποστηρίζουν πως όσο το παιδί μεγαλώνει αποκτά αρνητικότερες στάσεις για 

οποιονδήποτε είναι διαφορετικός από τον εαυτό του. Διαφοροποείται η έρευνα των 

Bossaert, Colpin, San Pijl και Petry (2011) οι οποίοι σε δείγμα 167 εφήβων στο 

Βέλγιο βρήκαν σχετικά θετικές στάσεις, ανεκτικές στάσεις απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία. Θετικές στάσεις εντόπισαν και οι Karnilowicz, Sparrow και Shinkfield 

(1994) στο δείγμα έφηβων που εξέτασαν.   

2.2 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Τα τελευταία χρόνια προωθείται η πολιτική της συμπερίληψης στα σχολεία, 

δηλαδή της από κοινού φοίτησης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και παιδιών με αναπηρία. Η συμπερίληψη θεωρείται το μέσο για να 

αρθούν τα εμπόδια στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, να βελτιωθούν τα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις 

(Lindsay, 2003). Δυστυχώς γνωρίζουμε σχετικά λίγα πράγματα για τη διαμόρφωση 

των στάσεων κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων ή για το ρόλο που παίζει η 

εκπαίδευση στη διατήρηση ή την αλλαγή τους (Beckett, 2009).  

Σύμφωνα με τον Ajuwon κ.α (2015) σε ένα περιβάλλον συμπερίληψης τα 

άτομα με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με άτομα τυπικής 

ανάπτυξης ακόμη και να μιμηθούν συμπεριφορές. Η συμπερίληψη θεωρείται πως 

αυξάνει το κίνητρο, βοηθά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και ενισχύει την 
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αίσθηση πως ανήκουν σε μία ομάδα. Τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε γενικά 

σχολεία έχουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση με παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης κι έτσι δημιουργούνται ευκολότερα φιλίες ανάμεσά τους (Bunch 

& Valeo, 2004). Στην έρευνα των McGregor και Forlin (2005) έξι μήνες 

συμπερίληψης υπήρξαν αρκετοί για την αύξηση της αποδοχής των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης.  

Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η συμπερίληψη δεν συνεπάγεται με 

κοινωνική αποδοχή ή έστω θετική κοινωνική αλληλεπίδραση (Ferguson, 1999· 

McDougall et al., 2004· Nowicki & Sandieson, 2002). Η συμπερίληψη από μόνη της 

δεν αρκεί αν το σχολείο δεν επιδιώξει αλληλεπίδραση μέσα από δομημένη κοινωνική 

επαφή (McGregor & Forlin, 2005). Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 

λιγότερο πιθανό να νιώσουν αποδεκτά σε ένα γενικό σχολείο σε σχέση με έναν 

μαθητή τυπικής ανάπτυξης (McDougall et al., 2004). Επιπλέον σύμφωνα με τον 

Praisner (2003) για να πετύχει η πολιτική της συμπερίληψης στο σχολείο είναι 

απαραίτητο ο διευθυντής να είναι θετικά διακείμενος απέναντι στην αναπηρία, 

καθώς μία θετική στάση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ευκαιρίες για αυτά τα 

παιδιά ενώ μία αρνητική σε κοινωνική απομόνωση. Στην έρευνά του ωστόσο μόλις 

1 στους 5 διευθυντές ήταν θετικός προς την συμπερίληψη: οι περισσότεροι αν και 

φάνηκαν θετικοί στην ιδέα ήταν αβέβαιοι ως προς την υποστήριξή της.   

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών καθώς καθηγητές 

δίχως εξειδίκευση στην αναπηρία φάνηκαν πιο απρόθυμοι απέναντι στη 

συμπερίληψη καθιστώντας έτσι και την εμπειρία του παιδιού με αναπηρία στο γενικό 

σχολείο αρνητική (Ajuwon, et al., 2015).. Αντίθετα σε έρευνα των Campbell, 

Gilmore και Cuskelly (2003) φάνηκε πως δάσκαλοι που συμμετείχαν σε ενημέρωση 
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για το σύνδρομο Down και τη συμπερίληψη εμφάνισαν πολύ θετικότερες στάσεις 

απέναντι στην αναπηρία. Αντίστοιχα σε έρευνα του Hutzler (2003) έγινε φανερό πως 

ειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την αναπηρία οδήγησε σε 

θετικότερες στάσεις. Εκτός από την ειδίκευση, σημαντικός παράγοντας για την 

ύπαρξη θετικών στάσεων στην ίδια έρευνα στους εκπαιδευτικούς, αποδείχτηκε η 

προηγούμενη τους εμπειρία με άτομο με αναπηρία και το φύλο καθώς οι γυναίκες 

παραδοσιακά εμφανίζουν θετικότερες στάσεις. Μία έρευνα των Zoniou-Sideri και 

Vlachou (2006) αποτυπώνει την ελληνική πραγματικότητα των εκπαιδευτικών: οι 

απόψεις τους για την συμπερίληψη κρίνονται αντιφατικές ενώ φάνηκαν και αβέβαιοι 

σχετικά με το τι σημαίνει συμπερίληψη στην πράξη. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δεν είχε εμπειρία με μαθητές με αναπηρία στη γενική τάξη. Πολλοί 

καθηγητές ενώ δήλωσαν πως θα δέχονταν ένα παιδί με αναπηρία στην τάξη τους 

παράλληλα υποστήριξαν πως το σωστό για το συγκεκριμένο παιδί θα ήταν ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον ειδικού σχολείου. Στην έρευνα των Rakap και Kaczmarek 

(2010) σχετικά με τις στάσεις εκπαιδευτικών στην Τουρκία μόλις το 35% των 

καθηγητών δήλωσε πρόθυμο να συμπεριλάβει μαθητές με αναπηρία στη γενική τάξη 

του. Επιπλέον οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί 

εμφάνισαν τις θετικότερες στάσεις του δείγματος.   

2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ  

 Όπως φάνηκε από τη διεξοδική μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

στάσεων. Παρακάτω ακολουθεί μία διερεύνηση των σημαντικότερων.  
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  2.3.1 ΦΥΛΟ  

  Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης στάσεων 

αποδείχτηκε το φύλο. Στην πλειοψηφία των ερευνών που μελετήθηκαν 

παρατηρήθηκαν ισχυρές διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο, με τις γυναίκες να 

εμφανίζουν σημαντικά θετικότερες στάσεις (Bossaert et al., 2011· Cannon & 

McGilloway, 2009· Ferguson, 1999· Hunt & Hunt, 2000· Hutzler, 2003· 

Karnilowicz, Sparrow & Shinkfield, 1994· Laws & Kelly, 2005· McDougall et al., 

2004· McGregor & Forlin, 2005· Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001· Nowicki & 

Sandieson, 2002· Reina et al., 2011· Rosenbaum, Armstrong & King, 1988· 

Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000· Vignes et al., 2009· Voeltz, 1980). Στην 

έρευνα των Nowicki και Sandieson (2002) διαπιστώθηκε πως τα κορίτσια ήταν πιο 

θετικά απέναντι στα άτομα με αναπηρία όταν το άτομο με αναπηρία ήταν του ίδιου 

φύλου και όταν έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα αγόρι και κορίτσι με αναπηρία. 

Σε έρευνα των Arampatzi, Mouratidou, Evaggelinou, Koidou & Barkoukis (2011) 

σε 658 μαθητές 11 ετών βρέθηκε πως τα αγόρια εμφάνισαν περισσότερο επιθετικές 

στάσεις απέναντι σε μαθητές με αναπηρία ενώ τα κορίτσια του δείγματος υπήρξαν 

πιο δεκτικά.  

Οι Sirlopu, Gonzales, Bohner, Siebler, Ordonez, Millar, Torres και De Tezanos- 

Pinto (2008) στην έρευνά τους σε εφήβους ηλικίας 11-15 ετών βρήκαν ότι αν και τα 

κορίτσια είχαν συνολικά θετικότερες στάσεις τα αγόρια του δείγματος τα οποία 

φοιτούσαν σε σχολεία με προγράμματα συμπερίληψης είχαν εξίσου θετικές στάσεις. 

Οι στάσεις για τα αγόρια ήταν αρνητικές μόνο για όσα φοιτούσαν σε γενικά σχολεία. 

Μία έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών στην Τουρκία ανακάλυψε θετικότερες 

στάσεις στους άντρες εκπαιδευτικούς από ότι στις γυναίκες (Rakap & Kaczmarek, 

2010).  
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  Οι Wai Au και Man (2006), οι Laat, Freriksen και Vervloed (2013) καθώς 

και οι Tamm και Prellwitz (2001) και Swaim και Morgan (2001) δεν βρήκαν 

σημαντική επιρροή του φύλου στη διαμόρφωση των στάσεων ενώ οι Kratzer και 

Nelson-Le Gall (1990) εντόπισαν ίδιες στάσεις τόσο στα αγόρια όσο και στα 

κορίτσια του δείγματος. Στην έρευνα της Skar (2010) ζητήθηκε από παιδιά ηλικίας 

7-12 ετών να ζωγραφίσουν τη δική τους εκδοχή για το πώς είναι ένα άτομο με 

αναπηρία. Οι ζωγραφιές και τα σχόλια των παιδιών έδειξαν θετική στάση απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο.  

  2.3.2 ΗΛΙΚΙΑ  

  Δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος ο ρόλος της ηλικίας ως παράγοντας 

διαμόρφωσης στάσεων για τα παιδιά και τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης. 

Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία ενός 

εφήβου τόσο θετικότερη είναι η στάση του απέναντι στην αναπηρία (DeLaat, 

Freriksen &Vervloed, 2013). Στην έρευνα των Brook και Galili (2000) σε εφήβους 

στο Ισραήλ φάνηκε πως οι στάσεις τους έγιναν πιο θετικές και ανεκτικές καθώς 

μεγάλωναν. Αντίστοιχα για τα παιδιά δημοτικού η έρευνα της Voeltz (1980) έδειξε 

πως τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού, είχαν τις θετικότερες στάσεις. Αντίστοιχο αποτέλεσμα εμφάνισε και η 

έρευνα της Nowicki (2006). Στον αντίποδα των παραπάνω ερευνών οι McDougall 

κ.α (2004) κατέληξαν πως οι στάσεις είναι πιο αρνητικές στην πρώιμη εφηβεία.  

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Skar (2010) η οποία, μετά από 

προσεκτική μελέτη των ευρημάτων, κατέληξε πως τα νεαρότερα παιδιά σε ηλικία 

θεωρούν την αναπηρία ως μία προσωρινή κατάσταση και δεν αντιλαμβάνονται 

πλήρως τη σημασία της έννοιας. Ωστόσο όσο μεγάλωνε η ηλικία των παιδιών η 
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αντίληψή τους για την αναπηρία μεγάλωνε. Μάλιστα οι Kratzer & Nelson Le Gall 

(1990) υποστηρίζουν πως όσο το παιδί μεγαλώνει αποκτά αρνητικότερες στάσεις για 

οποιονδήποτε είναι διαφορετικός από τον εαυτό του. Τα μικρά παιδιά φαίνεται πως 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αναπηρίες που δεν έχουν κάποια εμφανή 

χαρακτηριστικά. Για τις αναπηρίες ωστόσο που χρησιμοποιούν βοηθήματα, όπως το 

αμαξίδιο ή το λευκό μπαστούνι, τα παιδιά εξέφρασαν ελαφρώς θετικές στάσεις 

(Innes & Diamond, 1999).  

