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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

Τίτλος εργασίας: Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών επαγγελμάτων υγείας σε 

σχέση με τη κινητική αναπηρία και την νοητική υστέρηση. 

 

Της: Μεϊντάνη Φλώρας 

 

Υπό τη επίβλεψη των: 

1. Αναστάσιος Φιλαλήθης, Καθηγητής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

2. Γεώργιος Κριτσωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Ημερομηνία: Μάρτιος 2017 

 

Εισαγωγή: Η στάση των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας επηρεάζει την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την προσαρμογή των προσώπων στην 

αναπηρία τους, την αυτό-εικόνα τους και τα αποτελέσματα της αποκατάστασης 

τους. 

Σκοπός: Η διερεύνηση των στάσεων φοιτητών επαγγελμάτων υγείας σε σχέση με τη 

κινητική αναπηρία και την νοητική υστέρηση. 

Μεθοδολογία: Φοιτητές Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Ιατρικής (Ν=1007, 

79,4% γυναίκες). Συγκεκριμένα από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 

στο Ηράκλειο, τα τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας, από το 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η σχολή Νοσηλευτικής και τέλος από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης οι φοιτητές της σχολής της Ιατρικής, συμπλήρωσαν κατά τα 

έτη 2014-2016 δύο τυποποιημένες κλίμακες που αφορούσαν τη σωματική / κινητική 

(ATDP - B) και διανοητική αναπηρία (CLAS - ID). Πραγματοποιήθηκε 

πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης ελέγχοντας για πιθανούς 

συγχυτικούς παράγοντες. 

Αποτελέσματα: Οι στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρία στην Ελλάδα 

(βαθμολογία ATDP - B) είναι πενιχρές, με βαθμολογία μόλις άνω του μέσου όρου. 
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Οι σπουδές ιατρικής, οι εκτεταμένες γνώσεις και η επαφή με πρόσωπα με 

σωματικές αναπηρίες σηματοδότησε πιο θετικές στάσεις. Το φύλο και η ηλικία δεν 

φάνηκε να έχουν σχέση. Όσον αφορά στη νοητική υστέρηση (βαθμολογία CLAS-ID), 

οι φοιτητές νοσηλευτικής είχαν ελαφρώς λιγότερο θετικές στάσεις στην υποκλίμακα 

«Ομοιότητας» αλλά θετικότερες στάσεις στην υποκλίμακα «Στέγασης». Η εργασία 

και η επαφή κατά το παρελθόν είχε σχέση με πιο ευνοϊκές στάσεις, ενώ η 

προχωρημένη ηλικία είχε σχέση με λιγότερο ευνοϊκές στάσεις στις υποκλίμακες 

«Ομοιότητα» και «Στέγαση». Οι άνδρες είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην 

υποκλίμακα «Αποκλεισμός». Όσοι γνώριζαν ανθρώπους με διανοητικές αναπηρίες 

παρουσίαζαν λιγότερο ευνοϊκές στάσεις στην υποκλίμακα «Ενδυνάμωση». Η γνώση 

σχετιζόταν με θετικότερες στάσεις και στις τέσσερις υποκλίμακες της CLAS – ID. 

Συμπεράσματα: Οι Έλληνες φοιτητές υγείας και πρόνοιας έδειξαν πενιχρές στάσεις 

απέναντι σε άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες. Η προπτυχιακή 

εκπαίδευση πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να προετοιμάσει επαρκώς τους 

μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας για να φροντίζουν κατάλληλα τα 

πρόσωπα με αναπηρία. 

 

Λέξεις κλειδιά: ATDP, στάσεις CLAS-ID, εκπαίδευση, διανοητικές αναπηρίες, 

νοσηλευτική, σωματικές αναπηρίες, κοινωνική εργασία, ιατρική 
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Abstract 
 

Title: Attitudes of healthcare students toward people with physical and intellectual 

disability. 

By: Meintani Flora 

Supervisors: 1. Prof. Anastasios Filalithis 

  2. Dr. Georgios Kritsotakis 

Date: March 2017 
 

Background: Attitudes of the nursing and healthcare staff affect the quality of care 

and people’s adaptation to their disability, self-image and rehabilitation outcomes.  

Aim: To examine undergraduate healthcare students attitudes’ toward people with 

physical or intellectual disabilities in Greece. 

