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Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών/τριών 
για την αναπηρία από τη βιβλιογραφία

● Οι αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης για τους/τις συμμαθητές/τιές
τους με αναπηρία δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο σύνολό τους ως θετικές (Gannon & 
Mc Gilloway, 2009; Laws & Kelly, 2005). 

● Τα παιδιά με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποδοχή τους από τους/τις 
συμμαθητές/τριές τους ( Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010).

● Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των παιδιών τυπικής 
ανάπτυξης για τους συνομήλικους τους με αναπηρία, όπως είναι το φύλο και η ηλικία 
(Nowicki, 2006), το είδος της αναπηρίας (Laws and Kelly, 2005), η επαφή στην καθημερινή 
ζωή με ΑμεΑ (Kalyva & Agaliotis, 2009) και το ενταξιακό ή μη περιβάλλον του σχολείου 
(Van Hooser, 2009).
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Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

● Αυτοί που εισήγαγαν πρώτοι τον όρο Συναισθηματική Νοημοσύνη ήταν οι Salovey και Mayer
(αρχές 1990)           ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να αναγνωρίζει τόσο τα δικά του 
συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων, αξιοποιώντας την εμπειρία του για το 
πώς θα σκεφτεί και πώς θα πράξει στο μέλλον (Salovey & Mayer, 1990, 1994).

● Σε μια συστηματική ανασκόπηση 19 σχετικών μελετών, οι Garciá-Sancho και συνεργάτες 
(2014) διαπίστωσαν ότι 18 από τις μελέτες ανέφεραν αρνητική σχέση μεταξύ της ΣΝ και 
επιθετικών συμπεριφορών.

● Από αυτό συνάγεται η υπόθεση ότι η υψηλή ΣΝ θα συσχετίζεται με θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές των μαθητών/τριών απέναντι σε συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία. 
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Σκοπός της έρευνας & Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη 
μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο και στη στάση τους 
απέναντι στην αναπηρία. 

Ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι στάσεις των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην αναπηρία; 

2. Ποια είναι τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης;

3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 
στη στάση που έχουν απέναντι σε συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία; 
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Διαδικασία - Συμμετέχοντες

● Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μάϊου-Ιουνίου 2020.

● Συμμετείχαν 60 μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι φοιτούσαν στις δύο τελευταίες 
τάξεις των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Φλώρινας.

● 26 ήταν αγόρια (43,3 %) και 34 κορίτσια (56,7%). 

● 26 (43,3%) ήταν μαθητές της Ε΄ τάξης, ενώ 34 (56,7%) μαθητές της ΣΤ τάξης του δημοτικού 
σχολείου.
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Ερωτηματολόγιο-Όργανα μέτρησης

Στάσεις μαθητών/τριών απέναντι σε παιδιά με αναπηρία 

● Ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Hugh Gash. Αποτελείται από 26 ερωτήσεις 
κλειστού τύπου και χωρίζεται σε δύο μέρη: 

● Το πρώτο μέρος περιέχει ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
δείγματος, όπως η ηλικία, το φύλλο και η εξοικείωση με την αναπηρία.

● Το δεύτερο μέρος περιέχει 20 ερωτήσεις και αφορά στη διερεύνηση των στάσεων.

π.χ.  Θα του ζητούσες να καθίσει στο θρανίο σου; Θα μπορούσε αυτό το παιδί να γίνει ο 
καλύτερός φίλος σου; 



8

Ερωτηματολόγιο-Όργανα μέτρησης

Συναισθηματική νοημοσύνη 

● Κλίμακα αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας, αποτελούμενη από 30 ερωτήσεις (Trait Emotional Intelligence
Questionnaire- Short Form; TEIQue-SF, Petrides & Furnham, 2003).

π.χ. Μου είναι εύκολο να μιλάω για τα συναισθήματα μου σε άλλους ανθρώπους, Μπορώ 
να μπω στη θέση του άλλου και να καταλάβω πως νιώθει. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τους 60 μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα:  

Μόνο οι 38 (63%) γνωρίζουν κάποιον ή κάποια με αναπηρία.

43 (72%) απάντησαν ότι υπάρχουν παιδιά με αναπηρία στο σχολείο τους.

43 (72%) απάντησαν πως δεν υπάρχουν παιδιά με αναπηρία στην τάξη τους.
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Μέσοι όροι, τιμές απόκλισης 
και δείκτες αξιοπιστίας.

● Ο μέσος ορός των συμπεριφορικών

προθέσεων ήταν χαμηλός (1,99). 

● Ο αντιλήψεις ήταν θετικές (2,48). 

● Η συναισθηματική νοημοσύνη ήταν 

αρκετά υψηλή (4,19). 
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Συσχετίσεις στάσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης

Οι συμπεριφορικές 

προθέσεις των 
μαθητών/τριών 
συσχετίζονται 
αρνητικά με τη 
συναισθηματική 

νοημοσύνη τους
r = -, 376, p < 0.01).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

* Οι μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης είχαν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά θετική 
στάση απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία.

* Ωστόσο, όσο πιο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είχαν οι μαθητές/τριες, τόσο πιο αρνητικές 
ήταν οι συμπεριφορικές προθέσεις τους απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπηρία.

●Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, ενώ από ψυχολογική άποψη το μοντέλο της συναισθηματικής 
νοημοσύνης εξασφαλίζει χρήσιμες συναισθηματικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες και θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί στα σχολεία, ωστόσο, από ηθική σκοπιά μπορεί να θεωρηθεί μακιαβελικό 
(Kristjansson, 2006; Βάσιου & Πούλιου, 2016). 
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Περιορισμοί

1)Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα ήταν σχετικά μικρό, προερχόμενο 
από μια μόνο πόλη της Ελλάδας.

2)Οι μαθητές που συμμετείχαν καλούνταν να απαντήσουν σε ένα υποθετικό σενάριο που τους 
παρουσιάστηκε. Συνεπώς, οι απαντήσεις τους θα μπορούσαν να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως 
τις αντιδράσεις τους, εάν αυτό το σενάριο συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο.

3)Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε, βασίζεται στις προσωπικές απόψεις των μαθητών, 
επομένως οι έρευνες αυτοαναφοράς μπορεί να αποκλίνουν από το πραγματικό αποτέλεσμα, 
καθώς τα άτομα μπορεί να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις εσκεμμένα και να αποκρύπτουν 
την πραγματικότητα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 
έχουν θετικές στάσεις απέναντι στους συμμαθητές τους με ειδικές ανάγκες και υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη. 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη οδηγεί σε 
αρνητικές συμπεριφορικές προθέσεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στους 
συμμαθητές τους με αναπηρία. 

Άρα θεωρείται απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης με την 
αναπηρία, μέσα από προγράμματα και σχετικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου, 
προκειμένου οι εν λόγω μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές συμπεριφορικές 
προθέσεις απέναντι σε συμμαθητές/τριές τους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους 
προβλήματα. 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