Από την άλλη μεριά οι Wai Au και Man (2006) και οι Karnilowicz, Sparrow 

και Shinkfield (1994) δεν βρήκαν την ηλικία ως ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης 

στάσεων καθώς η ηλικία μπορεί να έχει είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στις 

στάσεις. Αντίστοιχα και στην έρευνα του Rozenbaum (1988) σε παιδιά ηλικίας 8-14 

ετών δεν βρέθηκε διαφορά στις στάσεις λόγω ηλικίας. Η έρευνα των Swaim και 

Morgan (2001) εξέτασε τις στάσεις και τις προθέσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

απέναντι σε παιδιά με αυτισμό και παρόλο που υπήρχαν διαφορετικές ηλικίες 

συμμετεχόντων αυτό δεν επηρέασε σημαντικά τις στάσεις.  

  2.3.3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

  Ποικίλες έρευνες βρέθηκαν που τονίζουν τη σπουδαιότητα της επαφής των 

ατόμων τυπικής ανάπτυξης με άτομα με αναπηρία. Η επαφή με άτομα με αναπηρία 

συνδέεται με θετικότερες στάσεις απέναντί τους (Krahe & Altwasser, 2006· Laat, 

Freriksen & Vervloed, 2013· MacMillan et al., 2013· Maras & Brown, 2000· 

McDougall et al., 2004· Praisner, 2003· Voeltz, 1980). Και στον τομέα της 

εκπαίδευσης οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν δουλέψει με μαθητές με 

αναπηρία, εμφανίζουν τις θετικότερες στάσεις (Rakap & Kaczmarek, 2010). Στην 

έρευνα του Vignes κ.α (2009) φάνηκε πως οι στάσεις είναι θετικότερες όταν υπάρχει 
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φιλία ανάμεσα στα άτομα ή όταν το άτομο με αναπηρία ανήκει στον κύκλο του 

ατόμου τυπικής ανάπτυξης. Αυτό, εξηγούν οι ερευνητές, συμβαίνει ενδεχομένως 

διότι το άτομο αποκτά καλύτερη εικόνα της αναπηρίας και αποβάλλει τα 

στερεότυπα.   

Και σε άλλες έρευνες αποδείχτηκε πως η ποιότητα της επαφής επίσης 

αποτελεί σημαντικό διαμορφωτικό παράγοντα στάσεων (Wai Au & Man, 2006). 

Στην έρευνα των Hunt και Hunt (2002) έγινε αντιληπτό πως οι στάσεις ενισχύονταν 

όταν η επαφή ήταν μία θετική εμπειρία και το άτομο με αναπηρία προερχόταν από 

το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου τυπικής ανάπτυξης. Οι McGregor και Forlin 

(2005) βρήκαν πως όταν η προηγούμενη επαφή ήταν μεγάλη χρονικά σε διάρκεια οι 

στάσεις ήταν θετικότερες ενώ όταν η επαφή υπήρξε περιστασιακή δεν φάνηκε καμία 

σημαντική διαφορά. Σε έρευνα που αφορά τη στάση εργοδοτών απέναντι στα άτομα 

με αναπηρία του Unger (2002) η προηγούμενη επαφή επίσης λειτούργησε θετικά 

στην πρόσληψη ενώ φάνηκε στα αποτελέσματα της έρευνας πως τα άτομα που δεν 

είχαν επαφή υπήρξαν πολύ πιο διστακτικά στο να προχωρήσουν σε συνεργασία. 

Σημαντικό για τις στάσεις είναι το εύρημα των Gilbride, Stensrud, Ehlers, Evans και 

Peterson (2000) όπου οι περισσότεροι εργοδότες που συμμετείχαν είχαν 

απασχολήσει στην επιχείρησή τους ένα άτομο με αναπηρία και δήλωσαν πολύ 

ευχαριστημένοι με την επιλογή τους. Αυτό υποδεικνύει πως η προηγούμενη επαφή 

με άτομα με αναπήρια στον εργασιακό χώρο λειτουργεί θετικά στις στάσεις.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που είχαν επαφές 

με άτομο με αναπηρία κατανοούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθηματικά και 

κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την αναπηρία σε σχέση με τα παιδιά που 

δεν είχαν προηγούμενη επαφή. Επιπλέον έδειξαν και θετικότερες στάσεις απέναντι 
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στη συμπερίληψη (Kalyva & Agaliotis, 2009). Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξε και 

η έρευνα των Brook και Galili (2000) όπου οι έφηβοι του δείγματος είχαν 

περισσότερη κατανόηση και θετικότερη στάση όταν είχαν έρθει οι ίδιοι σε επαφή με 

άτομο με αναπηρία.   

Στην έρευνα των Maras και Brown (1996) παιδιά ηλικίας 8-10 ετών τυπικής 

ανάπτυξης μπήκαν σε τμήματα μαζί με παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήματα σε ένα κοινό πρόγραμμα. Μετά από τρεις μήνες οι στάσεις των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης ήταν σημαντικά θετικότερες, αποδεικνύοντας πως η στενή επαφή 

συνέβαλε αποφασιστικά στην αλλαγή. Αντίστοιχα στην έρευνα των Sirlopu, 

Gonzales, Bohner, Siebler, Ordonez, Millar, Torres και De Tezanos-Pinto (2008) η 

από κοινού φοίτηση μαθητών τυπικής ανάπτυξης με παιδιά με σύνδρομο Down 

βοήθησε στη βελτίωση των στάσεων των μαθητών. Σε έρευνα που αφορά τη στάση 

εκπαιδευτικών του Hutzler (2003) η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών με 

μαθητές με αναπηρία οδήγησε σε θετικότερες στάσεις. Αντίστοιχα και στην έρευνα 

του Praisner (2003), αναφορικά με τη στάση διευθυντών, όσοι διευθυντές είχαν 

θετικές εμπειρίες με άτομα με αναπηρία υπήρξαν πιο θετικοί στη συμπερίληψη.  

Από την άλλη μεριά ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Arampatzi κ.α 

(2011) η οποία βρήκε πως παιδιά σε γενικά σχολεία δίχως συμπερίληψη είχαν πιο 

θετική στάση σε σύγκριση με τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία με συμπερίληψη. 

Τα ευρήματα συμφωνούν και με άλλες έρευνες που βρήκαν πως η συμπερίληψη δε 

λειτουργεί πάντα θετικά στη διαμόρφωση των στάσεων (Ferguson, 1999· 

McDougall et al., 2004· Nowicki & Sandieson, 2002). Παρόμοιο εύρημα βρέθηκε 

και στον Vignes κ.α (2009) όπου και πάλι το τμήμα για άτομα με αναπηρία δεν 

λειτούργησε ως θετικός παράγοντας για τις στάσεις. Τέλος υπάρχουν έρευνες που 
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δεν βρήκαν συσχέτιση στάσεων και προηγούμενης επαφής. Σε έρευνα των Gannon 

και McGilloway (2009) στην Ιρλανδία δεν εμφανίστηκαν διαφορές στη στάση των 

παιδιών που είχαν προηγούμενες επαφές με άτομα με αναπηρία ενώ και οι Bossaert 

κ.α (2011) δεν ανέδειξε την προγενέστερη επαφή σε σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης στάσεων.  

  

  2.3.4 ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 Γενικότερα οι γνώσεις του ατόμου για την αναπηρία, από όποια πηγή και αν 

προέρχονταν, συχνά καταφέρνουν να οδηγήσουν σε θετικότερες στάσεις σύμφωνα 

με τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκφράζουν 

θετικότερες στάσεις όταν έχουν εξειδίκευση σε θέματα αναπηρίας (Ajuwon et al., 

2015· Hutzler, 2005). Ακόμη και μία απλή ενημέρωση ωστόσο υπήρξε αρκετή: στην 

έρευνα των Campbell, Gilmore και Cuskelly (2003) δάσκαλοι που συμμετείχαν σε 

ενημερώσεις για το σύνδρομο Down διάρκειας έξι μηνών εμφάνισαν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα και θετικότερες στάσεις απέναντι στην αναπηρία. Και οι 

διευθυντές είναι πιο δεκτικοί στη συμπερίληψη όταν έχουν προηγούμενη επαρκή 

ενημέρωση για τις ικανότητες αλλά και τους περιορισμούς των μαθητών με 

αναπηρία (Praisner, 2003).  

 Η γνώση και η επαρκής ενημέρωση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο και 

στον επαγγελματικό τομέα καθώς η στάση των εργοδοτών σχετίζεται άμεσα με την 

ενημέρωση που είχαν για την αναπηρία (McDonnall, O’Mally & Crudden, 2014· 

Papakonstantinou & Papadopoulos, 2017). Το 67% των εργοδοτών στην έρευνα των 

McDonnall κ.α (2014) δεν γνώριζε πως ένα άτομο με οπτική αναπηρία θα μπορούσε 

να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στον επαγγελματικό του χώρο.   
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  Ωστόσο οι γνώσεις για την αναπηρία δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται 

από εξειδικεύσεις ή παρουσιάσεις. Η έρευνα των Elliott και Byrd (1984) μελέτησε 

την αλλαγή των στάσεων νεαρών ανδρών φοιτητών έπειτα από την παρακολούθηση 

μίας τηλεοπτικής σειράς όπου πρωταγωνιστής ήταν ένα άτομο με τύφλωση. Η 

απεικόνιση του ατόμου στην οθόνη ήταν μη στερεοτυπική. Μία δεύτερη ομάδα 

συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη έρευνα παρακολούθησε μία ταινία από το 

American Foundation for the Blind. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες 

παρουσίασαν σημαντικά θετικότερες στάσεις έπειτα από την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων. Για τους εφήβους συμμετέχοντες στην έρευνα των Vignes κ.α 

(2009) κύρια πηγή άντλησης γνώσεων για την αναπηρία υπήρξαν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης κι έπειτα ο έντυπος τύπος. Όσοι έφηβοι είχαν γνώσεις εμφάνισαν 

θετικότερες στάσεις.  

  Οι στάσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης έδειξαν επίσης σημαντική 

βελτίωση μετά από παρακολούθηση ενημερωτικών παρουσιάσεων και 

παρεμβάσεων. Στην έρευνα των Reina κ.α (2011) έφηβοι ηλικίας 10-15 ετών 

παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένες στάσεις έπειτα από συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητα ενημέρωσης για την αναπηρία. Και οι Krahe και Altwasser (2006) 

χρησιμοποίησαν παρέμβαση για να μεταβάλλουν τις στάσεις μαθητών απέναντι σε 

άτομα με σωματικές αναπηρίες. Βρέθηκε πως μία γνωστική παρέμβαση μπορεί να 

μεταβάλλει με επιτυχία τις αρνητικές στάσεις. Στην έρευνα των Clunies-ross και 

O'meara (1989) μετά το πρόγραμμα αλλαγής στάσεων οι μαθητές όχι μόνο 

εμφάνισαν θετικότερες στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία αλλά αυτές 

διατηρήθηκαν και για τρεις τουλάχιστον μήνες μετά το πέρας του προγράμματος. 

