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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Όιγα Μπνπφηα: «Γηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία»
(Τπφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Υ. Σζνξκπαηδνχδε)
Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ζπληζηά κηα
απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζήκεξα, ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. ε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπκπεξίιεςεο, νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απνηεινχλ κηα παξάκεηξν πνπ ζπγθεληξψλεη
νινέλα θαη απμαλφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηηο αξρέο
ηνπ 21νπ αηψλα εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, θαζψο θαη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα,
ε κειέηε απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Σαπηφρξνλα,
επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ
δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη λα ειέγμεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
εγθπξφηεηα ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία». ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 332 γνλείο παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία, ηα νπνία θνηηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο. Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ αμηνινγνχληαη κε ην «εξσηεκαηνιφγην
ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» (de Boer et al.,
2012) θαη ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming Scale»
(Kokaridas et al., 2008). Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ζηάζεηο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ

ησλ γνλέσλ παηδηψλ

κε θαη

ρσξίο

αλαπεξία

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα, αιιά δε δηαθνξνπνηνχληαη
σο πξνο ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε εμνηθείσζή ηνπο κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία, ην
θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ
δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε σο πξνο
νξηζκέλνπο, φκσο, παξάγνληεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αληίζεηα, ην θχιν ησλ γνλέσλ
δε δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ηνπο. Σέινο, επηβεβαηψλεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε
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εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο
πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία». Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπδεηνχληαη
κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαη
απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: ζπκπεξίιεςε, ζηάζεηο, γνλείο, παηδηά κε αλαπεξία
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ABSTRACT
Olga Bopota: «Differentiation in parents’ attitudes toward inclusion of children with
disabilities»
(Under the supervision of Professor Tsorbatzoudis)
Inclusion is among the greatest challenges facing educational systems
throughout the world today. Recently, there is a growing interest in investigating
parents’ attitudes towards inclusive education. Research evidence from the early 21st
century has focused on the comparison of attitudes towards inclusion among parents
of children with and without disabilities and on the examination of the factors that
contribute to the attitudes’ differentiation. The purpose of the present study is to
investigate parents’ attitudes toward inclusion of children with disabilities in general
education schools. Specifically, the study aims to investigate the possible differences
in attitudes between parents of children with disabilities and parents of children
without disabilities. At the same time, it aims at the identification of parents’ and
children’ characteristics which differentiate parents’ attitudes as well as at the test of
the reliability and the validity of the «Attitude Survey Towards Inclusive Education –
Parents». The study involves 332 parents of children with and without disabilities,
whose children attend general education primary schools in Thessaloniki. The
parents’ attitudes are assessed via «Attitude Survey Towards Inclusive Education –
Parents» (de Boer et al., 2012) and «Attitude Toward Inclusion / Mainstreaming
Scale» (Kokaridas et al., 2008). The findings indicate that attitudes towards inclusion
between parents of children with and without disabilities differ in the emotional
component, but not in the cognitive and the behavioral components. Moreover, these
results reveal that parents’ educational level, parents’ familiarity with a disabled
person, disabled children’ gender and origin of children' disabilities differentiate
parents’ attitudes towards inclusion as a result of factors in the questionnaires. In
contrast, parents’ gender doesn’t differentiate their attitudes. Finally, the reliability
and the validity of the «Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents» are
confirmed. The results of the study are discussed based on the theoretical framework
of inclusive education and can be used as source for the construction of effective
intervention programs.

Keywords: inclusion, attitudes, parents, children with disabilities
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η

ΔΗΑΓΧΓΖ
«Αλ ζηεξήζεηο ηελ επθαηξία γηα εθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ηφηε ε
έιιεηςε εθπαίδεπζεο είλαη απηή πνπ ζα πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο ηνπο θαη φρη ε
αλαπεξία ηνπο» (World Bank, 2003).
Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ην νπνίν ζπλνςίδεηαη
θαη αλαδεηθλχεηαη ζηελ παξαπάλσ θξάζε, απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο. Όπσο θαη γηα θάζε άιιε νκάδα, ε εθπαίδεπζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα
ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή
αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Χζηφζν, ζην παξειζφλ ηα άηνκα απηά
απνθιείνληαλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. Ζ θηινζνθία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο
έρεη, πιένλ, κεηαβιεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο επεξέαζαλ ηηο θνηλσληθέο
αληηιήςεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Avramidis &
Norwich, 2002). ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε, νη θνηλσλίεο έγηλαλ πην
δεθηηθέο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη άξρηζαλ λα απεκπνινχλ ηνπο θφβνπο ηνπο
απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία (ηέθα, 2002). Δπαθφινπζα, ε εθπαηδεπηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ απηψλ απνηειεί, ζήκεξα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη
πην ακθηιεγφκελα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε (Lupart,
2002).
Ζ αλαπεξία είλαη κηα έλλνηα ζχλζεηε, δπλακηθή, πνιπδηάζηαηε θαη
ακθηζβεηνχκελε (WHO, 2011). Καηά ηε κειέηε ηεο, πηνζεηνχληαη δηαθνξεηηθέο
ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο, γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ
πνιηηηθψλ (Lindsay, 2003) θαη ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Darling, 2003). Δίλαη γεγνλφο φηη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ζεκεία αληηπαξάζεζεο ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
αλαπεξία, απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο. Δπηδηψθνληαο ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Τγείαο (World Health Organization) ππνζηεξίδεη φηη ε αλαπεξία πξνθχπηεη απφ ηελ
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αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη γεληθφηεξσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη
πεξηιακβάλνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. χκθσλα
κε ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο
(International Classification of Functioning, Disability and Health), ηελ νπνία έρεη
πηνζεηήζεη σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ε αλαπεξία
ζπλεπάγεηαη δπζιεηηνπξγία ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο.

Δηδηθφηεξα,

είλαη

έλαο

επξχο

φξνο

πνπ

πεξηιακβάλεη

δπζιεηηνπξγίεο, πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζην
θνηλσληθφ πιαίζην (WHO, 2002). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γηεζλήο Σαμηλφκεζε ηεο
Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο, επηδηψθνληαο λα απαιιαγεί απφ
ηελ αληίιεςε ηνπ παξειζφληνο φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία απνηεινχλ κηα μερσξηζηή
θαηεγνξία, κεηαηνπίδεη ηελ πξνζνρή απφ ηελ αλαπεξία ζην επίπεδν πγείαο.
Αλαγλσξίδεη ηελ αλαπεξία σο κία ελ δπλάκεη εκπεηξία θάζε αλζξψπνπ, θαζψο ν
θαζέλαο κπνξεί λα θαηαζηεί άηνκν κε αλαπεξία (WHO, 2011). ηελ Διιάδα,
ζχκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν 3699/2008 πνπ ςεθίζηεθε απφ ην ειιεληθφ
θνηλνβνχιην, ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζπγθαηαιέγνληαη φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή
αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε),
αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε
ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο
δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο.
ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ζεκεηψζεθε απμαλφκελε ψζεζε ζε φιν ηνλ θφζκν
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πνπ εληζρχζεθε απφ πνηθίιεο εζληθέο θαη
δηεζλείο πξσηνβνπιίεο. Δηδηθφηεξα, αθεηεξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ
ζεσξείηαη ε θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε αλζξψπνπ γηα εθπαίδεπζε, ζην
πιαίζην ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (Universal
Declaration of Human Rights) ην 1948. Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δηαθεξχμεηο
ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζην Jomtien ηεο Σαυιάλδεο (1990)
θαη ζην Dakar ηεο ελεγάιεο (2000). πγθεθξηκέλα, ζην Jomtien γεληθεχεηαη ε
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε φινπο αλά ηνλ θφζκν θαη πξνσζείηαη ε ηζφηεηα θαη,
κεηέπεηηα, ζηε δηαθήξπμε ηνπ Dakar πξνβάιιεηαη έλα πιαίζην δξάζεο πνπ ζηνρεχεη
ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο (Education For All) θαη αλαλεψλεη ην φξακα ηνπ Jomtien.
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Χζηφζν, ε πεπνίζεζε φηη ηα εηδηθά ζρνιεία παξέρνπλ ηελ πην θαηάιιειε
εθπαίδεπζε γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ήηαλ δηαδεδνκέλε, επί πνιιά ρξφληα, ζε
αξθεηέο ρψξεο. ηελ απνκάθξπλζε απφ απηή ηελ πεπνίζεζε ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη,
ην 1993, ηα Ζλσκέλα Έζλε ελέθξηλαλ ηνπο πξφηππνπο θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηελ
εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία (Standard Rules on Equalization of
Opportunities for Persons with Disabilities). χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο, ηα
θξάηε θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα
εθπαηδεχνληαη, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη ζε έλα
εληαμηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Με
άιια ιφγηα ηα παηδηά κε αλαπεξία έρνπλ ην δηθαίσκα, πιένλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπκπεξίιεςε ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη λα ιακβάλνπλ αηνκηθή ππνζηήξημε φπνηε
είλαη απαξαίηεην. Παξάιιεια, νξφζεκν απνηειεί ε ζέζπηζε ηεο ζχκβαζεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ην 2006, ε νπνία ηνλίδεη φηη ηα
άηνκα απηά δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ ειεχζεξε θαη ππνρξεσηηθή γεληθή
εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα, εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο.
Γηαζθαιίδεηαη πσο ζα ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο, θαζψο θαη φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε
έλα εληαμηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φια ηα επίπεδα θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε.
Σέινο, θνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994), ε νπνία ζέηεη
ηηο βάζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.
Δηδηθφηεξα, θαζηζηά ζαθέο φηη ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία
εθαξκφδεηαη ε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία, παξέρνπλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απηψλ, βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο
θαη πινπνηνχλ ην φξακα ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο.
ηελ Διιάδα, ην 2008, ςεθίζηεθε ν πην πξφζθαηνο λφκνο, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν ε Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο κε
αλαπεξία ιεηηνπξγεί σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εληαίαο δεκφζηαο θαη δσξεάλ
εθπαίδεπζεο. Ζ πνιηηεία δεζκεχεηαη φηη νη καζεηέο κε αλαπεξία κπνξνχλ λα θνηηνχλ
ζε ηάμεηο ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξίιεςε ή ζε
εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα ηκήκαηα έληαμεο ζρνιείσλ γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Χζηφζν, γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε δελ αξθνχλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Ζ επηηπρία
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ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, σο βαζηθή αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ
κε αλαπεξία, έξρεηαη αληηκέησπε κε πνιιέο πξνθιήζεηο. Μεηαμχ απηψλ, ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο είλαη νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο
ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Δίλαη αλακελφκελν
φηη νη κεηαβνιέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
ίζσο, πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο επηζηεκνληθέο
κειέηεο έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζην ξφιν
πνπ δηαδξακαηίδνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ
θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Αληίζεηα, ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη
πεξηνξηζκέλε.
Οη γνλείο απνηεινχλ κία νκάδα, ηελ νπνία, ζπρλά, νη εξεπλεηέο είλαη δχζθνιν
λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ. Απφ ηελ άιιε, ζεσξνχληαη ζεκαληηθά
πξφζσπα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαζψο νη ζεηηθέο ζηάζεηο ηνπο
ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. Ζ νηθνγέλεηα
απνηειεί ηελ πξψηε πεγή εθπαίδεπζεο γηα έλα παηδί θαη κεγάιν κέξνο ηεο κάζεζεο
ζπληειείηαη ζην ζπίηη. Χο εθ ηνχηνπ, νη γνλείο απνηεινχλ πνιχηηκνπο πφξνπο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.
ηελ Διιάδα, νη γνλείο ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε
αλαπεξία. πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε

θξίλεηαη

απαξαίηεηε

γηα

εθπαηδεπηηθνχο,

παηδαγσγηθνχο

θαη

ςπρνινγηθνχο ιφγνπο. Έηζη, ε έξεπλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηξέθεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε θαη,
παξάιιεια, ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Μάιηζηα, ην απμαλφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε
κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ππνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο ρψξεο
έρεη ζεκεησζεί εμέιημε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Καηαιεθηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη. Χζηφζν, νη επηζηεκνληθέο κειέηεο, έρνπλ
επηθεληξσζεί είηε κφλν ζηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία
είηε ζηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Καηά ζπλέπεηα,
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παξαηεξείηαη έλα θελφ ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή ζχγθξηζε ησλ
ζηάζεσλ

ησλ

δχν

νκάδσλ

ησλ

γνλέσλ,

δηαθνξνπνηήζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ

2.1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Σν δήηεκα ηεο αλαπεξίαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο
ησλ επηζηεκφλσλ, εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, αλάινγα κε ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην θάζε
πεξηφδνπ θαη ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε ηδενινγηθή αθεηεξία ησλ εξεπλεηψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ην δήηεκα (Εψληνπ-ηδέξε, 1998). Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα
καθξνρξφληα δηακάρε θπξίσο κεηαμχ ηεο βηνινγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο
ηεο αλαπεξίαο. ην πιαίζην απηφ, νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε
κειέηε ηεο αλαπεξίαο ζπλνςίδνληαη ζε δχν βαζηθά ζεσξεηηθά κνληέια: ην
αηνκηθφ/ηαηξηθφ θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν.
Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, πνπ θπξηάξρεζε γηα
πνιιά ρξφληα, είλαη ην αηνκηθφ/ηαηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν εξκελεχεη ηελ αλαπεξία σο
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ αζζέλεηα, ηξαχκα ή άιιε
θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη απαηηεί ηαηξηθή θξνληίδα (WHO, 2002). Σν κνληέιν απηφ
ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο άκεζν απνηέιεζκα θπζηθήο, αηζζεηεξηαθήο ή/θαη
λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο ή αζζέλεηαο (Runswick-Cole, 2008).
Πξνηείλεη, δειαδή, κηα κνλνδηάζηαηε ζχλδεζε ηεο αλαπεξίαο κε ηελ ειιεηκκαηηθή
θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζσκαηηθή βιάβε είηε
ρξεζηκνπνηψληαο βηνινγηθνχο/ηαηξηθνχο φξνπο είηε ζεσξψληαο ηελ σο πξνζσπηθή
εκπεηξία. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε αλαπεξία απνηειεί κία εγγελή θαηάζηαζε
πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε θπζηνινγηθή βηνινγηθή
ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ (Gordon, 2013). Πξνβιέπεηαη, δειαδή, ηαηξηθή ή άιινπ
είδνπο ζεξαπεία ή παξέκβαζε γηα λα δηνξζσζεί ην «πξφβιεκα» (WHO, 2002).
Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ κνληέινπ ηζρπξίδνληαη πσο ηα
πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πεγάδνπλ απνθιεηζηηθά απφ ην ίδην ην άηνκν
(Lindsay, 2004). Όπσο αλαθέξεη ν Oliver (1996), ε αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη σο
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«πξνζσπηθή ηξαγσδία». Μάιηζηα, ζεσξείηαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ειιηπή,
αιιά εθθξάδεηαη ε ειπίδα κεηαβνιήο, ελψ ε θνηλσλία είλαη ζηαζεξή, κε
πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ή πξνζπκία λα αιιάμεη (Runswick-Cole, 2008).
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππνγξακκίζηεθε ε αλεπάξθεηα εξκελείαο ηεο
αλαπεξίαο κέζσ ηεο αηνκηθήο/ηαηξηθήο πξνζέγγηζεο, γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε
αλαγθαία ηελ θνηλσληθή ηεο πξνζέγγηζε. Σα θηλήκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο
θαη πνιινί εξεπλεηέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο πγείαο
άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ ζηελ αλαπεξία (WHO,
2011). Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αηνκηθή θαη ηαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ
θνηλσληθή πξνζέγγηζε έρεη πεξηγξαθεί σο ε κεηάβαζε απφ ην αηνκηθφ/ηαηξηθφ ζην
θνηλσληθφ κνληέιν. Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο ακθηζβεηεί ηηο
παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία (Oliver, 1996). Αλαπηχρζεθε απφ
αθηηβηζηέο ηεο «Union of the Physically Impaired Against Segregation» (UPIAS) θαη
ε αθαδεκατθή ηνπ αμηνπηζηία επηθπξψζεθε κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ Finkelstein (1980,
1981), ηνπ Barnes (1991) θαη ηδηαίηεξα, ηνπ Oliver (1990, 1996). Σν θνηλσληθφ
κνληέιν έρεη θαηαθέξεη λα ζηξέςεη ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία απφ ηηο
θπξίαξρεο βηνταηξηθέο απφςεηο ζε δηάινγν γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσλία (Hughes
& Paterson, 1997). Απνδίδεη ην «πξφβιεκα» ηεο αλαπεξίαο ζηε ζπιινγηθή επζχλε
ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ζην άηνκν (Tregaskis, 2002). Τπφ ην πξίζκα απηήο ηεο
πξνζέγγηζεο, νη άλζξσπνη κε θπζηθή δπζιεηηνπξγία ζεσξείηαη φηη θαζίζηαληαη άηνκα
κε αλαπεξία εμαηηίαο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο, αδηθαηνιφγεηα, απνκνλψλνληαη θαη
απνθιείνληαη απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζε απηή (Oliver, 1996). Καηά ζπλέπεηα, νη
ππνζηεξηθηέο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηζρπξίδνληαη φηη ε αλαπεξία απνηειεί
θνηλσληθή θαηαζθεπή, θαζψο ε θνηλσλία εηζάγεη ηηο δηαθξίζεηο (WHO, 2002). Οη
πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία νθείινληαη
ζηε δνκή θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
άιισλ αηφκσλ θαη ιηγφηεξν ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπο πξνβιήκαηα (Barnes, 2000).
πλεπψο, ηα άηνκα απηά απνηεινχλ κηα θαηαπηεζκέλε θνηλσληθή νκάδα (Oliver,
1996). Χο εθ ηνχηνπ, ε αλαπεξία νξίδεηαη σο πξντφλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαηαπίεζεο θαη ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα νπνία
πξνηείλεη φηη πξνθαινχληαη απφ ζεζκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κνξθέο απνθιεηζκνχ
(Reeve, 2002). Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη πσο ε αλαπεξία δηαρσξίδεηαη απφ ηε
δπζιεηηνπξγία (Hughes & Paterson, 1997).
7

Σα δπν παξαπάλσ κνληέια, πνπ επηδηψθνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα
πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο, ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη
πξαθηηθέο (Lindsay, 2004) θαη θαη’ επέθηαζε επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη επηζηεκνληθνί θιάδνη ηεο ςπρνινγίαο
θαη ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πηνζεηνχλ ην αηνκηθφ/ηαηξηθφ κνληέιν, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
φξνπο «ηαχηηζε», «έιιεηκκα», «απνθαηάζηαζε» θαη «ζεξαπεία», απνδίδνληαο ην
«πξφβιεκα» ζην ίδην ην άηνκν (Runswick-Cole, 2008). Δπαθφινπζα, ην
αηνκηθφ/ηαηξηθφ κνληέιν ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ, θαη εηδηθφηεξα, ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο
(Skrtic, 1995). Καζψο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ίδην ην άηνκν, ην νπνίν πξέπεη
λα ζεξαπεπηεί, ζεσξείηαη δχζθνιν ην άηνκν κε αλαπεξία λα ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ην αηνκηθφ/ηαηξηθφ κνληέιν, ηνλίδνληαο ηελ
αλεπάξθεηα, δηαρσξίδεη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα αληηκεησπίδεη σο μέλν ζψκα ζε
ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε (Norwich, 2000). Απφ ηελ άιιε, ην θνηλσληθφ
κνληέιν, δεδνκέλνπ φηη ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, ππνζηεξίδεη
ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο.
Πξνσζεί, δειαδή, ηελ άπνςε φηη ε απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε
αλαπεξία (Ash, Bellew, Davies, Newman, & Richardson, 1997). Καηά ζπλέπεηα,
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ απφ ην κνληέιν ηεο αλαπεξίαο πνπ πηνζεηείηαη.
Καηαιεθηηθά, ζχκθσλα, κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην
αηνκηθφ/ηαηξηθφ θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν παξνπζηάδνληαη σο δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο αλαπεξίαο, σζηφζν, θακία απφ ηηο δχν δελ είλαη επαξθήο ζηελ
εξκελεία ηεο αλαπεξίαο, αλ θαη νη δχν είλαη ελ κέξεη έγθπξεο (WHO, 2002). Ζ
αλαπεξία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ην ίδην ην άηνκν, αιιά
πξσηαξρηθά απφ ηελ θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ
εληφο ηνπ νπνίνπ δεη ην άηνκν. Όκσο, νξηζκέλεο πηπρέο ηεο αλαπεξίαο εδξάδνληαη
ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ, ελψ άιιεο εδξάδνληαη ζρεδφλ εμ
νινθιήξνπ εμσηεξηθά. Με άιια ιφγηα, θαη ηα δπν κνληέια ηεο αλαπεξίαο είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία
θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε θαλέλα απφ ηα δχν. Γηα ην ιφγν
απηφ, κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεη ηε δένπζα βαξχηεηα
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ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλαπεξίαο (Forsyth, Colver, Alvanides, Woolley, & Lowe,
2007). Με βάζε ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο
Τγείαο (International Classification of Functioning, Disability and Health), ηελ νπνία
έρεη πηνζεηήζεη σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, πξνηείλεηαη
έλα βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, πνπ ζα απνηειεί ζχλζεζε ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ θαη ζα αληηπξνζσπεχεη κία ζπλεθηηθή άπνςε ησλ δηαθνξεηηθψλ
νπηηθψλ γσληψλ ηεο πγείαο –ηεο βηνινγηθήο, ηεο αηνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο(WHO, 2002). Δίλαη γεγνλφο, πιένλ, φηη ε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο
ζπλεπάγεηαη κεηαβνιέο ζηε ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο θαη επαθφινπζα ζηελ
αληηκεηψπηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.

2.2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εθπαίδεπζε ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ
αηψλα, θπξηαξρνχζε έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξία
θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία ζε ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε ζέζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία γηα ζπκκεηνρή ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο
ρψξεο πηνζεηνχλ ηελ ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία ζε έλα
ζρνιείν γηα φινπο (de Boer, Timmerman, Pijl, & Minnaert, 2012). Βέβαηα, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία,
αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο. πγθεθξηκέλα, ην εγρείξεκα ηεο απφ θνηλνχ θνίηεζεο παηδηψλ κε θαη
ρσξίο αλαπεξία έρεη δηέιζεη απφ δηάθνξα ζηάδηα, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν
απνηππψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ηνπο φξνπο ελζσκάησζε, έληαμε θαη
ζπκπεξίιεςε (Vislie, 2003). Οη φξνη απηνί, παξφιν πνπ δηαθνξνπνηνχληαη
ελλνηνινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά, ζπρλά, ζπγρένληαη θαη παξνπζηάδνληαη σο
ζπλψλπκνη ή άιινηε εθθξάδνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε ζεκαζία ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξνζπάζεηα δηεπθξίληζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ.
Ζ πξαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο άξρηζε λα πηνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1960. πλδέζεθε κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία
λα εθπαηδεχνληαη ζε έλα φζν είλαη δπλαηφλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε
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νπνία επηηεχρζεθε ζηηο Ζ.Π.Α., ην 1975 (Σδνπξηάδνπ, 1995). Πην αλαιπηηθά, ε
ελζσκάησζε, πνπ ζηα αγγιηθά έρεη απνδνζεί κε ηνπο φξνπο «mainstreaming» θαη
«incorporation», αλαθέξεηαη ζηε κεξηθή ή πιήξε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία
ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο (McLean &
Hanline, 1990). θνπφο ηεο, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ε απνθπγή ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο απνκφλσζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Σδνπξηάδνπ,
1995). Ζ ελζσκάησζε ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο,
ρσξίο, φκσο, μερσξηζηή βνήζεηα απφ ην δάζθαιν (Κφκπνο, 1992). Δπίζεο, ζχκθσλα
κε ηελ Εψληνπ-ηδέξε (1998), ν φξνο ελζσκάησζε ππνλνεί κηα κνλφδξνκε
δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζην πξφηππν ησλ ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα, ε ελζσκάησζε εξκελεχεηαη σο ε θπζηθή
παξνπζία θαη ε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, ε νπνία δε ζπλεπάγεηαη, απαξαίηεηα, ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη
θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ. Δπνκέλσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία αθνκνηψλνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ζην
πιαίζην

ηεο

αιιειεπίδξαζήο

ηνπο

(Εψληνπ-ηδέξε,

1998).

Δπαθφινπζα,

θαηαδεηθλχεηαη φηη, θαζψο ε έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο ππνδειψλεη ηελ πξνζαξκνγή
ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ απιή ζπλχπαξμε παηδηψλ
κε θαη ρσξίο αλαπεξία ζε απηφ, δελ αλαγλσξίδνληαη, θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, νη
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, γηα ηελ πεξηγξαθή
κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πηνζεηήζεθε ν φξνο «έληαμε», ν νπνίνο
απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά κε ηνλ φξν «integration» (Vislie, 2003). Χο ηδέα, ε έληαμε
κπνξεί λα ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο θαη παξακέλεη ζην επίθεληξν ζεκαληηθψλ
ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ (Sebba & Ainscnow, 1996). Χο εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή, απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ζε ηάμεηο ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ο Farrell (2000) αλαθέξεη φηη νη
καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία είλαη δηαρσξηζκέλνη, ελψ νη ππφινηπνη
εληάζζνληαη ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, βαζηθφ
κεηνλέθηεκα ηεο έληαμεο είλαη φηη αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιαηζίνπ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα παηδηά κε αλαπεξία, ελψ δε δίλεη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ηεο έληαμεο, ζπλήζσο,
δίλεηαη έκθαζε ζηα παηδηά κε αλαπεξία, γηα ηα νπνία πξνζαξκφδεηαη ην πξφγξακκα
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ζπνπδψλ, ζρεδηάδνληαη δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο εξγαζίεο ή παξέρεηαη βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ (Sebba θαη Ainscnow, 1996). Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε
έληαμε δε ζπλεπάγεηαη, απαξαίηεηα, ξηδηθέο ζρνιηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σα παηδηά κε
αλαπεξία ίζσο ιακβάλνπλ έλα ηξνπνπνηεκέλν ή πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ, αιιά εληάζζνληαη ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο (Mittler, 1995). Όπσο
δηαπηζηψλεη ν Vislie (2003), ε έληαμε δε δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο, αιιά επηθεληξψλεηαη ζε γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Αθφκε, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ελζσκάησζεο, ζηελ έληαμε δηαηεξνχληαη ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία, ηα νπνία, δηαξθψο, εκπινπηίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο
ησλ παηδηψλ (Εψληνπ-ηδέξε, 1998). Σέινο, ε έληαμε δε ιακβάλεη ρψξα πάληα ζε
ζρνιεία ηεο γεηηνληάο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, αιιά κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε
ζρνιεία πνπ έρνπλ εμνπιηζηεί κε ηα θαηάιιεια βνεζήκαηα ή ζε εηδηθέο ηάμεηο, φπνπ
ελδέρεηαη λα δηδάζθεηαη έλα ηξνπνπνηεκέλν ή πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ
(Mittler, 1995). πλεπψο, κέζσ ηεο έληαμεο, ηα παηδηά κε αλαπεξία βηψλνπλ κηα
δηαθνξεηηθή θαη πνιπδηάζηαηε εκπεηξία ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελζσκάησζε.
Δλψ, έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε έληαμε απνηεινχζε ην βαζηθφ
δήηεκα ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ρσξψλ λα πξνσζήζνπλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία γηα θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
εκθαλίζηεθε ν φξνο ζπκπεξίιεςε (Vislie, 2003). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δηαθήξπμε
ζηε αιακάλθα έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ζε παγθφζκηα βάζε (Unesco, 1994). Ζ
ζπκπεξίιεςε, πιένλ, ζεσξείηαη ε ζεκειηψδεο θηινζνθία φισλ ησλ πξνγξακκάησλ
ηεο Unesco, θαζψο θαη ε θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα
φινπο (Unesco, 2002). Ο Wedell (1995) επηζεκαίλεη φηη ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξίιεςε θαη φρη ε έληαμε. Ο
εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη, αληί λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε
θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί
έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ αληηηίζεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ καζεηψλ. πλεπψο,
γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε ζπκπεξίιεςε ζπληζηά κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζήκεξα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ
θφζκν είηε πξφθεηηαη γηα αλαπηπζζφκελεο είηε γηα αλαπηπγκέλεο ρψξεο (Acedo,
Ferrer, & Pàmies, 2009). Απνηειεί κηα δπλακηθή πξνζέγγηζε πνπ αληαπνθξίλεηαη
ζεηηθά ζηελ πνιπκνξθία ησλ καζεηψλ θαη αληηκεησπίδεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο σο
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επθαηξίεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κάζεζεο θαη φρη σο πξνβιήκαηα (Unesco, 2005).
Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηεί κηα ξηδηθή επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε
αλαπεξία γίλεηαη αληηιεπηή (Wedell, 1995), ψζηε λα δηακνξθσζνχλ εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ηεο θαηαιιειφηεξεο εθπαίδεπζεο ησλ
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία.
ηα αγγιηθά, ε ζπκπεξίιεςε απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο «inclusion»,
«inclusive education» θαη «inclusive schooling» (Sebba & Ainscnow, 1996). Σν
επίζεην «inclusive» πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα «includere», πνπ ζεκαίλεη
«ζπκπεξηιακβάλσ». Δίλαη γεγνλφο φηη επηθξαηεί ζχγρπζε ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν,
ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ εμαηηίαο ηεο ηδέαο φηη ε ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα νξηζηεί κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Ainscow, Farrell, & Tweddle, 2000). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην δχζθνιε ε
ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ (WHO, 2011). Αλαιπηηθφηεξα, ν φξνο
«ζπκπεξίιεςε» αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ηάμεηο
γεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ γεηηνληθψλ ζρνιείσλ -ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ζα
θνηηνχζαλ, εάλ δελ είραλ αλαπεξία- θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη
απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ (Rafferty, Boettcher, & Griffin, 2001). Ο Peters (2007)
επηζεκαίλεη φηη ε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο βαζίδεηαη ζην δηθαίσκα φισλ ησλ
αηφκσλ γηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε κε ίζεο επθαηξίεο, ε νπνία αλαπηχζζεη ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζέβεηαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί
φηη ε ζπκπεξίιεςε επηδηψθεη ην πψο ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα αλαδηαξζξσζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Sebba & Ainscnow,
1996). πλεπάγεηαη, δειαδή, εθηφο απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηελ πξφζβαζε ζε αίζνπζεο θαη
εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξνρή επαξθνχο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο (Peters, 2007).
Με άιια ιφγηα, πξνυπνζέηεη ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζρνιείν, φπσο αιιαγή ηνπ
ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη επαλεμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξνθεηκέλνπ
λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (Mittler, 1995). Σα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη ε επαλεμέηαζε θαη ε
αλαδηάξζξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ε ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε κάζεζε (Sebba & Ainscnow, 1996). Ο νξηζκφο ηνπ Farrell
(2000) γηα ηε ζπκπεξίιεςε πεξηιακβάλεη κηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο καζεηέο
νπηηθή γσλία, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιήξε
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θαη ελεξγφ ξφιν ζηε ζρνιηθή δσή, δηφηη είλαη πνιχηηκα θαη αλαπφζπαζηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Unesco, ζηε ζχιιεςεο ηεο
έλλνηαο ηεο ζπκπεξίιεςεο θπξηαξρνχλ ηα εμήο ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: είλαη κηα
δηαδηθαζία, αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ εκπνδίσλ ζηε
κάζεζε, έρεη σο ζθνπφ λα έρνπλ φινη νη καζεηέο παξνπζία, ζπκκεηνρή θαη επηηπρία
θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο νκάδεο καζεηψλ πνπ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν
απνθιεηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο ή απνηπρίαο ζην ζρνιείν (Unesco, 2005). Δπηπιένλ,
ε ζπκπεξίιεςε δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ παξνπζία ελφο αηφκνπ πνπ βνεζά ην
καζεηή κε αλαπεξία κέζα ζηελ ηάμε (Mittler, 1995). Οη Sebba θαη Ainscnow (1996)
πξνηείλνπλ φηη ν νξηζκφο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηξία
θξηηήξηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ έκθαζε ζηε ζπκπεξίιεςε σο δηαδηθαζία θαη
φρη σο θαηάζηαζε ή γεγνλφο, ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνθιεηζκνχ σο
πιεξνθνξηαθέο θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο έληαμεο. Σέινο,
απφ φια ηα παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη φηη ε ζπκπεξίιεςε απνηειεί κία λέα αληίιεςε γηα
ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ηφζν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία φζν θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία, θαζψο απνζθνπεί ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ.