Methods: Nursing, Social Work, and Medicine students (N=1007, 79.4% female) 

attending three Universities (Athens, Crete) completed during 2015-2016 two 

standardized scales regarding physical (ATDP – B) and intellectual disability (CLAS – 

ID). Descriptive and multivariate logistic regression analyses were performed. 

Results: Attitudes toward physically disabled people in Greece (ATDP – B scores) 

were poor with scores just above the mid-point. Medical studies and higher 

knowledge and contact with individuals with physical disabilities signified more 

positive attitudes. Gender and age displayed no associations. Regarding intellectual 

disability (CLAS-ID scores), nursing students had slightly less positive attitudes in 

‘Similarity’ but more positive attitudes in ‘Sheltering’ subscales. Previous work and 

contact was related to more favourable and higher age to less favourable ‘Similarity’ 

and ‘Sheltering’ attitudes. Males had higher ‘Exclusion’ scores. Those who knew 

people with intellectual disabilities had less favorable ‘Empowerment’ attitudes. 

Knowledge was related to more positive attitudes in all four CLAS – ID subscales. 

Conclusion: Greek health and social care students showed poor attitudes towards 

people with physical and intellectual disability. Undergraduate education has to be 

updated to prepare efficiently future healthcare professionals to care for people 

with disabilities appropriately.  
 

Key words: ATDP, attitudes, CLAS-ID, education, intellectual disabilities, nursing, 

physical disabilities, social work, medicine 
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Πρόλογος 

 

Οι αρχές του 21ου αιώνα παρουσιάζουν ένα έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της 

επιστημονικής κοινότητας σε σχέση με την αναπηρία, με πλήθος ερευνών και 

εργασιών σε θέματα που άπτονται αυτής καθώς και με επαναλαμβανόμενες 

προσπάθειες ορισμού της (Satchidanand et al. 2012, Seccombe 2007). Ταυτόχρονα 

και από την πλευρά της πολιτείας παρατηρείται ή αύξηση των προσπαθειών για 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε θέματα αναπηρίας με εξέχων - αυτής της 

περιόδου- παράδειγμα αυτό, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία, με χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης 2010-

2020 (European Disability Strategy 2010-2020). 

Σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία διερευνώνται οι στάσεις των φοιτητών 

επαγγελμάτων υγείας σε σχέση με τα κινητικώς ανάπηρα και νοητικώς 

υστερούμενα πρόσωπα.  

Κίνητρο της μελέτης στάθηκαν σειρές ερευνών που παρουσιάζουν πως η 

στάση των επαγγελματιών υγείας μπορεί να επηρεάσει την ανταπόκριση ενός 

προσώπου με αναπηρία στην θεραπεία, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του και 

εν τέλη στην ίδια την διαβίωση του ως ισάξιο και ισότιμο μέλος της κοινωνίας (Ten 

Klooster et al. 2009, Αu & Man 2006). Έχοντας επιπροσθέτως προφανές πως οι 

μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας είναι οι σημερινοί φοιτητές των επαγγελμάτων 

αυτών, έγινε και η τελική επιλογή του θέματος, με πληθυσμό στόχο φοιτητές. 

Η μελέτη αυτή είναι σημαντική καθώς είναι από τις ελάχιστες στην Ελλάδα 

που διερευνούν το ζήτημα αυτό και η πρώτη που διερευνά τις στάσεις φοιτητών σε 

σχέση με τη νοητική υστέρηση συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα δύνανται να 

δώσουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τις στάσεις των φοιτητών σε θέματα 

αναπηρίας, ενώ θα μπορούσαν να διαφωτίσουν και όσους από τους 

εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εργοδότες και τους συμβούλους 

ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα βελτιώσουν τη στάση των 

φοιτητών-και μελλοντικών εργαζομένων- απέναντι σε πρόσωπα με αναπηρία. 

Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύσσονται 

η έννοια και οι τρόποι δημιουργίας των στάσεων, η δημιουργία προκαταλήψεων, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός των αναπήρων καθώς και οι ορισμοί της αναπηρίας. Στο 

δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, παρατίθενται τα κεφάλαια με τη μεθοδολογία που 
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ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα της έρευνας, τη συζήτηση, τα συμπεράσματα σε 

σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και προτάσεις σε σχέση με αυτά. 

Στο παράρτημα βρίσκονται οι απαιτούμενες άδειες για τη διεξαγωγή της 

έρευνας καθώς και η συνολική τελική εικόνα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε.  