Τέλος θετικότερες στάσεις μετά από ενημέρωση παρουσίασε το μεγαλύτερο μέρος 

των μαθητών στις έρευνες των Laws και Kelly (2005), De Boer, Jan Pijl, και 
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Minnaert (2012), Ferguson (1999) και Bossaert κ.α (2011), ενώ μικρή βελτίωση στην 

έρευνα των Godeau κ.α (2010). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος ενημέρωσης που 

επιλέχθηκε στην έρευνα των Cameron και Rutland (2006) για παιδιά ηλικίας 5-10 

ετών: χρησιμοποιήθηκαν παραμύθια με ήρωες με αναπηρία που είχαν φίλους παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Η βελτίωση των στάσεων υπήρξε σημαντική.   

 Εν κατακλείδι αν και η γνώση σε οποιαδήποτε μορφή της υπήρξε 

σημαντικός διαμορφωτικός παράγοντας στάσεων στην έρευνα των Swaim και 

Morgan (2001) που μελετά τις στάσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης για τον 

αυτισμό αυτό δεν αποδείχτηκε.   

  2.3.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν αναφορές και σε άλλους 

παράγοντες οι οποίοι κρίνεται πως συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων. 

Πολιτιστικές διαφορές βρέθηκαν στην έρευνα των Westbrook, Legge και Pennay 

(1993). Οι ερευνητές εξέτασαν τις στάσεις απέναντι σε ένα σύνολο αναπηριών σε 

άτομα που ζουν στην Αυστραλία αλλά προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Πιο θετικοί απέναντι στην αναπηρία αναδείχθηκαν οι συμμετέχοντες 

από τη γερμανική κοινότητα ενώ τελευταίοι ήταν αυτοί από την αραβική και την 

ελληνική. Οι τελευταίοι εμφάνισαν χαμηλότερες προσδοκίες από ένα άτομο με 

αναπηρία για ένταξη στην κοινωνία και συμμετοχή σε δραστηριότητες.   

Στη συγκριτική μελέτη των Nikolaraizi και De Reybekiel (2001) 

εξετάστηκαν οι στάσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Αγγλία. Τα 

παιδιά στην Ελλάδα εμφάνισαν θετικότερες στάσεις στο γενικό τους σύνολο, 

ωστόσο όσα φοιτούσαν σε σχολεία με συμπερίληψη εμφάνισαν αρνητικότερες 

σχέσεις από τα αντίστοιχα παιδιά στην Αγγλία. Οι ερευνήτριες συμπεραίνουν πως οι 
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στάσεις ήταν μόνο επιφανειακές και δεν υπήρχε θέληση για πραγματική 

αλληλεπίδραση. Επιπλέον ενδεχομένως εξέφρασαν θετικές στάσεις διότι αυτό 

θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό. Η έρευνα των Blacher και McIntyre (2006) εξέτασε 

τις διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες Λατίνων και λευκών Αμερικανών που έχουν 

παιδιά με αναπηρία στην Αμερική. Οι Λατίνες μητέρες εξέφρασαν σημαντικά 

υψηλότερα συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλότερο ηθικό σε σχέση με τις λευκές 

Αμερικανίδες μητέρες. Παρόλα αυτά το άγχος που βιώνει μία οικόγεια παιδιού με 

αναπηρία δεν διέφερε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέλος οι Λατίνες μητέρες βίωναν 

την αναπηρία με πολύ υψηλότερο θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους, γεγονός που 

ενδεχομένως σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας του λαού.  

Στην έρευνα των Wai Au και Man (2006) εξετάστηκαν οι στάσεις 

επαγγελματιών υγείας απέναντι στα άτομα με αναπηρία στο Χονγκ Κονγκ. 

Αποδείχτηκε πως οι στάσεις τους ήταν χαμηλότερες σε σχέση με επαγγελματίες σε 

Δυτικές χώρες. Μία πιθανή εξήγηση είναι πως οι έννοιες της αποκατάστασης καθώς 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι ακόμη καινούριες 

για τον κόσμο σε αυτή την περιοχή.   

  2.3.6 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

  Οι στάσεις φάνηκε να διαφοροποιούνται ανάλογα με την αναπηρία από την 

οποία προέρχεται ο σχηματισμός τους. Οι στάσεις παιδιών-εφήβων είναι πιο 

αρνητικές απέναντι στη νοητική αναπηρία σε σχέση με τις αισθητηριακές αναπηρίες 

(Karnilowicz, Sparrow, & Shinkfield, 1994· Nowicki, 2006· Vignes et al., 2009). 

Στην ίδια κατεύθυνση στην έρευνα των DeLaat, Freriksen και Vervloed (2013) 

θετικότερες στάσεις ανιχνεύτηκαν απέναντι σε άτομα με τύφλωση, κώφωση και 

παράλυση σε σχέση με άτομα με νοητική αναπηρία. Οι νοητικές αναπηρίες και τα 
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προβήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται συχνά με ψυχιατρικά προβλήματα είναι 

αποδέκτες αρνητικότερων στάσεων από τους μαθητές (De Boer, et al., 2012).  

  Σε μία έρευνα για τη στάση των διευθυντών απέναντι στους μαθητές με 

αναπηρία το είδος της αναπηρίας διαφοροποίησε τη στάση τους. Οι διευθυντές 

εμφανίστηκαν πιο θετικοί στη συμπερίληψη όταν αυτή αφορούσε μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση/κώφωση), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

κινητικές αναπηρίες. Αντίθετα ήταν λιγότερο θετικοί απέναντι στη συμπερίληψη 

μαθητών με αυτισμό και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές (Praisner, 2003). 

Ωστόσο όταν υπάρχει συννοσηρότητα η στάση διαφοροποιείται. Μαθητές με 

τύφλωση και κάποια επιπλέον αναπηρία βίωσαν αρνητικότερες στάσεις στο σχολείο 

καθώς και λιγότερες θετικές εμπειρίες και υποστήριξη (DeVerdier & Ek, 2014).  

 Αναφορικά με τη στάση των εργοδοτών η σοβαρότητα της αναπηρίας 

επηρεάζει την πρόθεσή τους για πρόσληψη: αρνητικότερες στάσεις εντοπίστηκαν 

απέναντι σε ψυχικές και νοητικές αναπηρίες σε σχέση με τις σωματικές. Από τις 

σωματικές αναπηρίες ωστόσο η τύφλωση συγκεντρώνει τις αρνητικότερες στάσεις 

στον τομέα της εργασίας (Unger, 2002). Η έρευνα των Gilbride, Stensrud, Ehlers, 

Evans και Peterson (2000) κατέληξε πως ενώ οι εργοδότες δήλωσαν θετικοί στο να 

προσλάβουν άτομα με αναπηρία θα το έπρατταν δυσκολότερα εάν το άτομο είχε 

νοητική αναπηρία ή τύφλωση.   

  Τέλος διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ακόμη και ανάμεσα στα ίδια τα 

άτομα με αναπηρία. Συχνά διαχωρίζουν τον εαυτό τους από άλλα άτομα με 

αναπηρία. Για παράδειγμα όταν ρωτήθηκε τι τον ενοχλεί στη στάση των ανθρώπων 

απέναντί του ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο απάντησε το να του απευθύνεται ο 
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πωλητής σαν να έχει νοητικά προβλήματα, δηλαδή με έναν τρόπο μη κατάλληλο για 

άτομο της ηλικίας του (Deal, 2003).   

  2.3.7 ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

  Πέρα από τους παράγοντες που εξετάστηκαν αναλυτικά υπάρχουν και άλλοι 

που αναφέρεται από τη βιβλιογραφία πως συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

στάσεων και κρίθηκε απαραίτητο να αναφερθούν. Αρχικά υποστηρίζεται πως τα 

παιδιά με καλύτερη ποιότητα ζωής ήταν πιο δεκτικά προς την αναπηρία (Vignes et 

al., 2009). Στο σχολικό περιβάλλον μαθητές με σχολική επιτυχία φάνηκε πως 

εκδηλώνουν αρνητικότερες στάσεις. Ακολούθως το σχολικό άγχος σχετίζεται με 

αρνητική επίδραση (McDougall et al., 2004). Επίσης υποστηρίζεται πως το 

περιβάλλον έχει μεγάλη σπουδαιότητα: ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης είναι πιο 

πιθανό να εκφράσει θετική στάση απέναντι σε ένα παιδί με σωματική αναπηρία στο 

περιβάλλον της τάξης όπου απαιτούνται γνωστικές δεξιότητες.  

Αντίθετα σε περιβάλλον που απαιτεί έλεγχο κινήσεων οι στάσεις γίνονται 

αρνητικότερες (Nowicki & Sandieson, 2002).   

  Η στάση καθηγητών και γονιών επίσης επηρεάζει καθοριστικά τις στάσεις 

που αναπτύσσουν παιδιά και έφηβοι. Η θετική στάση του εκπαιδευτικού η οποία 

μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από τη δημιουργία ανομοιογενών ομάδων αλλά και 

ευκαιριών δομημένης αλληλεπίδρασης, βοηθούν στην ανάπτυξη ευνοϊκότερων 

στάσεων για την αναπηρία. Ένας θετικός εκπαιδευτικός επηρεάζει θετικά τους 

μαθητές του (McDougall et al., 2004). Η έρευνα των Morton και Campell (2008) 

βρήκε πως οι στάσεις απέναντι στον αυτισμό διαφέρουν ανάλογα με το ποιος παρέχει 

τις πληροφορίες για την αναπηρία. Σε παιδιά ηλικίας 11 ετών οι τάσεις ήταν 

θετικότερες όταν οι πληροφορίες προέρχονταν από ειδικούς, όπως δασκάλους 
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ειδικής αγωγής ή γιατρούς, σε σχέση με πληροφορίες που προέρχονταν από τους 

γονείς τους.   