2.3. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΣΑΔΗ
Βαζηθή έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο απνηεινχλ νη ζηάζεηο. Ζ έλλνηα
ησλ ζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, επξέσο ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν. Μάιηζηα, ν
Allport (1935) δήισζε φηη νη ζηάζεηο απνηεινχλ, ίζσο, ηελ πην μερσξηζηή θαη
αλαληηθαηάζηαηε έλλνηα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Ζ κειέηε ηνπο
ζεσξείηαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη, γεληθφηεξα, ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αηφκσλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
αλακελφκελν ην ηεξάζηην αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, θαηά ηνλ
ηειεπηαίν αηψλα. Χζηφζν, παξά ην έληνλν ελδηαθέξνλ γη’ απηέο, δελ ππάξρεη
νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηελ αθξηβή ελλνηνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ
φξνπ (Olson & Zanna, 1993).
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκνί, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή
ζηελ έξεπλα ησλ ζηάζεσλ, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιιαπιέο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο ζε απηνχο. Ο Allport (1935) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ φξηζε
ηηο ζηάζεηο σο λνεηηθέο θαη λεπξνινγηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκφηεηαο, πνπ
νξγαλψλνληαη απφ εκπεηξίεο θη αζθνχλ κηα θαζνδεγεηηθή θαη δπλακηθή επηξξνή ζηηο
αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε φια ηα αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο
νπνίεο ζρεηίδεηαη. Αξγφηεξα, νη Osgood, Suci θαη Tannenbaum (1957) ππνζηήξημαλ
φηη νη ζηάζεηο είλαη πξνδηαζέζεηο γηα αληίδξαζε, αιιά μερσξίδνπλ απφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο εηνηκφηεηαο, δηφηη πξνδηαζέηνπλ πξνο κηα αμηνινγηθή
αληίδξαζε. Άιινη εξεπλεηέο φξηζαλ ηηο ζηάζεηο σο γεληθά θαη δηαξθή, ζεηηθά ή
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή δήηεκα (Petty &
Cacioppo, 1981). Ο Antonak (1988) αλέθεξε πσο νη ζηάζεηο είλαη ηδέεο πνπ
θνξηίδνληαη κε ζπλαηζζήκαηα θαη πξνδηαζέηνπλ κηα θαηεγνξία ελεξγεηψλ πξνο κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ Ajzen (1988), νη ζηάζεηο απνηεινχλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο
αληηδξάζεηο ελφο αηφκνπ απέλαληη ζε έλα άιιν άηνκν, αληηθείκελν ή ζπκπεξηθνξά.
Πξφζθαηα, ν ίδηνο εξεπλεηήο ζπκπιήξσζε φηη νη αληηδξάζεηο βαζίδνληαη ζηηο
πεπνηζήζεηο θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη θάπνηνο ζε ζρέζε κε ην άηνκν ή ην
αληηθείκελν ηεο ζηάζεο (Ajzen, 2008). Δπίζεο, νη Zimbardo θαη Leippe (1991)
πεξηέγξαςαλ ηηο ζηάζεηο σο αμηνινγήζεηο θάπνηνπ αηφκνπ ή αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο
θπκαίλνληαη απφ ηελ αξέζθεηα έσο ηε δπζαξέζθεηα ή απφ ηελ εχλνηα σο ηε
δπζκέλεηα, ελψ θαη ν Fazio (1995) επεζήκαλε ην γεγνλφο φηη νη ζηάζεηο απνηεινχλ
αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. Ηδηαίηεξα κεγάιε απήρεζε έρεη ν νξηζκφο ησλ Eagly θαη
Chaiken (1993), θαηά ηηο νπνίεο νη ζηάζεηο απνηεινχλ κηα ςπρνινγηθή ηάζε πνπ
εθθξάδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε κηαο ηδηαίηεξεο νληφηεηαο κε θάπνην βαζκφ εχλνηαο ή
δπζκέλεηαο. Όπσο επεζήκαλαλ νη ίδηεο νη εξεπλήηξηεο, ν νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη
ηα ηξία νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο, δειαδή ηελ ηάζε, ηελ νληφηεηα ή ην
αληηθείκελν ηεο ζηάζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε (Eagly & Chaiken, 2007).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηελ έλλνηα ησλ ζηάζεσλ έρνπλ
απνδνζεί πνηθίινη νξηζκνί. Όκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξείηαη γεληθή
ζπκθσλία ησλ εξεπλεηψλ ζην γεγνλφο φηη νη ζηάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ζπλνπηηθέο
αμηνινγήζεηο ςπρνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ εθθξάδνληαη κε απφδνζε δηαζηάζεσλ
φπσο θαιά-θαθά, επεξγεηηθά-επηβιαβή, επράξηζηα-δπζάξεζηα, θαη αγαπεηά-κε
αγαπεηά (π.ρ. Eagly & Chaiken, 1993. Petty, Wegener, & Fabrigar, 1997).
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ην πεδίν ηεο έξεπλαο ησλ ζηάζεσλ, έλα δήηεκα, πνπ απαζρνιεί απφ ην
παξειζφλ ηνπο επηζηήκνλεο, είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
ζηάζεσλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηψλ
ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ, ελψ άιινη πξνηηκνχλ ην κνληέιν ησλ δχν ζπληζησζψλ ή
ηεο κηαο ζπληζηψζαο (de Boer, Timmerman, Pijl, & Minnaert, 2012). Δηδηθφηεξα, νη
ππνζηεξηθηέο ηνπ κνληέινπ ηεο κηαο ζπληζηψζαο βιέπνπλ ηηο ζηάζεηο σο ζεηηθά ή
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα έλα αληηθείκελν (π.ρ. Thurstone, 1931. Fishbein & Ajzen,
1975. Petty & Cacioppo, 1981) ή σο γλσζηηθέο δνκέο (π.ρ. Kruglanski, 1989).
Παξάιιεια, ην κνληέιν ησλ δχν ζπληζησζψλ, ζπλήζσο, δηαθξίλεη ηε γλσζηηθή θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ (π.ρ. Fishbein & Ajzen, 1974. Bagozzi &
Burnkrant, 1979, 1985. Ajzen, 2005).
Σέινο, επξέσο γλσζηφ είλαη ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ, ζχκθσλα κε
ην νπνίν νη ζηάζεηο απαξηίδνληαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο, -ηε γλσζηηθή, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή-. Ζ γλσζηηθή ζπληζηψζα αληηθαηνπηξίδεη ηηο
πεπνηζήζεηο ή ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή

ζπληζηψζα

εθθξάδεη

ηα

ζπλαηζζήκαηα

ηνπ

αηφκνπ

πνπ

πξνθαινχληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο θαη ηέινο, ε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα
ζπλεπάγεηαη ηηο πξνζέζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ (de Boer, Timmerman, Pijl,
& Minnaert, 2012). Σν κνληέιν απηφ ζπγθεληξψλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ππνζηεξηθηέο (π.ρ. Katz & Stotland, 1959. Triandis, 1971. Antonak & Livneh, 1988).
πγθεθξηκέλα, νη Rosenberg θαη Hovland (1960) ζεσξνχλ ηηο ζηάζεηο σο
πξνδηαζέζεηο γηα αληίδξαζε ζε κηα ηάμε εξεζηζκάησλ κε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο
θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο. Παξφκνηα, νη Triandis, Adamopoulos θαη Brinberg
(1984) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζηάζεηο είλαη ηδέεο (γλσζηηθή ζπληζηψζα) πνπ
θνξηίδνληαη κε ζπλαίζζεκα (ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα) θαη πξνδηαζέηνπλ κηα
θαηεγνξία ελεξγεηψλ (ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα) απέλαληη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Zanna θαη Rempel (1988), νη
ζηάζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζπλνιηθέο αμηνινγήζεηο εξεζηζκάησλ πνπ
βαζίδνληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πιεξνθνξίεο.
Σαπηφρξνλα, νη Eagly θαη Chaiken (1993) πξνηείλνπλ φηη νη ζηάζεηο είλαη κε
παξαηεξήζηκεο ςπρνινγηθέο δνκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ ζε ζρέζε κε
ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ
ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ ππνγξακκίδεηαη, επίζεο, απφ ηνπο Albarracín,
Johnson θαη Zanna (2005). Οη εξεπλεηέο δειψλνπλ φηη νη ζηάζεηο είλαη αμηνινγηθέο
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ηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλαρζνχλ απφ ηηο πεπνηζήζεηο, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη λα έρνπλ επηξξνή ζε απηά -νη πεπνηζήζεηο, ην ζπλαίζζεκα θαη
ε ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη φηη αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζηάζεηο θαη φρη φηη απνηεινχλ
κέξε ηνπο-.
Όζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ
ζηάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο επηβεβαίσζήο ηεο. Οξηζκέλνη
εξεπλεηέο απέδεημαλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ (Breckler, 1984. Rosenbaum,
Armstrong, & King, 1986. Mahat, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ν Breckler (1984),
αμηνινγψληαο ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηνπο ειηγκνχο, δηαπίζησζε φηη έλα
πξφηππν ηξηψλ ζπληζησζψλ εμεγεί θαιχηεξα ηε ζπλδηαθχκαλζε ησλ κεηξήζεσλ απφ
έλα πξφηππν κίαο ζπληζηψζαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη εξεπλεηέο επηβεβαίσζαλ
ηελ εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ κίαο ζπληζηψζαο ή δχν ζπληζησζψλ (π.ρ. Fishbein &
Ajzen, 1974. Bagozzi & Burnkrant, 1985). Ο Ajzen (2005) αλέθεξε φηη ηα
πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο, είλαη αξθεηά ζπλεπή κε ην κνληέιν κίαο
ζπληζηψζαο, ελψ, ηαπηφρξνλα, νη

παξαγνληηθέο αλαιχζεηο πνπ εθάξκνζε

απνθάιπςαλ φηη έλαο κφλν παξάγνληαο εμεγεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο
ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπληζησζψλ ησλ
ζηάζεσλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζέκα ζπδήηεζεο (de Boer, Timmerman, Pijl, &
Minnaert, 2012).
Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ, αλακθηζβήηεηα, θπξηαξρεί ζηηο
εκπεηξηθέο κειέηεο (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005). Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη
κεηξνχλ ηηο ζηάζεηο ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αηηίεο ηνπο (π.ρ. Fishbein & Ajzen,
1975), ην πψο κεηαβάιινληαη (π.ρ. Petty & Cacioppo, 1986) θαη ην αληίθηππφ ηνπο
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (π.ρ. Lord, Ross, & Lepper, 1979). Δπίζεο, νη ζηάζεηο
ζπρλά κεηξψληαη απφ πνιηηηθνχο, θνηλσληνιφγνπο, νηθνλνκνιφγνπο θαη άιινπο
επηζηήκνλεο. Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη νη κέζνδνη κέηξεζεο ησλ
ζηάζεσλ πνηθίιινπλ, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ θηινζνθηψλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαιιειφηεξε ηερληθή, θαζψο θαη ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πεγψλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005).
Οη ζηάζεηο, φπσο θαη άιιεο ςπρνινγηθέο έλλνηεο, ζεσξνχληαη άδειεο
ςπρνθνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ παξακέλνπλ αδξαλείο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ,
εθηφο εάλ πξνθιεζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή πξφζσπα (Triandis, 1971).
πλεπψο, νη πην ζπλεζηζκέλνη κέζνδνη κέηξεζήο ηνπο βαζίδνληαη ζε απην-αλαθνξά,
θαηά ηελ νπνία δεηείηαη απφ ηα άηνκα λα πεξηγξάςνπλ ιεπηνκεξψο ηε ζηάζε ηνπο κε
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βάζε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005). Ζ απαξρή ηεο
δηεμνδηθήο κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο απην-αλαθνξάο έγηλε απφ ηνλ
Thurstone (1928), ηνλ Likert (1932) θαη ηνπο Osgood, Suci θαη Tannenbaum (1957).
Οη ηερληθέο πνπ πξφηεηλαλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο εμαθνινπζνχλ λα απνιακβάλνπλ
ηελ εθηίκεζε ησλ επηζηεκφλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ηηο λέεο κεζφδνπο κέηξεζεο. Πιένλ, νη θιίκαθεο απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε
κνξθή κεζφδσλ κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ κε απην-αλαθνξά (Krosnick, Judd, &
Wittenbrink, 2005). Μάιηζηα, ν πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε
ησλ ζηάζεσλ είλαη ε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο Likert. ηηο θιίκαθεο ν αξηζκφο ησλ
ζεκείσλ, πνπ ππνδειψλνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηα εξσηήκαηα,
πνηθίιιεη. Γηα παξάδεηγκα, ν Likert (1932) ρξεζηκνπνηεί 5-βάζκηα θιίκαθα, νη
Osgood, Suci θαη Tannenbaum (1957) πξνηείλνπλ 7-βάζκηα θιίκαθα ζεκαζηνινγηθήο
δηαθνξνπνίεζεο, ελψ ζηε κέζνδν ηνπ Thurstone (1928) ε δηαθνξηθή θιίκαθα είλαη
11-βάζκηα. Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θιηκάθσλ, ζηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θιίκαθεο θαηάηαμεο, θιίκαθεο ζπγθξίζεσλ αλά δεχγε, θαηάινγνη
επηζέησλ, θνηλσληνκεηξηθέο κέζνδνη, θαζψο θαη δεκνζθνπήζεηο ή ζπλεληεχμεηο
(Antonak & Livneh, 2000).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλνη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
έκκεζεο κεζφδνπο κέηξεζεο, απνζθνπψληαο λα πεξηνξίζνπλ πηζαλέο απεηιέο ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε κέζνδν ηεο απην-αλαθνξάο
(Eagly & Chaiken, 1993). πγθεθξηκέλα, νη έκκεζεο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηε
δηαθξηηηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο πξνβνιηθέο θαη ηηο ζπγθαιπκκέλεο
ηερληθέο θαη ηηο θπζηνινγηθέο κεζφδνπο (Livneh & Antonak, 1994). Καηαιεθηηθά,
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε έλλνηα ησλ ζηάζεσλ θαζψο θαη ε κέηξεζή ηεο είηε κε άκεζεο
είηε κε έκκεζεο κεζφδνπο απαζρνιεί έλαλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ εξεπλεηψλ.

2.4.

ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:

ΣΑΔΗ

ΣΧΝ

ΓΟΝΔΧΝ

ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ζπκπεξίιεςε απνηειεί κηα λέα αληίιεςε γηα
ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Unesco, 2002). ην παξειζφλ,
ζεσξνχληαλ σο κε ξεαιηζηηθή ε θνίηεζε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, σζηφζν, ζήκεξα, ζε πνιιέο ρψξεο, ηα παηδηά απηά κπνξνχλ λα θνηηνχλ
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ζηα ίδηα ζρνιεία κε ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία (Nakken & Pijl, 2002). Οη γνλείο έρνπλ
βαζηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο (Leyser & Kirk, 2004), θαζψο
απνηεινχλ ζεκαληηθά πξφζσπα ζηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο (Unesco,
2002). Οη ζηάζεηο ηνπο, επνκέλσο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο επηηπρίαο ηεο
πξαθηηθήο ηεο ζπκπεξίιεςεο. Καηά ζπλέπεηα, έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πεδίν
κειέηεο απνηεινχλ νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπλαληά εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ζ πξψηε κειέηε γηα ην ζέκα δεκνζηεχηεθε απφ
ηνπο Hayes θαη Gunn, ην 1988.
Οη Hayes θαη Gunn (1988) κειέηεζαλ ηηο ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ εάλ δηαθέξνπλ κεηαμχ
ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχλ ζε ζρνιείν φπνπ εθαξκφδεηαη ε
ζπκπεξίιεςε θαη ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχλ ζε ζρνιείν φπνπ δελ
εθαξκφδεηαη ε ζπκπεξίιεςε. Παξάιιεια, έιεγμαλ εάλ ε εκπεηξία κε παηδηά κε
αλαπεξία επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
πκκεηείραλ, ζπλνιηθά, 105 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ελψ αλαθνξηθά κε ηα
παηδηά, 79 απφ απηά δελ είραλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία θαη 26 παηδηά είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. Σα παηδηά θνηηνχζαλ ζε δπν δεκνηηθά ζρνιεία. Οη γνλείο
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Toward Mainstreaming Questionnaire».
Οη αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ έδεημαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα
παηδηά είραλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία ήηαλ πην αξλεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δελ είραλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. Χζηφζν, νη
εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε έλα αληηθαηηθφ ζπκπέξαζκα ζε ζχγθξηζε κε ην παξαπάλσ
θαη ζπγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο
εκπεηξίαο ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε αλαπεξία θαη ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε. Αλαιπηηθφηεξα, νη γνλείο, πνπ πίζηεπαλ φηη είραλ κεγάιε εκπεηξία
ζρεηηθά κε άηνκα κε αλαπεξία, ήηαλ πην πηζαλφ λα εθθξάζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Ζ έξεπλα ησλ Green θαη Shinn (1994) επηθεληξψζεθε ζε γνλείο παηδηψλ πνπ
είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο,
αιιά, ζην κάζεκα ηεο αλάγλσζεο, ζπκκεηείραλ ζε «resource rooms», ζηα νπνία
παξαθνινπζνχζαλ εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εξεπλεηέο
επεδίσμαλ λα δηαπηζηψζνπλ πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ πηζαλή
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα εο
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αλάγλσζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 21 γνλείο, νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε
ζπλεληεχμεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ήηαλ δηζηαθηηθνί
ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην κάζεκα
ηεο αλάγλσζεο. Μάιηζηα, έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ είρε αξλεηηθέο ζηάζεηο. Οη
ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απνδφζεθαλ ζην γεγνλφο φηη, πηζαλφλ, δελ
θαηαλφεζαλ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παηδηά ηνπο ψζηε λα κεηαβνχλ
απφ ηα «resource rooms» ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε
φηη νη γνλείο δε γλψξηδαλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έπξεπε λα επηηχρνπλ ηα παηδηά ηνπο, ψζηε
λα είλαη έηνηκα γηα ζπκπεξίιεςε.
Σν 1998, νη Palmer, Borthwick-Duffy θαη Widaman πξαγκαηνπνίεζαλ κία
έξεπλα,

ψζηε

λα

εμεηάζνπλ

ηηο

ζηάζεηο

ησλ

γνλέσλ

ζρεηηθά

κε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ζνβαξή γλσζηηθή
αλαπεξία ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, νη
εξεπλεηέο, βαζηδφκελνη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηηο
εληαμηαθέο πξαθηηθέο είλαη πνιπδηάζηαηεο, ζρεδίαζαλ κία θιίκαθα ζηάζεσλ. ηηο
κεηξήζεηο ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ 460 γνλείο παηδηψλ κε ζνβαξή γλσζηηθή αλαπεξία.
Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 3-22 εηψλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ θνξίηζηα (62%). Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ δε ζπκκεηείρε ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο
(67,9%), ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θάπνηεο ψξεο. Απφ ηε
ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Parent Attitudes Toward Inclusion Scale» (PATI
Scale) αλαδείρζεθε φηη νη γνλείο ήηαλ ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζην αληίθηππν ηεο
ζπκπεξίιεςεο ζηα ακνηβαία θνηλσληθά νθέιε, ζηελ απνδνρή θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ήηαλ ηδηαίηεξα αλήζπρνη γηα ην αληίθηππν ηεο
ζπκπεξίιεςεο ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηα
παηδηά ηνπο, δειαδή ζηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ γηα εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Ζ κειέηε ησλ Balboni θαη Pedrabissi (2000) αθνξνχζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε γλσζηηθή αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. πλνιηθά,
ζπκκεηείραλ 647 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, εθ ησλ νπνίσλ 260 ήηαλ γνλείο
παηδηψλ πνπ είραλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία θαη 387 γνλείο παηδηψλ πνπ δελ είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. Σα παηδηά ρσξίο αλαπεξία ήηαλ 2-16 εηψλ. Απφ ηηο
αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην «Mental retardation and inclusion
questionnaire», ην νπνίν θαηαζθεχαζαλ νη εξεπλεηέο, θάλεθε φηη νη γνλείο είραλ
νπδέηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
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επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ειηθία ησλ γνλέσλ δελ επεξέαζε ηηο
ζηάζεηο ηνπο, ελψ, αληίζεηα, ην θχιν θαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν ηηο
επεξέαζε. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο κε κέζν θαη πςειφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν
θαη νη κεηέξεο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Σαπηφρξνλα,
βξέζεθε φηη ε εκπεηξία ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ γνλέσλ, ε νπνία θαζνξίζηεθε απφ ην
γεγνλφο αλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία, ζρεηίζηεθε κε ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ ζπκκαζεηή κε
γλσζηηθή αλαπεξία θαη επνκέλσο είραλ εκπεηξία έδεημαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ απηή ηελ
εκπεηξία.
Σηο ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε επεδίσμε λα ζπγθξίλεη ν Kelly (2001). Γηα ην ζθνπφ απηφ, 435 γνλείο
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία (370 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη 65 γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία) ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 416 εηψλ. Ο εξεπλεηήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν νη γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία φζν θαη νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε. Χζηφζν, νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμέθξαζαλ κε ζπλέπεηα
πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
Υξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην «Survey of Parents’ Attitudes and
Opinions About their Children with Special Needs and their Support», νη Elkins, van
Kraayenoord θαη Jobling (2003) αμηνιφγεζαλ ηηο ζηάζεηο 354 γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 1-19 εηψλ, είραλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο θαη
θνηηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Παξαηεξήζεθε ππνζηήξημε ηεο
ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. πγθεθξηκέλα,
πνιινί απφ ηνπο γνλείο πξνηηκνχζαλ ηε ζπκπεξίιεςε, θάπνηνη ζα ηελ επέιεγαλ εάλ
παξέρνληαλ πξφζζεηα βνεζήκαηα θαη κηα κηθξή νκάδα ήηαλ ππέξ ησλ εηδηθψλ
ζρνιείσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξρε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αξλεηηθψλ
ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ελψ κηα ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε άπνςε ήηαλ πσο
ππάξρεη αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε. Ζ ακνηβαία θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, ε κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, ε θαηαλφεζε θαη ε αλνρή απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο, ε θηιία θαη ε κίκεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ αλαγλσξίζηεθαλ σο νθέιε
ηεο ζπκπεξίιεςεο. Χζηφζν, παξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ νθειψλ, νη γνλείο ήηαλ πην
ζπληεξεηηθνί φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ην δηθφ ηνπο παηδί θαη ην 50% απηψλ πξνηηκνχζαλ
ηηο εηδηθέο ηάμεηο αλ θαη, απφ ηελ άιιε, ζεσξνχζαλ φηη ε θνίηεζε ζε απηέο
20

θαζπζηεξεί ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σέινο, σο
πηπρέο ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπεξίιεςε, νη γνλείο
αλέθεξαλ ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ηάμεσλ, ηελ χπαξμε δαζθάισλ-βνεζψλ, ηηο
εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο. Μάιηζηα,
ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζεσξήζεθε ε πην ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα επηηπρή
ζπκπεξίιεςε.
Οη Leyser θαη Kirk (2004) κειέηεζαλ ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξίιεςε. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη ζηάζεηο
γνλέσλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθά είδε θαη επίπεδα αλαπεξίαο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε. Δπεδίσθε, επίζεο, λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ησλ δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ γνλέσλ γηα
ηε ζπκπεξίιεςε. Δμεηάζηεθαλ 437 γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Σα παηδηά άλεθαλ ζε
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη είραλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο. Όζνλ αθνξά
ζηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο, 174 είραλ ήπηα αλαπεξία, 194 είραλ κέηξηα θαη 52
είραλ ζνβαξή, ελψ ζε 17 παηδηά δελ πξνζδηνξίζηεθε. Αθφκε, 82 παηδηά ζπκκεηείραλ
ζε ζπκπεξίιεςε, 184 δε ζπκκεηείραλ θαη γηα 147 παηδηά νη γνλείο δε γλψξηδαλ αλ
ζπκκεηείραλ ή φρη. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Parent Opinion
about Inclusion/Mainstreaming», ην νπνίν θαηαζθεχαζαλ νη εξεπλεηέο θαη
πεξηιάκβαλε ηελ «Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming Scale», εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ρψξν γηα ζρφιηα. Οη αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ
θαηέδεημαλ φηη νη γνλείο ππνζηήξημαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο απφ λνκηθή θαη
θηινζνθηθή άπνςε. Παξάιιεια, αλαγλψξηζαλ ηα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά
νθέιε ηεο, ελψ εμέθξαζαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή θνηλσληθή απνκφλσζε,
ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο, ηελ πνηφηεηα ησλ νδεγηψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο δεμηφηεηεο
ησλ δαζθάισλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο άιινπο
γνλείο. Οη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ήηαλ ην επίπεδν
ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο, ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, ηα ρξφληα θνίηεζεο
ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ην είδνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε
απαζρφιεζε ησλ γνλέσλ. Δηδηθφηεξα, κεγαιχηεξνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκπεξίιεςεο
ήηαλ νη γνλείο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ, ησλ παηδηψλ κε ήπηα αλαπεξία, ησλ παηδηψλ
πνπ ιάκβαλαλ εηδηθή εθπαίδεπζε έσο δχν έηε, φζνη δήισζαλ φηη δε γλψξηδαλ ζε πνην
είδνο ζπκπεξίιεςεο ζπκκεηείρε ην παηδί ηνπο, εθείλνη κε πςειφ επαγγεικαηηθφ
επίπεδν θαη εθείλνη κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
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Σν 2005, ν Martz δηεξεχλεζε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ
γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Γηα ην ιφγν απηφ, εμεηάζηεθαλ 57
γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 55 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ζπκπιεξψλνληαο
έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θαηαζθεχαζε ν ίδηνο ν εξεπλεηήο. Σα παηδηά κε
αλαπεξία είραλ κέζν φξν ειηθίαο 13,2 έηε κε ηππηθή απφθιηζε 3,5, είραλ δηαθνξεηηθά
είδε αλαπεξίαο θαη θνηηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, εηδηθήο εθπαίδεπζεο, θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία θιπ.). Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία δελ είραλ θάπνηνλ-α ζπκκαζεηή/ηξηα κε
αλαπεξία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο
γεληθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία. Οη ζηάζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ έηεηλαλ είηε λα είλαη ζπλνιηθά
ζεηηθέο είηε λα πξνβάιινπλ ηε ζπκπεξίιεςε σο δηαδηθαζία κε πιενλεθηήκαηα αιιά
θαη κεηνλεθηήκαηα. Αθφκε, ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
ηδέαο ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαη νη δπν νκάδεο γνλέσλ ζπκθψλεζαλ φηη ε ζπκπεξίιεςε
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξηβή ρξνληθή
ζηηγκή. Όκσο, φζνλ αθνξά ζηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο, νη
γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ζεσξνχζαλ φηη απνδίδεηαη ζην ζρνιείν δηφηη πίζηεπαλ φηη
ε ζπκπεξίιεςε επεξεάδεηαη απφ ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ. Απφ ηελ άιιε, νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέδσζαλ ηελ επζχλε
ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδεη.
Υξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην «My thinking about inclusion scale»
θαη έλα αθφκε εξσηεκαηνιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα ησλ
ζηάζεσλ, νη Kalyva, Georgiadi θαη Tsakiris (2007) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε
ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία. Παξάιιεια, θχξην κέιεκά ηνπο ήηαλ λα
εμεηάζνπλ αλ νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ
επίπεδφ ηνπο θαζψο θαη ηελ παξνπζία παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ
ηνπο. Αμηνινγήζεθαλ 338 γνλείο παηδηψλ, ηα νπνία δελ είραλ αλαπεξία θαη θνηηνχζαλ
ζε δεκνηηθά ζρνιεία. Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ, 101 ήηαλ γνλείο παηδηψλ πνπ είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία θαη 237 ήηαλ γνλείο παηδηψλ πνπ δελ είραλ ζπκκαζεηή κε
αλαπεξία. χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είραλ,
ζπλνιηθά, ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη ζηάζεηο ηνπο δελ
22