Ολοκληρώνοντας, σημειώνεται πως στην παρούσα εργασία σκόπιμα 

χρησιμοποιείται μόνο η λέξη πρόσωπα ή πρόσωπα με αναπηρίες και όχι η λέξη 

άτομα ή άτομα με αναπηρίες. Αρχικά διότι μόνη της η έκφραση άτομα ανάπηρα 

χωρίς το συνδετικό «με» καθηλώνει όλη την ύπαρξη ενός ανθρώπου πίσω από ένα 

νοητό φράγμα προς τη ζωή κι έπειτα διότι η λέξη άτομα περιορίζει τη μοναδικότητα 

του κάθε ανθρώπου και εύκολα ομαδοποιεί σε αριθμούς ανεπανάληπτους 

χαρακτήρες και προσωπικότητες. 
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή 

 

Κατά το πέρας των ετών, ο αριθμός των προσώπων με αναπηρία φαίνεται να 

αυξάνεται λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της γήρανσης, της εμφάνισης χρόνιων 

ασθενειών καθώς και λόγω της ιατρικής προόδου που διατηρούν και παρατείνουν 

την ζωή (WHO, Global Disability Action Plan 2014-2021). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

16,6% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας ενώ στην Ελλάδα το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 14,95% (European Commission, 2010, Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, 2008). Παρά ταύτα οι άνθρωποι που 

λαμβάνουν αποφάσεις πολλές φορές δεν γνωρίζουν τον μεγάλο αριθμό των 

ανθρώπων με αναπηρίες σε όλο τον κόσμο. Δεν κατανοούν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν κατά την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία, ούτε την δυσκολία 

στην πρόσβαση υπηρεσιών περίθαλψης και αποκατάστασης καθώς και άλλων 

υπηρεσιών στήριξης, υπηρεσίες, που είναι απαραίτητες για την υγεία και την 

ευημερία των προσώπων αυτών (Turkey Disability Survey 2002, WHO Action Plan 

2014-2021). 

Τα πρόσωπα με νοητική ή κινητική αναπηρία δεν έχουν γίνει αποδεκτά στο 

διάβα της ιστορίας. Έχουν υποφέρει απόρριψη, αποκλεισμό καθώς και διακρίσεις, 

σε πολλές χώρες (Northway 1997, 2000, Seccombe 2007). Το θλιβερό με το ζήτημα 

αυτό είναι όταν ακόμη και σήμερα η κοινωνία κρατά παρόμοια στάση με 

αποτέλεσμα τα πρόσωπα με αναπηρίες να οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό, 

στην περιθωριοποίηση και συνεπώς στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους 

(Schoen et al. 2009, Pruett et al. 2008, Kottaridi 2000, Corrigan et al. 2000) ενώ 

ταυτόχρονα όλα αυτά μαζί συντελούν και στο να μη τελούν ως ισάξια μέλη της 

κοινωνίας των ανθρώπων. Στην Ευρώπη, ογδόντα εκατομμύρια άνθρωποι με 

αναπηρίες βιώνουν ήδη τον κοινωνικό αποκλεισμό (European Commission 2010). Οι 

επαγγελματίες υγείας, όντας κομμάτι της κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο επειδή 

έρχονται σε συχνή ακόμη και σε συνεχή επαφή με τα ανάπηρα πρόσωπα, λόγω του 

ότι εμπλέκονται στη φροντίδα τους, είναι σημαντικό να είναι εφοδιασμένοι με 

περισσότερες γνώσεις για τις στάσεις που θα πρέπει να έχουν απέναντι στην 

αναπηρία (Sahin & Akyol 2010).  

Αναφερόμενες αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές των επαγγελματιών 

παροχής υγείας εμφανίζονται ως το πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πρόσβαση 
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υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τα πρόσωπα αυτά (Byron et al. 2000, 

Drainoni et al. 2006, Tervo et al. 2004, Jackson et al. 2007).  

Οι αρνητικές στάσεις των επαγγελματιών υγείας (Kim et al. 2010, Torbjörn 

2010, Rao et al. 2009) ή οι λιγότερο ευνοϊκές στάσεις τους καθώς και η εστίαση στην 

αναπηρία παρά στον άνθρωπο ως σύνολο μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 

κατώτερης ποιότητας θεραπεία και παραμελημένη σε γενικές γραμμές προληπτική 

φροντίδα (Byron et al. 2000, Martin et al. 2005, Kirschner et al. 2007).  