Σε άλλες έρευνες η στάση των γονιών αποδείχτηκε σημαντική. Τα παιδιά 

στην εφηβεία τείνουν να υιοθετούν τις στάσεις των γονιών τους και κυρίως του 

γονιού που έχει το ίδιο φύλο (Rosenbaum, 1988). Επιπλέον παιδιά που είχαν γονείς 

με επαγγέλματα κύρους εξέφρασαν πιο αρνητικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία 

σε αντίθεση με παιδιά που μεγάλωσαν σε λιγότερο ευνοημένο περιβάλλον (Vignes 

et al., 2009). Οι Wai Au και Man (2006) κατέληξαν πως το μορφωτικό επίπεδο 

μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Στην ίδια έρευνα δεν φάνηκε να 

υπάρχει συσχέτιση με τις στάσεις και την περιοχή κατοικίας. Στο εργασιακό 

περιβάλλον οι στάσεις γίνονται θετικότερες μετά την επίδειξη δείγματος εργασίας 

του ατόμου στην πράξη (Unger, 2002). Στην έρευνα των DeLaat, Freriksen και 

Vervloed (2013) εξετάστηκε η θρησκευτική πεποίθηση καθώς και η αυτοεκτίμηση 

των εφήβων δίχως να ανακαλυφθεί συσχετισμός με τις στάσεις τους για την 

αναπηρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΣΚΟΠΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις στάσεις των Ελλήνων 

εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Σύμφωνα με τη μελέτη 

της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν λίγες έρευνες που να επικεντρώνονται στη 

συγκεκριμένη αναπηρία, καθώς οι περισσότερες εξετάζουν τις στάσεις απέναντι 

στην αναπηρία ως ένα ενιαίο σύνολο. Εκτός αυτού είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

οι περισσότερες έρευνες είναι αρκετά παλαιότερες χρονικά συνεπώς υπάρχει 

έλλειψη πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μικρός 

αριθμός ερευνών με εστίαση στην περίοδο της εφηβείας, παρότι αποτελεί το 

διάστημα όπου διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας του ατόμου. 

Επομένως και με βάση όλα τα παραπάνω, έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ανάγκη για 

περαιτέρω μελέτη των στάσεων των εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην 

τύφλωση.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία οδηγούμαστε έπειτα από τη διεξοδική 

μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας είναι τα ακόλουθα:  

1. Ποια είναι η στάση των Ελλήνων εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα 

άτομα με τύφλωση σύμφωνα με τις σκέψεις που κάνουν για αυτούς, τα 

συναισθήματα που βιώνουν απέναντι τους καθώς και τη συμπεριφορά που 

υιοθετούν κατά τη διάρκεια της συναναστροφής;  

2. Είναι δυνατόν να μεταβληθεί η αρχική τους στάση μετά από μία σύντομη 

ενημέρωσή τους για τα άτομα με τύφλωση η οποία θα επικεντρώνεται στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με την εν λόγω αναπηρία αλλά 

ταυτόχρονα θα τονίζει τις ικανότητές τους;  
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3. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους, όπως το φύλο, η 

ηλικία, η ύπαρξη προηγούμενης επαφής με άτομα με αναπηρία και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους;  

  

Σύμφωνα με τη μελέτη της βιβλιογραφίας αναμένουμε να βρούμε στάσεις 

ελαφρώς αρνητικές απέναντι στα άτομα με τύφλωση (Ajuwon et al., 2015). 

Πιστεύεται πως η ενημερωτική παρέμβαση για τα άτομα με τύφλωση θα συμβάλλει 

σε θετικότερες στάσεις κατά τη δεύτερη φορά που αυτές θα μετρηθούν με τη 

χορήγηση του ερωτηματολογίου, καθώς η ενημέρωση φαίνεται να οδηγεί σε 

θετικότερες στάσεις (McDougall et al., 2004).  Αναφορικά με τους παράγοντες 

διαμόρφωσης στάσεων που θα μελετηθούν οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο θετικές 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία γενικότερα (Bossaert et al., 2011· Cannon & 

McGilloway, 2009· Ferguson, 1999· Hunt & Hunt, 2000· Hutzler, 2003· 

Karnilowicz, Sparrow & Shinkfield, 1994· Laws & Kelly, 2005· McDougall et al.,  

2004· McGregor & Forlin, 2005· Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001· Nowicki &  

Sandieson, 2002· Reina et al., 2011· Rosenbaum, Armstrong & King, 1988· 

Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000· Vignes et al., 2009· Voeltz, 1980). Η ηλικία 

αναμένεται να μην αναδειχθεί σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης όπως και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών των εφήβων συμμετεχόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

  Η παρούσα έρευνα είναι μία ποσοτική έρευνα που μελετά τις στάσεις των 

εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Πρόκειται για μία 

έρευνα που σκοπό έχει να επαληθεύσει μία υπόθεση μέσω αριθμητικών στοιχείων. 

Ειδικότερα η έρευνα είναι δειγματοληπτική, καθώς κάνει χρήση ερωτηματολογίου 

με στόχο τη συλλογή δεδομένων. Η δειγματοληψία είναι ευκολίας καθώς η επιλογή 

των ατόμων έγινε με βάση την ευκολία προσέγγισής τους. Στόχος της ποσοτικής 

έρευνας είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων μέσω των ερευνητικών υποθέσεων 

οι οποίες βασίζονται στη μελέτη της βιβλιογραφίας.  

4.2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

  Στην έρευνα συμμετείχαν 52 έφηβοι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 13 

έως 17 ετών, που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη. Δεκατρείς από τους συμμετέχοντες, 

δηλαδή το 25% ήταν αγόρια ενώ 39, δηλαδή 75% ήταν κορίτσια.   

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν έφηβοι και οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 13 

έως 17 ετών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. Το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος αποτελείται από εφήβους ηλικίας 16 ετών (16 συμμετέχοντες 30,8%), ενώ 

στη δεύτερη θέση βρίσκονται όσοι είναι 15 ετών αγγίζοντας το 28.8%. Ακολουθούν 

οι συμμετέχοντες που είναι 14 ετών καταλαμβάνοντας το 26.9%, ενώ τέλος όσοι 

είναι 13 ή 17 ετών αγγίζουν το ποσοστό του 7.7% και του 5.8% αντίστοιχα.   

Πίνακας 1: Ηλικία  

  Συχνότητα  Ποσοστό  

  13 ετών  4  7,7  
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 14 ετών  14  26,9  

15 ετών  15  28,8  

16 ετών  16  30,8  

17 ετών  3  5,8  

Σύνολο  52  100,0  

  

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με άτομα με 

αναπηρία. Το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου, 36 συμμετέχοντες, δηλαδή το 69.2%, 

δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με άτομα με αναπηρία ενώ αντίθετα 16 έφηβοι, δηλαδή 

το 30,8% έχει έρθει σε επαφή κάποια στιγμή της ζωής του. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι μορφές αναπηρίας με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή οι έφηβοι 

του δείγματος.  

Αρχικά, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 69.2%, δήλωσε πως δεν έχει 

έρθει σε επαφή με καμία αναπηρία στη ζωή του. Η νοητική αναπηρία και το 

σύνδρομο Down ως ξεχωριστή απάντηση ήταν οι αναπηρίες που δήλωσαν πως έχουν 

έρθει σε επαφή οι περισσότεροι συμμετέχοντες (9,6%). Ακολουθεί με ποσοστό 7,7% 

ο αυτισμός ενώ μόλις 1 άτομο (το 1,9% του δείγματος) δήλωσε πως έχει έρθει σε 

επαφή με άτομο κωφάλαλο ή τυφλό.   

Πίνακας 2: Αν ναι ποια ήταν η αναπηρία;  

  Συχνότητα  Ποσοστό  

  Καμία  36  69,2  

 Νοητική αναπηρία  5  9,6  

Σύνδρομο Down  5  9,6  

Αυτισμός  4  7,7  

Κωφάλαλος  1  1,9  
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Τυφλός  1  1,9  

Σύνολο  52  100,0  

  

Ακολουθούν οι απαντήσεις στην ερώτηση «Με πόσα άτομα ήταν η επαφή;». 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό, 36 άτομα, δηλαδή 

το 69,2%, απάντησε «καμία». Ακολουθεί το ποσοστό 23,1% 12 άτομα, που 

απάντησαν ότι είχαν επαφή με ένα άτομο με αναπηρία. Στη συνέχεια 2 άτομα, μόλις 

το 3,8% απάντησε επαφή με 2 άτομα ή 3 άτομα και άνω.  

 Αναφορικά με τη συχνότητα με την οποία οι έφηβοι δήλωσαν πως έχουν 

έρθει σε επαφή με άτομα με αναπηρία παρατηρούμε πως το 69.2% (36 

συμμετέχοντες) δηλώνει εκ νέου πως ποτέ δεν έχει έρθει σε επαφή με άτομα με 

αναπηρία, το 11.5% (6 συμμετέχοντες) έχει έρθει σε επαφή 1 με 2 φορές το μήνα, 

ενώ το 9.6% (5 συμμετέχοντες) 1 με 2 φορές κάθε χρόνο. Επιπλέον, 1 με 2 φορές 

εβδομαδιαίως έρχεται σε επαφή το 7.7% (4 συμμετέχοντες) του δείγματος, ενώ 

καθημερινά συναντά άτομα με αναπηρία ένα μόλις συμμετέχοντας, δηλαδή το 1.9% 

των εφήβων.  

  Τέλος οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το μορφωτικό επίπεδο των γονιών 

τους. Πιο αναλυτικά το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 44.2% των μητέρων είναι 

απόφοιτες Λυκείου, ακολουθεί το 26.9% στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσες είναι 

απόφοιτες Γυμνασίου, ενώ το 25% των μητέρων συνέχισε τις σπουδές του σε 

επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος το χαμηλότερο ποσοστό 3.8% 

αποτελείται από απόφοιτες Δημοτικού.   

Κλείνοντας με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων παρουσιάζεται 

το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Παρατηρούμε πως οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης αγγίζουν το 42.3%, όσοι αποφοίτησαν από το Λύκειο καταλαμβάνουν 

το 30.8%, ενώ οι απόφοιτοι Γυμνασίου αντιπροσωπεύουν το 21.2% του δείγματος. 

Τέλος, μόλις το 5.8% σταμάτησαν την εκπαίδευση τους σε επίπεδο Δημοτικού.    

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί πως η συμμετοχή όλων των εφήβων 

ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Τα ερωτηματολόγια μετά τη συμπλήρωσή τους 

τοποθετούνταν σε έναν φάκελο με τυχαία σειρά. Ο προπονητής της ομάδας είχε 

ενημερώσει για τη διεξαγωγή της έρευνας και όσοι επιθυμούσαν έλαβαν μέρος.  

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

  Η έρευνα διεξήχθη στα γραφεία του αθλητικού συλλόγου «Πανελλήνιος 

volleyball» του δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονικής. Πρόκειται για έρευνα με 

δειγματοληψία ευκολίας καθώς το δείγμα επιλέχθηκε με βάση την ευκολία 

πρόσβασης της ερευνήτριας σε αυτό. Προηγήθηκε επικοινωνία με τον προπονητή 

και την πρόεδρο της ομάδας στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ο σκοπός και η 

προβλεπόμενη διαδικασία για τη διεξαγωγή της έρευνας. Αφού συμφώνησαν ο 

προπονητής πληροφόρησε τους έφηβους αθλητές της ομάδας και όσοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον συμμετοχής συγκεντρώθηκαν σε προβλεπόμενη ημέρα και ώρα στα 

γραφεία που διατηρεί ο σύλλογος ώστε να συμμετάσχουν.   

  Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία στάδια: στο πρώτο στάδιο, στις 16 Μαρτίου 

2019, δόθηκε το ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες προς συμπλήρωση. 