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ειηθία ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδφ ηνπο ή απφ ηελ
παξνπζία παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Αληίζεηα, δηαπηζηψζεθαλ
δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Οη παηέξεο είραλ πην
ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο θαη ήηαλ
πξφζπκνη λα γίλνπλ θίινη κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Απφ ηελ άιιε, νη
κεηέξεο ήηαλ πην πξφζπκεο λα εκπιαθνχλ νη ίδηεο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε
αιιειεπίδξαζε κε παηδί κε αλαπεξία.
Σηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο κε
αλαπεξία εμέηαζαλ νη Kokaridas, Vlachaki, Zournatzi θαη Patsiaouras (2008),
πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα ζπλδέζνπλ ηελ νπηηθή γσλία ησλ γνλέσλ κε
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ησλ παηδηψλ. Αμηνινγήζεθαλ 119 γνλείο, νη
νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming
Scale». Σα παηδηά ήηαλ φισλ ησλ ειηθηψλ, είραλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο θαη
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ φηη νη
πεξηζζφηεξνη γνλείο είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε θαη
ππνζηήξημαλ ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο. Χο νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο,
αλαγλψξηζαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ
ακνηβαία θνηλσληθή πξφνδν γηα ηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία. Παξάιιεια, νη
γνλείο εμέθξαζαλ αλεζπρίεο γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ
πνηφηεηα ησλ νδεγηψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ αμηνζεκείσην είλαη
φηη δελ αλεζπρνχζαλ γηα ην αλ ε ζπκπεξίιεςε ζα έβιαπηε ζπλαηζζεκαηηθά ηα
παηδηά. Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ, ε
ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αλαδείρζεθε σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο, ελψ ην
θχιν ησλ παηδηψλ επεξέαζε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ κφλν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα
ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 18
εηψλ εκθαλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν αλήζπρνη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη
γνλείο ησλ αγνξηψλ εμέθξαζαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο θαη επίθηεηε αλαπεξία κφλν απέλαληη ζηα νθέιε ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε επίθηεηε αλαπεξία είραλ πην
ζεηηθέο ζηάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έξεπλα δελ θαηέδεημε δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο
κε βάζε ην θχιν ησλ γνλέσλ, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο
ηνπ παηδηνχ ηνπο.
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ηελ έξεπλα ηεο Runswick-Cole (2008) κειεηήζεθαλ νη ζηάζεηο γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξέρνλ
λνκνζεηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Σαπηφρξνλα, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ
αλάιπζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά
ηνπο κε βάζε ηα κνληέια ηεο αλαπεξίαο θαη εηδηθφηεξα, πηνζεηψληαο ην θνηλσληθφ
κνληέιν. πκκεηείραλ 24 γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, πνπ είραλ απεπζπλζεί γηα
βνήζεηα ζε κία εζεινληηθή νξγάλσζε πνπ ππνζηεξίδεη παηδηά κε αλαπεξία, θαη νη
νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε ζπλεληεχμεηο. Παξαηεξήζεθε φηη εμέθξαζαλ ζχλζεηεο θαη
αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Οξηζκέλνη γνλείο ζεσξνχζαλ θαηαιιειφηεξα ηα ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, ελψ άιινη πξνηηκνχζαλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζρνιεία
εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Αθφκε, παξφιν πνπ ην ηξέρνλ πνιηηηθφ πιαίζην θαζηζηνχζε
ζαθέο φηη ε ζπκπεξίιεςε δελ είλαη απιά ε επηινγή ζρνιείνπ, νη γνλείο
επηθεληξψζεθαλ ζηελ εμαζθάιηζε ζρνιείνπ, γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηε
θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη αθεγήζεηο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ νχηε
κε βάζε ην κνληέιν ηνπ πέλζνπο, πνπ δηαηχπσζε ν Connor ην 1997, νχηε κε βάζε ηελ
αλάιπζε ηνπ βξεηαληθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Παξάιιεια, ηα
επξήκαηα απνθάιπςαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ επεξεάζηεθαλ απφ ην κνληέιν ηεο
αλαπεξίαο πνπ πηνζεηνχζαλ. Γηαπηζηψζεθε πσο φζνη ήηαλ ζεηηθνί απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε έηεηλαλ πξνο ην θνηλσληθφ κνληέιν θαηαλφεζεο ηεο αλαπεξίαο.
Δηδηθφηεξα, φπσο δηαθάλεθε απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο, επηθεληξψζεθαλ ζηα πηζαλά
νξγαλσηηθά θαη παηδαγσγηθά εκπφδηα θαη φρη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ
ίζσο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπο. Δπίζεο, ππνζηήξημαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζέηεη
ζεκέιηα γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δε
ρξεζηκνπνίεζαλ φξνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αλαπεξία ησλ παηδηψλ ηνπο, ήηαλ
επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηηο θξίζεηο ησλ εηδηθψλ θαη εκπηζηεχνληαλ ηηο δηθέο ηνπο
γλψζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλνη γνλείο δήισζαλ πσο αξρηθά επηζπκνχζαλ
ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξίιεςε, ελψ, αξγφηεξα, άιιαμαλ γλψκε
εμαηηίαο εκπνδίσλ φπσο ε έιιεηςε πφξσλ, ην αθηιφμελν πεξηβάιινλ, ην άθακπην
ζηπι δηδαζθαιίαο θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Άιινη γνλείο, νη
νπνίνη έηεηλαλ πξνο ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, πνηέ δε είραλ δηαλνεζεί ηε
θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε γεληθά ζρνιεία, πάληα πξνηηκνχζαλ ηα εηδηθά θαη
εζηίαδαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο.

24

ε έξεπλα πνπ έθαλε ν Elzein (2009), κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε δχν ηδησηηθά δεκνηηθά
ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, δφζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ 15 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 4-13 εηψλ, είραλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο θαη
θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε
πσο νη γνλείο έδεημαλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε πηπρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, φπσο
είλαη ε λνκνζεζία, ε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πξφνδνο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο
δαζθάινπο. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη
ζην «resource room», ελψ αλαθνξηθά κε ηα είδε ηεο αλαπεξίαο, πξνηηκνχζαλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξίιεςε παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία ή κε ήπηα λνεηηθή
πζηέξεζε. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε
δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, έδεημαλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, επέζηεζαλ, φκσο, ηελ πξνζνρή ζηηο κεγαιχηεξεο
ηάμεηο.
Οη de Boer, Pijl, Post θαη Minnaert (2012) εμέηαζαλ, κέζσ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζε καζεηέο κε
αλαπεξία νη νπνίνη θνηηνχλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 508
γνλείο παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 8-12 εηψλ θαη
θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά κε αλαπεξία είραλ
ΓΔΠ-Y, δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή γλσζηηθή αλαπεξία. χκθσλα κε ηηο
αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ήηαλ
νπδέηεξεο, θαζψο ήηαλ πην επηθπιαθηηθνί ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηαλ αλαθέξνληαλ
ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη ζηε ζηελφηεξε ζρέζε ηνπο κε παηδί κε
αλαπεξία. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ήηαλ ην
θχιν ησλ γνλέσλ θαη ε απφθηεζε παηδηνχ κε αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο
είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο απέλαληη ζηε θνίηεζε παηδηψλ
κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα απνηειεί
ην γεγνλφο φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πην ζεηηθνί ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ δε ζρεηίζηεθαλ κε ηελ ειηθία ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο, ηελ παξνπζία καζεηή κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηελ
εμνηθείσζε κε άηνκα κε αλαπεξία.
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Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε δηαηαξαρέο
ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε δεκφζηα ζρνιεία δηεξεπλήζεθαλ, πξφζθαηα, ζε έξεπλα
πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Abu-Hamour θαη Muhaidat (2013). Δμεηάζηεθαλ, επίζεο, νη
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζεκαληηθφηεξε πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ κε
απηηζκφ γηα επηηπρή ζπκπεξίιεςε. Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο πξνζέθεξαλ κηα εηθφλα
γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
θαη ηηο ζπλνιηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε
ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη θαη ζηε
ζπλέρεηα έιεγμαλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ δχν
ηκήκαηα θαη κφλν νη γνλείο πνπ, ζην πξψην ηκήκα, ήηαλ ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο
θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην δεχηεξν. πλνιηθά αμηνινγήζεθαλ 148 γνλείο
παηδηψλ κε απηηζκφ. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 5-16 εηψλ, θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία
θαη 102 απφ απηά είραλ απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ελψ 46 παηδηά είραλ
απηηζκφ ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη αλαιχζεηο θαηέδεημαλ φηη νη γνλείο πνπ ήηαλ
αξλεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε μεπεξλνχζαλ ειαθξά εθείλνπο πνπ ήηαλ
ζεηηθνί. Όζνη είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζεσξνχζαλ φηη
βειηηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο θνηλσληθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη
απμάλεη ηα θίλεηξα γηα ην ζρνιείν. Αληίζεηα, φζνη είραλ αξλεηηθέο ζηάζεηο
ζεσξνχζαλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ δελ έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, ην πξνζσπηθφ θαη νη δάζθαινη δελ
έρνπλ θαηαλφεζε θαη νη καζεηέο ρσξίο αλαπεξία, ίζσο, αληηκεησπίδνπλ κε άζρεκν
ηξφπν ηα παηδηά κε απηηζκφ. Παξαηεξήζεθε, επίζεο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ήηαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ
θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ απηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα, πην ζεηηθέο ζηάζεηο
παξνπζίαζαλ νη γνλείο κε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θαη φζνη είραλ απηηζηηθά παηδηά
πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ειηθία, ην θχιν θαη ην εηζφδεκα
ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ δελ επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ
παηδηψλ γηα επηηπρή ζπκπεξίιεςε, πεξηιάκβαλαλ ηελ αλεμαξηεζία, ηε δεμηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδη, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε κίκεζε, ηε ζπλήζεηα, ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, ηελ πξνζνρή, ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηηο πξν-αθαδεκατθέο θαη ηηο
αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο.
Πξφζθαηα, νη Ahuja θαη Sunish (2013) εζηίαζαλ ηελ έξεπλά ηνπο ζε γνλείο
παηδηψλ κε απηηζκφ, επηδηψθνληαο λα εμεηάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
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ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
κειέηεο ζε 22 γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην «Parent Attitudes Toward Inclusion
Scale» (PATI Scale). Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη
ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαλ ζηα παηδηά ηνπο ζην
πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ήηαλ αξλεηηθέο. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζηελ
απνδνρή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζηα ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, νη γνλείο είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, είραλ νπδέηεξεο ζηάζεηο
απέλαληη ζηα ακνηβαία νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο -ηφζν γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία
φζν θαη γηα ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά-.
ε έξεπλα ησλ Gasteiger-Klicpera, Klicpera, Gebhardt θαη Schwab (2013),
840 γνλείο παηδηψλ κε γλσζηηθά ειιείκκαηα (λνεηηθή ή καζεζηαθή αλαπεξία), ηα
νπνία θνηηνχζαλ είηε ζε εηδηθά ζρνιεία είηε ζε ηάμεηο ζηηο νπνίεο εθαξκνδφηαλ ε
ζπκπεξίιεςε -ζηελ 1ε, ζηελ 3ε θαη ζηελ 6ε ηάμε-, θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο
εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε επηρείξεζε λα
δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξίιεςε, θαζψο θαη λα ζπγθξίλεη ηηο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ απφ ηε ζπκπεξίιεςε
κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο
ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο (ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε εηδηθά
ζρνιεία θαη ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ηάμεηο ζηηο νπνίεο
εθαξκνδφηαλ ε ζπκπεξίιεςε), ζηηο νπνίεο δφζεθαλ ζρεδφλ ίδηα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ
είραλ θαηαζθεπάζεη πξνεγνπκέλσο νη εξεπλεηέο. Οη απαληήζεηο ηνπο απνθάιπςαλ
φηη έλησζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ
ηνπο, αιιά ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο αλάινγα κε
ην βαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη κε ην
πξφγξακκα εηδηθήο εθπαίδεπζεο εμαξηήζεθε, επίζεο, απφ ηνπο δπν παξαπάλσ
παξάγνληεο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δπζαξέζθεηα ησλ
γνλέσλ, πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ηάμεηο
ζηηο νπνίεο εθαξκνδφηαλ ε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζρνιηθή θνίηεζε
ησλ παηδηψλ ηνπο, αληίζεηα απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε εηδηθά
ζρνιεία. Καη ζηηο δπν νκάδεο, νη δπζαξεζηεκέλνη γνλείο είραλ επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ
ζρνιείνπ ππφ ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο θαη αξθεηνί απφ απηνχο δελ είραλ, αθφκε,
πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξφζζεηεο βνήζεηαο.
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ε κηα πξφζθαηε κειέηε, νη de Boer θαη Munde (2014) εξεχλεζαλ ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε λνεηηθή θαη πνιιαπιή αλαπεξία
ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. θνπφο ηνπο ήηαλ λα εθηηκήζνπλ ζε πνην βαζκφ δηαθέξνπλ νη
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε ζνβαξή λνεηηθή θαη
πνιιαπιή αλαπεξία θαη παηδηψλ κε ζρεηηθά είδε αλαπεξίαο. Σαπηφρξνλα, βαζηθή
επηδίσμε ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε εκπεηξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε
άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. ηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 190 γνλείο, εθ ησλ νπνίσλ 40 γνλείο είραλ παηδί κε αλαπεξία θαη 150
γνλείο είραλ παηδί ρσξίο αλαπεξία. Όια ηα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 4-12 εηψλ θαη
θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην απην-αλαθνξάο «Attitude Survey Towards Inclusive Education»
καδί κε ην νπνίν ηνπο δίλνληαλ, ηπραία, ε πεξηγξαθή ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή,
θηλεηηθή ή λνεηηθή θαη πνιιαπιή αλαπεξία. Οη εξεπλεηέο, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ, ρψξηζαλ ην δείγκα ζε ηξεηο νκάδεο: ζηνπο γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα θαη
ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο. Παξαηεξήζεθε φηη νη γνλείο ήηαλ,
γεληθά, ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία. Μάιηζηα,
αλαιχνληαο ηηο ζηάζεηο ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπο, νη de Boer θαη Munde
δηαπίζησζαλ φηη νη γνλείο είραλ ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε (γλσζηηθή
ζπληζηψζα), δελ εμέθξαδαλ ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο (ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα) θαη
ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζεηηθά ζε παηδηά κε αλαπεξία (ζπκπεξηθνξηθή
ζπληζηψζα). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, βξέζεθε φηη νη γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία είραλ ειαθξψο πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ φηη νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία, φκσο νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Αλαιπηηθφηεξα,
νη γνλείο παηδηψλ κε ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πην
ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία θαη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ είδνο αλαπεξίαο. Όκσο, νη γνλείο
παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο δε δηέθεξαλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπο απφ ηνπο
γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ δηέθεξαλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο. Αθφκε, δηαπηζηψζεθε πσο νη
γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ ζπκκαζεηέο κε αλαπεξία ή φζνη γνλείο είραλ
εμνηθείσζε κε άηνκα κε αλαπεξία εμέθξαζαλ ειαθξψο πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε. πκπεξαζκαηηθά, νη γνλείο πνπ είραλ εκπεηξία ζρεηηθή κε άηνκα
κε αλαπεξία ήηαλ ειαθξψο πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε
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ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία. Βέβαηα, ε δηαθνξά απηή δελ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, θάλεθε πσο ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ γνλέσλ
επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο ηνπο, θαζψο νη κεηέξεο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ ηνπο
παηέξεο θαη νη λεφηεξνη γνλείο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ φηη νη γνλείο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Αληίζεηα, δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ηνπο κε βάζε ην
επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο.
Γηα λα εμεηάζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ ζηάζεσλ δχν νκάδσλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία -κηαο νκάδαο γνλέσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο
θαη κηαο νκάδαο γνλέσλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο- νη Dimitrova-Radojichich θαη
Chichevska-Jovanova (2014) πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε εμεηάδνληαο 88 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (50 γνλείο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 38 γνλείο
παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο). Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ, φπσο θαη θάζε νκάδαο γνλέσλ, δήισζαλ φηη είραλ ηελ
επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην άηνκν κε αλαπεξία. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο
έξεπλαο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην θαη δηαπίζησζαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξία αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία είλαη αληηθαηηθέο. Αλαιπηηθφηεξα, παξφιν πνπ πνιινί απφ ηνπο γνλείο
είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, νη πεξηζζφηεξνη εμαθνινπζνχζαλ
λα πηζηεχνπλ φηη ηα ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ κε αλαπεξία. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ ζρνιηθήο
ειηθίαο. Όζνλ αθνξά ζηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, θαη νη δχν νκάδεο γνλέσλ
ζπκθψλεζαλ φηη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο. Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ζρνιηθήο
ειηθίαο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηε ζπκπεξίιεςε ηα παηδηά κε αλαπεξία
απνθηνχλ πεξηζζφηεξνπο θίινπο θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε.
πλνπηηθά, ε παξαπάλσ αλαζθφπεζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Μειέηε
Hayes &
Gunn
(1988)

Υώξα
Απζηξαιία

The
Exceptional
Child

Green &
Shinn
(1994)

Ζ.Π.Α.

Exceptional
Children

Palmer et al.
(1998)
Exceptional
Chlildren

Ζ.Π.Α.

θνπόο
1νο) Να
δηαπηζησζεί
εάλ νη ζηάζεηο
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
ησλ γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
ηα νπνία
θνηηνχλ ζε
ζρνιείν φπνπ
εθαξκφδεηαη ε
ζπκπεξίιεςε
δηαθέξνπλ απφ
ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
ηα νπνία
θνηηνχλ ζε
ζρνιείν φπνπ
δελ
εθαξκφδεηαη ε
ζπκπεξίιεςε.
2νο) Να
ειεγρζεί εάλ ε
εκπεηξία κε
παηδηά κε
αλαπεξία
επεξεάδεη ηηο
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ.
Να
δηαπηζησζεί
πνηεο είλαη νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηελ
πηζαλή
ζπκπεξίιεςε
ησλ παηδηψλ
ηνπο κε
αλαπεξία ζε
ηάμεηο γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπκπεξίιεςεο
ησλ παηδηψλ
ηνπο κε
ζνβαξή
γλσζηηθή

Γείγκα
105 γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
• 79 γνλείο παηδηψλ πνπ
δελ είραλ ζπκκαζεηή
κε αλαπεξία & 26
γνλείο παηδηψλ πνπ
είραλ ζπκκαζεηή κε
αλαπεξία

Δξγαιεία
Attitude
Toward
Mainstreaming Questionnaire

Απνηειέζκαηα
 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά
είραλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία ήηαλ πην
αξλεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δελ είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία.
 Γηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε
αλαπεξία θαη ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ ηνπο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.



πλέληεπμε

 Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ήηαλ δηζηαθηηθνί ζηε
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηάμεηο
γεληθήο εθπαίδεπζεο.
 Έλα κεγάιν πνζνζηφ γνλέσλ είρε αξλεηηθέο
ζηάζεηο.
 Γε γλψξηδαλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έπξεπε λα
επηηχρνπλ ηα παηδηά ηνπο, ψζηε λα είλαη έηνηκα
γηα ζπκπεξίιεςε.



Parent
Attitudes
Toward
Inclusion
Scale

 Οη γνλείο ήηαλ ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζην
αληίθηππν ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα ακνηβαία
θνηλσληθά νθέιε, ζηελ απνδνρή θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ ηνπο.
 Ήηαλ ηδηαίηεξα αλήζπρνη γηα ην αληίθηππν ηεο
ζπκπεξίιεςεο ζηελ πνηφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηα
παηδηά ηνπο.



 Παηδηά ρσξίο
αλαπεξία: θνηηνχζαλ
ζε δχν δεκνηηθά
ζρνιεία -ζην έλα
εθαξκνδφηαλ ε
ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία,
ελψ ζην άιιν δελ
εθαξκνδφηαλ-

21 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 3 άλδξεο & 18
γπλαίθεο
 Παηδηά: 16 αγφξηα &
5 θνξίηζηα, 3ε-5ε
ηάμε, καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, ζρνιείν
γεληθήο εθπαίδεπζεο,
ζπκκεηείραλ ζε
«resource rooms»
ζην κάζεκα ηεο
αλάγλσζεο
460 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 18,7% παηέξεο, 70%
κεηέξεο & 11,3%
κέιε ησλ νηθνγελεηψλ
 Παηδηά: 3-22 εηψλ,
58% αγφξηα & 62%
θνξίηζηα, ζνβαξή
γλσζηηθή αλαπεξία,
67,9% δε
ζπκκεηείραλ ζε
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αλαπεξία ζε
ηάμεηο γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Balboni &
Pedrabissi
(2000)

Ηηαιία

Education
and Training
in Mental
Retardation
and
Developmental
Disabilities

Kelly
(2001)

Ζ.Π.Α.

Psychological
Reports

Elkins et al.
(2003)

Απζηξαιία

Journal of
Research in
Special
Educational
Needs

Leyser & Kirk
(2004)
International
Journal of
Disability,
Development
and
Education

Ζ.Π.Α.

Να
εξεπλεζνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ
επεξεάδνπλ
ηηο ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε
γλσζηηθή
αλαπεξία.
Να
ζπγθξηζνχλ νη
ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ κε θαη
ρσξίο
αλαπεξία
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
Να
εξεπλεζνχλ νη
ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ κε
αλαπεξία,
φζνλ αθνξά
ζηε
ζπκπεξίιεςε
ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην
ζχζηεκα
γεληθήο
εθπαίδεπζεο.

1νο) Να
εμεηαζηνχλ νη
ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ κε
δηαθνξεηηθά
είδε θαη
επίπεδα
αλαπεξίαο
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
2νο) Να
εμεηαζηεί ε
ζρέζε ησλ

ηάμεηο γεληθήο
εθπαίδεπζεο θαη
32,1% ζπκκεηείραλ
θάπνηεο ψξεο
647 γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
• 200 άλδξεο & 447
γπλαίθεο
• 260 γνλείο παηδηψλ
πνπ είραλ ζπκκαζεηή
κε αλαπεξία & 387
γνλείο παηδηψλ πνπ δελ
είραλ ζπκκαζεηή κε
αλαπεξία



Mental
retardation
and
inclusion
questionnaire

 ην θαηαζθεχαζαλ νη

εξεπλεηέο

 Παηδηά ρσξίο
αλαπεξία: 2-16 εηψλ
435 γνλείο παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξία
• 370 γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία & 65
γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία



Δξσηεκαηνιφγην



Survey of
Parents’
Attitudes
and
Opinions
About their
Children
with
Special
Needs and
their
Support



Attitude
Toward
Inclusion/
Mainstreaming Scale

 Οη γνλείο είραλ νπδέηεξεο ζηάζεηο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε.
 Ζ ειηθία ησλ γνλέσλ δελ επεξέαζε ηηο ζηάζεηο
ηνπο, ελψ, αληίζεηα, ην θχιν θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν ηηο επεξέαζε.
Δηδηθφηεξα, νη γνλείο κε κέζν θαη πςειφ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νη κεηέξεο
είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
 Ζ εκπεηξία ηεο ζπκπεξίιεςεο ζρεηίζηεθε κε
ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, νη
γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ ζπκκαζεηή
κε γλσζηηθή αλαπεξία, εμέθξαζαλ πην ζεηηθέο
ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
 Σφζν νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία φζν θαη νη
γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είραλ ζεηηθέο
ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
 Χζηφζν, νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία
εμέθξαζαλ κε ζπλέπεηα πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία.

 Παηδηά: 4-16 εηψλ
354 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 22 άλδξεο & 332
γπλαίθεο
 Παηδηά: 1-19 εηψλ,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο,
θνηηνχζαλ ζε
δηαθνξεηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
(εηδηθά ζρνιεία,
ζρνιεία ζηα νπνία
παξερφηαλ κέζα
ζηελ ηάμε βνήζεηα
απφ δάζθαιν εηδηθήο
αγσγήο θιπ.)
437 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 34 παηέξεο, 343
κεηέξεο & 60 κέιε
ησλ νηθνγελεηψλ
 Παηδηά: φισλ ησλ
ειηθηψλ,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο, 174
είραλ ήπηα αλαπεξία,
194 είραλ κέηξηα
αλαπεξία θαη 52
είραλ ζνβαξή
αλαπεξία, 82
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 Παξαηεξήζεθε ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο
ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ.
 Τπήξρε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο
αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
 Χο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπεξίιεςε αλέθεξαλ ην
κηθξφ κέγεζνο ησλ ηάμεσλ, ηελ χπαξμε
δαζθάισλ-βνεζψλ, ηηο εμεηδηθεπκέλεο
ζπκβνπιέο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο
ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπλεξγαζία κε
ηνπο εηδηθνχο ζεσξήζεθε ε πην ζεκαληηθή
πξνυπφζεζε γηα επηηπρή ζπκπεξίιεςε.
 Ζ ακνηβαία θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε
κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, ε κεγαιχηεξε
θαηαλφεζε θαη αλνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο,
ε θηιία θαη ε κίκεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ
αλαγλσξίζηεθαλ σο νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο.
 Οη γνλείο ππνζηήξημαλ ηελ έλλνηα ηεο
ζπκπεξίιεςεο απφ λνκηθή θαη θηινζνθηθή
άπνςε.
 Αλαγλψξηζαλ ηα θνηλσληθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο.
 Δμέθξαζαλ αλεζπρίεο γηα ηελ πηζαλή
θνηλσληθή απνκφλσζε, ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο,
ηελ πνηφηεηα ησλ νδεγηψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη
ηηο δεμηφηεηεο ησλ δαζθάισλ θαη ηελ
ππνζηήξημε απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο
άιινπο γνλείο.
 Μεγαιχηεξνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκπεξίιεςεο
ήηαλ νη γνλείο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ, ησλ
παηδηψλ κε ήπηα αλαπεξία, ησλ παηδηψλ πνπ
ιάκβαλαλ εηδηθή εθπαίδεπζε έσο δχν έηε, φζνη

Martz
(2005)

Ρσζία

International
Journal of
Rehabilitation
Research

Kalyva et al.
(2007)

Διιάδα

European
Journal of
Special Needs
Education

Kokaridas et
al.
(2008)
Electronic
Journal for

Διιάδα

δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
γνλέσλ θαη
ησλ παηδηψλ
κε ηελ νπηηθή
γσλία ησλ
γνλέσλ γηα ηε
ζπκπεξίιεςε.
Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
κεηαμχ γνλέσλ
παηδηψλ κε θαη
ρσξίο
αλαπεξία,
ψζηε λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη
παξάγνληεο
πνπ
δηεπθνιχλνπλ
ηελ εθαξκνγή
ηεο ζπκπεξίιεςεο.
1νο) Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε
αλαπεξία.
2νο) Να
εμεηαζηεί αλ
νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε
νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ
γνλέσλ.
1νο) Να
εμεηαζηνχλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε

ζπκκεηείραλ ζε
ζπκπεξίιεςε, 184
δε ζπκκεηείραλ θαη
147 νη γνλείο δε
γλψξηδαλ αλ
ζπκκεηείραλ ή φρη

δήισζαλ φηη δε γλψξηδαλ ζε πνην είδνο
ζπκπεξίιεςεο ζπκκεηείρε ην παηδί ηνπο,
εθείλνη κε πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη
εθείλνη κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.

57 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία & 55 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία



Δξσηεκαηνιφγην

 Παηδηά κε αλαπεξία:
κέζνο φξνο ειηθίαο
13,21 έηε κε ηππηθή
απφθιηζε 3,53 έηε,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο,
θνηηνχζαλ ζε
δηαθνξεηηθφ
εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην (ζρνιεία
γεληθήο
εθπαίδεπζεο, εηδηθήο
εθπαίδεπζεο, θαη’
νίθνλ δηδαζθαιία
θ.ι.π.)
338 γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
• 182 παηέξεο & 156
κεηέξεο
• 101 γνλείο παηδηψλ
πνπ είραλ ζπκκαζεηή
κε αλαπεξία & 237
γνλείο παηδηψλ πνπ δελ
είραλ ζπκκαζεηή κε
αλαπεξία

εξεπλεηήο

 ην θαηαζθεχαζε ν



My
thinking
about
inclusion
scale



Attitude
Toward
Inclusion/
Mainstreaming Scale

 Γελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο γεληθέο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ γνλέσλ
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία.
 Οη ζηάζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ
έηεηλαλ είηε λα είλαη ζπλνιηθά ζεηηθέο είηε λα
πξνβάιινπλ ηε ζπκπεξίιεςε σο δηαδηθαζία κε
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα.
 ρεηηθά κε ην ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαη νη
δπν νκάδεο γνλέσλ ζπκθψλεζαλ φηη ε
ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην
κέιινλ ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξηβή
ρξνληθή ζηηγκή.
 Όκσο, φζνλ αθνξά ζηελ επζχλε γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο, νη γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία ζεσξνχζαλ φηη
απνδίδεηαη ζην ζρνιείν. Οη γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία απέδσζαλ ηελ επζχλε ζηελ
θπβέξλεζε.
 Οη γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είραλ,
ζπλνιηθά, ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ δελ επεξεάζηεθαλ απφ
ηελ ειηθία ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν
ηνπο ή απφ ηελ παξνπζία παηδηνχ κε αλαπεξία
ζηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ ηνπο.
 Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Οη παηέξεο
είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο.

 Παηδηά ρσξίο
αλαπεξία:
θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία

119 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 51 παηέξεο & 68
κεηέξεο
 Παηδηά: αγφξηα θαη
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 Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
 Χο νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο, αλαγλψξηζαλ ηελ
πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ ακνηβαία θνηλσληθή
πξφνδν γηα ηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία.

Inclusive
Education

ησλ παηδηψλ
ηνπο κε
αλαπεξία.

RunswickCole
(2008)

2νο) Να
ζπλδεζεί ε
νπηηθή γσλία
ησλ γνλέσλ κε
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ
θαζψο θαη ησλ
παηδηψλ.
1νο) Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο
γνλέσλ
παηδηψλ κε
αλαπεξία
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε,
ζην ηξέρνλ
λνκνζεηηθφ
θαη πνιηηηθφ
πιαίζην.