Πέρα όμως από το πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης μια αρνητική στάση 

των επαγγελματιών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε υπερβολές στην φυσιολογική 

συμπεριφορά, με παρουσίαση αισθημάτων ενοχής, ομαδική στερεότυπη 

συμπεριφορά, θυμό και συμπεριφορά άρνησης από την πλευρά των προσώπων με 

αναπηρίες. (Northway 1997, 2000, Scullion 1999a,b, Bilge et al. 2005, Seccombe 

2007a).  

Παρ’ όλα αυτά οι επαγγελματίες υγείας, πριν φτάσουν στην άσκηση της 

εργασίας τους, εκπαιδεύτηκαν. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές τους ωστόσο στο 

προπτυχιακό επίπεδο κυρίως προήλθαν από εμπειρίες της ίδιας της ζωής τους, οι 

οποίες διαμορφώθηκαν από τις οικογένειες και τις αντίστοιχες τους στάσεις. Αυτές 

οι εμπειρίες είναι που συνήθως οδηγούν και στην επίδειξη διακριτικής 

συμπεριφοράς (discrimative) απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρία. Όμως την ίδια 

ώρα και πέρα από αυτές τις προσλαμβάνουσες, το ζήτημα μπορεί να μην αφεθεί 

στη τύχη και οι αντιλήψεις και οι στάσεις τους μπορούν να σχηματιστούν μέσα από 

τα προγράμματα σπουδών των σχολών στις οποίες φοιτούν, καθώς έχει βρεθεί πως 

μέσα από σχετικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών, οι στάσεις βελτιώνονται 

μέσω της δημιουργίας ‘’ευαισθητοποίησης’’ για τις ανάγκες των προσώπων με 

αναπηρία (Northway 1997, Joachim & Acorn 2000, Tanenhaus et al. 2000, Byron 

2002, Kearney & Pryor 2004). Ωστόσο, αν και η δημιουργία ενός προγράμματος 

σπουδών ειδικά διαμορφωμένου για τη δημιουργία της ευαισθητοποίησης αυτής, 

είναι η αρχή προς την αλλαγή, εντούτοις, δεν είναι το μόνο βήμα που πρέπει να 

γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι μόνο η διαμορφώσιμη ποσότητα της γνώσης και της 

επαφής, που δύναται να βοηθήσει να σχηματιστούν θετικότερες στάσεις -άλλωστε 

κάποιες έρευνες δεν εμφανίζουν συσχέτιση της γνώσης με πιο θετικές στάσεις 

απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρία (McManus et al. 2011, Sinai et al. 2013)-, αλλά 
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σημαντικό σημείο είναι και η ποιότητα της επαφής καθώς και το μέγεθος της 

στήριξης και της καθοδήγησης από τους ειδικούς επαγγελματίες υγείας-επόπτες 

στη διεκπεραίωση των προγραμμάτων αυτών (Chan & Cheng 2001, McManus et al. 

2011, Miller 2013, Page & Islam 2015, Seccombe 2007). 
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Κεφάλαιο 2ο Αναπηρία. Στάσεις, Προκαταλήψεις και Κοινωνικός Ααποκλεισμός. 

  

2.1 Ορισμός των Στάσεων. 

Η έννοια των στάσεων και η σχέση τους με την ανθρώπινη συμπεριφορά 

εμφανίζονται να έχουν συζητηθεί από τις αρχές του 1920 και να έχουν μελετηθεί 

ως μετρήσιμες για πρώτη φορά από τους ψυχολόγους και ερευνητές Gordon 

Willard Allport και Leon Festinger (Allport 1935, Festinger 1957). 

Ο Allport (1935) όρισε τις στάσεις ως μια κατάσταση νοητικής ετοιμότητας, 

που οργανώνεται μέσω της εμπειρίας και που ασκεί μια καθοδηγητική και 

δυναμική επιρροή στις αντιδράσεις των προσώπων απέναντι σε όλα τα αντικείμενα 

και τις καταστάσεις με τις οποίες σχετίζεται. 

Ωστόσο η ψυχολογία στις μέρες μας έχει απορρίψει την τακτική επιδίωξης 

μίας μόνο πανανθρώπινης ερμηνείας για όλα όσα εμφανίζονται ως φαινόμενα που 

μπορούν να αναλυθούν δια μέσου της. Παραμένει όμως κοινά αποδεκτό πως οι 

στάσεις χαρακτηρίζονται ως μια από τις πιο σημαντικές και πιο βασικές έννοιες, 

καθώς οι ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει άμεση σχέση των στάσεων και της 

τελικής συμπεριφοράς ενός προσώπου (Allport 1935) καθώς οι στάσεις δύνανται 

να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός προσώπου 

(Elmaleh 2000). 