Τονίστηκε από την ερευνήτρια πως θα ήταν καλό να διαβαστούν όλες οι ερωτήσεις 

και να δοθεί προσοχή ώστε να απαντηθούν όλες. Η υποθετική κατάσταση που 

παρουσιάζεται στο ερωτηματολόγιο αναλύθηκε προφορικά από την ερευνήτρια προς 

αποφυγή παρερμηνειών. Μετά το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι 
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συμμετέχοντες καλούνταν να το τοποθετήσουν ανάποδα σε ένα φάκελο στο κεντρικό 

γραφείο του χώρου. Η όλη διαδικασία δεν ξεπέρασε χρονικά τα 50 λεπτά.  

  Την επόμενη ημέρα οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν εκ νέου στα γραφεία 

του συλλόγου και πραγματοποιήθηκε η αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση για τα 

άτομα με τύφλωση. Η ενημέρωση περιλάμβανε πληροφορίες για τη ζωή ενός ατόμου 

με τύφλωση, τις ικανότητές του αλλά και τις δυσκολίες που βιώνει το άτομο. Καθώς 

επρόκειτο για 52 συμμετέχοντες, ένα αριθμό ατόμων που γέμιζε το γραφείο όπου 

υπήρχε η οθόνη, κρίθηκε βέλτιστο να γίνει η παρουσίαση δύο φορές με μικρότερες 

ομάδες ατόμων. Η παρουσίαση δεν ξεπέρασε χρονικά τα 15 λεπτά. Μετά το πέρας 

της οι συμμετέχοντες υπέβαλαν ερωτήσεις για τα όσα παρακολούθησαν, σχολίασαν 

τα όσα άκουσαν και ορισμένοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες τους με άτομα με 

αναπηρία.  

  Τέλος 14 ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε το τρίτο και τελευταίο στάδιο 

της ερευνητικής διαδικασίας. Στον ίδιο χώρο συγκεντρώθηκαν όλοι οι 

συμμετέχοντες και επανασυμπλήρωσαν το αρχικό ερωτηματολόγιο ώστε να 

διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι αρχικές στάσεις τους διαφοροποιήθηκαν έπειτα 

από την ενημέρωσή τους για τα άτομα με τύφλωση.  

 Όσον αφορά το εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο  

Multidimensional Attitudes Scale (MAS) των Findler, Vilchinsky και Werner (2007) 

καθώς και μία αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση. Το 

ερωτηματολόγιο βασίζεται στην πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία υποστηρίζει πως 

οι στάσεις αποτελούνται από τρεις διαστάσεις: τη συναισθηματική, τη γνωστική και 

τη συμπεριφορική. Το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε έπειτα από διεξοδική μελέτη της 

βιβλιογραφίας γιατί μελετά στάσεις αποκλειστικά απέναντι σε άτομα με τύφλωση. 
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Η έρευνα επικεντρώνεται μόνο στην τύφλωση κι έτσι έπρεπε να υποστηριχθεί από 

το ανάλογο εργαλείο. Επιπλέον το ερωτηματολόγιο έχε χρησιμοποιηθεί σε 

προηγούμενες έρευνες. Στην έρευνα των Findler, Vilchinsky και Werner (2007) τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι γυναίκες έχουν πιο θετική στάση απέναντι στο άτομο 

με τύφλωση στον τομέα της συμπεριφοράς κυρίως σε σχέση  με τους άντρες 

συμμετέχοντες. Στην έρευνα των (De Laat, Freriksen & Vervloed, 2013) 

χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα δύο εργαλεία για να ανιχνεύσει τις στάσεις των 

μαθητών στη Δανία απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Στην παρούσα έρευνα 

εξετάστηκαν οι στάσεις τόσο απέναντι στα άτομα με τύφλωση όσο και στα άτομα 

με κώφωση, παράλυση και νοητική αναπηρία. Η έρευνα κατέληξε πως τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι σε ένα άτομο με τύφλωση, 

κώφωση ή παράλυση σε σχέση με ένα άτομο με νοητική αναπηρία. Επιπλέον 

μαθητές μεγαλύτεροι σε ηλικία και όσοι είχαν προηγούμενη επαφή με άτομο με 

αναπηρία έδειξαν θετικότερες στάσεις. Επίσης το φύλο δεν αναδείχτηκε σε 

σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση στάσεων στη συγκεκριμένη έρευνα. Τέλος 

ο δείκτης Cronbach’s Alpha, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι 

ικανοποιητικός. 

  Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του μέσω του δείκτη 

Cronbach’s Alpha. Η αξιοπιστία προέκυψε ικανοποιητική και για τις τρεις 

υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.  

Πίνακας 3: Αξιοπιστία Cronbach's Alpha  

Αξιοπιστία   

   
Cronbach's 

Alpha  N of Items  

Συναισθήματα  0,857  16  
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Σκέψεις  0,929  10  

Συμπεριφορά  0,910  8  

  

Το ερωτηματολόγιο Multidimensional Attitudes Scale (MAS) ζητά από τους 

συμμετέχοντες να φανταστούν μία υποθετική κατάσταση: οι ίδιοι (το 

ερωτηματολόγιο δίνει στον συμμετέχοντα τα ονόματα Γιώργος ή Ελένη ώστε να 

ταυτιστεί σύμφωνα με το φύλο του) βρίσκονται με την παρέα τους σε ένα καφέ-

εστιατόριο όταν ξαφνικά έρχεται και προστίθεται στην παρέα ένα άτομο με 

τύφλωση. Ο συμμετέχοντας Γιώργος/Ελένη γνωρίζεται με το άτομο με τύφλωση. 

Έπειτα όλοι οι παρευρισκόμενοι αποχωρούν κι έτσι ο Γιώργος/Ελένη μένει μόνος 

στο τραπέζι με το άτομο με τύφλωση. Καθώς περιμένει κάποιον να έρθει για να 

φύγουν μαζί πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι για δεκαπέντε λεπτά.  

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει ποιες αλλαγές στα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά προκαλεί αυτή η αναπάντεχη 

παραμονή του ατόμου με ένα άγνωστο άτομο με τύφλωση. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να βαθμολογήσουν σε μία κλίμακα Likert την επίδραση που έχει η 

συγκεκριμένη κατάσταση στα συναισθήματα, στις σκέψεις και τη συμπεριφορά 

τους. Στην πρώτη υποκλίμακα συναντάμε ερωτήσεις για το πώς ένιωσε ο 

συμμετέχοντας όταν βρέθηκε μόνος με το άτομο με τύφλωση. Οι απαντήσεις 

βαθμολογούνται, όπως προαναφέρθηκε, σε μία κλίμακα Likert από 1=Καθόλου έως 

5=Πάρα πολύ. Κάθε μία από τις υποκλίμακες (1η υποκλίμακα συναισθήματα, 2η 

υποκλίμακα σκέψεις, 3η υποκλίμακα συμπεριφορά) βαθμολογείται σύμφωνα με το 

άθροισμα των τιμών των απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τόσο 

θετικά όσο και αρνητικά συναισθήματα. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι: ένταση, 

άγχος, νευρικότητα, ηρεμία, συμπόνια, γαλήνη. Στην υποκλίμακα των σκέψεων που 

ακολουθεί υπάρχουν σκέψεις που ενδέχεται να δημιουργήθηκαν για το άτομο με 
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τύφλωση («Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον αγόρι/κορίτσι», 

«Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/ή») αλλά και σκέψεις του συμμετέχοντα για το πώς να 

χειριστεί την κατάσταση («Θα της/του αρέσει να με γνωρίσει», «Πάντα μπορώ να 

μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους δυο μας», «Θα το 

εκτιμήσει εάν ξεκινήσω μια συζήτηση»). Τέλος στην υποκλίμακα της συμπεριφοράς 

το ερωτηματολόγιο προσπαθεί να καλύψει μία πληθώρα πιθανών συμπεριφορών, 

τόσο θετικών όσο και αρνητικών, που ενδέχεται να υιοθετήσει ο συμμετέχοντας. 

Εδώ συναντάμε επιλογές όπως «Σηκώνεται και φεύγει», «Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο 

τραπέζι», «Ξεκινάει μια συζήτηση».  

Υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που βαθμολογούνται αντίστροφα (1=5, 2=4, 

3=3, 4=2, 5=1). Πρόκειται για τα συναισθήματα 6. Χαλάρωση 7. Γαλήνη 8. Ηρεμία 

14. Συμπόνια 16. Ετοιμότητα καθώς και από την υποκλίματα της συμπεριφοράς τα 

7. Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει την πρώτη κίνηση και 8. Ξεκινάει μία 

συζήτηση. Στην υποκλίμακα των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς όσο πιο 

μικρό είναι το άθροισμα των τιμών τόσο θετικότερη είναι η στάση των 

συμμετεχόντων απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Στην υποκλίμακα της σκέψης όσο 

πιο μεγάλο είναι το άθροισμα των τιμών τόσο θετικότερη κρίνεται η στάση τους.  

 

  Η αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση έγινε σε 

Power Point και δεν ξεπερνούσε σε διάρκεια τα 15 λεπτά. Περιελάβανε χρήσιμες 

πληροφορίες για τα άτομα με τύφλωση και εστίαζε στις ικανότητές τους καθώς και 

στις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους.  Η παρουσίαση, καθώς 

απευθυνόταν σε εφήβους, ήταν απλή και περιεκτική ενώ συνοδευόταν από πολλές 

εικόνες. Στόχος ήταν να δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες για την τύφλωση, τις 

οποίες ενδεχομένως οι έφηβοι συμμετέχοντες να μη γνώριζαν, αλλά και να εστιάσει 

ισομερώς στις ικανότητες αλλά και τις δυσκολίες των ατόμων με τύφλωση. Οι 
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πληροφορίες της παρουσίασης προήλθαν από την ηλεκτρονική σελίδα του AFB 

American Foundation for the Blind (https://www.afb.org/research-and-

initiatives/education).  

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

     Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων τα οποία προέκυψαν από το 

ερωτηματολόγιο  Multidimensional Attitudes Scale (MAS) έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS.   

Αρχικά όλα τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου (φύλο, ηλικία, 

προηγούμενη επαφή με άτομα με αναπηρία, είδος αναπηρίας, με πόσα άτομα ήταν η 

επαφή, πόσο συχνή ήταν η επαφή και τέλος το μορφωτικό επίπεδο των γονιών) 

διερευνήθηκαν ως προς τη συχνότητα και το ποσοστό. Έπειτα εξετάστηκαν με 

περιγραφικές μεθόδους στατιστικής ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των τριών 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου σε δύο φάσεις: πριν την αυτοσχέδια 

ενημερωτική παρουσίαση και μετά.   

Στο κομμάτι της επαγωγικής στατιστικής έγινε χρήση του paired sample test 

προκειμένου να ερευνηθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στη 

στάση των εφήβων συμμετεχόντων απέναντι στα άτομα με τύφλωση πριν την 

ενημερωτική παρουσίαση και μετά. Το συγκεκριμένο τεστ επιλέχθηκε γιατί υπήρχαν 

δύο διαδοχικές μετρήσεις (μία πριν την ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με 

τύφλωση και μία μετά) στο ίδιο δείγμα των 52 ατόμων.   