Αγγιία

British
Journal of
Special
Education

Elzein (2009)

Λίβαλνο

Educational
Research and
Review

de Boer et al.
(2012)
Educational
Studies

Οιιαλδία

2νο) Να
αλαιπζνχλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
ζρεηηθά κε ηελ
επηινγή
ζρνιείνπ γηα
ηα παηδηά
ηνπο, κε βάζε
ηα κνληέια
ηεο αλαπεξίαο
θαη
εηδηθφηεξα,
πηνζεηψληαο
ην θνηλσληθφ
κνληέιν.
Να
εξεπλεζνχλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε
αλαπεξία ζε
δχν ηδησηηθά
δεκνηηθά
ζρνιεία
γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Να
εμεηαζηνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζρεηίδνληαη κε
ηηο ζηάζεηο

 Δμέθξαζαλ αλεζπρίεο γηα ηελ θνηλσληθή
απνκφλσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ πνηφηεηα
ησλ νδεγηψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ.
 Ζ ειηθία, ην θχιν ησλ παηδηψλ θαη ε
πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο επεξέαζαλ ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξίιεςε.

θνξίηζηα, φισλ ησλ
ειηθηψλ,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο,
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά
ζρνιεία

24 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 7 παηέξεο & 17
κεηέξεο



πλέληεπμε

15 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία



πλέληεπμε



Attitude
Survey
Towards
Inclusive
Education

 Παηδηά: 4-13 εηψλ,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο,
θνηηνχζαλ ζε
ηδησηηθά δεκνηηθά
ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο

508 γνλείο παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξία
• 18% παηέξεο & 82%
κεηέξεο
 Παηδηά κε
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 Οη γνλείο εμέθξαζαλ ζχλζεηεο θαη
αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ
πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο.
 Δπηθεληξψζεθαλ ζηελ εμαζθάιηζε ζρνιείνπ,
γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηε θνίηεζε
ησλ παηδηψλ ηνπο.
 Οη αθεγήζεηο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα
εξκελεπζνχλ νχηε κε βάζε ην κνληέιν ηνπ
πέλζνπο πνπ δηαηχπσζε ν Connor ην 1997,
νχηε κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ βξεηαληθνχ
ζπκβνπιίνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ επεξεάζηεθαλ απφ ην
κνληέιν ηεο αλαπεξίαο πνπ πηνζεηνχζαλ.
 Όζνη ήηαλ ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
έηεηλαλ πξνο ην θνηλσληθφ κνληέιν
θαηαλφεζεο ηεο αλαπεξίαο.
 Οξηζκέλνη δήισζαλ πσο αξρηθά επηζπκνχζαλ
ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπκπεξίιεςε, ελψ, αξγφηεξα, άιιαμαλ γλψκε
εμαηηίαο εκπνδίσλ φπσο ε έιιεηςε πφξσλ, ην
αθηιφμελν πεξηβάιινλ, ην άθακπην ζηπι
δηδαζθαιίαο θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα.
 Άιινη, νη νπνίνη έηεηλαλ πξνο ην ηαηξηθφ
κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, πνηέ δε είραλ
δηαλνεζεί ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε
γεληθά ζρνιεία, πάληα πξνηηκνχζαλ ηα εηδηθά
θαη εζηίαδαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ
ηνπο.
 Οη γνλείο έδεημαλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο.
 Δίραλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην «resource
room» σο είδνο ζπκπεξίιεςεο.
 Πξνηηκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπκπεξίιεςε παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία ή
κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε.
 Έδεημαλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο,
επέζηεζαλ, φκσο, ηελ πξνζνρή ζηηο
κεγαιχηεξεο ηάμεηο.
 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ήηαλ νπδέηεξεο.
 Οη κεηέξεο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο.
 Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πην
ζεηηθνί ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ

ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζε
καζεηέο κε
αλαπεξία πνπ
θνηηνχλ ζηε
γεληθή
εθπαίδεπζε.

Abu-Hamour
& Muhaidat
(2013)

Ηνξδαλία

International
Journal of
Inclusive
Education

1νο) Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
καζεηψλ κε
δηαηαξαρέο
ηνπ
απηηζηηθνχ
θάζκαηνο ζε
δεκφζηα
ζρνιεία.
2νο) Να
εμεηαζηνχλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ γηα ηε
ζεκαληηθφηεξε πξναπαηηνχκελε
δεμηφηεηα ηνπ
παηδηνχ κε
απηηζκφ γηα
επηηπρή
ζπκπεξίιεςε.

Ahuja &
Sunish
(2013)
Conflux
Journal of
Education

Ηλδία

3νο) Να
πξνζδηνξηζηνχλ νη
παξάγνληεο
πνπ
επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία
ιήςεο
απνθάζεσλ
θαη ηηο
ζπλνιηθέο
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
Να
εμεηαζηνχλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
ησλ παηδηψλ
ηνπο κε
απηηζκφ ζηε

αλαπεξία:8-12 εηψλ,
είραλ ΓΔΠ-Y,
δηαηαξαρέο ηνπ
απηηζηηθνχ
θάζκαηνο ή
γλσζηηθή αλαπεξία,
θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο
148 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία
• 63 άλδξεο & 85
γπλαίθεο
 Παηδηά: 5-16 εηψλ,
107 αγφξηα & 41
θνξίηζηα, δηαηαξαρέο
ηνπ απηηζηηθνχ
θάζκαηνο, 102
παηδηά πςειήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο &
46 παηδηά ρακειήο,
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά
ζρνιεία

22 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ δε ζρεηίζηεθαλ κε ηελ
ειηθία ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο, ηελ παξνπζία καζεηή κε αλαπεξία
ζηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηελ
εμνηθείσζε κε άηνκα κε αλαπεξία.



 ην θαηαζθεχαζαλ νη

εξεπλεηέο θαη θαηφπηλ
έιεγμαλ ηελ
εγθπξφηεηά ηνπ



 Παηδηά: απηηζκφο,
θνηηνχζαλ ζε
ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο
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Parent
Attitudes
Toward
Inclusion
Scale

 Οη γνλείο πνπ ήηαλ αξλεηηθνί απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε μεπεξλνχζαλ ειαθξά εθείλνπο
πνπ ήηαλ ζεηηθνί.
 Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ απηηζκνχ ησλ παηδηψλ
ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Πην
ζεηηθέο ζηάζεηο παξνπζίαζαλ νη γνλείο κε
πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θαη φζνη είραλ απηηζηηθά
παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο.
 Οη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ γηα
επηηπρή ζπκπεξίιεςε πεξηιάκβαλαλ ηελ
αλεμαξηεζία, ηε δεμηφηεηα γηα παηρλίδη, ηε
ζπκπεξηθνξά, ηε κίκεζε, ηε ζπλήζεηα, ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ πξνζνρή, ηηο
γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηηο πξν-αθαδεκατθέο
θαη ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο.
 Ζ ειηθία, ην θχιν θαη ην εηζφδεκα ησλ
γνλέσλ, θαζψο θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ δελ
επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε.

 Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ
πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε
γεληθή εθπαίδεπζε ήηαλ αξλεηηθέο.
 Όζνλ αθνξά ζηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ κε
απηηζκφ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζην
πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη γνλείο
είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο.
 Οη γνλείο είραλ νπδέηεξεο ζηάζεηο απέλαληη
ζηα ακνηβαία νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο -ηφζν

GasteigerKlicpera et al.
(2013)

Απζηξία

International
Journal of
Inclusive
Education

γεληθή
εθπαίδεπζε.
1νο) Να
δηεξεπλεζνχλ
νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
παηδηψλ κε
αλαπεξία γηα
ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξίιεςε.
2νο) Να
ζπγθξηζνχλ νη
εκπεηξίεο ησλ
γνλέσλ απφ ηε
ζπκπεξίιεςε
κε ηηο
εκπεηξίεο ηνπο
απφ ηελ εηδηθή
εθπαίδεπζε.

de Boer &
Munde
(2014)

Οιιαλδία

The Journal
of Special
Education

1νο) Να
εθηηκεζεί ζε
πνην βαζκφ
δηαθέξνπλ νη
ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ
απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε
ζνβαξή
λνεηηθή θαη
πνιιαπιή
αλαπεξία θαη
παηδηψλ κε
ζρεηηθά είδε
αλαπεξίαο.
2νο) Να
δηαπηζησζεί
αλ ε εκπεηξία
κε παηδηά κε
αλαπεξία
ζρεηίδεηαη κε
ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ.

DimitrovaRadojichich
&
ChichevskaJovanova
(2014)
International
Journal of
Cognitive

Π.Γ.Γ.Μ.

Να
εμεηαζηνχλ νη
νκνηφηεηεο θαη
νη δηαθνξέο
ησλ ζηάζεσλ
δχν νκάδσλ
γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία:
κηαο νκάδαο

840 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία



 Παηδηά: 1ε, 3ε & 6ε
ηάμε, λνεηηθή ή
καζεζηαθή
αλαπεξία,
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά
ζρνιεία ή ζε ηάμεηο
ζηηο νπνίεο
εθαξκνδφηαλ ε
ζπκπεξίιεςε

Δξσηεκαηνιφγην



 ην θαηαζθεχαζαλ νη

εξεπλεηέο







190 γνλείο παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξία
• 25% άλδξεο & 75%
γπλαίθεο
• 40 γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία & 150
γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία



Attitude
Survey
Towards
Inclusive
Education





 Παηδηά κε
αλαπεξία:4-12 εηψλ,
δηαθνξεηηθά είδε
αλαπεξίαο,
θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο



 Παηδηά ρσξίο
αλαπεξία:4-12 εηψλ,
θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο





88 γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία
• 44 άλδξεο & 44
γπλαίθεο
• 50 γνλείο παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο
& 38 γνλείο παηδηψλ
ζρνιηθήο ειηθίαο



Δξσηεκαηνιφγην
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γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία φζν θαη γηα ηα
ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά-.
Οη γνλείο έλησζαλ ζε κεγάιν βαζκφ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο, αιιά ππήξραλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ αλάινγα
κε ην βαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη
ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο
εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη κε ην πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο εμαξηήζεθε απφ ηνπο δπν
παξαπάλσ παξάγνληεο.
Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ
θνηηνχζαλ ζε ηάμεηο ζηηο νπνίεο εθαξκνδφηαλ
ε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε
ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αληίζεηα
απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε
εηδηθά ζρνιεία.
Οη δπζαξεζηεκέλνη γνλείο είραλ επηιέμεη ηνλ
ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ππφ ιηγφηεξν επλντθνχο
φξνπο θαη αξθεηνί απφ απηνχο δελ είραλ,
αθφκε, πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
πξφζζεηεο βνήζεηαο.
Οη γνλείο ήηαλ, γεληθά, ζεηηθνί απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία.
Οη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία είραλ ειαθξψο
πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ φηη νη γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία.
Οη ζηάζεηο ηνπο δηέθεξαλ αλάινγα κε ην είδνο
ηεο αλαπεξίαο. Οη γνλείο παηδηψλ κε
ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα ήηαλ πην ζεηηθνί
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ηνπο
γνλείο παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο. Όκσο,
νη γνλείο παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο δε
δηέθεξαλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπο απφ ηνπο
γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
Σν θχιν θαη ε ειηθία ησλ γνλέσλ επεξέαζαλ
ηηο ζηάζεηο ηνπο. Αληίζεηα, δε βξέζεθαλ
δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ηνπο κε βάζε ην επίπεδν
εθπαίδεπζήο ηνπο.
Οη γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ
ζπκκαζεηέο κε αλαπεξία ή φζνη γνλείο είραλ
εμνηθείσζε κε άηνκα κε αλαπεξία εμέθξαζαλ
ειαθξψο πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε.
Οη γνλείο πνπ είραλ εκπεηξία ζρεηηθή κε άηνκα
κε αλαπεξία ήηαλ ειαθξψο πην ζεηηθνί
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία.
Γηαπηζηψζεθαλ αληηθαηηθέο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία.
Παξφιν πνπ πνιινί απφ ηνπο γνλείο είραλ
ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, νη
πεξηζζφηεξνη εμαθνινπζνχζαλ λα πηζηεχνπλ
φηη ηα ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πην
θαηάιιεια γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε
αλαπεξία.
Οη γνλείο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο

Research in
Science,
Engineering
and
Education

γνλέσλ
παηδηψλ
πξνζρνιηθήο
ειηθίαο θαη
κηαο νκάδαο
γνλέσλ
παηδηψλ
ζρνιηθήο
ειηθίαο.

είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε
ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ
ζρνιηθήο ειηθίαο.
 Καη νη δχν νκάδεο γνλέσλ ζπκθψλεζαλ φηη
είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο.
 Οη γνλείο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είραλ
πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη
θαηά ηε ζπκπεξίιεςε ηα παηδηά κε αλαπεξία
απνθηνχλ πεξηζζφηεξνπο θίινπο θαη
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε.
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2.5. ΤΝΟΦΖ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΣΑΔΗ
ΣΧΝ

ΓΟΝΔΧΝ

ΑΠΔΝΑΝΣΗ

ΣΖ

ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΠΑΗΓΗΧΝ

ΜΔ

ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 κέρξη ζήκεξα, έρνπλ βξεζεί ζηελ
αγγιφθσλε δηεζλή βηβιηνγξαθία 18 άξζξα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο.

Δηδηθφηεξα,

γηα

ηε

ζπγθέληξσζε

ησλ

παξαπάλσ

άξζξσλ

πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμνδηθή αλαδήηεζε ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθθξαζε
«parent attitudes» ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: «inclusive education»,
«inclusion», «mainstreaming», «integration», «disabilities». Πην αλαιπηηθά, ηα
θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρζεθαλ νη θαηάιιειεο έξεπλεο γηα αλαζθφπεζε ήηαλ ηα
εμήο: α) λα εμεηάδνπλ γνλείο παηδηψλ κε ή ρσξίο αλαπεξία, β) λα δηεξεπλνχλ,
απνθιεηζηηθά, ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαη φρη ηηο αληηιήςεηο ή ηηο απφςεηο ηνπο θαη γ)
λα ζπκκεηέρνπλ γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε δεκνηηθφ ζρνιείν, ρσξίο φκσο λα
απνθιείνληαη νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη γνλείο έρνπλ παηδηά θαη άιισλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ.
Αλαθνξηθά κε ηε ρψξα δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ, ηέζζεξηο εμ απηψλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. (Green & Shinn, 1994. Palmer et al., 1998. Kelly,
2001. Leyser & Kirk, 2004), κία ζηελ Αγγιία (Runswick-Cole, 2008), κία ζηελ
Απζηξία (Gasteiger-Klicpera et al., 2013) θαη δχν ζηελ Οιιαλδία (de Boer et al.,
2012. De Boer & Munde, 2014). Δπίζεο, δχν έξεπλεο δηεμήρζεζαλ ζηελ Απζηξαιία
(Hayes & Gunn, 1988. Elkins et al., 2003), κία ζηνλ Λίβαλν (Elzein, 2009), κία ζηελ
Ηνξδαλία (Abu-Hamour & Muhaidat, 2013), κία ζηελ Ηλδία (Ahuja & Sunish, 2013)
θαη κία ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. (Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014).
Σέινο, ζηε Ρσζία έγηλε κία έξεπλα (Martz, 2005), ζηελ Ηηαιία άιιε κία (Balboni &
Pedrabissi, 2000), ελψ ζηελ Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν έξεπλεο (Kalyva et.,
2007. Kokaridas et al., 2008).
Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ, ηξεηο εμ απηψλ κειέηεζαλ ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ πηζαλή ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ηνπο κε
αλαπεξία (Green & Shinn, 1994. Kokaridas et al., 2008. Abu-Hamour & Muhaidat,
2013), ελψ ηξεηο άιιεο έξεπλεο εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία απέλαληη ζε πηπρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, ζηελ νπνία ήδε ζπκκεηέρνπλ ηα
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παηδηά ηνπο, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Palmer et al., 1998. Elzein,
2009. Ahuja & Sunish, 2013). Αθφκα, ζε ηξεηο κειέηεο εξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ηφζν απέλαληη ζηελ πηζαλή ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ
πνπ δε έρνπλ αθφκε ζπκκεηάζρεη ζε απηή φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ πνπ ήδε ζπκκεηέρνπλ (Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk,
2004. Gasteiger-Klicpera et al., 2013). ε κία πεξίπησζε, δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζην ηξέρνλ λνκνζεηηθφ
θαη πνιηηηθφ πιαίζην, ελψ, ηαπηφρξνλα, εμεηάζηεθαλ νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά
κε ηελ επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά ηνπο κε βάζε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο
αλαπεξίαο (Runswick-Cole, 2008). Μηα άιιε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία, γεληθά (Kalyva et al., 2007). Παξάιιεια, κία κειέηε εθηίκεζε ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζην ζχλνιφ
ηνπο θαη έπεηηα, πξνρψξεζε ζε ζχγθξηζή ηνπο (de Boer & Munde, 2014) θαη άιιεο
δχν εζηίαζαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (Kelly, 2001. Martz, 2005). Δπίζεο, ζε νθηψ πεξηπηψζεηο
ζπλνιηθά, δηεξεπλήζεθαλ, εθηφο απφ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ζηάζεηο είηε ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Hayes & Gunn, 1988. Balboni &
Pedrabissi, 2000. Kalyva et al., 2007. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova,
2014) είηε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al.,
2008. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013) είηε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία ζπλνιηθά (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014). Γπν απφ ηηο
έξεπλεο πνπ πξνζδηφξηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε εμέηαζαλ, απνθιεηζηηθά, αλ ε εκπεηξία κε παηδηά
κε αλαπεξία επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο (Hayes & Gunn, 1988. de Boer & Munde, 2014).
Μία έξεπλα, εθηφο απφ ηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ, αθνξνχζε ζηνπο
παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο (Martz, 2005) θαη
άιιε επηθεληξψζεθε ζηελ εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζεκαληηθφηεξε
πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία γηα επηηπρή ζπκπεξίιεςε (AbuHamour & Muhaidat, 2013). Σέινο, ζε κία πεξίπησζε αμηνινγήζεθαλ νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε, ελψ, παξάιιεια, ζπγθξίζεθαλ θαη νη
εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε ζπκπεξίιεςε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε
(Gasteiger-Klicpera et al., 2013).
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Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάζηεθε ζην ζχλνιν ησλ 18
εξεπλψλ, ζε δέθα έξεπλεο ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία (Green & Shinn,
1994. Palmer et al., 1998. Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al.,
2008. Runswick-Cole, 2008. Elzein, 2009. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja &
Sunish, 2013. Gasteiger-Klicpera et al., 2013), ζε ηέζζεξηο ζπκκεηείραλ γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kalyva et
al., 2007. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014), ελψ ζε άιιεο
ηέζζεξηο έξεπλεο ζπκκεηείραλ ηφζν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία φζν θαη γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Όζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ γνλέσλ, δψδεθα έξεπλεο αμηνιφγεζαλ
άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ (Green & Shinn, 1994. Palmer et al., 1998. Balboni &
Pedrabissi, 2000. Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Kalyva et al., 2007.
Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja &
Sunish, 2013. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich & ChichevskaJovanova, 2014), ελψ ζε έμη έξεπλεο δελ πξνζδηνξίζηεθε αλ ζπκκεηείραλ παηέξεο,
κεηέξεο ή γνλείο θαη ησλ δχν θχισλ (Hayes & Gunn, 1988. Kelly, 2001. Martz, 2005.
Runswick-Cole, 2008. Elzein, 2009. Gasteiger-Klicpera et al., 2013).
Σα παηδηά κε αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηηο παξαπάλσ
κειέηεο, ήηαλ θαη ησλ δχν θχισλ ζε ηέζζεξηο έξεπλεο (Green & Shinn, 1994. Palmer
et al., 1998. Kokaridas et al., 2008. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013), φκσο ζηηο
ππφινηπεο παξέκεηλε αδηεπθξίληζην αλ ήηαλ αγφξηα ή θνξίηζηα (Kelly, 2001. Elkins et
al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Martz, 2005. Runswick-Cole, 2008. Elzein, 2009. de
Boer et al., 2012. Ahuja & Sunish, 2013. Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer &
Munde, 2014). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηέζζεξηο
έξεπλεο αμηνιφγεζαλ γνλείο ηφζν αλήιηθσλ φζν θαη ελήιηθσλ παηδηψλ (Palmer et al.,
1998. Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al., 2008), ελψ ζε νθηψ
έξεπλεο εμεηάζηεθαλ κφλν γνλείο αλήιηθσλ παηδηψλ (Green & Shinn, 1994. Kelly,
2001. Martz, 2005. Elzein, 2009. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013.
Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer & Munde, 2014). ε δχν έξεπλεο δε
δηεπθξηλίζηεθε ε ειηθία ησλ παηδηψλ (Runswick-Cole, 2008. Ahuja & Sunish, 2013).
Απφ ηηο έξεπλεο ζηηο νπνίεο εμεηάζηεθαλ κφλν γνλείο αλήιηθσλ παηδηψλ κε αλαπεξία,
ζε πέληε πεξηπηψζεηο ηα παηδηά θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία (Green & Shinn,
1994. Elzein, 2009. de Boer et al., 2012. Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer &
Munde, 2014), ελψ ζε ηξεηο κειέηεο ηα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 4-16 εηψλ πεξίπνπ, θαη
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θαηά ζπλέπεηα, θνηηνχζαλ θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Kelly, 2001. Martz,
2005. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013).
Αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ, ζε έμη έξεπλεο
αμηνινγήζεθαλ γνλείο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο (Elkins et al., 2003.
Leyser & Kirk, 2004. Martz, 2005. Kokaridas et al., 2008. Elzein, 2009. de Boer &
Munde, 2014). Γπν έξεπλεο εμέηαζαλ γνλείο παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ
θάζκαηνο (Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja & Sunish, 2013), ελψ ζε κία
έξεπλα ηα παηδηά είραλ ζνβαξή γλσζηηθή αλαπεξία (Palmer et al., 1998). Δπίζεο, ζε
κία κειέηε ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Green & Shinn,
1994) θαη ζε άιιε, γνλείο παηδηψλ κε καζεζηαθή ή λνεηηθή αλαπεξία (GasteigerKlicpera et al., 2013). Σέινο, κία έξεπλα αμηνιφγεζε γνλείο παηδηψλ κε ηξία
δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, δηαηαξαρέο ηνπ
απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή γλσζηηθή αλαπεξία (de Boer et al., 2012), ελψ ζε δχν άιιεο
έξεπλεο δε δφζεθε θαλέλα ζηνηρείν γηα ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ (Kelly,
2001. Runswick-Cole, 2008).
Παξάιιεια, ηα παηδηά κε αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηηο
παξαπάλσ έξεπλεο, θνηηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα,
πέληε, κφλν, έξεπλεο εμέηαζαλ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε
ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζπκκεηείραλ ζε ζπκπεξίιεςε (Green & Shinn,
1994. Elzein, 2009. de Boer et al., 2012. Ahuja & Sunish, 2013. de Boer & Munde,
2014), εθ ησλ νπνίσλ ζε κία πεξίπησζε ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε «resource rooms»
ζην κάζεκα ηεο αλάγλσζεο (Green & Shinn, 1994). Απφ ηελ άιιε, ζε δπν έξεπλεο ηα
παηδηά θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Kokaridas et al., 2008. AbuHamour & Muhaidat, 2013). Σαπηφρξνλα, ζε ηέζζεξηο έξεπλεο αμηνινγήζεθαλ γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ θνηηνχζαλ είηε ζε ζρνιεία γεληθήο είηε ζε ζρνιεία εηδηθήο
εθπαίδεπζεο (Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Martz, 2005. GasteigerKlicpera et al., 2013). Αθφκα, ζε κία έξεπλα νη γνλείο είραλ παηδηά κε αλαπεξία πνπ
θνηηνχζαλ ζε «special day classes» θαη ηα πεξηζζφηεξα δελ ζπκκεηείραλ θαζφινπ ζε
ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή νξηζκέλα ζπκκεηείραλ θάπνηεο ψξεο (Palmer et al.,
1998). Σέινο, δχν έξεπλεο δελ πξνζδηνξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν
θνηηνχζαλ ηα παηδηά κε αλαπεξία (Kelly, 2001. Runswick-Cole, 2008).
Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηείραλ
ζηηο παξαπάλσ κειέηεο, ην θχιν ηνπο δελ πξνζδηνξίδεηαη ζε θακία έξεπλα (Hayes &
Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001. Martz, 2005. Kalyva et al., 2007.
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de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014).
Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο, φιεο νη έξεπλεο – εθηφο απφ κία πνπ δελ
αλαθέξεη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Martz, 2005)- αμηνιφγεζαλ γνλείο
αλήιηθσλ παηδηψλ (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001.
Martz, 2005. Kalyva et al., 2007. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich &
Chichevska-Jovanova, 2014) θαη εηδηθφηεξα, ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά
θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία (Hayes & Gunn, 1988. Kalyva et al., 2007. de Boer &
Munde, 2014), ελψ ζε ηξεηο άιιεο κειέηεο ηα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 2-16 εηψλ πεξίπνπ,
θαη θαηά ζπλέπεηα, θνηηνχζαλ θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Balboni &
Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014).
Σέινο, απφ ην ζχλνιν ησλ επηά εξεπλψλ πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ζην δείγκα ηνπο γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ζε πέληε κειέηεο νξηζκέλα παηδηά ρσξίο αλαπεξία είραλ
θάπνην ζπκκαζεηή κε αλαπεξία (ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζε ζπκπεξίιεςε) θαη άιια δελ
είραλ (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Martz, 2005. Kalyva et al.,
2007. de Boer & Munde, 2014), ελψ ζε δχν έξεπλεο δελ πξνζδηνξίζηεθε αλ ηα παηδηά
ρσξίο αλαπεξία είραλ θάπνην ζπκκαζεηή κε αλαπεξία (Kelly, 2001. DimitrovaRadojichich & Chichevska-Jovanova, 2014).
Όζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ, ζε δεθαπέληε έξεπλεο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα (Hayes &
Gunn, 1988. Palmer et al., 1998. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001. Elkins et al.,
2003. Leyser & Kirk, 2004. Martz, 2005. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. de
Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja & Sunish, 2013. GasteigerKlicpera et al., 2013. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich & ChichevskaJovanova, 2014), ελψ ζε ηξεηο έξεπλεο νη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε
ζπλεληεχμεηο (Green & Shinn, 1994. Runswick-Cole, 2008. Elzein, 2009). Απφ ην
ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ ρνξήγεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο, δχν εμ απηψλ
εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο κε ην «Parent Attitudes Toward Inclusion Scale» (Palmer et al.,
1998. Ahuja & Sunish, 2013), κία κε ην «Attitude Toward Mainstreaming
Questionnaire» (Hayes & Gunn, 1988), άιιε έξεπλα κε ην «My thinking about
inclusion scale» (Kalyva et al., 2007) θαη κία κε ην «Survey of Parents’ Attitudes and
Opinions About their Children with Special Needs and their Support» (Elkins et al.,
2003). Δπίζεο, ζε δχν έξεπλεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ην «Attitude Toward
Inclusion/ Mainstreaming Scale» (Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al., 2008).
Πξφζθαηα, ζε δχν πεξηπηψζεηο, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
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«Attitude Survey Towards Inclusive Education» (de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Σέινο, ζε ηέζζεξηο κειέηεο, νη ίδηνη νη εξεπλεηέο θαηαζθεχαζαλ έλα
εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα ην ρνξεγήζνπλ ζηνπο γνλείο (Balboni & Pedrabissi,
2000. Martz, 2005. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Gasteiger-Klicpera et al., 2013),
ελψ ζε δχν κειέηεο δελ πξνζδηνξίζηεθε πνην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιήξσζαλ νη
γνλείο (Kelly, 2001. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014).
Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κειεηψλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο: α) εθείλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζε πηπρέο
ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε β) εθείλα πνπ
ζπγθξίλνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε θαη γ) εθείλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Πην αλαιπηηθά, δεθαεπηά έξεπλεο θαηέιεμαλ ζε
απνηειέζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία (Green & Shinn, 1994. Palmer
et al., 1998. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001. Elkins et al., 2003. Leyser &
Kirk, 2004. Martz, 2005. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. Runswick-Cole,
2008. Elzein, 2009. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja &
Sunish, 2013. Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer & Munde, 2014. DimitrovaRadojichich & Chichevska-Jovanova, 2014) θαη αθνξνχλ ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία, ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ζηηο
ζηάζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ησλ γνλέσλ ζπλνιηθά. πγθεθξηκέλα, επηά έξεπλεο
δηαπίζησζαλ φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία είραλ νπδέηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε (Green & Shinn, 1994. Palmer et al., 1998. Elkins et al., 2003. Leyser &
Kirk, 2004. Runswick-Cole, 2008. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja & Sunish,
2013), ελψ ζε ηξεηο έξεπλεο νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία έδεημαλ ζεηηθέο ζηάζεηο
(Kokaridas et al., 2008. Elzein, 2009. Gasteiger-Klicpera et al., 2013). Αθφκα, νη
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ήηαλ νπδέηεξεο ζε δπν κειέηεο (Balboni
& Pedrabissi, 2000. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014) θαη
ζεηηθέο ζε κία (Kalyva et al., 2007). Όζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζπλνιηθά,
δειαδή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ζε ηξεηο έξεπλεο ήηαλ ζεηηθέο
(Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer & Munde, 2014), ελψ ζε κία ήηαλ νπδέηεξεο (de
Boer et al., 2012). Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη θακία έξεπλα δελ θαηέιεμε ζε
αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Παξάιιεια, ηέζζεξηο έξεπλεο θαηέιεμαλ ζε απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη
ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, δειαδή αθνξνχλ ζηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ γνλέσλ παηδηψλ
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κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer
et al., 2012. de Boer & Munde, 2014). Δηδηθφηεξα, ηξεηο έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη νη
ζηάζεηο ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ δηέθεξαλ θαη κάιηζηα νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πην ζεηηθέο (Kelly, 2001. de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014), ελψ ζε κία κειέηε δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία (Martz, 2005).
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία,
δειαδή αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ,
πξνήιζαλ απφ ελλέα έξεπλεο (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000.
Leyser & Kirk, 2004. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012.
Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich &
Chichevska-Jovanova, 2014). Σα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αλέδεημαλ νη παξαπάλσ
κειέηεο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε απηά πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία, ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία ζπλνιηθά. Αλαιπηηθφηεξα, νη έξεπλεο
θαηέδεημαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία επεξεάζηεθαλ απφ ην
θχιν (Kokaridas et al., 2008) θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Leyser &
Kirk, 2004. Kokaridas et al., 2008), ην επίπεδν ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο (Leyser &
Kirk, 2004. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013), ηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο
(Kokaridas et al., 2008), ηα ρξφληα θνίηεζεο ζε ηάμεηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην
είδνο ηεο ζπκπεξίιεςεο (Leyser & Kirk, 2004), θαζψο θαη ην επαγγεικαηηθφ (Leyser
& Kirk, 2004) θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (Leyser & Kirk, 2004. AbuHamour & Muhaidat, 2013). Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ήηαλ ην θχιν ησλ γνλέσλ (Balboni &
Pedrabissi, 2000. Kalyva et al., 2007) θαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν
(Balboni & Pedrabissi, 2000), ε ειηθία ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (DimitrovaRadojichich & Chichevska-Jovanova, 2014), ε χπαξμε καζεηή κε αλαπεξία ζηελ
ηάμε ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi,
2000), θαζψο θαη ε εκπεηξία ησλ γνλέσλ κε άηνκα κε αλαπεξία (Hayes & Gunn,
1988). Σέινο, νη ζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ –ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία- επεξεάζηεθαλ απφ ην θχιν (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014)
θαη ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαζψο θαη απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ (de
Boer & Munde, 2014).
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Δπίζεο, εθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο
ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κία έξεπλα βξήθε απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο
πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα επηηπρή ζπκπεξίιεςε (Abu-Hamour & Muhaidat,
2013), ελψ ηα απνηειέζκαηα κίαο άιιεο έξεπλαο αθνξνχζαλ ζηηο εκπεηξίεο ησλ
γνλέσλ ηφζν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο φζν θαη απφ ηελ εηδηθή
εθπαίδεπζε (Gasteiger-Klicpera et al., 2013). Αθφκα, ζε δχν πεξηπηψζεηο
αλαδείρζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο
(Elkins et al., 2003. Martz, 2005). Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, απφ ην
ζχλνιν ησλ εξεπλψλ, ζε ηέζζεξηο κειέηεο θαηαγξάθεθαλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε
νξηζκέλα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο, πνπ αλαγλψξηζαλ νη γνλείο, θαζψο θαη κε ηηο
αλεζπρίεο πνπ εμέθξαζαλ (Palmer et al., 1998. Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk,
2004. Kokaridas et al., 2008).
Καηαιεθηηθά, θαίλεηαη φηη ν δηαθνξεηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εξεπλψλ, ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζέηεζε ε θαζεκία, ε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε θαη ην
δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αιιά θαη νη πνηθίιεο κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε ζπιινγή
θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα σο πξνο ηε
ζχγθξηζε ησλ κειεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ
ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία
ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Σα δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη
γνλείο ζπκκεηείραλ ζηηο κειέηεο, ην εχξνο ησλ ειηθηψλ ηνπο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν θνηηνχζαλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά
ρσξίο αλαπεξία είηε είραλ ζπκκαζεηέο κε αλαπεξία είηε δελ είραλ, ίζσο επζχλνληαη
γηα ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη παξαπάλσ έξεπλεο.

2.6. ΤΝΓΤΑΣΗΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Απφ ηα 18 άξζξα πνπ δηεξεπλψληαη, ζπλνιηθά, ζηελ παξνχζα κειέηε, δέθα
άξζξα εμέηαζαλ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία (Green & Shinn, 1994. Palmer et al.,
1998. Elkins et al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al., 2008. Runswick-Cole,
2008. Elzein, 2009. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja & Sunish, 2013.
Gasteiger-Klicpera et al., 2013), ζε ηέζζεξα άξζξα αμηνινγήζεθαλ γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kalyva et al.,
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2007. Dimitrova-Radojichich & Chichevska-Jovanova, 2014), ελψ ηέζζεξηο έξεπλεο
ζπκπεξηέιαβαλ ζην δείγκα ηνπο ηφζν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία φζν θαη γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Δπίζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ, ζε πέληε έξεπλεο
ηα παηδηά κε αλαπεξία θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία (Green & Shinn, 1994. Elzein,
2009. de Boer et al., 2012. Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer & Munde,
2014),ζε ηξεηο έξεπλεο ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά (Hayes &
Gunn, 1988. Kalyva et al., 2007. de Boer & Munde, 2014), ελψ ζηηο ππφινηπεο ην
ειηθηαθφ εχξνο ησλ παηδηψλ ήηαλ κεγαιχηεξν θαη θαη’ επέθηαζε θνηηνχζαλ ζε
δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηξεηο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ε
ειηθία ησλ παηδηψλ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
(Kokaridas et al., 2008. Leyser & Kirk, 2004. Dimitrova-Radojichich & ChichevskaJovanova, 2014). Καηά ζπλέπεηα, είλαη πηζαλφ ην κεγάιν εχξνο ηεο ειηθίαο είηε ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία είηε ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη θαη’ επέθηαζε νη
δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζηηο νπνίεο θνηηνχλ λα επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ ζπλεηφ νη εξεπλεηέο λα
επηθεληξψλνπλ ηηο κειέηεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ ή ζε
παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Αλαθνξηθά κε ην
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηέζζεξηο έξεπλεο αμηνιφγεζαλ,
απνθιεηζηηθά, γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο,
δειαδή ζπκκεηείραλ ζε ζπκπεξίιεςε (Green & Shinn, 1994. Elzein, 2009. de Boer et
al., 2012. Ahuja & Sunish, 2013). Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη
κία έξεπλα αλέδεημε φηη ηα ρξφληα θνίηεζεο ζε ηάμεηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο
δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ (Leyser & Kirk, 2004). Χο εθ ηνχηνπ, θαιφ ζα
ήηαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κειέηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην
ίδην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ίζσο γηα ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ηέζζεξηο κφλν κειέηεο έθαλαλ
ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Μάιηζηα, νη ηξεηο απφ απηέο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
απφθηεζε παηδηνχ κε αλαπεξία ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ, θαζψο
δηαπίζησζαλ φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πην ζεηηθνί ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Kelly, 2001. de Boer et al., 2012. de Boer &
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Munde, 2014). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ
έξεπλεο, ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ, θνηηνχζαλ κφλν ζε δεκνηηθά
ζρνιεία (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014). Δπαθφινπζα, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα δηεθπεξαησζνχλ θαη άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο λα ειέγρνπλ ηελ χπαξμε
πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε.
Αθφκε, απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, ζε ελλέα πεξηπηψζεηο
δηεξεπλήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Leyser &
Kirk, 2004. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012. AbuHamour & Muhaidat, 2013. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich &
Chichevska-Jovanova, 2014). Βέβαηα, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο.
Όζνλ

αθνξά

ζηα

εξγαιεία

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ,

παξαηεξήζεθε

αλνκνηνγέλεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ,
ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ (Hayes
& Gunn, 1988. Palmer et al., 1998. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kelly, 2001. Elkins et
al., 2003. Leyser & Kirk, 2004. Martz, 2005. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al.,
2008. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. Ahuja & Sunish, 2013.
Gasteiger-Klicpera et al., 2013. de Boer & Munde, 2014. Dimitrova-Radojichich &
Chichevska-Jovanova, 2014). Μεηαμχ απηψλ, ζε δχν πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο
εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο κε ην εξσηεκαηνιφγην «Parent Attitudes Toward Inclusion
Scale» (Palmer et al., 1998. Ahuja & Sunish, 2013) θαη ζε δχν άιιεο κειέηεο
ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ην «Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming Scale»
(Leyser & Kirk, 2004. Kokaridas et al., 2008). Πξφζθαηα, ζε δχν πεξηπηψζεηο, νη
εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Survey Towards Inclusive
Education» (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014), ην νπνίν έρεη σο
ζεσξεηηθφ πιαίζην ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ. Σν κνληέιν
απηφ είλαη επξέσο γλσζηφ, αιιά θακηά απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο δελ εμεηάδεη ηηο
ζηάζεηο κε βάζε ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπο, θαζψο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
ζπκπιεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο δε ζηεξίδνληαη ζην κνληέιν απηφ. Οη ππφινηπεο
έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ε θαζεκηά. Μάιηζηα, ζηηο δχν
έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξαο καο, δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην
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«Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming Scale», αθφηνπ έγηλε ε ζηάζκηζή ηνπ
ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη ην «My thinking about inclusion scale», αληίζηνηρα
(Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008)
ηελ Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία κφλν έξεπλα πνπ δηεξεχλεζε ηηο ζηάζεηο
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (Kokaridas et al., 2008),
θαζψο ζηελ έξεπλα ησλ Kalyva et al. (2007), ε νπνία επίζεο δηεμήρζε ζηελ Διιάδα,
ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. ηελ έξεπλα ησλ Kokaridas et al.
(2008), ζπκκεηείραλ κφλν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, ελψ ηα παηδηά ήηαλ
δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ -είηε αλήιηθα είηε ελήιηθα-. Όια θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία
θαη επνκέλσο, νη γνλείο απάληεζαλ βαζηδφκελνη ζε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην
ζπκπεξίιεςεο παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη εξεπλεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming
Scale», αθνχ, πξνεγνπκέλσο, ην ζηάζκηζαλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.
Καηαιεθηηθά, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη δχν, κφλν, έξεπλεο
εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο ηφζν ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία φζν θαη ησλ γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ελψ, ηαπηφρξνλα, δηεξεχλεζαλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ, πηζαλφλ, ηηο δηαθνξνπνηνχλ (de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Δηδηθφηεξα, ζηε κειέηε ηεο de Boer θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2012)
ζπκκεηείραλ 508 γνλείο παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία. Σα παηδηά κε αλαπεξία ήηαλ
ειηθίαο 8-12 εηψλ θαη θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή
ζπκκεηείραλ ζε ζπκπεξίιεςε. Οη γνλείο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην
εξσηεκαηνιφγην «Attitude Survey Towards Inclusive Education». χκθσλα κε ηηο
αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε φηη, ζπλνιηθά, νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
ήηαλ νπδέηεξεο. Καηά ηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ, βξέζεθε
φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πνην ζεηηθνχ. Σν θχιν ησλ γνλέσλ
ζρεηίζηεθε κε ηηο ζηάζεηο ηνπο. Παξφκνηα, νη de Boer θαη Munde (2014) εμέηαζαλ
190 γνλείο, εθ ησλ νπνίσλ 40 γνλείο είραλ παηδί κε αλαπεξία θαη 150 γνλείο είραλ
παηδί ρσξίο αλαπεξία. Όια ηα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 4-12 εηψλ θαη θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
«Attitude Survey Towards Inclusive Education». Γηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο ήηαλ,
γεληθά, ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη γνλείο παηδηψλ κε ζπκπεξηθνξηθφ
πξφβιεκα ήηαλ πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ είδνο αλαπεξίαο.
Όκσο, νη γνλείο παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο δε δηέθεξαλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο
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ηνπο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Αθφκε, νη γνλείο πνπ είραλ εκπεηξία
ζρεηηθή κε άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ ειαθξψο πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία. Βέβαηα, ε δηαθνξά
απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σέινο, νη ζηάζεηο ηνπο δηέθεξαλ αλάινγα κε ην
θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο κε άηνκα κε αλαπεξία, ηελ εμνηθείσζή
ηνπο κε άηνκα κε αλαπεξία θαζψο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ.
πκπεξαζκαηηθά, νη έξεπλεο ησλ de Boer et al. (2012) θαζψο θαη ησλ de Boer
θαη Munde (2014) απνηεινχλ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζχγθξηζεο ησλ ζηάζεσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, νη νπνίεο
δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηλνχξγην νξίδνληα ζε επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.

2.7. ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
Ζ παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθφηεξα, επηδηψθεη λα εμεηάζεη αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη γνλέσλ παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία. Σαπηφρξνλα, απνζθνπεί λα δηαπηζηψζεη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Σέινο, έρεη σο ζθνπφ
λα ειέγμεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ
γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία».

2.8. ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
Ζ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζε
ζεσξεηηθφ θαη εθαξκνζκέλν επίπεδν. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, επηηπγράλεηαη ε
απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο αλαπεξίαο, ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ησλ ζηάζεσλ.
Σαπηφρξνλα, ε έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. ε
εθαξκνζκέλν επίπεδν, ε θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε, ε επηζήκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη ε
δηαπίζησζε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ζηάζεσλ κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη
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ρσξίο αλαπεξία ζεσξνχληαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο ζπκπεξίιεςεο. πγθεθξηκέλα, νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο
δείθηεο ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαζψο ηα παηδηά πεξλνχλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Οη γνλείο είλαη κία απφ ηηο
ηξεηο βαζηθέο θνηλσληθέο νκάδεο -νη άιιεο δχν είλαη νη δάζθαινη θαη νη ζπκκαζεηέο
ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία- πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ
πινπνίεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Δίλαη ινγηθφ πσο εάλ θαη νη δχν νκάδεο γνλέσλ - ησλ
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία- έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζπκκαζεηέο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζα παξαθηλεζνχλ ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκπεξίιεςεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απφθηεζε
γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζα κπνξνχζε
λα είλαη ρξήζηκε ζηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ πεξηβάιιεη ην κηθξφθνζκν ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, ε
θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ επηηπρή ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε
γεληθή εθπαίδεπζε. Δπαθφινπζα, πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Σέινο, κε ηε ζηάζκηζε
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ κεηξά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε,
ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, νη εξεπλεηέο απνθηνχλ έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε
δηεμαγσγή λέσλ κειεηψλ.

2.9. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη:
1. Γελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ
κε αλαπεξία, θαζψο νη γνλείο παξέρνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ρσξίο λα
επηζπλάπηνπλ επίζεκε ηαηξηθή γλσκάηεπζε.
2. Γηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο, κφλν, ησλ γνλέσλ, ελψ δελ εμεηάδνληαη νη ζηάζεηο
ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Οη γνλείο, νη
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δάζθαινη θαη νη ζπκκαζεηέο απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο.

2.10. ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΗ
Οη νξηνζεηήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη:
1. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ γνλείο παηδηψλ ηα νπνία θνηηνχλ ζε δεκνηηθά
ζρνιεία ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο.
2. ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ
έλα ζπκκαζεηή κε αλαπεξία.
3. Σα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αμηνινγνχλ απνθιεηζηηθά ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαη φρη ηηο αληηιήςεηο ή ηηο απφςεηο ηνπο.

2.11. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ
Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη:
1ε) Σν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε» αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθνχο
δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο.
2ε) Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία.
3ε) Σν θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εμνηθείσζε ησλ γνλέσλ, ζηελ
θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηνχλ
ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
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4ε) Σν θχιν θαη ε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αλακέλεηαη
λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.

2.12. ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ
Οη ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη:
1α) Μεδεληθή ππφζεζε: Σν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε» δε δηαζέηεη
ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο.
1β) Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Σν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε» δηαζέηεη
ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο.
2α) Μεδεληθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε δε δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απφ ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
2β) Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απφ ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
3α) Μεδεληθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ παηεξάδσλ, ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε, ζηελ
θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία δε δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά, απφ ηηο ζηάζεηο ησλ κεηέξσλ, ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ κέζν
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ησλ γνλέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε,
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία.
3β) Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ παηεξάδσλ, ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε,
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθά, απφ ηηο ζηάζεηο ησλ κεηέξσλ, ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ κέζν
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ησλ γνλέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε,
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία.
4α) Μεδεληθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ αγνξηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ
παηδηψλ κε εθ γελεηήο αλαπεξία δε δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απφ ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ παηδηψλ κε επίθηεηε
αλαπεξία.
4β) Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ αγνξηψλ κε αλαπεξία θαη
ησλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο αλαπεξία δηαθέξνπλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απφ
ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ παηδηψλ κε
επίθηεηε αλαπεξία.

2.13. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ
Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηείηαη γηα θαζέλαλ
απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο:
Χο αναπηπία νξίδεηαη ε δπζιεηηνπξγία ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα ηεο
αλζξψπηλεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο

θαη

εηδηθφηεξα,

πεξηιακβάλεη

δπζιεηηνπξγίεο,

πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ
πιαίζην (WHO, 2002).
Παιδιά με αναπηπία ζεσξνχληαη φζα, γηα νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο
ζρνιηθήο ηνπο δσήο, εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη κάζεζε,
εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ ή
ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Νφκνο 3699/2008).
Ζ ζςμπεπίλητη αλαθέξεηαη ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο (Rafferty, Boettcher, & Griffin, 2001. Γελ πεξηνξίδεηαη, φκσο,
κφλν ζηε θπζηθή παξνπζία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, αιιά ππνλνεί αλαδηάξζξσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Sebba & Ainscnow, 1996). πλεπάγεηαη, δειαδή,
πξφζβαζε ζε αίζνπζεο θαη εγθαηαζηάζεηο θαη παξνρή ππνζηήξημεο θαη απαξαίηεησλ
ππεξεζηψλ (Peters, 2007). Θεσξείηαη δηαδηθαζία θαη φρη θαηάζηαζε ή γεγνλφο
(Unesco, 2005).
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Οη ζηάζειρ νξίδνληαη σο κηα ςπρνινγηθή ηάζε, πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ
αμηνιφγεζε κηαο νληφηεηαο ή ελφο αληηθεηκέλνπ κε θάπνην βαζκφ εχλνηαο ή
δπζκέλεηαο. Απνηεινχλ κε παξαηεξήζηκεο ςπρνινγηθέο δνκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
εθδεισζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά
(Eagly & Chaiken, 1993).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ

ΜΔΘΟΓΟ

3.1. ΓΔΗΓΜΑ
ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 332 γνλείο ειηθίαο 24 έσο 52 εηψλ. Απφ ην ζχλνιν
ησλ γνλέσλ, νη 127 γνλείο έρνπλ παηδί κε αλαπεξία πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπκπεξίιεςε
ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη νη 205 γνλείο έρνπλ παηδί ρσξίο αλαπεξία πνπ έρεη
ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. Σα παηδηά θνηηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία
ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο.
Χο θξηηήξηα εηζαγσγήο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ:
- ην λα είλαη θάπνηνο-α γνλέαο παηδηνχ κε αλαπεξία ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε
ζπκπεξίιεςε ή γνλέαο παηδηνχ ρσξίο αλαπεξία ην νπνίν έρεη ζηελ ηάμε ηνπ
ηνπιάρηζηνλ έλαλ καζεηή κε αλαπεξία
- ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο.

3.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΧΝ
3.2.1. «Δξσηεκαηνιόγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηώλ κε
αλαπεξία» (Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents)
Σν εξσηεκαηνιφγην «Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents»
κεηαθξάζηεθε, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξνέθπςε ην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία». Σν «Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents»
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ de Boer θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ην 2012 (de Boer et al.,
2012). Οη εξεπλεηέο, ζηελ κειέηε ηνπο, αμηνιφγεζαλ ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Δηδηθφηεξα, εθηίκεζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξσηεκάησλ ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ Mokken (1971), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία
απφθξηζεο εξσηήκαηνο. Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνέθπςαλ ηθαλνπνηεηηθνί ζπληειεζηέο
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scalability (Ζ= 0,40) θαζψο θαη πςεινί ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο (q= 0.92). Ο έιεγρνο
ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ κεηαθξαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί
εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην «Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents»
έρεη σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ηελ, επξέσο γλσζηή, ζεσξία ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ
ζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζηάζεηο απαξηίδνληαη απφ ηε γλσζηηθή, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα (Triandis, 1971. Eagly & Chaiken,
1993). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε (de Boer et al., 2012).
Δπίζεο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξεπλα γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (de Boer et al.,
2012). ηελ παξνχζα κειέηε, ρνξεγείηαη ηφζν ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία φζν
θαη ζηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
Σν «Attitude Survey Towards Inclusive Education – Parents» απνηειείηαη απφ
δχν κέξε: ηελ πεξηγξαθή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο
ζηάζεηο. Ζ πεξηγξαθή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο αθνξά ζε έλα ππνζεηηθφ παηδί κε
αλαπεξία. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ηνπ παηδηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο.
Δηδηθφηεξα, απνηειείηαη απφ 24 εξσηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 κεηξνχλ ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε, ηα 7 αμηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
θαη κε ηα ππφινηπα 4 εξσηήκαηα εθηηκψληαη νη πξνζέζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
γνλέσλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ, ηα κηζά απνηεινχλ δειψζεηο ππέξ ηεο
ζπκπεξίιεςεο θαη ηα άιια κηζά εθθξάδνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηα
εξσηήκαηα, ζε κία 4-βάζκηα θιίκαθα Likert (1=δηαθσλψ απφιπηα έσο 4=ζπκθσλψ
απφιπηα). Καηά ηελ αλάιπζε, έγηλε αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ
εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ψζηε ε πςειφηεξε
βαζκνινγία λα αληηθαηνπηξίδεη πην ζεηηθή ζηάζε.

3.2.2. Attitude Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale
Σν εξσηεκαηνιφγην «Attitude Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale»
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Leyser θαη Kirk (2004), νη νπνίνη πξνζάξκνζαλ ηελ
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θιίκαθα «Opinions Related to Mainstreaming Scale» ησλ Antonak θαη Larrivee
(1995) θαζψο θαη κία παιαηφηεξε έθδνζή ηεο (Larrivee & Cook, 1979).
Μεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηνλ Kokaridas θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
(2008).
Απνηειείηαη απφ 18 εξσηήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:
α) νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξία, β) αληηιήςεηο ησλ
γνλέσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο απφ
ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, γ) ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ κε ηελ πξφνδν ηνπ
παηδηνχ ηνπο κε αλαπεξία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζχγθξηζε κε
ηε ζπκπεξίιεςε θαη δ) δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηινζνθηθή
θαη λνκηθή αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Οθηψ εξσηήκαηα απνηεινχλ δειψζεηο
ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη δέθα εξσηήκαηα εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη εξσηψκελνη βαζκνινγνχλ ηα εξσηήκαηα ζε κία 5-βάζκηα
θιίκαθα Likert (1=ζπκθσλψ απφιπηα έσο 5=δηαθσλψ απφιπηα). Καηά ηελ αλάιπζε,
έγηλε αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ψζηε ε πςειφηεξε βαζκνινγία λα εξκελεχεηαη σο ζεηηθή
ζηάζε.
Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη .83
(Leyser & Kirk, 2004). ηελ ειιεληθή έθδνζή ηνπ, νη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ
αλάιπζε αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach, ε νπνία έδεημε απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλνρή
κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ «νθέιε», «ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα» θαη κέηξηα
εζσηεξηθή ζπλνρή φζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «ηθαλφηεηα». Δπίζεο, ππνινγίδνληαο
ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson δηαπίζησζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
«νθειψλ» θαη ησλ «δηθαησκάησλ» θαη κεηαμχ ηεο «ηθαλφηεηαο» θαη ηεο
«ηθαλνπνίεζεο» (Kokaridas et al., 2008).

3.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηνπο γνλείο απφ ηνπο
δαζθάινπο, θαζψο ην ζρνιείν ιεηηνχξγεζε σο κέζν επαθήο κε ηνπο γνλείο. Αξρηθά,
νη δηεπζπληέο θαη νη δάζθαινη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηνπο δφζεθαλ
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επεμεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη

θαηφπηλ

ζπλαίλεζήο ηνπο, δηέλεηκαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο. Υνξεγήζεθαλ
εξσηεκαηνιφγηα ηφζν ζε γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, φζν θαη ζε γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο ηνπιάρηζηνλ έλαλ καζεηή κε αλαπεξία. Οη
γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ζπκπιήξσζαλ ηφζν ην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ
γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» φζν θαη ην εξσηεκαηνιφγην
ηνπ Kokaridas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε, νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία ζπκπιήξσζαλ κφλν ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Kokaridas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ
ηνπ. Δπίζεο, φινη νη γνλείο θαηέγξαςαλ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο γνλείο έγηλε νηθεηνζειψο.

3.4. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε
πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηγξαθηθέο κέζνδνη
ηεο ζηαηηζηηθήο εθαξκφζηεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα
θαηαγξαθνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ, εθαξκφζηεθε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή εηδηθφηεξα γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηνπο
γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ηα παηδηά κε αλαπεξία, κε ζθνπφ ηελ
θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, νη κέζνδνη
ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ
πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ζε θαζέλα απφ ηα εξσηήκαηα ησλ δπν
εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηνπο
παξάγνληεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη επαγσγηθέο κέζνδνη ηεο ζηαηηζηηθήο
εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ππφζεζε ε
εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο
ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε a ηνπ
Cronbach γηα θαζέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθφκε, γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθαξκφζηεθαλ νη κέζνδνη ηεο
αλάιπζεο παξαγφλησλ θαη εηδηθφηεξα, ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ θαη ε
επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ν έιεγρνο
ζθαηξηθφηεηαο (Bartlett’s test of sphericity, p < .05) θαη ν έιεγρνο δεηγκαηηθήο
επάξθεηαο (Kaiser–Meyer–Olkin, KMO > 0.6), ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη ην
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εξσηεκαηνιφγην πιεξεί ηα θξηηήξηα παξαγνληνπνίεζεο. ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε
παξαγφλησλ, ε εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ
(Principal component analysis) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ
αμφλσλ

(varimax

rotation).

ηελ

επηβεβαησηηθή

αλάιπζε

παξαγφλησλ

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Maximum
Likelihood, ML). ηε δεχηεξε ππφζεζε, ν έιεγρνο ησλ δηαθπκάλζεσλ κε ην θξηηήξην
Levene έδεημε φηη ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο δηαθπκάλζεηο (p > .05). Σαπηφρξνλα, ν
έιεγρνο

θαλνληθφηεηαο

ησλ

Kolmogorov-Smirnov

αλέδεημε

ηελ

εθαξκνγή

παξακεηξηθήο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (One-Way ANOVA) ζην γλσζηηθφ παξάγνληα
θαη κε παξακεηξηθήο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζην
ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα (θξηηήξην Kruskal Wallis) γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ ζπγθξίζεθαλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην «εξσηεκαηνιφγην ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία», ην νπνίν
ζπκπιήξσζαλ ηφζν νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία φζν θαη νη γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηξίηεο ππφζεζεο εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή θαη
κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ δηαθέξνπλ νη
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ην θχιν, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ
εμνηθείσζε ηνπο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία. Σέινο, ζηελ
ηέηαξηε ππφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ην θχιν ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο
αλαπεξίαο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Όιεο νη
κεηαβιεηέο ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν θαλνληθφηεηαο κε ηε δνθηκαζία KolmogorovSmirnov. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απνδνρή ή φρη χπαξμεο ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθήο δηαθνξάο πνπ ειήθζε γηα φινπο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ήηαλ ην 5%.
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS-version
20 θαη ην EQS version 6.1.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

4.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
4.1.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο
Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, 62 είλαη άλδξεο θαη 270 είλαη
γπλαίθεο (πίλαθαο 1). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 39,29 έηε κε ηππηθή απφθιηζε
5,14 έηε, ελψ ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα 2. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπνπδέο, 117 γνλείο έρνπλ πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη
217 γνλείο έρνπλ κέζν επίπεδν κφξθσζεο (πίλαθαο 3). Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ
παηδηψλ πνπ έρεη θάζε γνλέαο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ δχν παηδηά. Δπίζεο, 127 γνλείο
έρνπλ παηδί κε αλαπεξία, ελψ 205 γνλείο έρνπλ ηππηθά αλαπηπζζφκελν παηδί (πίλαθαο
4). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη
αλαπεξία, 130 γνλείο απάληεζαλ ζεηηθά θαη 202 γνλείο απάληεζαλ αξλεηηθά (πίλαθαο
5).
Φύιν
Απόλςτη σςσνότητα
62
270
332

Άλδξεο
Γπλαίθεο
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
18,7
81,3
100,0

Πίλαθαο 1: Φχιν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο

Ζιηθία

Μέσορ
όπορ
39,29

Τςπική
απόκλιση
5,14

Ελάσιστη

Μέγιστη

Κςπτότητα

Λοξότητα

24

52

0,127

-0,154

Πίλαθαο 2: Ζιηθία ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο
πνπδέο
Τςειό επίπεδν κόξθσζεο
Μέζν επίπεδν κόξθσζεο
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
117
215
332

Πίλαθαο 3: πνπδέο ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο
59

Σσετική σςσνότητα (%)
35,2
64,8
100,0

Παηδί κε αλαπεξία
Γνλείο παηδηνύ κε αλαπεξία
Γνλείο παηδηνύ ρσξίο αλαπεξία
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
127
205
332

Σσετική σςσνότητα (%)
38,3
61,7
100,0

Πίλαθαο 4: Γηαρσξηζκφο ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ χπαξμε παηδηνχ κε
αλαπεξία

Δμνηθείσζε
Απόλςτη σςσνότητα
130
202
332

Ναη
Όρη
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
39,2
60,8
100,0

Πίλαθαο 5: Δμνηθείσζε ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ
πνπ έρεη αλαπεξία

4.1.2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία
Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, 39 είλαη άλδξεο θαη 166
είλαη γπλαίθεο (πίλαθαο 6). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 38,83 έηε κε ηππηθή
απφθιηζε 5,04 έηε, ελψ ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία παξνπζηάδνληαη
ζηνλ πίλαθα 7. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπνπδέο, 78 γνλείο έρνπλ πςειφ επίπεδν κφξθσζεο
θαη 127 γνλείο έρνπλ κέζν επίπεδν κφξθσζεο (πίλαθαο 8). Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ
ησλ παηδηψλ πνπ έρεη θάζε γνλέαο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ δχν παηδηά. Σέινο, ζρεηηθά
κε ηελ εμνηθείσζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία, 59 γνλείο
απάληεζαλ ζεηηθά θαη 146 γνλείο απάληεζαλ αξλεηηθά (πίλαθαο 9).
Φύιν
Απόλςτη σςσνότητα
39
166
205

Άλδξεο
Γπλαίθεο
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
19,0
81,0
100,0

Πίλαθαο 6: Φχιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία

Ζιηθία

Μέσορ
όπορ
38,83

Τςπική
απόκλιση
5,04

Ελάσιστη

Μέγιστη

Κςπτότητα

Λοξότητα

24

52

0,597

-0,311

Πίλαθαο 7: Ζιηθία ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία

60

πνπδέο
Τςειό επίπεδν κόξθσζεο
Μέζν επίπεδν κόξθσζεο
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
78
127
205

Σσετική σςσνότητα (%)
38,0
62,0
100,0

Πίλαθαο 8: πνπδέο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία

Δμνηθείσζε
Απόλςτη σςσνότητα
59
146
205

Ναη
Όρη
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
28,8
71,2
100,0

Πίλαθαο 9: Δμνηθείσζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ζηελ θαζεκεξηλή δσή,
κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία

4.1.3. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε αλαπεξία
Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, 23 είλαη άλδξεο θαη 104
είλαη γπλαίθεο (πίλαθαο 10). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 40,03 έηε κε ηππηθή
απφθιηζε 5,24 έηε, ελψ ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία παξνπζηάδνληαη
ζηνλ πίλαθα 11. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπνπδέο, 39 γνλείο έρνπλ πςειφ επίπεδν
κφξθσζεο θαη 88 γνλείο έρνπλ κέζν επίπεδν κφξθσζεο (πίλαθαο 12). Αλαθνξηθά κε
ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έρεη θάζε γνλέαο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ δχν παηδηά.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη
αλαπεξία, 71 γνλείο απάληεζαλ ζεηηθά θαη 56 γνλείο απάληεζαλ αξλεηηθά (πίλαθαο
13).
Φύιν
Απόλςτη σςσνότητα
23
104
127

Άλδξεο
Γπλαίθεο
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
18,1
81,9
100,0

Πίλαθαο 10: Φχιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία

Ζιηθία

Μέσορ
όπορ
40,03

Τςπική
απόκλιση
5,24

Ελάσιστη

Μέγιστη

Κςπτότητα

Λοξότητα

29

51

-0,673

0,030

Πίλαθαο 11: Ζιηθία ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία
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πνπδέο
Τςειό επίπεδν κόξθσζεο
Μέζν επίπεδν κόξθσζεο
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
39
88
127

Σσετική σςσνότητα (%)
30,7
69,3
100,0

Πίλαθαο 12: πνπδέο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία

Δμνηθείσζε
Απόλςτη σςσνότητα
71
56
127

Ναη
Όρη
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
55,9
44,1
100,0

Πίλαθαο 13: Δμνηθείσζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε
θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία

4.1.4. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία
Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, 80 είλαη αγφξηα θαη 47 είλαη
θνξίηζηα (πίλαθαο 14). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 9,69 έηε κε ηππηθή απφθιηζε
1,60 έηε, ελψ ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα 15. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελψ, επίζεο,
παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ πίλαθα 16. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο, 107 παηδηά έρνπλ εθ
γελεηήο αλαπεξία θαη 20 παηδηά έρνπλ επίθηεηε αλαπεξία (πίλαθαο 17).
Φύιν
Απόλςτη σςσνότητα
80
47
127

Αγόξηα
Κνξίηζηα
ύλνιν

Σσετική σςσνότητα (%)
63,0
37,0
100,0

Πίλαθαο 14: Φχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία

Ζιηθία

Μέσορ
όπορ
9,69

Τςπική
απόκλιση
1,60

Ελάσιστη

Μέγιστη

Κςπτότητα

Λοξότητα

7

12

-1,044

-0,080

Πίλαθαο 15: Ζιηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία
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Δίδνο αλαπεξίαο
Ννεηηθή
Αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο όξαζεο
Αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο
Κηλεηηθή
Υξόληα-κε ηάζηκα λνζήκαηα
Γηαηαξαρέο νκηιίαο-ιόγνπ
Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
ύλδξνκν ΓΔΠ-Τ
Φάζκα απηηζκνύ
Πνιιαπιέο αλαπεξίεο
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
3
1
2
5
1
5
57
15
20
18
127

Σσετική σςσνότητα (%)
2,4
0,8
1,6
3,9
0,8
3,9
44,9
11,8
15,7
14,2
100,0

Πίλαθαο 16: Δίδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ

Πξνέιεπζε αλαπεξίαο
Δθ γελεηήο
Δπίθηεηε
ύλνιν

Απόλςτη σςσνότητα
107
20
127

Σσετική σςσνότητα (%)
84,3
15,7
100,0

Πίλαθαο 17: Πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ

4.1.5. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ζην «εξσηεκαηνιόγην
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηώλ κε αλαπεξία»
Όζνλ αθνξά ζην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία», ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ
γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, ζηνλ πίλαθα 18, παξνπζηάδνληαη, αλαιπηηθά, ε κέζε ηηκή, ε
ηππηθή απφθιηζε, ε θπξηφηεηα θαη ε ινμφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
γνλέσλ ζε θαζέλα απφ ηα είθνζη ηέζζεξα εξσηήκαηα. Ο κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο
είλαη 3,61 θαη αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 7 («Θα κε ελνρινχζε λα κέλεη έλα παηδί ζαλ
ην Μάξθν ζηε δηπιαλή πφξηα»), ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
παξάγνληα. Απφ ηελ άιιε, ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,21 θαη
αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 19 («Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ ζαλ ην Μάξθν») πνπ αλήθεη ζην
γλσζηηθφ παξάγνληα.
Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ν
κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο είλαη 3,63 θαη αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 7 («Θα κε
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ελνρινχζε λα κέλεη έλα παηδί ζαλ ην Μάξθν ζηε δηπιαλή πφξηα»), ην νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα. Ο κηθξφηεξνο κέζνο φξνο ησλ
απαληήζεσλ ηνπο είλαη 2,23 θαη αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 19 («Οη δάζθαινη ηππηθήο
εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ ζαλ ην
Μάξθν») πνπ αλήθεη ζην γλσζηηθφ παξάγνληα. ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη,
αλαιπηηθά, ε κέζε ηηκή, ε ηππηθή απφθιηζε, ε θπξηφηεηα θαη ε ινμφηεηα ησλ
απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ζε θαζέλα απφ ηα είθνζη ηέζζεξα
εξσηήκαηα.
ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ν κεγαιχηεξνο
κέζνο φξνο είλαη 3,60 θαη αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 21 («Θα βνεζνχζα ην Μάξθν, αλ
ηνλ θνξφηδεπαλ»), ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα. Απφ ηελ
άιιε, ζην εξψηεκα 19 («Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ ζαλ ην Μάξθν»), ην νπνίν αλήθεη ζην
γλσζηηθφ παξάγνληα, αληηζηνηρεί ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ
είλαη 2,17. ηνλ πίλαθα 20 παξνπζηάδνληαη, αλαιπηηθά, ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ
απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε θαζέλα απφ ηα είθνζη ηέζζεξα
εξσηήκαηα.
Αθφκε, ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 21. πγθεθξηκέλα,
ζηα εξσηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ην γλσζηηθφ παξάγνληα ν κέζνο φξνο ησλ
απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη 2,94, ελψ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ
παξάγνληα ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 3,31 θαη 3,45, αληίζηνηρα.
Σέινο, ζηνπο πίλαθεο 22 θαη 23 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα
ηνπο παξάγνληεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, αληίζηνηρα.

Παξάγνληεο

Δξσηήκαηα

Γλσζηηθόο

1. Ζ έληαμε καζεηψλ ζαλ ην Μάξθν
δελ είλαη επηζπκεηή πξαθηηθή γηα
ηελ
εθπαίδεπζε
ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ.
5. Πηζηεχσ φηη ζε καζεηέο φπσο ν
Μάξθνο ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε
επθαηξία γηα έληαμε ζε ηππηθά
ζρνιεία.
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Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

2,98

0,85

-0,06

-0,65

3,22

0,71

0,49

-0,70

πλαηζζεκαηηθόο

πκπεξηθνξηθόο

8. Παηδηά ζαλ ην Μάξθν κπνξνχλ λα
θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο
εαπηνχο ηνπο.
11. Οη καζεηέο φπσο ν Μάξθνο έρνπλ
ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη
ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα ηππηθά
αλαπηπζζφκελα παηδηά.
12. Σα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη ηθαλά
λα θάλνπλ λένπο θίινπο.
13. Σν λα έρνπκε έλα παηδί ζαλ ην
Μάξθν δίπια ζην ζπίηη καο, ζα
ήηαλ πνιχ κεγάιε επζχλε.
15.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε κηα
ηππηθή ηάμε.
17. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο είλαη βάξνο
γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
19. Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ
ζαλ ην Μάξθν.
20. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο, ζπρλά είλαη
ιππεκέλα.
22.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ελδηαθέξνληαη γηα ηφζα πνιιά
πξάγκαηα φζα θαη ηα παηδηά κνπ.
23. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο γλσξίδνπλ
ηη πξνζδνθνχλ νη άλζξσπνη απφ
απηά ζηελ ηππηθή ηάμε.
24. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο κπνξνχλ λα
εθπαηδεχνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε
ηνπο ηππηθνχο καζεηέο.
2. Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο/ε φηαλ
βιέπσ καζεηέο ζαλ ην Μάξθν.
4. Γελ ζα κνπ άξεζε, εάλ ν Μάξθνο
ήηαλ ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ
παηδηνχ κνπ.
7. Θα κε ελνρινχζε λα κέλεη έλα
παηδί ζαλ ην Μάξθν ζηε δηπιαλή
πφξηα.
9. Θα αλεζπρνχζα, αλ ν Μάξθνο
θαζφηαλ ζην ίδην ζξαλίν κε ην
παηδί κνπ.
10. Θα αλεζπρνχζα, αλ έλα παηδί κε
αλαπεξία έπαηδε ζην ζπίηη καο.
14. Γελ ζα ήμεξα ηη λα πσ ζην Μάξθν.
18. Γελ ζα κε ελνρινχζε αλ ν Μάξθνο
πξνζθαινχζε ην γην ή ηελ θφξε
κνπ ζην ζπίηη ηνπ.
3. Θα πξνζθαινχζα ην Μάξθν ζηα
γελέζιηα ηνπ παηδηνχ κνπ.
6. Θα επέηξεπα ζην παηδί κνπ λα πάεη
ζην ζπίηη ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ
γηα λα παίμεη.
16. Θα πξνζπαζνχζα λα απνθχγσ ην
Μάξθν.
21 .Θα βνεζνχζα ην Μάξθν, αλ ηνλ
θνξφηδεπαλ.

3,27

0,67

0,03

-0,57

3,11

0,81

0,38

-0,80

3,46

0,57

-0,78

-0,45

2,70

0,82

-0,31

-0,37

2,60

0,70

-0,25

0,02

3,43

0,69

0,38

-0,96

2,21

0,81

-0,37

0,28

2,56

0,70

-0,34

0,32

3,20

0,71

-0,17

-0,50

2,62

0,71

-0,17

-0,14

2,91

0,74

0,50

-0,61

3,18

0,79

-0,27

-0,63

3,32

0,69

0,28

-0,74

3,61

0,62

2,89

-1,65

3,28

0,74

-0,48

-0,64

3,34

0,71

-0,35

-0,70

3,08

0,66

0,01

-0,28

3,34

0,71

1,19

-1,01

3,38

0,64

0,12

-0,67

3,44

0,65

1,07

-1,01

3,41

0,61

-0,14

-0,60

3,58

0,60

3,25

-1,52

Πίλαθαο 18: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ ζην
«εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία»
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Παξάγνληεο

Γλσζηηθόο

πλαηζζεκαηηθόο

πκπεξηθνξηθόο

Δξσηήκαηα
1. Ζ έληαμε καζεηψλ ζαλ ην Μάξθν
δελ είλαη επηζπκεηή πξαθηηθή γηα
ηελ
εθπαίδεπζε
ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ.
5. Πηζηεχσ φηη ζε καζεηέο φπσο ν
Μάξθνο ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε
επθαηξία γηα έληαμε ζε ηππηθά
ζρνιεία.
8. Παηδηά ζαλ ην Μάξθν κπνξνχλ λα
θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο
εαπηνχο ηνπο.
11. Οη καζεηέο φπσο ν Μάξθνο έρνπλ
ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη
ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα ηππηθά
αλαπηπζζφκελα παηδηά.
12. Σα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη ηθαλά
λα θάλνπλ λένπο θίινπο.
13. Σν λα έρνπκε έλα παηδί ζαλ ην
Μάξθν δίπια ζην ζπίηη καο, ζα
ήηαλ πνιχ κεγάιε επζχλε.
15.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε κηα
ηππηθή ηάμε.
17. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο είλαη βάξνο
γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
19. Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ
ζαλ ην Μάξθν.
20. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο, ζπρλά είλαη
ιππεκέλα.
22.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ελδηαθέξνληαη γηα ηφζα πνιιά
πξάγκαηα φζα θαη ηα παηδηά κνπ.
23. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο γλσξίδνπλ
ηη πξνζδνθνχλ νη άλζξσπνη απφ
απηά ζηελ ηππηθή ηάμε.
24. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο κπνξνχλ λα
εθπαηδεχνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε
ηνπο ηππηθνχο καζεηέο.
2. Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο/ε φηαλ
βιέπσ καζεηέο ζαλ ην Μάξθν.
4. Γελ ζα κνπ άξεζε, εάλ ν Μάξθνο
ήηαλ ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ
παηδηνχ κνπ.
7. Θα κε ελνρινχζε λα κέλεη έλα
παηδί ζαλ ην Μάξθν ζηε δηπιαλή
πφξηα.
9. Θα αλεζπρνχζα, αλ ν Μάξθνο
θαζφηαλ ζην ίδην ζξαλίν κε ην
παηδί κνπ.
10. Θα αλεζπρνχζα, αλ έλα παηδί κε
αλαπεξία έπαηδε ζην ζπίηη καο.
14. Γελ ζα ήμεξα ηη λα πσ ζην Μάξθν.
18. Γελ ζα κε ελνρινχζε αλ ν Μάξθνο
πξνζθαινχζε ην γην ή ηελ θφξε
κνπ ζην ζπίηη ηνπ.
3. Θα πξνζθαινχζα ην Μάξθν ζηα
γελέζιηα ηνπ παηδηνχ κνπ.
6. Θα επέηξεπα ζην παηδί κνπ λα πάεη
ζην ζπίηη ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ
γηα λα παίμεη.
16. Θα πξνζπαζνχζα λα απνθχγσ ην
Μάξθν.
21 .Θα βνεζνχζα ην Μάξθν, αλ ηνλ
θνξφηδεπαλ.

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

3,01

0,83

0,28

-0,75

3,17

0,68

0,65

-0,60

3,30

0,65

-0,73

-0,40

3,00

0,84

0,13

-0,70

3,45

0,56

-0,83

-0,40

2,67

0,80

-0,35

-0,21

2,53

0,70

-0,21

-0,01

3,45

0,64

-0,45

-0,74

2,23

0,83

-0,41

0,28

2,54

0,67

-0,34

0,55

3,14

0,72

0,14

-0,54

2,53

0,66

-0,16

-0,25

2,80

0,75

0,49

-0,65

3,11

0,82

-0,21

-0,64

3,30

0,70

0,38

-0,74

3,63

0,56

1,88

-1,37

3,21

0,77

-0,47

-0,59

3,29

0,73

-0,29

-0,66

3,05

0,64

-0,10

-0,16

3,28

0,72

0,82

-0,88

3,31

0,65

-0,15

-0,51

3,40

0,68

0,93

-0,96

3,42

0,59

-0,66

-0,47

3,56

0,64

3,98

-1,73

Πίλαθαο 19: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία ζην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία»
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Παξάγνληεο

Γλσζηηθόο

πλαηζζεκαηηθόο

πκπεξηθνξηθόο

Δξσηήκαηα
1. Ζ έληαμε καζεηψλ ζαλ ην Μάξθν
δελ είλαη επηζπκεηή πξαθηηθή γηα
ηελ
εθπαίδεπζε
ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ.
5. Πηζηεχσ φηη ζε καζεηέο φπσο ν
Μάξθνο ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε
επθαηξία γηα έληαμε ζε ηππηθά
ζρνιεία.
8. Παηδηά ζαλ ην Μάξθν κπνξνχλ λα
θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο
εαπηνχο ηνπο.
11. Οη καζεηέο φπσο ν Μάξθνο έρνπλ
ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη
ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα ηππηθά
αλαπηπζζφκελα παηδηά.
12. Σα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη ηθαλά
λα θάλνπλ λένπο θίινπο.
13. Σν λα έρνπκε έλα παηδί ζαλ ην
Μάξθν δίπια ζην ζπίηη καο, ζα
ήηαλ πνιχ κεγάιε επζχλε.
15.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε κηα
ηππηθή ηάμε.
17. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο είλαη βάξνο
γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
19. Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ
ζαλ ην Μάξθν.
20. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο, ζπρλά είλαη
ιππεκέλα.
22.
Παηδηά φπσο ν Μάξθνο
ελδηαθέξνληαη γηα ηφζα πνιιά
πξάγκαηα φζα θαη ηα παηδηά κνπ.
23. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο γλσξίδνπλ
ηη πξνζδνθνχλ νη άλζξσπνη απφ
απηά ζηελ ηππηθή ηάμε.
24. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο κπνξνχλ λα
εθπαηδεχνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε
ηνπο ηππηθνχο καζεηέο.
2. Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο/ε φηαλ
βιέπσ καζεηέο ζαλ ην Μάξθν.
4. Γελ ζα κνπ άξεζε, εάλ ν Μάξθνο
ήηαλ ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ
παηδηνχ κνπ.
7. Θα κε ελνρινχζε λα κέλεη έλα
παηδί ζαλ ην Μάξθν ζηε δηπιαλή
πφξηα.
9. Θα αλεζπρνχζα, αλ ν Μάξθνο
θαζφηαλ ζην ίδην ζξαλίν κε ην
παηδί κνπ.
10. Θα αλεζπρνχζα, αλ έλα παηδί κε
αλαπεξία έπαηδε ζην ζπίηη καο.
14. Γελ ζα ήμεξα ηη λα πσ ζην Μάξθν.
18. Γελ ζα κε ελνρινχζε αλ ν Μάξθνο
πξνζθαινχζε ην γην ή ηελ θφξε
κνπ ζην ζπίηη ηνπ.
3. Θα πξνζθαινχζα ην Μάξθν ζηα
γελέζιηα ηνπ παηδηνχ κνπ.
6. Θα επέηξεπα ζην παηδί κνπ λα πάεη
ζην ζπίηη ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ
γηα λα παίμεη.
16. Θα πξνζπαζνχζα λα απνθχγσ ην
Μάξθν.
21 .Θα βνεζνχζα ην Μάξθν, αλ ηνλ
θνξφηδεπαλ.

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

2,93

0,88

-0,45

-0,49

3,29

0,75

0,50

-0,88

3,23

0,70

0,85

-0,77

3,31

0,72

0,91

-0,93

3,47

0,58

-0,68

-0,53

2,74

0,87

-0,18

-0,59

2,72

0,68

-0,39

0,11

3,39

0,76

0,79

-1,11

2,17

0,79

-0,30

0,28

2,59

0,75

-0,33

0,03

3,28

0,69

-0,84

-0,44

2,78

0,76

-0,29

-0,17

3,09

0,71

0,46

-0,55

3,29

0,71

-0,92

-0,49

3,36

0,68

0,13

-0,74

3,57

0,71

2,95

-1,77

3,39

0,69

-0,66

-0,71

3,43

0,67

-0,54

-0,76

3,13

0,69

0,23

-0,47

3,44

0,67

2,25

-1,28

3,49

0,62

1,02

-0,99

3,52

0,60

1,30

-1,07

3,39

0,64

0,43

-0,77

3,60

0,52

-0,73

-0,74

Πίλαθαο 20: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ζην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία»
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Παξάγνληεο
Γλσζηηθόο
πλαηζζεκαηηθόο
πκπεξηθνξηθόο

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

a Cronbach

2,94
3,31
3,45

0,38
0,16
0,09

1,40
-0,35
-0,22

-0,72
-0,55
-0,59

0,82
0,85
0,72

Πίλαθαο 21: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ

Παξάγνληεο
Γλσζηηθόο
πλαηζζεκαηηθόο
πκπεξηθνξηθόο

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

a Cronbach

2,91
3,27
3,42

0,39
0,18
0,10

1,42
-0,36
-0,21

-0,71
-0,45
-0,55

0,85
0,84
0,70

Πίλαθαο 22: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία

Παξάγνληεο
Γλσζηηθόο
πλαηζζεκαηηθόο
πκπεξηθνξηθόο

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

a Cronbach

3,00
3,37
3,50

0,38
0,14
0,08

1,13
-0,18
-0,17

-0,67
-0,74
-0,65

0,76
0,86
0,76

Πίλαθαο 23: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία

4.1.6. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ζην εξσηεκαηνιόγην
«Attitude Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale»
Όζνλ

αθνξά

ζην

εξσηεκαηνιφγην

«Attitude

Toward

Inclusion/

Mainstreaming Scale», ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία, ζηνλ πίλαθα 24, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε κέζε ηηκή, ε ηππηθή
απφθιηζε, ε θπξηφηεηα θαη ε ινμφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ζε θαζέλα απφ
ηα δεθανθηψ εξσηήκαηα. Ο κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο είλαη 4,42 θαη αληηζηνηρεί ζην
εξψηεκα 17 («Αηζζάλνκαη φηη ην παηδί κνπ κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα
πιενλεθηήκαηα θαη δηθαηψκαηα κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζην ζρνιείν»), ην
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξάγνληα «δηθαηψκαηα». Απφ ηελ άιιε, ν κηθξφηεξνο
κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,96 θαη αληηζηνηρεί ζην εξψηεκα 12 («Ζ εηδηθή
αγσγή δηδάζθεηαη θαιχηεξα απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο παξά απφ άιινπο
δαζθάινπο») πνπ αλήθεη ζην παξάγνληα «ηθαλνπνίεζε».
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Αθφκε, ηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 25. Δηδηθφηεξα, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ
γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηα εξσηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα
«νθέιε» είλαη 3,98, ελψ ζηνλ παξάγνληα «ηθαλνπνίεζε θαη ππνζηήξημε» ν κέζνο
φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,94. Αθφκε, ζηα εξσηήκαηα ηνπ παξάγνληα
«ηθαλνπνίεζε» θαζψο θαη ηνπ παξάγνληα «δηθαηψκαηα» ν κέζνο φξνο ησλ
απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη 2,60 θαη 4,32, αληίζηνηρα.
Παξάγνληεο

Οθέιε

Ηθαλόηεηα &
ππνζηήξημε

Ηθαλνπνίεζε

Δξσηήκαηα
1. Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα
πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα ηα παηδηά κε
αλαπεξία λα εληαρζνχλ ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν.
2. Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα θάλεη
ηα παηδηά κε αλαπεξία λα ληψζνπλ
θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
3. Ζ έληαμε παξέρεη ζηα παηδηά κε
αλαπεξία
κηα
επθαηξία
λα
ζπκκεηέρνπλ
ζε
κεγαιχηεξε
πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ.
4. Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα
πξνεηνηκάζεη ηνπο ζπκκαζεηέο
ρσξίο αλαπεξία γηα ηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν.
5. Με ηελ έληαμε είλαη πην πηζαλφ ηα
παηδηά ρσξίο αλαπεξία λα κάζνπλ
γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
αλζξψπσλ.
13. Ζ έληαμε είλαη πηζαλφ λα βιάςεη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία.
14. Σν παηδί κε αλαπεξία ζα
απνκνλσζεί απφ παηδηά
ρσξίο
αλαπεξία ζηελ ηππηθή ηάμε.
6. Με ηελ έληαμε ηα παηδηά κε
αλαπεξία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα
ιάβνπλ
εηδηθή
βνήζεηα
θαη
εμαηνκηθεπκέλε θαζνδήγεζε.
7. ηελ έληαμε παηδηά κε αλαπεξία
είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ
εηδηθέο
ππεξεζίεο
φπσο
θπζηνζεξαπεία ή ινγνζεξαπεία.
9. Οη δάζθαινη ζηα ηππηθά ζρνιεία
είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφζνπλ ην
πξφγξακκα ηνπο ψζηε λα βνεζήζνπλ
ηα παηδηά κε αλαπεξία πνπ έρνπλ
εληαρζεί.
10. Οη δάζθαινη ζηα ηππηθά ζρνιεία δελ
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πψο λα
εληάμνπλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε παηδηά
κε αλαπεξία.
8. Δίκαη
πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξφνδν ηνπ
παηδηνχ κνπ ζε εηδηθή ηάμε παξά ζε
ηππηθή ηάμε.
11. Οη καζεηέο κε αλαπεξία ζα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πην γξήγνξα
ζε εηδηθή ηάμε παξά ζε ηππηθή ηάμε.
12. Ζ
εηδηθή
αγσγή
δηδάζθεηαη
θαιχηεξα απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο
παξά απφ άιινπο δαζθάινπο.
16. Οη δάζθαινη ηππηθψλ ηάμεσλ
ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο γνλείο ησλ

69

Μ. Ο.

Τ. Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

4,20

0,83

0,35

-0,91

4,24

0,83

1,08

-1,14

4,24

0,79

0,98

-1,05

4,14

0,92

0,54

-0,98

4,24

0,77

0,47

-0,87

3,60

1,05

-0,17

-0,56

3,19

0,97

-0,09

-0,23

2,96

1,17

-0,81

0,14

2,66

1,05

-0,33

0,34

3,12

1,04

-0,65

-0,20

3,02

1,00

-0,24

0,16

2,58

1,13

-0,51

0,28

2,65

1,11

-0,73

0,21

1,96

1,00

-0,04

0,80

3,24

1,14

-0,78

0,02

Γηθαηώκαηα

παηδηψλ κε αλαπεξία δηαθνξεηηθά
απφ φηη ζε άιινπο γνλείο.
18. Αηζζάλνκαη φηη νη γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία δε ζέινπλ παηδηά κε
αλαπεξία λα είλαη ζηελ ηάμε ησλ
παηδηψλ ηνπο.
15. ηα παηδηά κε αλαπεξία ζα πξέπεη
λα
δίλεηαη
ε
επθαηξία
λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ηππηθέο ηάμεηο
φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ.
17. Αηζζάλνκαη φηη ην παηδί κνπ κε
αλαπεξία ζα πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα
πιενλεθηήκαηα θαη δηθαηψκαηα κε
ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζην
ζρνιείν.

2,57

1,04

-0,08

0,52

4,21

0,85

1,87

-1,29

4,42

0,77

3,44

-1,62

Πίλαθαο 24: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην «Attitude
Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale»

Παξάγνληεο
Οθέιε
Ηθαλόηεηα &
ππνζηήξημε
Ηθαλνπνίεζε
Γηθαηώκαηα

Μ. Ο.
3,98

Τ. Α.
0,42

Κςπτότητα
0,54

Λοξότητα
-0,67

a Cronbach
Ο,68

2,94

0,19

0,56

0,09

0,51

2,60
4,32

0,45
0,15

1,08
-0,31

0,43
-0,65

0,68
0,34

Πίλαθαο 25: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
«Attitude Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale»

4.2. ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
4.2.1. Γείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ ησλ
γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηώλ κε αλαπεξία»
Ζ ππφζεζε 1, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο
ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία», επηβεβαηψλεηαη. πγθεθξηκέλα, ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη
ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο a ηνπ
Cronbach έρεη ηηκέο .82, .85 θαη .72 γηα ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην
ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αληίζηνηρα (πίλαθαο 21).
Όζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε εθαξκνγή ηεο
δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημε φηη ν δείθηεο KMO θαηαιιειφηεηαο
ηνπ δείγκαηνο είλαη ίζνο κε .918, ελψ ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο Bartlett’s είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (x2 = 3496.010, df = 276, p < .05), αλαδεηθλχνληαο ηελ
χπαξμε ηξηψλ παξαγφλησλ, πνπ εξκελεχνπλ ην 49,42% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο
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ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκα, ε αλάιπζε έδεημε φηη, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα,
είλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζνχλ νξηζκέλα εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα, αθαηξνχληαη
ηα εξσηήκαηα 13, 19 θαη 20, δηφηη ε δηαθχκαλζε ηνπο δελ εμεγείηαη ηθαλνπνηεηηθά
απφ ηνπο παξάγνληεο, θαζψο θαη ηα εξσηήκαηα 22 θαη 24 ιφγσ ησλ πςειψλ
θνξηίζεσλ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ απηφλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
Δθαξκφδνληαο ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φηη ην
κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα.
Δπνκέλσο, ηεθκεξηψλεηαη ε παξαγνληηθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηφηη νη
δείθηεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο (x2 = 373.180, df = 143, CFI = .919, SRMR =
.059, RMSEA = .058).

4.2.2. ηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε
Ζ ππφζεζε 2, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ κεηαμχ ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, επηβεβαηψλεηαη
σο πξνο ην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δελ επηβεβαηψλεηαη
σο πξνο ην γλσζηηθφ θαη ην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα. Δηδηθφηεξα, νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά απφ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία σο πξνο ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηνπο, φκσο, δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο
ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα ηνπο.
χκθσλα κε ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ζηνλ γλσζηηθφ παξάγνληα είλαη 3.06 κε ηππηθή
απφθιηζε 0.37, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία
είλαη 3.14 κε ηππηθή απφθιηζε 0.29. Ο έιεγρνο ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο έδεημε φηη
ε δηαθνξά απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F (1,330) = 2.55, p > .05) (πίλαθαο
26).
ην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είλαη 3.27 κε ηππηθή απφθιηζε 0.18, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ
απαληήζεσλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη 3.37 κε ηππηθή απφθιηζε 0.14. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis έδεημαλ φηη ε δηαθνξά απηή είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (x2 (1) = 3.94, p < .05) (πίλαθαο 27).
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Σέινο, ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία είλαη 3.42 κε ηππηθή απφθιηζε 0.10, ελψ ν κέζνο
φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη 3.50 κε ηππηθή
απφθιηζε 0.08. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis έδεημαλ φηη ε δηαθνξά
απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (x2 (1) = 2.39, p > .05) (πίλαθαο 28).

Γνλείο
παηδηώλ κε
αλαπεξία
Γνλείο
παηδηώλ
ρσξίο
αλαπεξία

Μ.Ο.

Τ.Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

a Cronbach

3.14

0.29

1.62

-0.92

0.77

3.06

0.37

0.89

-0.58

0.82

Πίλαθαο 26: Βαζκνινγίεο
εξσηεκαηνινγίνπ

Γνλείο
παηδηώλ κε
αλαπεξία
Γνλείο
παηδηώλ
ρσξίο
αλαπεξία

ησλ

γνλέσλ

ζην

γλσζηηθφ

παξάγνληα

ηνπ

Μ.Ο.

Τ.Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

a Cronbach

3.37

0.14

-0.18

-0.74

0.86

3.27

0.18

-0.36

-0.45

0.84

Πίλαθαο 27: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ

Γνλείο
παηδηώλ κε
αλαπεξία
Γνλείο
παηδηώλ
ρσξίο
αλαπεξία

Μ.Ο.

Τ.Α.