Σήμερα στις στάσεις μεταξύ άλλων δίνεται κι ο ορισμός πως είναι μια 

αξιολογικά θετική, αρνητική ή μεικτή αντίδραση προς ένα πρόσωπο, αντικείμενο ή 

ιδέα (Brehm et al. 2002). 

 

2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Στάσεων. 

Η οικογένεια ως το πρώτο κοινωνικό κέντρο αποτελεί σημείο αναφοράς και 

επιρροών, ενώ μέσω της κοινωνικής μάθησης συντελείται η διαμόρφωση των 

στάσεων γύρω από ιδέες ή υπαρκτά πρόσωπα και γεγονότα γενικότερα. Αυτές οι 

πρώτες εμπειρίες είναι που οδηγούν συνήθως και στην επίδειξη διακριτικής 

συμπεριφοράς ή όχι απέναντι σε πρόσωπα με αναπηρία. Ωστόσο, είναι σημαντικό 

εδώ να δηλωθεί πως η σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς των γονέων και της 

συμπεριφοράς του παιδιού δεν ακολουθεί ένα μόνο ρεύμα, αλλά κυρίως είναι μια 

σχέση αλληλεπίδρασης (Παρασκευόπουλος 1984).  
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Αυτό συνεπώς δεικνύει πως το παιδί δεν είναι απλός δέκτης συμπεριφορών 

αλλά και διαμορφωτής των πρώτων καθώς με τα δικά του χαρακτηριστικά επιδρά 

αντιστοίχως στους γονείς και διαμορφώνει κι εκείνο τη συμπεριφορά τους.  

Όπως και μέσα στην οικογένεια έτσι και κατά κανόνα σε όλη τη ζωή η 

διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων του κάθε προσώπου γίνεται στο 

μεγαλύτερο βαθμό μέσω της μάθησης. Το σχολείο είναι είναι ένας από τους χώρους 

που θα εφαρμοστούν ποικιλοτρόπως οι θεωρίες μάθησης καθώς επίσης και κατά το 

πέρασμα των ετών θα διαμορφωθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των προσώπων 

γύρω από τη ζωή και από θέματα που άπτονται αυτής.  

Μεταξύ άλλων η σχολική φοίτηση, συνιστά τη βάση για τη διαμόρφωση της 

γλωσσικής έκφρασης του ανθρώπου και του τρόπου µε τον οποίο εκείνος ερμηνεύει 

µια κατάσταση. Ο φιλόσοφος Ludwig Wittgestein (1889-1951) ανέφερε πως «τα 

όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου». Δύναται έτσι ο γλωσσικός 

τρόπος έκφρασης να καθορίσει το πώς αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση, όπως για 

παράδειγμα αυτή της αναπηρίας και κατ’ επέκταση ποιες ερμηνείες θα της 

αποδώσουμε. 

Επί σειρά αιώνων, η αναπηρία, σχεδόν ταυτίστηκε με τον κακό χαρακτήρα 

του ανθρώπου, τη μιζέρια, το αβοήθητο ακόμη και με τη «θεία τιμωρία» των 

προσώπων που έφεραν κάποιο είδος αναπηρίας. Η κοινωνία δηλαδή μέσα από τη 

λογοτεχνία αναπαρήγαγε τα στερεότυπα που βίωνε στο βαθύτερο εσωτερικό της. 

Αντιδράσεις, που οφείλονταν κυρίως στην εμφάνιση των ανθρώπων αυτών, ώστε, 

στα συγγραφικά και γενικότερα στα έργα της τέχνης μπορούμε να διακρίνουμε ένα 

ολόκληρο αξιακό σύστημα μιας εποχής. Έτσι από την αρχαιότητα κι όλας ο Όμηρος 

αποδίδει σε τυφλούς την μαντική ικανότητα κι ο Σοφοκλής παρουσιάζει την 

τύφλωση του Οιδίποδα ως τιμωρία για τις πράξεις του. Σε έργο του Βίκτωρος Ουγκώ 

‘’Η Παναγία των Παρισίων’’ του 15ου αιώνα ο ήρωας της ιστορίας παρουσιάζεται ως 

ένας ιδιαίτερα άσχημος, παραμορφωμένος καμπούρης και θύμα βίας του 

κοινωνικού περίγυρου πλην όμως άκακος και καλοκάγαθος. Ενώ και στο ελληνικό 

διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα ο «Ζητιάνος», ο ήρωας εμφανίζεται να προκαλεί 

την αναπηρία του και να την εκμεταλλεύεται ως βιοποριστικό μέσο. 