Στη συνέχεια διερευνήθηκε εάν κάποια από τα δημογραφικά στοιχεία 

επηρέασαν την αρχική στάση των εφήβων συμμετεχόντων απέναντι στα άτομα με 

τύφλωση. Χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι T-test, ANOVA και Pearson. Αρχικά, έγινε 

συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και τις τρεις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου με τη 

https://www.afb.org/research-and-initiatives/education
https://www.afb.org/research-and-initiatives/education
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χρήση του στατιστικού ελέγχου T-test  ώστε να διερευνηθεί αν το φύλο είναι 

διαμορφωτικός παράγοντας στάσεων ενώ ακολούθησε έλεγχος της ηλικίας μέσω του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson. Στατιστικοί έλεγχοι T-test πραγματοποιήθηκαν και 

για το αν υπήρχε προηγούμενη επαφή με άτομα με αναπηρία καθώς και για το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών. Τέλος έγινε έλεγχος ANOVA για το αν η συχνότητα 

της επαφής με άτομα με αναπηρία επηρεάζει τη στάση των εφήβων τυπικής 

ανάπτυξης. Καθώς ορισμένες μεταβλητές στις ερωτήσεις για τη συχνότητα της 

επαφής και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αποτελούνταν από αρκετά μικρό 

αριθμό ατόμων αποφασίστηκε να ομαδοποιηθούν ώστε να πραγματοποιηθεί η 

εξαγωγή συμπερασμάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

5.1  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συναισθήματα, οι σκέψεις 

και οι συμπεριφορές των εφήβων στην υποθετική κατάσταση που παρουσιάζει το 

ερωτηματολόγιο του MAS απέναντι σε ένα άτομο με τύφλωση πριν την αυτοσχέδια 

ενημερωτική παρουσίαση. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-

Καθόλου, 2-Σχεδόν καθόλου, 3-Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ, 4-Πολύ, 5-Πάρα 

πολύ). Οι έφηβοι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν το βαθμό στον οποίο 

αισθάνονται το εκάστοτε συναίσθημα, τις σκέψεις που κάνουν όταν βρίσκονται 

ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα άτομο με τύφλωση και τον τρόπο που θα 

συμπεριφέρονταν σε μία τέτοια κατάσταση.  

  Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αισθήματα των εφήβων στην 

υποθετική κατάσταση που περιγράφει το ερωτηματολόγιο στο αρχικό στάδιο της 

έρευνας πριν την αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση. 

Είναι φανερό πως ανάμεσα στις απαντήσεις «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ» και 

«Πολύ», με τάση προς το δεύτερο τοποθετούνται οι έφηβοι ως προς τα 

συναισθήματα «Ντροπαλότητα» (3.51) και «Ετοιμότητα (3.51), ενώ στην ίδια 

κλίμακα, αλλά με τάση προς την ουδετερότητα, εμφανίζονται ως προς την ηρεμία 

(3.46), τη γαλήνη (3.46), τη χαλάρωση (3.44), τη νευρικότητα (3.42) και το άγχος 

(3.38). Ουδέτεροι είναι οι ερωτηθέντες ως προς το ότι σε περίπτωση που έρχονταν 

σε επαφή με κάποιο άτομο με τύφλωση θα ένιωθαν ένταση (3.13), ντροπή (2.94), 

σύγχυση (2.92) και ανικανότητα (2.82). Μεταξύ των απαντήσεων «Σχεδόν 

καθόλου» και «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ», με τάση προς το πρώτο, 

τοποθετείται το αίσθημα του φόβου (2.32), ενώ σχεδόν ποτέ οι ερωτηθέντες δεν 
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νιώθουν συμπόνια προς το τυφλό άτομο (2.13) ή ενοχή (1.96). Τέλος, ανάμεσα στις 

απαντήσεις «Καθόλου» και «Σχεδόν καθόλου», με τάση προς το δεύτερο, βρίσκεται 

το αίσθημα της κατάθλιψης (1.73), ενώ στην ίδια κλίμακα, με τάση προς την 

απάντηση «Καθόλου» βρίσκεται το αίσθημα αηδίας (1.48).   

  

 

  

  Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι σκέψεις των εφήβων όταν έρχονται σε 

επαφή με ένα άτομο με τύφλωση. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος εντοπίζεται στην 

ερώτηση «Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους» (3.92), ενώ ανάμεσα 

στις απαντήσεις «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ» και «Πολύ», με τάση προς την 

  

Ένταση 

Άγχος 

Ανικανότητα 

Νευρικότητα 

Ντροπή 

Χαλάρωση 

Γαλήνη 

Ηρεμία 

Κατάθλιψη, κατήφεια 

Φόβο 

Σύγχυση 

Ενοχή 

Ντροπαλότητα 

Συμπόνια 

Αηδία 

Ετοιμότητα 

3 , 13 

3 , 38 

2 , 83 

3 , 42 

2 , 94 

44 3 , 

3 , 46 

3 46 , 

, 1 73 

2 , 33 

2 , 92 

96 1 , 

3 52 , 

13 , 2 

, 1 48 

3 52 , 

1,010 

1,069 

1,098 

1,054 

1,259 

0,826 

0,896 

0,851 

0,770 

1,098 

1,007 

0,885 

0,852 

0,687 

0,671 

0,874 

Γράφημα 1:  Συναισθήματα εφήβων πριν την ενημερωτική  
παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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ουδετερότητα, τοποθετούνται ως προς το ότι το τυφλό άτομο θα το εκτιμήσει εάν 

ξεκινήσουν μια συζήτηση (3.28). Τέλος, ουδέτεροι είναι οι έφηβοι ως προς το ότι 

κάνουν σκέψεις που αφορούν το ότι το τυφλό άτομο φαίνεται να είναι «εντάξει 

άτομο» (3.23), πως θα μπορούσαν να τα πάνε καλά μαζί (3.15), φαίνεται φιλικό 

(3.11), θα του άρεσε να γνωρίσει τον έφηβο (3.07), φαίνεται να είναι ενδιαφέρον 

άτομο (3.03), ο έφηβος θα ήθελε να το γνωρίσει καλύτερα (3.01), πως μπορεί να 

κάνει το τυφλό άτομο να αισθανθεί πιο άνετα (2.92) και πάντα μπορεί να μιλάει για 

πράγματα που ενδιαφέρον και τους δύο  

(2.90).   

 

  

  

Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον  
αγόρι/κορίτσι 

Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο 

Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά 

Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/ή 

Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους  ανθρώπους 

Θα της/του αρέσει να με γνωρίσει 

Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για  
πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους δυο μας 

Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο άνετα 

Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα; 

Θα το εκτιμήσει εάν ξεκινήσω μια συζήτηση 

3 , 04 

23 3 , 

3 , 15 

, 3 12 

, 92 3 

3 , 08 

, 90 2 

2 , 92 

3 , 02 

, 29 3 

0,766 

0,783 

0,958 

0,855 

0,882 

1,026 

0,913 

1,026 

1,000 

0,997 

Γράφημα 2:  Σκέψεις εφήβων πριν την ενημερωτική  
παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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  Η τελευταία υποκλίμακα του ερωτηματολογίου αυτή της συμπεριφοράς 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 3. Μεταξύ των απαντήσεων «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα 

πολύ» και «Πολύ», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται οι συμμετέχοντες ως 

προς το ότι θα διάβαζαν την εφημερίδα ή θα μιλούσαν στο κινητό (3.69) αν 

βρίσκονταν ξαφνικά αντιμέτωποι με το άτομο με τύφλωση, ενώ την ίδια κλίμακα, 

με τάση προς την ουδετερότητα, κατατάσσουν τις δηλώσεις «Συνεχίζει αυτό που 

κάνει» (3.38) και «Ξεκινάει μια συζήτηση» (3.28). Ουδέτεροι είναι ως προς το ότι 

θα ξεκινούσαν μια συζήτηση εάν το τυφλό άτομο δεν έκανε την πρώτη κίνηση 

(3.09), αλλά μεταξύ των απαντήσεων «Σχεδόν καθόλου» και «Ούτε καθόλου, ούτε 

πάρα πολύ» βρίσκονται αναφορικά με το να βρουν μια δικαιολογία για να φύγουν 

(2.57). Στην ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς την απάντηση «Σχεδόν καθόλου» 

τοποθετούν το να απομακρυνθούν (2.42) ή να σηκωθούν και να φύγουν (2.30) και 

τέλος σχεδόν ποτέ δεν θα πήγαιναν να κάτσουν σε άλλο τραπέζι. (2.09).  

    

Απομακρύνεται 

Σηκώνεται και φεύγει 

Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο κινητό 

Συνεχίζει αυτό που κάνει 

Βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει 

Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο τραπέζι 

Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει  
την πρώτη κίνηση 

Ξεκινάει μια συζήτηση 

2 , 42 

2 , 31 

3 , 69 

38 , 3 

2 , 58 

2 , 10 

, 10 3 

3 29 , 

0,801 

1,130 

1,076 

1,105 

1,194 

1,125 

1,089 

1,160 

Γράφημα 3:  Συμπεριφορές εφήβων πριν την  
ενημερωτική παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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5.2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Στη συνέχεια αναλύονται εκ νέου τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι 

συμπεριφορές των εφήβων απέναντι σε ένα άτομο με τύφλωση μετά την αυτοσχέδια 

ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση. Οι απαντήσεις, όπως και 

προηγουμένως, δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Καθόλου, 2-Σχεδόν καθόλου, 3-

Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ) και παρατηρούμε πως 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις σε σχέση με την πρώτη 

φορά.  

  Στο Γράφημα 4 παρατίθενται τα συναισθήματα που θα είχαν οι έφηβοι μετά 

την ενημερωτική παρουσίαση εάν βρίσκονταν ξαφνικά μόνοι με ένα άτομο με 

τύφλωση. Ανάμεσα στις απαντήσεις «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ» και «Πολύ», 

με τάση προς το δεύτερο, τοποθετείται η ετοιμότητα (3.67), ενώ στην κλίμακα 

μεταξύ των απαντήσεων «Σχεδόν καθόλου» και «Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ», 

με τάση προς το δεύτερο, τοποθετείται η χαλάρωση (2.73), η γαλήνη (2.65), η 

ντροπαλότητα (2.57) και η συμπόνια (2.57). Στην ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς 

την απάντηση «Σχεδόν καθόλου», βρίσκονται οι συμμετέχοντες ως προς τη 

νευρικότητα (2.40) και την ηρεμία (2.32), ενώ σχεδόν ποτέ οι έφηβοι συμμετέχοντες 

δεν θα ένιωθαν σύγχυση (2.19), άγχος (2.03), ένταση (1.92) και ανικανότητα (1.75). 

Ανάμεσα στις απαντήσεις «Καθόλου» και «Σχεδόν καθόλου», με τάση προς τη 

δεύτερη, τοποθετείται το αίσθημα της ντροπής (1.53), ενώ στην ίδια κλίμακα, αλλά 

με τάση προς το «Καθόλου», κατατάσσονται ο φόβος (1.48) και η κατάθλιψη (1.38). 