Κςπτότητα

Λοξότητα

α Cronbach

3.50

0.08

-0.17

-0.65

0.76

3.42

0.10

-0.21

-0.55

0.70

Πίλαθαο 28: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
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4.2.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε
Ζ ππφζεζε 3, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, δελ επηβεβαηψλεηαη σο
πξνο ην θχιν ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ.
Δηδηθφηεξα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ην ζχλνιν
ησλ γνλέσλ φζν θαη γηα θάζε νκάδα γνλέσλ ρσξηζηά.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ππφζεζε 3 επηβεβαηψλεηαη
κφλν γηα ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηνπο παξάγνληεο «νθέιε»,
«ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα». Γελ επηβεβαηψλεηαη γηα ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
ζπλνιηθά θαη γηα ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ζε θαλέλαλ απφ
ηνπο παξάγνληεο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, δελ ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ
γνλέσλ κε πςειφ θαη κέζν κνξθσηηθφ επίπεδν. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ
γνλέσλ φζν θαη γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε πςειφ θαη κέζν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηνπο
παξάγνληεο «νθέιε», «ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα».
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε, ε ππφζεζε 3 επηβεβαηψλεηαη γηα ηηο
ζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ ζην γλσζηηθφ θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα,
αιιά δελ επηβεβαηψλεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζην
γλσζηηθφ θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα κεηαμχ ησλ γνλέσλ (ζην ζχλνιφ ηνπο)
πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε άηνκα κε αλαπεξία θαη φζσλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη.
Απφ ηελ άιιε, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα κεηαμχ ησλ γνλέσλ (ζην ζχλνιφ
ηνπο) πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε άηνκα κε αλαπεξία θαη φζσλ δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη.
ηνπο πίλαθεο 29, 30 θαη 31 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ ηξίηε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ γνλέσλ. Όζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε MANOVA πξνθχπηεη φηη ην θχιν ησλ γνλέσλ
δε δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ζην γλσζηηθφ (F (1,330) = 3.40, p
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> .05), ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (F (1,330) = 3.03, p > .05) θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ
παξάγνληα (F (1,330) = 0.20, p > .05). Δπίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ κε
βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα γνλέσλ ρσξηζηά, ειέγρεηαη κφλν σο πξνο ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα, δηφηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεχηεξε ππφζεζε νη
ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ κφλν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
παξάγνληα. Δπαθφινπζα, βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κε βάζε ην θχιν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ησλ ζηάζεσλ νχηε γηα ηνπο γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία (F (1,125) = 1.38, p > .05) νχηε γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία (F (1,203) = 1.52, p > .05). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο παηδηψλ
κε αλαπεξία, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο
ζηάζεηο κεηαμχ παηέξσλ θαη κεηέξσλ ζηνπο παξάγνληεο «νθέιε» (F (1,125) = 0.55, p
> .05), «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε» (F (1,125) = 1.94, p > .05), «ηθαλνπνίεζε» (F
(1,125) = 1.52, p > .05) θαη «δηθαηψκαηα» (F (1,125) = 0.08, p > .05).
ηνπο πίλαθεο 32, 33 θαη 34 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ ηξίηε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Όζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε MANOVA πξνθχπηεη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν
δε δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ζην γλσζηηθφ (F (1,330) = 7.76, p
> .05), ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (F (1,330) = 12.14, p > .05) θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ
παξάγνληα (F (1,330) = 2.55, p > .05). Δπίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ κε
βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν γηα θάζε νκάδα γνλέσλ ρσξηζηά, ειέγρεηαη κφλν σο πξνο
ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα, δηφηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεχηεξε ππφζεζε νη
ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ κφλν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
παξάγνληα. Δπαθφινπζα, βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κε βάζε ην θχιν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ησλ ζηάζεσλ νχηε γηα ηνπο γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία (F (1,125) = 0.01, p > .05) νχηε γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία (F (1,203) = 1.75, p > .05). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο παηδηψλ
κε αλαπεξία, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο
ζηάζεηο κεηαμχ φζσλ έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη φζσλ έρνπλ ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν ζηνπο παξάγνληεο «νθέιε» (F (1,125) = 60.78, p < .05),
«ηθαλνπνίεζε» (F (1,125) = 113.19, p < .05 θαη «δηθαηψκαηα» (F (1,125) = 7.71, p <
.05), αιιά δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα
«ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε» (F (1,125) = 0.01, p > .05).
Σέινο, ζηνλ πίλαθα 35 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηξίηε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε. Όζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο,
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ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε MANOVA πξνθχπηεη φηη ε εμνηθείσζε δε δηαθνξνπνηεί
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ζην γλσζηηθφ (F (1,330) = 11.33, p < .05) θαη ζην
ζπκπεξηθνξηθφ (F (1,330) = 6.48, p < .05) παξάγνληα, αιιά δελ ηηο δηαθνξνπνηεί
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα (F (1,330) = 3.41, p > .05).
Δθφζνλ δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ εμνηθείσζε ζηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ (ζην ζχλνιφ ηνπο) ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα, δελ έγηλε
ζρεηηθφο έιεγρνο γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά, δηφηη φπσο πξνέθπςε απφ ηε δεχηεξε
ππφζεζε νη ζηάζεηο κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ κφλν
ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα.

Φύιν γνλέσλ

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Γλσζηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

πκπεξηθνξηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Άλδξεο
2.99
0.29
3.21
0.12
3.43
Γπλαίθεο
3.11
0.34
3.33
0.18
3.46
Πίλαθαο 29: Βαζκνινγίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο

ηάζεηοπλαηζζεκαηηθή
ζπληζηώζα

Γνλείο παηδηώλ κε
αλαπεξία

Γνλείο παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία

Άλδξεο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Μ.Ο.
3.26
3.40
3.18
Τ.Α.
0.11
0.15
0.14
Πίλαθαο 30: Βαζκνινγίεο θάζε νκάδαο γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο

Φύιν γνλέσλ
Οθέιε
Μ.Ο.

0.13
0.08

Τ.Α.

Παξάγνληεο
Ηθαλόηεηα &
Ηθαλνπνίεζε
ππνζηήξημε
Μ.Ο.
Τ.Α.
Μ.Ο. Τ.Α.

Γπλαίθεο
3.40
0.20

Γηθαηώκαηα
Μ.Ο.

Τ.Α.

Άλδξεο
3.91
0.38
2.76
0.31
2.77
0.40
4.35
0.25
Γπλαίθεο
4.00
0.43
3.00
0.19
2.56
0.47
4.31
0.12
Πίλαθαο 31: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ην θχιν ηνπο
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Δθπαηδεπηηθό
επίπεδν

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Γλσζηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

πκπεξηθνξηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Τςειό
3.11
0.31
3.35
0.14
3.48
0.08
Μέζν
3.07
0.35
3.29
0.18
3.44
0.09
Πίλαθαο 32: Βαζκνινγίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδφ
ηνπο

ηάζεηοπλαηζζεκαηηθή
ζπληζηώζα

Γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία
Μνξθσηηθό επίπεδν
Τςειό

Μέζν

Γνλείο παηδηώλ ρσξίο
αλαπεξία
Μνξθσηηθό επίπεδν
Τςειό

Μέζν

Μ.Ο.
3.38
3.37
3.33
3.23
Τ.Α.
0.12
0.15
0.16
0.21
Πίλαθαο 33: Βαζκνινγίεο θάζε νκάδαο γνλέσλ κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδφ ηνπο

Δθπαηδεπηηθό
επίπεδν

Οθέιε
Μ.Ο.

Τ.Α.

Παξάγνληεο
Ηθαλόηεηα &
Ηθαλνπνίεζε
ππνζηήξημε
Μ.Ο.
Τ.Α.
Μ.Ο. Τ.Α.

Γηθαηώκαηα
Μ.Ο.

Τ.Α.

Τςειό
4.13
0.31
2.94
0.43
2.88
0.54
4.50
0.13
Μέζν
3.91
0.47
2.94
0.18
2.47
0.42
4.23
0.15
Πίλαθαο 34: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ην κνξθσηηθφ
επίπεδφ ηνπο

Δμνηθείσζε

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Γλσζηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

πκπεξηθνξηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Ναη
3.19
0.33
3.37
0.14
3.53
0.09
Όρη
3.02
0.13
3.27
0.19
3.40
0.09
Πίλαθαο 35: Βαζκνινγίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ εμνηθείσζή ηνπο

4.2.4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
Ζ ππφζεζε 4, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε, δελ επηβεβαηψλεηαη σο πξνο ην θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε
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θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ κε εμαίξεζε ηνλ παξάγνληα
«δηθαηψκαηα». Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ ησλ αγνξηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ
γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ κε αλαπεξία κφλν ζηνλ παξάγνληα «δηθαηψκαηα».
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο, ε ππφζεζε 4
επηβεβαηψλεηαη κφλν γηα ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ζρεηηθά κε ηνλ γλσζηηθφ παξάγνληα, θαζψο θαη κε ηνλ παξάγνληα
«ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε». Γελ επηβεβαηψλεηαη γηα ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ
κε αλαπεξία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα, θαζψο θαη
ζηνπο παξάγνληεο «νθέιε», «ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα». Αλαιπηηθφηεξα, νη
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε επίθηεηε
αλαπεξία σο πξνο ηε γλσζηηθή ζπληζηψζα ηνπο, θαζψο θαη ζηνλ παξάγνληα
«ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε».
ηνπο πίλαθεο 36 θαη 37 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηέηαξηε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. χκθσλα κε ηελ
αλάιπζε MANOVA πξνθχπηεη φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δε
δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζην γλσζηηθφ (F
(1,123) = 0.24, p > .05), ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (F (1,123) = 0.87, p > .05) θαη ζην
ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα (F (1,123) = 1.90, p > .05). Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ
γνλέσλ ησλ αγνξηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ κε αλαπεξία ζηνπο
παξάγνληεο «νθέιε» (F (1,123) = 0.05, p > .05), «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε» (F
(1,123) = 0.37, p > .05) θαη «ηθαλνπνίεζε» (F (1,123) = 0.31, p > .05), αιιά
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα «δηθαηψκαηα» (F (1,123)
= 5.07, p < .05).
Αθφκε, ζηνπο πίλαθεο 38 θαη 39 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ ηέηαξηε ππφζεζε ζρεηηθά κε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο. χκθσλα κε
ηελ αλάιπζε MANOVA πξνθχπηεη φηη ε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ δε
δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζην γλσζηηθφ
παξάγνληα (F (1,123) = 12.87, p > .05), αιιά ηηο δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (F (1,123) = 0.41, p < .05) θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα (F
(1,123) = 0.06, p < .05). Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε εθ
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γελεηήο αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε επίθηεηε αλαπεξία ζηνπο
παξάγνληεο «νθέιε» (F (1,123) = 0.50, p > .05), «ηθαλνπνίεζε» (F (1,123) = 0.22, p
> .05) θαη «δηθαηψκαηα» (F (1,123) = 0.05, p > .05), αιιά ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε» (F (1,123) = 5.21,
p < .05).
Σέινο, απφ ηηο αλαιχζεηο πξνθχπηεη φηη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο δελ δηαθνξνπνηεί
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζην γλσζηηθφ (F (1,123) = 2.17, p >
.05), ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (F (1,123) = 0.13, p > .05) θαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ
παξάγνληα (F (1,123) = 0.66, p > .05). Σαπηφρξνλα, βξέζεθε φηη ε αιιειεπίδξαζε
ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο δε
δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε ζηνπο παξάγνληεο «νθέιε» (F (1,123) = 0.01, p > .05), «ηθαλφηεηα θαη
ππνζηήξημε» (F (1,123) = 0.37, p > .05), «ηθαλνπνίεζε» (F (1,123) = 0.00, p > .05)
θαη «δηθαηψκαηα» (F (1,123) = 0.72, p > .05).

Φύιν παηδηώλ κε
αλαπεξία

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Γλσζηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

πκπεξηθνξηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Αγόξηα
3.13
0.30
3.43
0.12
3.47
0.08
Κνξίηζηα
3.16
0.29
3.43
0.18
3.56
0.12
Πίλαθαο 36: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ην θχιν ησλ
παηδηψλ ηνπο

Φύιν παηδηώλ
κε αλαπεξία

Οθέιε
Μ.Ο.

Τ.Α.

Παξάγνληεο
Ηθαλόηεηα &
Ηθαλνπνίεζε
ππνζηήξημε
Μ.Ο.
Τ.Α.
Μ.Ο. Τ.Α.

Γηθαηώκαηα
Μ.Ο.

Τ.Α.

Αγόξηα
3.97
0.34
2.92
0.10
2.64
0.44
4.22
0.09
Κνξίηζηα
4.00
0.56
2.97
0.36
2.53
0.49
4.48
0.23
Πίλαθαο 37: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ην θχιν ησλ
παηδηψλ ηνπο
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Πξνέιεπζε ηεο
αλαπεξίαο

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Γλσζηηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

πκπεξηθνξηθόο
Μ.Ο.
Τ.Α.

Δθ γελεηήο
3.20
0.28
3.39
0.14
3.51
0.08
Δπίθηεηε
2.84
0.32
3.31
0.19
3.48
0.10
Πίλαθαο 38: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ηελ πξνέιεπζε
ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ ηνπο

Πξνέιεπζε ηεο
αλαπεξίαο

Οθέιε
Μ.Ο.

Τ.Α.

Παξάγνληεο
Ηθαλόηεηα &
Ηθαλνπνίεζε
ππνζηήξημε
Μ.Ο.
Τ.Α.
Μ.Ο. Τ.Α.

Γηθαηώκαηα
Μ.Ο.

Τ.Α.

Δθ γελεηήο
3.97
0.37
2.88
0.18
2.61
0.48
4.31
0.12
Δπίθηεηε
4.06
0.70
3.25
0.27
2.52
0.29
4.35
0.28
Πίλαθαο 39: Βαζκνινγίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ηελ πξνέιεπζε
ηεο αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ ηνπο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V

ΤΕΖΣΖΖ
ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα,
εμεηάδεηαη αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη
ρσξίο αλαπεξία. Σαπηφρξνλα, πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαη
ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή
ε κειέηε ησλ παξαπάλσ, ειέγρεηαη, πξσηαξρηθά, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία». Με βάζε ηηο απαληήζεηο 332 γνλέσλ παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξία ζε δχν εξσηεκαηνιφγηα απην-αλαθνξάο δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ
άιισλ φηη νη ζηάζεηο ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε
δηαθνξνπνηνχληαη κφλν σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηνπο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπλνιηθά, επηβεβαίσζαλ ελ κέξεη ηηο πξνζδνθίεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ
ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαζψο νη γνλείο είλαη πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη
ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ο θπξίαξρνο ξφινο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία έρεη επηζεκαλζεί ζε πνιιέο κειέηεο, πνιηηηθά έγγξαθα θαη ηζηνξηθέο
θαηαγξαθέο (Pijl, Meijer, & Hegarty, 1997), δεδνκέλνπ φηη είλαη δηθή ηνπο απφθαζε
ε επηινγή ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Warnock,
1979). Δπίζεο, νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα
ζπκπεξηθνξάο γηα ηα παηδηά ηνπο (Bricker, 1995), θαζψο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ
ζηάζεηο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπο (Katz & Chamiel, 1989).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο. Ζ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ
ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία», ζην πιαίζην ηεο
αξρηθήο ππφζεζεο, θαηέζηε αλαγθαία ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο εξγαιείνπ, ην νπνίν λα
κεηξά ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ζηελ Διιάδα. Ζ
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηέδεημε φηη ππάξρνπλ αξθεηά εξσηεκαηνιφγηα γηα
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε, αιιά φια είλαη θαηάιιεια
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γηα ρνξήγεζε ζε αγγιφθσλνπο πιεζπζκνχο. Σα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο.
Δπίζεο, νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ππέδεημαλ ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ εξσηεκάησλ,
ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα δηαζέηεη εγθπξφηεηα. Παξφκνηα, άιιεο δχν έξεπλεο
εθηίκεζαλ

θαη

επηβεβαίσζαλ

ηηο

ςπρνκεηξηθέο

ηδηφηεηεο

ηνπ

παξαπάλσ

εξσηεκαηνινγίνπ, φκσο θαη νη δχν έγηλαλ ζε νιιαλδηθφ πιεζπζκφ. Πην αλαιπηηθά,
ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ νη de Boer et al. (2012), νη νπνίνη κε βάζε ηα
δεδνκέλα κηαο πηινηηθήο θαη κηαο βαζηθήο κειέηεο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Οιιαλδία,
απέδεημαλ ηφζν ηελ εγθπξφηεηα φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Αξγφηεξα, νη de Boer θαη Munde (2014) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη πάιη
ζηελ Οιιαλδία επηβεβαίσζαλ, εθ λένπ, ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Σν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε
αλαπεξία» ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ (Eagly &
Chaiken, 1993). Καηά ζπλέπεηα, ην παξαπάλσ εχξεκα, δειαδή ε επηβεβαίσζε ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηάο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ην
κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ -ηεο γλσζηηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζπληζηψζαο- ιεηηνπξγεί θαηάιιεια ζηε κειέηε ησλ
ζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία» ζπληζηά, πιένλ, έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ην νπνίν κπνξεί λα
ρνξεγεζεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο λέσλ
εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ Διιάδα, ε
κειέηε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο
ζπκπεξίιεςεο.
Ζ αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο ελίζρπζε ηε δηαηχπσζε ηεο
δεχηεξεο ππφζεζεο πνπ πξνέβιεπε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απφ ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Πξάγκαηη, βξέζεθε φηη νη ζηάζεηο ησλ
δπν νκάδσλ γνλέσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
παξάγνληα, άιια δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην γλσζηηθφ θαη ζην
ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε. Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ
απαληήζεσλ ηνπο θαη νη δπν νκάδεο έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηε
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ζπκπεξίιεςε (ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα), φκσο νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία
έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ειαθξψο πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηνπο γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δπν νκάδεο γνλέσλ δε δηαθέξνπλ
νχηε ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε (γλσζηηθή ζπληζηψζα) νχηε
ζηηο πξνζέζεηο ηνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηα παηδηά κε
αλαπεξία πνπ θνηηνχλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε (ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα).
Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ,
δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, θαζψο
νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμέθξαζαλ πην έληνλα φηη δελ ληψζνπλ αλαζηάησζε
θαη αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη επίζεο, δελ
ελνρινχληαη απφ ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ
επηκέξνπο

εξσηεκάησλ

ηνπ

ζπλαηζζεκαηηθνχ

παξάγνληα,

απνδεηθλχεηαη,

αμηνζεκείσηα, πσο ηα εξσηήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνλ πςειφηεξν θαη ηνλ
ρακειφηεξν κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ είλαη, αληίζηνηρα, ηα ίδηα θαη γηα ηηο δπν
νκάδεο. Γηα φινπο, δειαδή, ηνπο γνλείο –είηε έρνπλ παηδί κε αλαπεξία είηε δελ έρνπλπην έληνλν είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ζεηηθήο δηάζεζεο απέλαληη ζε έλα γείηνλα κε
αλαπεξία, ελψ αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ην ηη ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ ζε έλα παηδί
κε αλαπεξία. Βέβαηα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία έρνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο
θαη πην έληνλα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ, νη γνλείο
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο. Όινη νη γνλείο εθθξάδνπλ ζεηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Γείρλνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία λα θάλνπλ λένπο θίινπο.
Χζηφζν, βαζκνιφγεζαλ ρακειφηεξα ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ
δαζθάισλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη γνλείο είλαη ηδηαίηεξα
δηζηαθηηθνί απέλαληη ζε απηή ηελ πηπρή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Δπίζεο, νη γνλείο παηδηψλ
κε θαη ρσξίο αλαπεξία δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε. Όινη νη γνλείο είλαη πνιχ ζεηηθνί θαη
δήισζαλ φηη ζα ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά ζηα παηδηά κε αλαπεξία θαζψο θαη φηη ζα
πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο εάλ ρξεηαζηεί.
Καηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, βξέζεθαλ ηέζζεξηο κφλν έξεπλεο, νη
νπνίεο ζπγθξίλνπλ ηηο ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer et al., 2012. de Boer & Munde,
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2014). Δίλαη, βέβαηα, ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη, ελψ ε παξνχζα κειέηε εμεηάδεη
ηηο ζηάζεηο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ (Eagly & Chaiken, 1993),
κφλν δπν απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο φξηζαλ ηελ έλλνηα ησλ ζηάζεσλ ζε επίπεδν
ζπληζησζψλ (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014). Οη άιιεο δχν έξεπλεο
πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη κειέηεζαλ ηε γεληθή έλλνηα ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ, θαζψο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δελ
επηθεληξψλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο (Kelly, 2001. Martz,
2005). Καηά ζπλέπεηα, ην γεγνλφο αλ ε θαζεκηά έξεπλα εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο γεληθά ή
ππφ ηνπο φξνπο ησλ ζπληζησζψλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα έξεπλα δηαπίζησζε φηη νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή
ζπληζηψζα ηνπο, ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ηηο παξαπάλσ κειέηεο.
Αλαιπηηθφηεξα, ην εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλεί κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ. Δηδηθφηεξα, ν
Kelly (2001) δηαπίζησζε φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμέθξαζαλ κε ζπλέπεηα
πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία. Βέβαηα, ν Kelly κειέηεζε ηηο γεληθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ψζηε λα
αλαδείμεη σο πην ζεηηθέο ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ελψ ε
παξνχζα έξεπλα, εξεπλψληαο ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ησλ ζηάζεσλ, θαηέδεημε φηη
νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία έρνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ φηη νη γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία κφλν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα. Οη de Boer et al. (2012)
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ε απφθηεζε παηδηνχ κε
αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ, φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ
πην ζεηηθνί γηα ηε θνίηεζε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη
εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην «Attitude Survey Towards Inclusive
Education», ην νπνίν δφζεθε ζηνπο γνλείο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαη σο εθ
ηνχηνπ πηνζέηεζαλ ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ. Παξφια απηά
πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζπκπέξαλαλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ζε γεληθφ επίπεδν θαη φρη σο πξνο ηηο ζπληζηψζεο ηνπο.
Αμηνζεκείσηα είλαη ηα επξήκαηα ησλ de Boer θαη Munde (2014), ηα νπνία
ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο είλαη αληηθαηηθά. Αξρηθά, πξέπεη
λα επηζεκαλζεί φηη, ελψ αλέιπζαλ ηηο ζηάζεηο ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπο γηα ην
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ζχλνιν ησλ γνλέσλ, δελ έθαλαλ ην ίδην γηα θάζε νκάδα ησλ γνλέσλ ρσξηζηά.
Πεξηνξίζηεθαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ γεληθψλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία. ε δείγκα 190 γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, βξέζεθε φηη νη
γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία είραλ ειαθξψο πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε απφ φηη νη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, φκσο νη δηαθνξέο απηέο δελ
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ παξνχζα έξεπλα εθηίκεζε, επίζεο, φηη νη ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ήηαλ πην ζεηηθέο ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα, αιιά
νη αλαιχζεηο αλέδεημαλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ σο ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο. Ζ δηαθνξά απηή ησλ δπν εξεπλψλ, ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο
δηαθνξεηηθήο αλαινγίαο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία ζην δείγκα ησλ
de Boer θαη Munde ζε ζχγθξηζε κε ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα,
νη εξεπλεηέο ρψξηζαλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ζε εθείλνπο πνπ είραλ παηδηά
κε ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα θαη ζε εθείλνπο πνπ είραλ παηδηά κε άιια είδε
αλαπεξίαο. Παξφκνηα κε ηελ παξνχζα κειέηε, βξήθαλ φηη νη γνλείο παηδηψλ κε
ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Χζηφζν, αληηθξνπφκελε κε
ην παξαπάλσ εχξεκα θαζψο θαη κε απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηαπίζησζή
ηνπο φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε άιια είδε αλαπεξίαο δε δηέθεξαλ σο πξνο ηηο
ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία. Χο πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ αζπκθσλία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ην εχξεκα
απηφ ησλ de Boer θαη Munde εθηηκάηαη ε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία ησλ
δπν εξεπλψλ. Οη de Boer θαη Munde, φπσο πξναλαθέξζεθε, δηαρψξηζαλ ηνπο γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία ζε δχν νκάδεο κε θξηηήξην ην είδνο ηεο αλαπεξίαο, γεγνλφο πνπ
ίζσο επεξέαζε ηελ εθηίκεζε ησλ ζηάζεσλ, ελψ ζηελ παξνχζα κειέηε δελ έγηλε
αλάινγνο δηαρσξηζκφο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα επξήκαηα ηνπ Martz (2005) δηαθέξνπλ απφ απηά ηεο
παξνχζαο κειέηεο. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, δε βξέζεθε θακία δηαθνξά ζηηο
γεληθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία. Οη ζηάζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ έηεηλαλ είηε λα είλαη ζπλνιηθά
ζεηηθέο είηε λα πξνβάιινπλ ηε ζπκπεξίιεςε σο κία δηαδηθαζία κε πιενλεθηήκαηα
αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ αζπκθσλία κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ελδερνκέλσο,
νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θαη ζηε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ησλ δεηγκάησλ. ηε
κειέηε ηνπ Martz, ηα παηδηά είραλ κέζν φξν ειηθίαο 13.21 έηε κε ηππηθή απφθιηζε
3.53 έηε θαη θνηηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ελψ ζηελ παξνχζα
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έξεπλα φια ηα παηδηά θνηηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο,
ζηελ έξεπλα ηνπ Martz ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία δελ
είραλ θάπνηνλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία, αληίζεηα απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζηελ
νπνία ήηαλ απαξαίηεην θξηηήξην ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη γνλείο
ζπκκεηείραλ, λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία.
Δλ θαηαθιείδη, εθφζνλ βξέζεθε φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη
ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κία απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπο, ελψ ζηηο
άιιεο δχν δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, επηβεβαηψλεηαη φηη έρεη
εκπεηξηθή εθαξκνγή ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ
νη Eagly θαη Chaiken (1993). Με άιια ιφγηα, γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηελ εθηίκεζε
ησλ ζηάζεσλ έρεη λφεκα ε κειέηε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπο, ψζηε λα
αλαδεηρζεί θάζε πηζαλή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Σαπηφρξνλα, ε παξνχζα
κειέηε απνηειεί κία αθφκε απφδεημε πνπ νδεγεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη
ρσξίο αλαπεξία. Καηαιεθηηθά, ε αλάδεημε πην ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ
κε αλαπεξία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα πιεξνθνξεζνχλ φζνη γνλείο δελ έρνπλ παηδηά κε
αλαπεξία γηα ηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο ηφζν ζηα παηδηά κε αλαπεξία φζν θαη ζηα
δηθά ηνπο παηδηά, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη
ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο.
Ζ