Υπάρχει ακόμη πλήθος λογοτεχνικών έργων όπου γίνονται τέτοιου είδους 

παρουσιάσεις σε πρόσωπα με αναπηρίες, ωστόσο θα ήταν σημαντικό να ειπωθεί 

ξανά πως όλες οι τέχνες από όπου και με όποιο τρόπο εκφράζονται συνήθως 
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αντανακλούν την κοινωνική στάση μιας εποχής και δεν την δημιουργούν 

πρωτογενώς. 

Οι εικονογραφημένες ιστορίες που κατά βάση απευθύνονται στους νέους 

ανθρώπους και πολλές φορές μεταφέρονται και στην μεγάλη οθόνη, κατευθύνουν 

το κοινό να πιστεύει πως η προσωπικότητα αποκρυπτογραφείται μέσω των 

εξωτερικών χαρακτηριστικών ενός προσώπου. Ακολουθούν τα ποσοστά καλών, 

κακών και ουδέτερων ηρώων σε σχέση με το αν εμφανίζουν αναπηρία όπου 

φανερώνεται η στερεοτυπική αυτή αντίληψη που περνά μέσω της 

εικονογραφημένης τέχνης. 

 

Ήρωες Εικονογραφημένων ιστοριών  Καλοί Κακοί Ουδέτεροι 

Ανάπηροι με παραμορφώσεις άκρων  25% 75% 0% 

Ανάπηροι με φυσική αναπηρία  43% 57% 0% 

Χωρίς παραμορφώσεις ή αναπηρία  45% 20% 35% 

Πηγή: Δημοσιογραφικός Οδηγός: Θέματα Αναπηρίας και ΜΜΕ (2006) 

 

Στον πίνακα είναι προφανές πως το ποσοστό των κακών ηρώων που είναι ανάπηροι 

ή έχουν παραμορφώσεις άκρων είναι μεγαλύτερο από των καλών που εμφανίζονται 

με τα ίδια χαρακτηριστικά. Σημαντικό να αναφερθεί ακόμη, είναι πως κανένας 

ήρωας με αναπηρία δεν εμφανίζεται να είναι ουδέτερος κι αυτό το γεγονός, 

φανερώνει στάσεις της κοινωνίας που εδραιώνουν τις απόψεις αυτές. Πως δηλαδή, 

ένα πρόσωπο με αναπηρίες δεν μπορεί να θεωρείται ένας μέσος άνθρωπος. 

(Δημοσιογραφικός Οδηγός: Θέματα Αναπηρίας και Μ.Μ.Ε. 2006).  

Τα Μ.Μ.Ε. ως κομμάτι του συνόλου της κοινωνίας έχουν εμφανιστεί να είναι 

επιρρεπή στην παραγωγή αρνητικής εικόνας προς τα πρόσωπα με αναπηρίες. 

(Δημοσιογραφικός Οδηγός: Θέματα αναπηρίας και Μ.Μ.Ε. 2006) 

 

2.3 Από τις Στάσεις στα Στερεότυπα και τις Προκαταλήψεις. 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, εμφανίζονται να είναι στοιχεία της 

ανθρώπινης σκέψης ενώ παρουσιάζονται ως κοινωνικές αξίες ή και ως κοινωνικά 

πρότυπα. (Καλατζή και συν. 1996) Ιδιαίτερα σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί πως 

αποτελούν χαρακτηριστικά πάνω στα οποία αναπτύσσεται και το φαινόμενο του 

κοινωνικού αποκλεισμού που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια .  
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Με τον όρο «στερεότυπο» εννοείται το συναίσθημα αποδοχής ή απόρριψης 

ενός προσώπου ή μιας ομάδας (Καλατζή και συν. 1996) ενώ με τον όρο 

προκατάληψη εννοούμε την δυσμενή προδιάθεση απέναντι σε πρόσωπο ή ομάδα, 

που βασίζεται σε αυθαίρετες γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις 

(Μπαμπινιώτης 2002). 