Τέλος, οι συμμετέχοντες δεν θα ένιωθαν καθόλου ενοχή (1.25) ή αηδία (1.0). Αξίζει 

να σημειωθεί πως παρατηρείται σημαντική μεταβολή των μέσων όρων σε σχέση με 

αυτούς πριν την ενημερωτική παρουσίαση η οποία φανερεώνει και σημαντικά 

θετικότερες στάσεις.  
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  Στο Γράφημα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σκέψεις των εφήβων 

συμμετεχόντων μετά την ενημερωτική παρουσίαση για την τύφλωση. Ανάμεσα στις 

απαντήσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ», με τάση προς το «Πολύ», τοποθετούνται οι 

συμμετέχοντες ως προς ότι τους αρέσει να γνωρίζουν καινούργιος ανθρώπους (4.44). 

Πολλοί συμμετέχοντες σκέφτονται πως το τυφλό άτομο θα το εκτιμήσει εάν 

ξεκινήσουν μια συζήτηση (4.15), ότι θα μπορούσαν να τα πάνε καλά (4.05), πως θα 
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Ντροπή 
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Ετοιμότητα 
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2 58 , 

58 , 2 
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3 67 , 

0,737 

0,885 

0,653 

0,823 

0,917 

0,717 

0,738 

0,760 

0,530 

0,641 

0,930 

0,437 

0,893 

1,363 

0,000 

1,024 

Γράφημα 4:  Συναισθήματα εφήβων μετά την ενημερωτική  
παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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τους άρεσε να γνωρίσουν το άτομο αυτό (4.01), αναρωτιούνται γιατί να μην 

γνωρίσουν το άτομο αυτό καλύτερα (4.0), πως το τυφλό άτομο φαίνεται να είναι 

εντάξει (3.96) και φαίνεται φιλικό (3.94) και τέλος πως μπορούν να κάνουν το άτομο 

αυτό να αισθανθεί πιο άνετα (3.76). Τέλος, ανάμεσα στις απαντήσεις «Ούτε 

καθόλου, ούτε πάρα πολύ» και «Πολύ», με τάση στην απάντηση «Πολύ» , 

βρίσκονται οι δηλώσεις «Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον 

αγόρι/κορίτσι» (3.71) και «Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα τα 

οποία ενδιαφέρουν και τους δυο μας» (3.69).  

  

 

  

  

Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον  
αγόρι/κορίτσι 

Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο 

Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά 

Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/ή 

Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους  ανθρώπους 

Θα της/του αρέσει να με γνωρίσει 

Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα  
τα οποία ενδιαφέρουν και τους δυο μας 

Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο άνετα 

Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα; 

Θα το εκτιμήσει εάν ξεκινήσω μια συζήτηση 
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0,637 

0,625 
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0,638 

Γράφημα 5:  Σκέψεις εφήβων μετά την ενημερωτική  
παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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 Στο Γράφημα 6 αναλύονται οι συμπεριφορές των εφήβων προς ένα άτομο 

με τύφλωση μετά την παρέμβαση. Ανάμεσα στις απαντήσεις «Σχεδόν καθόλου» και 

«Ούτε καθόλου, ούτε πάρα πολύ», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται οι 

συμμετέχοντες ως προς το ότι θα ξεκινούσαν μια συζήτηση (2.65) και πως θα 

διάβαζαν την εφημερίδα ή θα μιλούσαν στο κινητό τους (2.55). Στην ίδια κλίμακα, 

αλλά με τάση προς την απάντηση «Σχεδόν ποτέ», βρίσκονται οι ερωτηθέντες ως 

προς το ότι θα ξεκινούσαν συζήτηση εάν το άτομο με τύφλωση δεν έκανε την πρώτη 

κίνηση (2.44) και σχεδόν ποτέ οι έφηβοι συμμετέχοντεςδεν θα συνέχιζαν αυτό που 

κάνουν (2.13). Επιπλέον, μεταξύ των απαντήσεων «Καθόλου» και «Σχεδόν 

καθόλου», με τάση προς το πρώτο, βρίσκονται οι ερωτηθέντες ως προς το ότι θα 

απομακρύνονταν (1.44) ή θα έβρισκαν μια δικαιολογία ώστε να φύγουν (1.30), ενώ 

ποτέ δεν θα σηκώνονταν να φύγουν (1.25) ή δεν θα επέλεγαν να καθίσουν σε άλλο 

τραπέζι (1.09).   
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5.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

  Προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη 

στάση των Ελλήνων εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα με τύφλωση 

σύμφωνα με τις σκέψεις που κάνουν για αυτούς, τα συναισθήματα που βιώνουν 

απέναντι τους καθώς και τη συμπεριφορά που υιοθετούν κατά τη διάρκεια της 

συναναστροφής έγινε χρήση του Paired Samples Test.  

Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των 6 Score. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4 

οι έφηβοι σε μέτρια επίπεδα κάνουν θετικές σκέψεις (3.1), έχουν αρνητικές 

συμπεριφορές (2.8) και νιώθουν αρνητικά συναισθήματα (2.8) προς το άτομο με 

τύφλωση πριν την αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση.  
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Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο κινητό 
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Γράφημα 6:  Συμπεριφορές εφήβων μετά την  
ενημερωτική παρουσίαση 

Mean Std Deviation 
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Πίνακας 4: Paired Samples Statistics  

   
Mean  N  Std. Deviation  

Pair 1  Score Συναισθημάτων (Πριν)  2,8546  52  ,53317  

 Score Συναισθημάτων (Μετά)  2,0938  52  ,42543  

Pair 2  Score Σκέψεων (Πριν)  3,1673  52  ,72348  

 Score Σκέψεων (Μετά)  3,9750  52  ,55267  

Pair 3  Score Συμπεριφοράς (Πριν)  2,8582  52  ,85500  

 Score Συμπεριφοράς (Μετά)  1,8606  52  ,43348  

  

Στη συνέχεια εξετάζεται αν η αρχική τους στάση μεταβάλλεται έπειτα από 

την παρουσίαση της αυτοσχέδιας ενημέρωσης για τις ικανότητες αλλά και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με τύφλωση. Πράγματι μετά την 

ενημερωτική παρουσίαση φαίνεται να κάνουν πολλές θετικές σκέψεις (3.9) και δεν 

εμφανίζονται σχεδόν καθόλου αρνητικά συναισθήματα (2.0) ή αρνητικές 

συμπεριφορές (1.8). Από τον Πίνακα 5 όπου και παρουσιάζονται οι τιμές p-value 

του paired sample t-test, βλέπουμε πως οι παραπάνω διαφορές είναι και στατιστικά 

σημαντικές (όλα τα P-values=0.000<0.05). Είναι φανερό πως η αρχική στάση των 

εφήβων έχει αλλάξει και παρουσιάζεται σημαντικά θετικότερη.  
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Πίνακας 5: Paired Samples Test  

  t  df  Sig. (2-tailed)  

Pair 1  Score Συναισθημάτων (Πριν) -  

Score Συναισθημάτων (Μετά)  

8,166  51  ,000  

Pair 2  Score Σκέψεων (Πριν) - Score  

Σκέψεων (Μετά)  

-6,473  51  ,000  

Pair 3  Score Συμπεριφοράς (Πριν) -  

Score Συμπεριφοράς (Μετά)  

7,510  51  ,000  

  

 Αναλυτικότερα στα Γραφήματα 7-8 παρατηρούμε πως μετά την αυτοσχέδια 

ανημερωτική παρουσίαση οι έφηβοι συμμετέχοντες έχουν λιγότερο αρνητικά 

συναισθήματα και αρνητικές συμπεριφορές ενώ εμφανίζουν σε υψηλότερο επίπεδο 

θετικές σκέψεις προς το άτομο με τύφλωση.  
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Γραφήματα 7-8: Διαφοροποιήσεις πριν και μετά την παρέμβαση  

  

  

Τέλος έγιναν στατιστικοί έλεγχοι για να διερευνηθεί αν παράγοντες όπως το 

φύλο,  η ηλικία, η ύπαρξη προηγούμενης επαφής με άτομα με αναπηρία, η συχνότητα 

της επαφής και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών επηρέασαν την αρχική στάση των 

εφήβων απέναντι στο άτομο με τύφλωση. Έγινε χρήση επαγωγικών μεθόδων όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Όλες οι τιμές (p-value) που προέκυψαν από τους 

στατιστικούς ελέγχους (ANOVA για τις μεταβλητές ηλικία και συχνότητα επαφής 

και t-test για τις υπόλοιπες) δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P>0,05) εκτός από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας με p-value 0,046.      

 Όπως βλέπουμε και στο γράφημα 9 όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό 

επίπεδο των μητέρων των εφήβων συμμετεχόντων του δείγματος (απόφοιτες 

Λυκείου ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) τόσο πιο θετική συμπεριφορά δείχνουν 

απέναντι στο άτομο με τύφλωση με p value 0,046. Πρόκειται για ένα μη 

αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς δεν αποτελούσε ερευνητική υπόθεση, παρόλα αυτά 

συμφωνεί με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών.  
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Γράφημα 9: Διαφοροποίηση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας  

  

  Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως οριακά δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση σχετικά με το φύλο με p value 0,078 στο σκορ των σκέψεων. Οι 

γυναίκες έφηβοι του δείγματος φαίνεται να κάνουν θετικότερες σκέψεις για το άτομο 

με τύφλωση σε σχέση με τους άντρες συμμετέχοντες, εύρημα που είναι σύμφωνο με 

πληθώρα προγενέστερων ερευνών πάνω στο θέμα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

  Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τις στάσεις των εφήβων 

τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα άτομα με τύφλωση και εάν αυτές μπορούν να 

μεταβληθούν μετά από μία ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση. Για 

τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Multidimensional Attitudes 

Scale (MAS) το οποίο διερευνά τις στάσεις σε τρεις διαφορετικές υποκλίμακες: τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε 

δύο φορές: μία αρχικά ώστε να εντοπιστούν οι αρχικές στάσεις των εφήβων και μία 

μετά την ενημερωτική παρουσίαση για τα άτομα με τύφλωση ώστε να εξεταστεί αν 

οι στάσεις μεταβλήθηκαν.   

 Όπως έγινε φανερό από τα αποτελέσματα της εργασίας παρατηρήθηκε 

σημαντική μεταβολή των στάσεων πριν και μετά την ενημερωτική παρουσίαση. Στο 

πρώτο στάδιο της έρευνας ανιχνεύτηκαν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στο 

άτομο με τύφλωση, μέτριες σκέψεις και υιοθέτηση αρνητικών συμπεριφορών. Τα 

ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες οι οποίες 

καταδεικνύουν αρνητικές στάσεις παιδιών και εφήβων απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία (Nowicki & Sandieson, 2002· Vignes et al., 2009· Swain & Morgan, 

2001). Ενδεχομένως η άγνοια για την αναπηρία και η ανασφάλεια απέναντι στο 

άγνωστο να οδηγούν τους εφήβους στην υιοθέτηση επιφυλακτικών έως αρνητικών 

στάσεων (Ward, Center & Bochner, 1994). Υπάρχουν ωστόσο και έρευνες που 

έδειξαν ουδέτερη προς θετική στάση απέναντι στα άτομα με οπτική αναπηρία, 

κυρίως όταν συγκρίνεται η στάση των ατόμων τυπικής ανάπτυξης απέναντι σε 

διάφορες αναπηρίες. Η οπτική αναπηρία συγκεντρώνει θετικότερες στάσεις σε 
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σχέση με τις νοητικές αναπηρίες ( (Karnilowicz, Sparrow, & Shinkfield, 1994· 

Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001· Nowicki, 2006· Vignes et al., 2009). 