ηξίηε

εξεπλεηηθή

ππφζεζε

πξνέβιεπε

ηνλ

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ζπλάγεηαη φηη ην θχιν ησλ γνλέσλ δε
δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ηνπο νχηε ζην ζχλνιφ ηνπο νχηε ηηο ζηάζεηο θάζε νκάδαο δειαδή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία- ρσξηζηά. Απφ ηελ άιιε, κεηαμχ
ησλ γνλέσλ κε πςειφ θαη κέζν κνξθσηηθφ επίπεδν, δηαπηζηψλνληαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζρεηηθά κε
ηνπο παξάγνληεο «νθέιε», «ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα». πγθεθξηκέλα, νη
γνλείο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εθθξάδνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα
νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο, είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο
θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζπκπεξίιεςε. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν δε
δηαθνξνπνηεί νχηε κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζπλνιηθά νχηε κε ηηο ζηάζεηο ησλ
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γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ εμνηθείσζε κε άηνκα πνπ
έρνπλ αλαπεξία, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ηνπ
ζπλφινπ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ θαη ην ζπκπεξηθνξηθφ παξάγνληα. Οη
γνλείο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, κε άηνκα κε αλαπεξία
έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαη πξνηίζεληαη λα
ζπκπεξηθεξζνχλ πην ζεηηθά ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο πνπ
δελ είλαη εμνηθεησκέλνη. πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία
δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε νξηζκέλνπο, φκσο,
παξάγνληεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αληίζεηα, ην θχιν ησλ γνλέσλ δε δηαθνξνπνηεί
ηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε.
Ζ ηξίηε ππφζεζε απνηειεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο νθηψ πξνγελέζηεξσλ
εξεπλψλ, νη νπνίεο εμέηαζαλ εάλ ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ή ε εμνηθείσζε ησλ
γνλέσλ κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε (Hayes & Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Leyser & Kirk,
2004. Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour &
Muhaidat, 2013. de Boer & Munde, 2014).
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ
γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο, κειεηάηαη ζε έμη έξεπλεο (Balboni & Pedrabissi, 2000.
Kalyva et al., 2007. Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour &
Muhaidat, 2013. de Boer & Munde, 2014), δχν απφ ηηο νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ελψ ηέζζεξηο δηαθσλνχλ. πγθεθξηκέλα, ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Kokaridas et al.
(2008), θαηά ηα νπνία δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ, νη νπνίνη έρνπλ
παηδηά κε αλαπεξία. Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Abu-Hamour θαη
Muhaidat (2013) επηβεβαηψλνπλ φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία δελ έρνπλ
δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ην θχιν ηνπο.
Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεζζάξσλ εξεπλψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά
ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Balboni
& Pedrabissi, 2000. Kalyva et al., 2007. de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014).
ηηο ηέζζεξηο απηέο κειέηεο, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε αλάινγα κε ην θχιν ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα,
πξψηνη νη Balboni θαη Pedrabissi (2000) δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ
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ρσξίο αλαπεξία είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο παηέξεο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Πηζαλφλ, ην παξαπάλσ εχξεκα δηαθέξεη
απφ ην αληίζηνηρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ησλ
δχν δεηγκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθήο αλαινγίαο αλδξψλ-γπλαηθψλ ζηα δείγκαηα θαζψο
θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αλαθνξηθά κε ηα δείγκαηα
ησλ δχν εξεπλψλ, νη Balboni θαη Pedrabissi αμηνιφγεζαλ 647 γνλείο εθ ησλ νπνίσλ
200 γνλείο ήηαλ άλδξεο θαη 447 γνλείο ήηαλ γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ παξνχζα
κειέηε ζπκκεηείραλ 332 γνλείο απφ ηνπο νπνίνπο άλδξεο ήηαλ νη 62 γνλείο θαη
γπλαίθεο νη 270 γνλείο. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία, νη δχν εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην «Mental retardation and inclusion questionnaire», ελψ ζηελ παξνχζα
έξεπλα δφζεθε ζηνπο γνλείο ην «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία».
Σν 2007, ε Kalyva θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, δηεξεπλψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, βξήθαλ
δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη
παηέξεο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηηο
κεηέξεο θαη ήηαλ πξφζπκνη λα γίλνπλ θίινη κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Απφ
ηελ άιιε, νη κεηέξεο ήηαλ πην πξφζπκεο λα εκπιαθνχλ νη ίδηεο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε
αιιειεπίδξαζε κε παηδί πνπ έρεη αλαπεξία. Ζ έξεπλα ησλ Kalyva et al. δηαθέξεη απφ
ηελ παξνχζα σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, δηφηη εμέηαζε γνλείο παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ γνλείο παηδηψλ πνπ δελ είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. ηελ παξνχζα κειέηε, ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε
παξνπζία παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ησλ νπνίσλ
νη γνλείο αμηνινγήζεθαλ.
Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα έξεπλα, νη de Boer et al. (2012)
θαηέδεημαλ ην θχιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία σο έλα
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίζηεθε κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Γηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο
απέλαληη ζηε θνίηεζε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα ησλ de
Boer et al. δηαθέξεη απφ ηελ παξνχζα σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηα είδε
αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηε ρψξα δηεμαγσγήο.
Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηέςεπζαλ ηελ κειέηε ησλ de
Boer θαη Munde (2014), νη νπνίνη βξήθαλ πσο ην θχιν ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη
ρσξίο αλαπεξία επεξέαζε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζπλνιηθά, θαζψο νη κεηέξεο είραλ πην
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ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο παηέξεο. Ζ δηαθνξά ησλ
απνηειεζκάησλ κε ηελ παξνχζα κειέηε, πηζαλφλ, έγθεηηαη, ζην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο
θαζψο θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηά ησλ δεηγκάησλ. ηελ έξεπλα ησλ de Boer θαη Munde
ζπκκεηείραλ 40 γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 150 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία,
ελψ ζηελ παξνχζα εμεηάζηεθαλ 127 γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 205 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ, κειεηάηαη ζε έμη έξεπλεο (Leyser & Kirk, 2004. Kalyva et al., 2007.
Kokaridas et al., 2008. de Boer et al., 2012. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013. de Boer
& Munde, 2014), εθ ησλ νπνίσλ πέληε θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε ηελ
παξνχζα, ελψ κία κφλν έξεπλα αληηηίζεηαη. Πην αλαιπηηθά, φπσο θαη ζηελ ηξέρνπζα
εξγαζία, ζε δχν πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ζπλνιηθά, δε ζρεηίζηεθαλ κε ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014). Δπίζεο, ζε δχν
άιιεο έξεπλεο, εληζρχεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο
(Leyser & Kirk, 2004. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013). ηηο έξεπλεο απηέο φπσο θαη
ζηελ παξνχζα, κεγαιχηεξνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκπεξίιεςεο ήηαλ νη γνλείο παηδηψλ
κε αλαπεξία νη νπνίνη είραλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Αθφκα, ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο ησλ Kalyva et al. (2007) ζπκθσλνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο
πνπ θαηέδεημαλ φηη δελ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο
αλαπεξία κε βάζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν.
Χζηφζν, νη Kokaridas et al., ην 2008, δηεμήγαγαλ κειέηε, ε νπνία δηαθέξεη
απφ ηελ ηξέρνπζα. Αλ θαη νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
«Attitude Toward Inclusion/Mainstreaming Scale», ην νπνίν δφζεθε θαη ζηελ
παξνχζα έξεπλα, δελ παξαηήξεζαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Αληίζεηα,
ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία, νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ είραλ πςειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν έδεημαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζηνπο ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηελ εξκελεία ηεο αζπκθσλίαο ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ην
παξαπάλσ εχξεκα πηζαλνινγνχληαη νη αθφινπζεο δχν αηηίεο: α) ζην δείγκα ηεο
έξεπλαο ησλ Kokaridas et al. ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ηα νπνία
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία, ελψ ζηελ παξνχζα ηα παηδηά κε αλαπεξία θνηηνχζαλ
ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη β) νη Kokaridas et al. αμηνιφγεζαλ γνλείο ηφζν
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ελήιηθσλ φζν θαη αλήιηθσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, αληίζεηα απφ ηελ ηξέρνπζα έξεπλα
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κφλν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία.
Αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη
ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία,
κειεηάηαη ζε δχν έξεπλεο (de Boer et al., 2012. de Boer & Munde, 2014), ηα
επξήκαηα ησλ νπνίσλ αληηηίζεληαη ζε απηά ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αξρηθά, ζχκθσλα
κε ηνπο de Boer et al. (2012), νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία
ζην ζχλνιφ ηνπο δε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζε ησλ γνλέσλ κε
άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία. Χζηφζν, ε έξεπλα ησλ de Boer et al. δηαθέξεη απφ ηελ
παξνχζα, ζηελ νπνία βξέζεθαλ δηαθνξέο, σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ
γνλέσλ θαζψο θαη ηα είδε αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ.
Παξάιιεια, ε δεχηεξε έξεπλα έγηλε ην 2014 απφ ηνπο de Boer θαη Munde θαη
ζπκπέξαλε πσο φζνη γνλείο παηδηψλ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε άηνκα πνπ είραλ αλαπεξία
εμέθξαζαλ ειαθξψο πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Όκσο, ε
δηαθνξά απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ αζπκθσλία ηεο παξνχζαο κειέηεο
κε ην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ πφξηζκα, ελδερνκέλσο, νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ
κέγεζνο ησλ δχν δεηγκάησλ θαζψο θαη ζηε δηαθνξεηηθή αλαινγία γνλέσλ παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξία ζηα δείγκαηα -νη de Boer θαη Munde αμηνιφγεζαλ 40 γνλείο
παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 150 γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ελψ ην δείγκα ηεο
ηξέρνπζαο κειέηεο απνηειείηαη απφ 127 γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 205 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία-. πκπεξαζκαηηθά, ε απνπζία δηαθνξνπνίεζεο ζηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ εμνηθείσζε κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία, ηελ νπνία
ππέδεημαλ νη δπν πξνεγνχκελεο έξεπλεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κεζνδνινγηθφ
δήηεκα. ην δείγκα ησλ δχν εξεπλψλ δελ πεξηιακβάλεηαη νκάδα ειέγρνπ, ε
πξνζζήθε ηεο νπνίαο πηζαλφλ νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε
ην αλ ε εμνηθείσζε κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ, κπνξνχλ λα αληηπαξαηεζνχλ ηα επξήκαηα άιισλ ηξηψλ κειεηψλ (Hayes &
Gunn, 1988. Balboni & Pedrabissi, 2000. Kalyva et al., 2007. Θα πξέπεη, φκσο, λα
ζεκεησζεί φηη δελ κπνξεί λα γίλεη άκεζε ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα έξεπλα, δηφηη νη
κειέηεο απηέο αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία.
Δηδηθφηεξα, νη Hayes θαη Gunn (1988) πεξηέγξαςαλ ηελ εμνηθείσζε σο
κεγάιε εκπεηξία ζρεηηθά κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία. πκπέξαλαλ φηη νη γνλείο
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πνπ πίζηεπαλ φηη είραλ κεγάιε εκπεηξία ζρεηηθά κε άηνκα κε αλαπεξία, ήηαλ πην
πηζαλφ λα εθθξάζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Αλ, ινηπφλ, ζηνλ
φξν εμνηθείσζε απνδνζεί ε έλλνηα ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο, ην εχξεκα ησλ Hayes θαη
Gunn ζπκθσλεί κε ηελ παξνχζα κειέηε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο
ζηηο ζηάζεηο αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζε. Όκσο, δηαθνξνπνηείηαη ζην γεγνλφο φηη
αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ελψ ε παξνχζα ζηηο
ζηάζεηο γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία.
ηε κειέηε ησλ Balboni θαη Pedrabissi (2000) ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ
ρσξίο αλαπεξία. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλ φξν
εκπεηξία (αληί ηεο εμνηθείσζεο) ηνλ νπνίν πξνζδηφξηζαλ κε βάζε ηελ παξνπζία
παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ ηάμε γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ε
εκπεηξία ζρεηηθά κε παηδηά πνπ είραλ αλαπεξία δηαθνξνπνίεζε ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο πνπ είραλ εκπεηξία θαζψο ηα παηδηά ηνπο είραλ
ζπκκαζεηή κε αλαπεξία έδεημαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ απηή ηελ εκπεηξία.
Παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε, ε Kalyva θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο
(2007), αληί ηεο εμνηθείσζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ εκπεηξία ησλ γνλέσλ ελλνψληαο ηελ
επαθή, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία. Καηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε εκπεηξία ζρεηηθά κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία δελ επεξέαζε ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, ελψ ζηελ
παξνχζα εξγαζία δηαθάλεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζπλνιηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ κε βάζε
ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε άηνκα κε αλαπεξία.
Καηαιεθηηθά, ην εχξεκα ηεο ηξίηεο ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε
ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζή
ηνπο κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία παξαηίζεηαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζηηο
ππάξρνπζεο ζρεηηθέο ζεσξίεο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο επαθήο κε ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ
ππνγξακκίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Allport (1954) θαηά ηελ νπνία, ε δηαπξνζσπηθή
επαθή, ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο
ηξφπνπο γηα ηε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Παξάιιεια, αξθεηέο κειέηεο
ππνζηεξίδνπλ φηη νη δνκεκέλεο εκπεηξίεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ απιή επαθή κε άηνκα
πνπ έρνπλ αλαπεξία κπνξεί λα είλαη πην επλντθέο γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ
ζηάζεσλ (Marsh & Friedman, 1972. Lazar, Orpet & Demos, 1976). Δπηπιένλ, ν
Stoiber (1992) αλαθέξεη φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε,
ζπλήζσο, βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Μέζσ ηεο παξνπζίαο παηδηνχ
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κε αλαπεξία ζηελ ηάμε γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη γνλείο απνθηνχλ εκπεηξία ζρεηηθή κε
άηνκα κε αλαπεξία, ε νπνία έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε (Innes & Diamond, 1999). Σέινο, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηα επξήκαηα
ηεο ηξίηεο ππφζεζεο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο
ησλ γνλέσλ είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε
παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
Όζνλ αθνξά ζηελ ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, πξνέβιεπε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Σα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη νη
ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ ησλ αγνξηψλ κε αλαπεξία θαη
ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ κε αλαπεξία δηαθέξνπλ κφλν ζηνλ παξάγνληα
«δηθαηψκαηα». ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ην θχιν ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία δελ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ
θνξηηζηψλ κε αλαπεξία έρνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα πνπ
αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ ηα παηδηά θαηά ηε ζπκπεξίιεςε.
Παξάιιεια, κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο θαη επίθηεηε
αλαπεξία, δηαπηζηψλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν ζηηο ζηάζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηνλ γλσζηηθφ παξάγνληα θαη ηνλ παξάγνληα «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε».
πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο αλαπεξία εθθξάδνπλ πην ζεηηθέο
πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε, ελψ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε επίθηεηε
αλαπεξία είλαη πην ζεηηθνί απέλαληη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ δαζθάισλ θαη ηελ
ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.
Σέινο, δε δηαπηζηψλεηαη αιιειεπίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία
θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ζην γλσζηηθφ παξάγνληα θαη ζηνλ
παξάγνληα «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε» κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ
παηδηψλ ηνπο είλαη ίδηα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ζηνλ παξάγνληα «δηθαηψκαηα» κε βάζε ην θχιν ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία είλαη ίδηα κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο αλαπεξία θαη επίθηεηε
αλαπεξία. πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία θαη ε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο, φκσο, κφλν
παξάγνληεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
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ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ δπν κειέηεο πνπ
δηεξεπλνχλ αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, αλάινγα κε ην θχιν ή ηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ησλ
παηδηψλ ηνπο (Kokaridas et al., 2008. Abu-Hamour & Muhaidat, 2013).
Αλαιπηηθφηεξα, ε κία εθ ησλ δπν εξεπλψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα
απφ ηνπο Kokaridas et al. (2008) θαη ηα επξήκαηα ηεο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ν Kokaridas θαη νη ζπλεξγάηεο
ηνπ δηαπίζησζαλ φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία επεξέαζε ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ κφλν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Βξήθαλ φηη νη γνλείο ησλ
αγνξηψλ εμέθξαζαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηα
παηδηά θαηά ηε ζπκπεξίιεςε απφ φηη νη γνλείο ησλ θνξηηζηψλ. Μάιηζηα, αμίδεη λα
ηνληζηεί

φηη

ρξεζηκνπνίεζαλ

ην

ίδην

εξσηεκαηνιφγην

(«Attitude

Toward

Inclusion/Mainstreaming Scale») κε ηελ παξνχζα κειέηε. Ζ ηξέρνπζα έξεπλα
θαηέιεμε, επίζεο, ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, κε ηε δηαθνξά φηη νη γνλείο ησλ
θνξηηζηψλ είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηα παηδηά
κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο, νη εξεπλεηέο
παξαηήξεζαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εθ γελεηήο θαη
επίθηεηε αλαπεξία κφλν ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «νθέιε», κε ηνπο γνλείο ησλ
παηδηψλ κε επίθηεηε αλαπεξία λα έρνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα νθέιε ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Όκσο, ην εχξεκα απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα,
ζηελ νπνία θαηαδεηθλχεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ
πξνέιεπζε

ηεο

αλαπεξίαο

ησλ

παηδηψλ

ζε

δηαθνξεηηθφ

παξάγνληα

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ παξάγνληα «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε». Οη
δηαθνξέο ησλ δχν εξεπλψλ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ δηαθνξεηηθή ειηθία ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία ζηα δχν δείγκαηα θαη ζην δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
ησλ παηδηψλ. ηε κειέηε ησλ Kokaridas et al. ηα παηδηά ήηαλ ελήιηθα θαη αλήιηθα θαη
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία, ελψ ζηελ παξνχζα ηα παηδηά θνηηνχλ ζε δεκνηηθά
ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο.
Σαπηφρξνλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηέςεπζαλ ελ κέξεη ηελ
κειέηε ησλ Abu-Hamour θαη Muhaidat (2013). Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ην θχιν
ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δε δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε. Βέβαηα, θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, φκσο
εμαίξεζε απνηεινχλ νη ζηάζεηο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Ζ
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έξεπλα ησλ Abu-Hamour θαη Muhaidat δηαθέξεη απφ ηελ παξνχζα σο πξνο ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο γνλείο -νη Abu-Hamour θαη Muhaidat
ρξεζηκνπνίεζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη, ελψ ζηελ παξνχζα
έγηλε ρξήζε ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε
παηδηψλ κε αλαπεξία» θαη ηνπ «Attitude Toward Inclusion/ Mainstreaming Scale»-,
θαζψο θαη σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην δείγκα ηεο
παξαπάλσ έξεπλαο ζπκκεηείραλ γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά κε αλαπεξία ήηαλ
ειηθίαο 5 -16 εηψλ, είραλ απηηζκφ θαη θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία. ηελ παξνχζα
έξεπλα ηα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο θαη θνηηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηελεξγεζνχλ λέεο κειέηεο πνπ λα
εμεηάδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο ηα
απνηειέζκαηα ησλ ήδε ππαξρνπζψλ εξεπλψλ είλαη ακθηιεγφκελα. Παξφιν πνπ ε
ηξέρνπζα κειέηε παξέρεη θάπνηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή,
είλαη απαξαίηεηεο θαη άιιεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα εδξαησζνχλ ζρεηηθέο ζεσξίεο.
Σέινο, ε επηζήκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ ζεσξείηαη χςηζηεο ζεκαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
εληφπηζε ε παξνχζα κειέηε είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην
ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε.
πλνςίδνληαο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο
δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο ππνζέζεηο. Ζ πξψηε επηθεληξψλεηαη ζηηο ςπρνκεηξηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ «εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ
κε αλαπεξία», ε δεχηεξε εζηηάδεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ
παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε θαη νη ππφινηπεο δχν
αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ.
Σα επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξψηε ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη, ε δεχηεξε
επηβεβαηψλεηαη σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ θαη νη άιιεο
δχν επηβεβαηψλνληαη κφλν σο πξνο νξηζκέλνπο παξάγνληεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ε παξνχζα κειέηε επηβεβαηψλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο
πξνο ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία». Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα ππνδειψλνπλ
φηη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
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αλαπεξία δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα. χκθσλα κε ηα
επξήκαηα, δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε γλσζηηθή θαη ζηε
ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζκνινγίεο ζηα εξσηεκαηνιφγηα «Attitude Toward
Inclusion/ Mainstreaming Scale» θαη «εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ γνλέσλ σο πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξία», δηαπηζηψλεηαη φηη ην θχιν ησλ γνλέσλ δε
δηαθνξνπνηεί ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. Δπίζεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν
δηαθνξνπνηεί κφλν ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο «νθέιε», «ηθαλνπνίεζε» θαη «δηθαηψκαηα». πγθεθξηκέλα, νη γνλείο κε
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εθθξάδνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο παξάγνληεο
απηνχο. Οη ζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνλέσλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία
δελ επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. Παξφκνηα, φζνλ αθνξά ζηελ
εμνηθείσζε κε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κφλν ζηε γλσζηηθή θαη ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα ησλ ζηάζεσλ ηνπ
ζπλφινπ ησλ γνλέσλ.
Σέινο, αλαδεηθλχεηαη φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δηαθνξνπνηεί ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κφλν ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα
«δηθαηψκαηα». ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ην θχιν ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία δελ δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε πξνέιεπζε ηεο
αλαπεξίαο, δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία κφλν ζρεηηθά
κε ην γλσζηηθφ παξάγνληα θαη ηνλ παξάγνληα «ηθαλφηεηα θαη ππνζηήξημε».
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ
ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ηε ζεσξία ησλ ηξηψλ
ζπληζησζψλ ησλ ζηάζεσλ. Δμεηάδεη, απνθιεηζηηθά, γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη
γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα νπνία έρνπλ, απαξαίηεηα, ζπκκαζεηή κε αλαπεξία.
Διέγρεη γηα πξψηε θνξά ηνπο ςπρνκεηξηθνχο δείθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Attitude
Survey Towards Inclusive Education – Parents» ζε δείγκα πνπ πξνέξρεηαη απφ
ειιεληθφ πιεζπζκφ. πγθξίλεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κε βάζε ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζε πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ
ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ.
Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο
έξεπλεο γηα ηηο ζηάζεηο εμεηάδνπλ απνθιεηζηηθά γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ή γνλείο
παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. ε ηέζζεξηο, κφλν, πεξηπηψζεηο ζπγθξίλνληαη νη ζηάζεηο ησλ
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δχν νκάδσλ γνλέσλ (Kelly, 2001. Martz, 2005. de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014). Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
ζην νπνίν θνηηνχλ, ζηηο δχν απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο ζπκκεηέρνπλ παηδηά πνπ
θνηηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο (de Boer et al., 2012. de Boer &
Munde, 2014), ελψ ζηηο άιιεο δχν ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξν εχξνο ειηθίαο θαη
θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Kelly, 2001. Martz, 2005). Ζ κειέηε
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε de Boer θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ην 2012 είλαη ε κνλαδηθή πνπ
ζπλάδεη κε ηελ παξνχζα σο πξνο ην γεληθφ ζρεδηαζκφ ηεο. πγθεθξηκέλα, εξεπλά ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία απέλαληη ζε καζεηέο κε αλαπεξία πνπ θνηηνχλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε κε
ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Attitude Survey Towards Inclusive Education –
Parents». Γε βξέζεθε θακία άιιε κειέηε πνπ λα εζηηάδεη ζε γνλείο παηδηψλ ζρνιηθήο
ειηθίαο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπγθξίλεη ηηο ζηάζεηο
ηνπο κε βάζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.
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ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Μειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εζηηάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε
ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε
αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξίιεςε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ εάλ ε εκπεηξία ηεο
ζπκπεξίιεςεο επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ζε
επφκελεο πξνζπάζεηεο λα ζπγθξηζνχλ νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ
γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα νπνία έρνπλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία θαη γνλέσλ
παηδηψλ κε αλαπεξία ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκκαζεηή κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, θξίλεηαη
ζθφπηκν κειινληηθέο πξνζπάζεηεο λα δηεξεπλήζνπλ, πεξαηηέξσ, ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Σέινο,
πξνηείλεηαη νη λέεο έξεπλεο πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε
ζπκπεξίιεςε λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην δείγκα ηνπο ηφζν γνλείο φζν θαη δαζθάινπο θαη
ζπκκαζεηέο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, θαζψο απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο θνηλσληθέο
νκάδεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο
ζπκπεξίιεςεο.
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ανάγκερ:

Μια

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

8.1.

«ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΣΑΔΧΝ

ΓΟΝΔΧΝ

Χ

ΠΡΟ

ΣΖ

ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ»

Παξαθαιώ δηαβάζηε ηελ ηζηνξία πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη
ζπκπιεξώζηε ην εξσηεκαηνιόγην κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνύ
ζαο ή κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ελόο/κηαο ζπκκαζεηή/ηξηαο ηνπ παηδηνύ
ζαο.
Ο/Ζ Μάξθνο/Καηεξίλα είλαη έλα αγφξη/θνξίηζη πνπ θνηηά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
θαη κφιηο έρεη κεηαθνκίζεη ζηελ πφιε ζαο. Έρεη, επίζεκα, δηαγλσζηεί κε κηα
αλαπεξία (φπσο απηηζκφ, θπζηθή αλαπεξία, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη
ππεξθηλεηηθφηεηαο, θ.ά.). Φαληαζηείηε φηη είλαη έλαο/κία απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηελ
ηάμε ηνπ παηδηνχ ζαο ή ην ίδην ην παηδί ζαο. Ο/Ζ Μάξθνο/Καηεξίλα, ιφγσ ηεο
αλαπεξίαο ηνπ/ηεο, αληηκεησπίδεη δηάθνξεο δπζθνιίεο κέζα ζηελ ηάμε. Δμαηηίαο ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ/ηεο παίξλεη κέξνο ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά φρη ζε φιεο.
ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην φλνκα ηνπ Μάξθνπ.

1.

Ζ έληαμε καζεηψλ ζαλ ην Μάξθν δελ είλαη επηζπκεηή πξαθηηθή γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

2.

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο/ε φηαλ βιέπσ καζεηέο ζαλ ην Μάξθν.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ
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□
πκθσλψ απφιπηα

3.

Θα πξνζθαινχζα ην Μάξθν ζηα γελέζιηα ηνπ παηδηνχ κνπ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

4.

□
Γηαθσλψ

πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

Γελ ζα κνπ άξεζε, εάλ ν Μάξθνο ήηαλ ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ παηδηνχ κνπ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

5.

□

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

Πηζηεχσ φηη ζε καζεηέο φπσο ν Μάξθνο ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε επθαηξία γηα
έληαμε ζε ηππηθά ζρνιεία.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

6. Θα επέηξεπα ζην παηδί κνπ λα πάεη ζην ζπίηη ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ γηα λα παίμεη.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

7. Θα κε ελνρινχζε λα κέλεη έλα παηδί ζαλ ην Μάξθν ζηε δηπιαλή πφξηα.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

8. Παηδηά ζαλ ην Μάξθν κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

9. Θα αλεζπρνχζα, αλ ν Μάξθνο θαζφηαλ ζην ίδην ζξαλίν κε ην παηδί κνπ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

10. Θα αλεζπρνχζα, αλ έλα παηδί κε αλαπεξία έπαηδε ζην ζπίηη καο.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ
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□
πκθσλψ απφιπηα

11. Οη καζεηέο φπσο ν Μάξθνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα
ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

12. Σα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη ηθαλά λα θάλνπλ λένπο θίινπο.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

13. Σν λα έρνπκε έλα παηδί ζαλ ην Μάξθν δίπια ζην ζπίηη καο, ζα ήηαλ πνιχ κεγάιε
επζχλε.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

14. Γελ ζα ήμεξα ηη λα πσ ζην Μάξθν.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

15. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε κηα ηππηθή ηάμε.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

16. Θα πξνζπαζνχζα λα απνθχγσ ην Μάξθν.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

17. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο είλαη βάξνο γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

18. Γελ ζα κε ελνρινχζε αλ ν Μάξθνο πξνζθαινχζε ην γην ή ηελ θφξε κνπ ζην ζπίηη
ηνπ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ
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□
πκθσλψ απφιπηα

19. Οη δάζθαινη ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο παηδηψλ ζαλ ην Μάξθν.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

20. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο, ζπρλά είλαη ιππεκέλα.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

21. Θα βνεζνχζα ην Μάξθν, αλ ηνλ θνξφηδεπαλ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

22. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο ελδηαθέξνληαη γηα ηφζα πνιιά πξάγκαηα φζα θαη ηα παηδηά
κνπ.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

23. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο γλσξίδνπλ ηη πξνζδνθνχλ νη άλζξσπνη απφ απηά ζηελ ηππηθή
ηάμε.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

24. Παηδηά φπσο ν Μάξθνο κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε ηνπο ηππηθνχο
καζεηέο.
□
Γηαθσλψ απφιπηα

□
Γηαθσλψ

□
πκθσλψ

□
πκθσλψ απφιπηα

8.2. ATTITUDE TOWARD INCLUSION/ MAINSTREAMING SCALE
ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην ζαο δεηάκε λα καο πείηε ηε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε
ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηα ηππηθά (θαλνληθά) ζρνιεία. Με ηνλ φξν
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έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ θνηλή δηδαζθαιία καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξίεο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ηάμεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ
πξνζαξκνγέο ηνπ καζήκαηνο. Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε κε βάζε ηελ παξαθάησ
θιίκαθα ζεκεηψλνληαο κία απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε.
1=δηαθσλώ απόιπηα, 2=δηαθσλώ, 3=νύηε δηαθσλώ νύηε ζπκθσλώ, 4=ζπκθσλώ,

Γηαθσλψ

Οχηε
δηαθσλψ νχηε
ζπκθσλψ

πκθσλψ

πκθσλψ
απφιπηα

1.

Γηαθσλψ
απφιπηα

5=ζπκθσλώ απόιπηα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα
πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα ηα παηδηά κε
αλαπεξία λα εληαρζνχλ ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν.

2.

Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα θάλεη ηα
παηδηά κε αλαπεξία λα ληψζνπλ
θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.

3.

Ζ έληαμε παξέρεη ζηα παηδηά κε
αλαπεξία κηα επθαηξία λα
ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ.

4.

Ζ έληαμε είλαη πην πηζαλφ λα
πξνεηνηκάζεη ηνπο ζπκκαζεηέο
ρσξίο αλαπεξία γηα ηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν.

5.

Με ηελ έληαμε είλαη πην πηζαλφ ηα
παηδηά ρσξίο αλαπεξία λα κάζνπλ
γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
αλζξψπσλ.

6.

Με ηελ έληαμε ηα παηδηά κε
αλαπεξία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα
ιάβνπλ εηδηθή βνήζεηα θαη
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εμαηνκηθεπκέλε θαζνδήγεζε.
7.

ηελ έληαμε παηδηά κε αλαπεξία
είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

εηδηθέο ππεξεζίεο φπσο
θπζηνζεξαπεία ή ινγνζεξαπεία.
8.

Δίκαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο/ε
κε ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνύ κνπ ζε
εηδηθή ηάμε παξά ζε ηππηθή ηάμε.

9.

Οη δάζθαινη ζηα ηππηθά ζρνιεία είλαη
ηθαλνί λα πξνζαξκφζνπλ ην
πξφγξακκα ηνπο ψζηε λα βνεζήζνπλ
ηα παηδηά κε αλαπεξία πνπ έρνπλ
εληαρζεί.

10.

Οη δάζθαινη ζηα ηππηθά ζρνιεία δελ
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πψο λα
εληάμνπλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε παηδηά
κε αλαπεξία.

11.

Οη καζεηέο κε αλαπεξία ζα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πην γξήγνξα
ζε εηδηθή ηάμε παξά ζε ηππηθή ηάμε.

12.

Ζ εηδηθή αγσγή δηδάζθεηαη θαιχηεξα
απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο παξά απφ
άιινπο δαζθάινπο.

13.

Ζ έληαμε είλαη πηζαλφ λα βιάςεη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ κε αλαπεξία.

14.

Σν παηδί κε αλαπεξία ζα
απνκνλσζεί απφ παηδηά ρσξίο
αλαπεξία ζηελ ηππηθή ηάμε.

15.

ηα παηδηά κε αλαπεξία ζα πξέπεη
λα δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ
ζε ηππηθέο ηάμεηο φπνηε απηφ είλαη
δπλαηφ.
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16.

Οη δάζθαινη ηππηθψλ ηάμεσλ
ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο γνλείο ησλ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

παηδηψλ κε αλαπεξία δηαθνξεηηθά
απφ φ,ηη ζε άιινπο γνλείο.
17.

Αηζζάλνκαη φηη ην παηδί κνπ κε
αλαπεξία ζα πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα
πιενλεθηήκαηα θαη δηθαηψκαηα κε ηα
παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζην
ζρνιείν.

18.

Αηζζάλνκαη φηη νη γνλείο παηδηώλ
ρσξίο αλαπεξία δε ζέινπλ παηδηά κε
αλαπεξία λα είλαη ζηελ ηάμε ησλ
παηδηψλ ηνπο.

Φύιν γνλέα: Άληξαο

Γπλαίθα

Ζιηθία γνλέα: ………………..
Απαληήζηε αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηά ζαο (παηέξαο, κεηέξα, ή θεδεκόλαο)
πνπδέο πνπ έρεηε θάλεη:
Παηέξαο ή Μεηέξα
Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκίνπ – Αλψηεξεο ρνιήο
Απφθνηηνο Λπθείνπ – Δμαηάμηνπ ΓπκλαζίνπΗΔΚ
Απφθνηηνο Σξίηεο Γπκλαζίνπ
Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ
Γελ ηειείσζα ην Γεκνηηθφ
Αξηζκόο παηδηώλ: ………………..
Παηδί κε αλαπεξία: λαη

φρη

Ζιηθία παηδηνύ κε αλαπεξία: ………………..
Φύιν παηδηνύ κε αλαπεξία: αγφξη

θνξίηζη

Δίδνο αλαπεξίαο: ………………..
Αλαπεξία: εθ γελεηήο

επίθηεηε
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Κεδεκφλαο

Δμνηθείσζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε θάπνηνλ πνπ έρεη αλαπεξία:
λαη

φρη

Δπραξηζηώ γηα ηε ζπκκεηνρή!
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