Στη σύγχρονη εποχή παρουσιάζονται αρκετές προκαταλήψεις που αφορούν 

στα πρόσωπα με αναπηρία, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους πολύ βαθιά στο χρόνο 

όπως παρουσιάζεται και στα αρχικά κεφάλαια. Πολλοί άνθρωποι τις εκδηλώνουν 

καθημερινά, χωρίς να το συνειδητοποιούν. Ακόμη και η βοήθεια σε ένα πρόσωπο 

με αναπηρία χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί εγκλωβίζει τα πρόσωπα αυτά σε ένα 

υποχρεωτικό καθεστώς ανελευθερίας και υποβιβασμού από τους φερόμενους ως 

μη έχοντας αναπηρία.  

Σε αυτό το σημείο και προς ανάδειξη των όσων παρουσιάστηκαν αξίζει να 

αναφερθούν τα αποτελέσματα της Έρευνας «Ευρωβαρόμετρο-Διακρίσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015», στην οποία καταγράφονται οι αντιλήψεις των πολιτών 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με 6 αιτίες διάκρισης 

(φύλο, φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ηλικία, 

αναπηρία, γενετήσιος προσανατολισμός) για τις οποίες, έχει θεσπιστεί νομοθεσία 

καταπολέμησης τους και μεταξύ άλλων προέκυψε ότι:  

• το 50% υποστηρίζει ότι υπάρχει διάκριση λόγω αναπηρίας (56% στην 

Ελλάδα),  

• το 8% δεν νιώθουν άνετα με το να έχουν πρωθυπουργό με κάποια  

αναπηρία (7% στην Ελλάδα) 

• το 46% πιστεύει ότι είναι λιγότερο πιθανό ένα πρόσωπο με αναπηρία που 

έχει τα ίδια προσόντα με ένα άλλο πρόσωπο χωρίς αναπηρία, να 

προσληφθεί σε μια εταιρεία (49% στην Ελλάδα). 

• Το 3% δεν νιώθει άνετα με το να έχει συνάδελφο με αναπηρία στην εργασία 

του (το ίδιο ποσοστό είναι και στην Ελλάδα). 

 

2.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Αναπηρία. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και αυτό 

προκαλεί τη δυσκολία ενός μοναδικού και παγκόσμια αποδεκτού ορισμού. 

Χρησιμοποιείται από τις επιστήμες της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης, της 
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οικονομίας της πολιτικής και άλλων, για αυτό η ερμηνεία του διαφέρει ανάλογα με 

το πρίσμα κάτω από το οποίο αναλύεται. 

Γενικότερα ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού αποδίδεται στον René 

Lenoir. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ως το σύνολο τόσο των μηχανισμών 

αποκοπής απο το συμβολικό πλάνο της κοινωνίας (στιγματοποιήση, αρνητικές 

αποδόσεις)  όσο και η αποκοπή απο το πλάνο των κοινωνικών σχέσεων που έχουν 

δημιουγησει μεταξύ τους οι άνθρωποι (Lenoir 1974). H έννοια του αποκλεισμού 

χαρακτηρίζεται απο τρεις κατηγορίες:  

• Την οικονομική: Φτώχεια προερχόμενη απο την έλλειψη εργασίας, χρόνια 

έλλειψη αποδοχών. 

• Τη μη αποδοχή: Απόρριψη των κονωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων και 

• Τις κοινωνικές σχέσεις: Κοινωνική και ψυχολογική αποδόμηση, 

πιστεύοντας πως η οικονομική κατάσταση δε θα επιτρέψει την κοινωνική 

αποδοχή του προσώπου, της οικογένειας και του κοινωνικού συνόλου. 

(Paugam & Clemencon 2002) 

Ως εκ τούτου και σε γενικότερα πλαίσια δύναται να υπάρξει μια αιτιατή 

σχέση μεταξύ του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ωστόσο στο Green 

Paper European Social Policy το 1993 αναφέρεται πως «Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

δε σημαίνει μόνο ανεπαρκές εισόδημα. Προχωρά πέρα ακόμα κι από τη συμμετοχή 

στην εργασιακή ζωή, είναι πρόδηλη σε τομείς όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η 

υγεία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επηρεάζει όχι μόνο άτομα… αλλά και 

κοινωνικές ομάδες που γίνονται αντικείμενα ρατσισμού, απομόνωσης ή 

εξασθένησης των παραδοσιακών μορφών των κοινωνικών σχέσεων». 