  Μετά την προβολή της αυτοσχέδιας ενημερωτικής παρουσίασης ωστόσο τα  

δεδομένα μεταβλήθηκαν: οι στάσεις εμφανίστηκαν σημαντικά θετικότερες και στις 

τρεις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο 

υπήρξε και ερευνητική υπόθεση της εργασίας αλλά και κινητήρια δύναμη για την 

υλοποίησή της, συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Cameron & Rutland, 2006· 

Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2003· Clunies-ross & O'meara, 1989· Elliott & 

Byrd, 1984· Godeau, Vignes, Sentenac, Ehlinger, Navarro, Grandjean & Arnaud, 

2010· McGregor & Forlin, 2005· Papakontantinou & Papadopoulos, 2017· Reina et 

al., 2011· Krahe & Altwasser, 2006). Ακόμη και μία σύντομη παρουσίαση μπορεί 

να συμβάλλει θετικά στην μεταβολή των στάσεων σε θετικότερες. Πολλές φορές οι 

αρνητικές στάσεις είναι ενδεχομένως αποτέλεσμα άγνοιας και υιοθέτησης 

στερεοτύπων. Το συγκεκριμένο δεδομένο είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να 

συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία των προγραμμάτων συμπερίληψης στα 

σχολεία.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει εν τούτοις και αξίζει να τονιστεί η άποψη των 

Nikolaraizi και De Reybekiel (2001) σύμφωνα με την οποία τα παιδιά μετά από 

ενημέρωση δείχνουν σημαντικά θετικότερη στάση η οποία όμως ενδεχομένως είναι 

μόνο επιφανειακή και όχι εις βάθος αλλά και δεν διαρκεί με το πέρασμα του χρόνου.  

  Ανάμεσα στους εφήβους συμμετέχοντες οι γυναίκες φαίνεται να κάνουν 

θετικότερες σκέψεις για το άτομο με τύφλωση, αν και οριακά δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p=0,078). Στην ανάδειξη του φύλου σε μη διαμορφωτικό 

παράγοντα στάσεων κατέληξαν και οι έρευνες των Wai Au και Man (2006), οι Laat, 

Freriksen και Vervloed (2013) καθώς και οι Tamm και Prellwitz (2001) και Swaim 
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και Morgan (2001). Οι γυναίκες φαίνεται να εκφράζουν διαχρονικά θετικότερες 

στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία σε σχέση με τους άντρες (Bossaert et al., 

2011· Cannon & McGilloway, 2009· Ferguson, 1999· Hunt & Hunt, 2000· Hutzler, 

2003· Karnilowicz, Sparrow & Shinkfield, 1994· Laws & Kelly, 2005· McDougall 

et al., 2004· McGregor & Forlin, 2005· Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001· Nowicki 

& Sandieson, 2002· Reina et al., 2011· Rosenbaum, Armstrong & King, 1988· 

Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000· Vignes et al., 2009· Voeltz, 1980).   

  Η προηγούμενη επαφή με άτομο με αναπηρία καθώς και η συχνότητά της δε 

φάνηκε να επηρεάζουν τη στάση των συμμετεχόντων του δείγματος. Αν και σε 

παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι έρευνες των Gannon και McGilloway (2009) 

και Bossaert κ.α (2011) υπάρχει ωστόσο πλήθος ερευνών οι οποίες κατέληξαν σε 

αντίθετα αποτελέσματα και αναδεικνύουν την προηγούμενη επαφή σε σημαντικό 

διαμορφωτικό παράγοντα στάσεων (Krahe & Altwasser, 2006· Laat, Freriksen & 

Vervloed, 2013· MacMillan et al., 2013· Maras & Brown, 2000· McDougall et al., 

2004· Praisner, 2003·  

Voeltz, 1980).   

  Αναφορικά με την ηλικία οι έφηβοι που συμμετείχαν ήταν 13-17 ετών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η ηλικία δεν αποδείχτηκε ισχυρός 

διαμορφωτικός παράγοντας στάσεων. Το εύρημα συμφωνεί με τα αποτελέσματα 

προγενέστερων ερευνών (Karnilowicz, Sparrow & Shinkfield, 1994· Rozenbaum, 

1988· Swaim & Morgan, 2001· Wai Au & Man, 2006). Γενικά σύμφωνα με τη 

μελέτη της βιβλιογραφίας η ηλικία αποδείχτηκε αρκετά ασαφής παράγοντας καθώς 

υπήρξαν και μελετητές που βρήκαν κάποια επιρροή ανάλογα με την ηλικία των 

συμμετεχόντων (De Laat, Freriksen & Vervloed, 2013). 
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 Τέλος στην έρευνα φάνηκε πως οι έφηβοι έδειξαν θετικότερες στάσεις όταν 

οι μητέρες τους είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα άκρως 

ενδιαφέρον αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα ευρήματα των Wai Au και Man (2006) 

οι οποίοι κατέληξαν πως το μορφωτικό επίπεδο μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Εκτός από το μορφωτικό επίπεδο η στάση των γονιών αποδείχτηκε 

σημαντική και σε άλλες έρευνες. Η οικογένεια, και κυρίως η μητέρα η οποία 

παραδοσιακά περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, αποτελεί τον πρώτο φορέα 

κοινωνικοποίησης του ατόμου και το μέρος όπου θα λάβει τα πρώτα του ερεθίσματα 

τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον σχηματισμό μελλοντικών απόψεων. Τα 

παιδιά στην εφηβεία τείνουν να υιοθετούν τις στάσεις των γονιών τους και κυρίως 

του γονιού που έχει το ίδιο φύλο (Rosenbaum, 1988). Επιπλέον παιδιά που είχαν 

γονείς με επαγγέλματα κύρους και υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο εξέφρασαν πιο 

αρνητικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία σε αντίθεση με παιδιά που μεγάλωσαν 

σε λιγότερο ευνοημένο περιβάλλον (Vignes et al., 2009). 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

  Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα κατέληξε πως οι έφηβοι έχουν σχετικά 

αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με τύφλωση. Παρουσίασαν αρνητικά 

συναισθήματα και συμπεριφορά ενώ οι σκέψεις που κάνουν για αυτά τα άτομα είναι 

ουδέτερες.  

  Μία αυτοσχέδια ενημερωτική παρουσίαση που τονίζει τις ικανότητες των 

ατόμων με τύφλωση κάνοντας αναφορά παράλληλα στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν υπήρξε αρκετή για να μεταβάλλει σημαντικά τις στάσεις σε θετικές. 

Η παρουσίαση ήταν διάρκειας 15 λεπτών και έγινε μία φορά. Η έρευνα αποδεικνύει 

πως οι στάσεις μπορούν να μεταβληθούν.  
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  Οι αρχικές στάσεις των εφήβων αποκαλύπτουν πως υπάρχουν παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεων. Σημαντικός παράγοντας αποδείχτηκε 

το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων των εφήβων του δείγματος. Μητέρες με 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν παιδιά με θετικότερες στάσεις απέναντι στα 

άτομα με τύφλωση. Ενδεχομένως θετικότερη στάση έχουν και οι γυναίκες-έφηβοι, 

αν και οριακά δεν αποδείχτηκε στατιστικά στην έρευνα.  

  Στην παρούσα έρευνα η ηλικία, η ύπαρξη επαφής καθώς και η συχνότητά της 

δεν επηρέασαν τη στάση των εφήβων, αν και η μελέτη της βιβλιογραφίας έδειξε το 

αντίθετο.  

6.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

  Κρίνεται απαραίτητο στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά στους περιορισμούς 

της παρούσας έρευνας. Αρχικά ο αριθμός του δείγματος (52 έφηβοι συμμετέχοντες) 

δεν κρίνεται επαρκής ώστε να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα. Επιπρόσθετα   

πρόκειται για δείγμα ευκολίας το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει σε γενικεύσεις στο 

γενικό πληθυσμό. Επιπλέον αν και όλοι οι συμμετέχοντες είναι έφηβοι δεν 

αντιπροσωπεύεται στο δείγμα όλο το ηλικιακό φάσμα της εφηβείας. Τέλος θεωρείται 

σημαντικό να αναφερθεί πως είναι μικρός ο αριθμός εφήβων συμμετεχόντων οι 

οποίοι είχαν προηγούμενη επαφή με άτομα με αναπηρία (16 συμμετέχοντες 30,8%) 

η οποία να είναι και συχνή (μόλις 4 συμμετέχοντες 7,7% επαφή 1-2 φορές την 

εβδομάδα και μόλις ένας 1,9% καθημερινή επαφή) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

εξεταστούν αυτοί οι παράγοντες με απόλυτη ακρίβεια στη διαμόρφωση των 

στάσεων.  
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6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  

  

 Λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό αριθμό ερευνών που υπάρχουν για τις 

στάσεις απέναντι στα άτομα με τύφλωση μία μελλοντική έρευνα θα ήταν χρήσιμο 

να επαναληφθεί με μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων. Επίσης άκρως ενδιαφέρουσα 

θα ήταν μία έρευνα η οποία να μελετά τη στάση εφήβων τυπικής ανάπτυξης απέναντι 

στα άτομα με τύφλωση χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα δομημένο, μεγαλύτερης 

διάρκειας πρόγραμμα παρέμβασης στους εφήβους. Το πρόγραμμα εκτός από 

ενημερωτικές παρουσιάσεις θα ήταν καλό να συνδυάζει και προβολή της τύφλωσης 

μέσα από την τέχνη (ταινίες, βίντεο από την καθημερινότητα ενός ατόμου με 

τύφλωση) αλλά και βιωματικές δραστηριότητες (επίσκεψη σε ένα σύλλογο όπου 

δραστηριοποιούνται άτομα με οπτική αναπηρία). Οι στάσεις των συμμετεχόντων θα 

μπορούσαν να επαναμετρηθούν έξι μήνες μετά το πέρας του προγράμματος για να 

διαπιστωθεί αν έχουν ακόμα ισχύ. Στόχος θα είναι να διερευνηθεί αν ένα μεγαλύτερο 

πρόγραμμα σε διάρκεια θα είχε θετικότερα αποτελέσματα τα οποία θα είχαν και 

διάρκεια σε βάθος χρόνου. Τέλος θα ήταν πολύ χρήσιμο να μελετηθούν σε βάθος οι 

στάσεις των εφήβων απέναντι και σε άλλα είδη αναπηρίας, όπως ο αυτισμός και οι 

νοητικές αναπηρίες οι οποίες φαίνεται από τη μελέτη της βιβλιογραφίας να 

συγκεντρώνουν τις αρνητικότερες στάσεις από τους εφήβους ώστε να διαπιστωθεί 

αν με τη χρήση ενημερωτικών παρουσιάσεων μπορούν και αυτές να μεταβληθούν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Α) ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POWER POINT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ 
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