Ωστόσο, ο κοινωνικός αποκλεισμός πέρα από τα εμπόδια στην απασχόληση, 

στην εκπαίδευση και γενικότερα στη κοινωνική συμμετοχή όπως προαναφέρθηκε, 

έχει ακόμα ένα άμεσα υπαρκτό εμπόδιο. Αυτό που εμφανίζεται στο δομημένο 

περιβάλλον. Παρότι γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας για 

προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλων σημείων, πολύ συχνά τα 

πρόσωπα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αποκλείονται από υπηρεσίες και 

αγαθά λόγω εμποδίων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (Σχεδιάζοντας 

Πολιτική σε θέματα αναπηρίας 2008), ζήτημα που επίσης αναδεικνύει τα πολλά 

πρόσωπα που δύναται να λάβει ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
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Κεφάλαιο 3ο Ορισμοί και ερμηνείες της αναπηρίας. 

  

3.1 Ορισμοί αναπηρίας: Βιο-ιατρικό και Κοινωνικό μοντέλο. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 16,6% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο είδος 

αναπηρίας ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 14,95% (European 

Commission 2010, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 2008). Η αναπηρία 

πέρα από το πλήθος των μορφών με τις οποίες μπορεί να εμφανίζεται αποτελεί 

επίσης ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη από την 

αρχαιότητα έως τις μέρες μας (Ten Klooster et al. 2009, Seccombe 2007b, Kearney & 

Pryor 2004). Διαφορετικοί τρόποι ορισμού της αναπηρίας όχι μόνο αντανακλούν, 

αλλά και δείχνουν τις αξίες και τα πιστεύω όσων τις εκφράζουν (Kearney & Pryor 

2004). Κατά το διάβα της ιστορίας έχει φανεί πως μετά τη θανάτωση, (Kottaridi 

2000, Joackim & Acorn 2000, Holmes 1999/2000) την αποστροφή, τον εγκλεισμό, 

την περιθωριοποίηση (Kazantzakis & Kakridis 1997) καθώς και πλήθος άλλων 

ακραίων συμπεριφορών απέναντι στα πρόσωπα αυτά, η κοινωνία από τα τέλη 20ου 

αιώνα προσπάθησε να δώσει ερμηνείες για την αναπηρία που κατά βάση 

προέρχονται μέσα από τα δύο κυρίαρχα μοντέλα ανάλυσης της: Το βιο-ιατρικό και 

το κοινωνικό μοντέλο. 

Την δεκαετία του 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανέπτυξε 

δοκιμαστικά το International Classification of Impairments, Disability and Health 

(ICIDH), την ‘Διεθνή Ταξινόμηση Δυσλειτουργιών, Ανικανοτήτων Και Αναπηριών’ με 

σκοπό να ορίσει την αναπηρία και απώτερο στόχο την ένταξη του στην οικογένεια 

των διεθνών ταξινομήσεων που χρησιμοποιούνται από τον WHO, για την εφαρμογή 

τους σε διάφορους τομείς της υγείας. Όμως το ICIDH κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό ως 

μη έγκυρο για την προσήλωση του στο βιοϊατρικό μοντέλο καθώς και την 

επικέντρωση του στους περιορισμούς των ικανοτήτων των ανάπηρων προσώπων ως 

τον βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της αναπηρίας. Έτσι όπως ο Bickenbach et al 

(1999) σημείωσε: ‘’το ICIDH είναι προβληματικό διότι αποτυγχάνει να αναγνωρίσει 

την παρουσία των κοινωνικών φραγμών σαν ένα καθοριστικό παράγοντα της 

αναπηρίας’’. Το ICIDH βασισμένο στο βιοϊατρικό μοντέλο της ασθένειας στήριξε την 

ταξινόμηση της στις ‘’συνέπειες’’ της νόσου , σύμφωνα με την πιο κάτω αλληλουχία 

(WHO 1980): 
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Ασθένεια  Βλάβη Αναπηρία Μειονεξία 

 

Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στη διάγνωση μέσω των ιατρικών 

γνώσεων. Αντιμετωπίζει δηλαδή τα ανάπηρα πρόσωπα ως ιατρικά περιστατικά, ενώ 

ερμηνεύει την σωματική ή τη νοητική βλάβη ως την ίδια την αιτία της αναπηρίας 

(Thomas et al. 2008). Όσοι όμως ασχολούνται με την ερμηνεία της αναπηρίας μέσω 

του βιοϊατρικού μοντέλου και μόνο, δέχονται έντονες κριτικές από εκείνους που 

προασπίζονται τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης 

και της επιστημονικής κοινότητας, καθώς υποστηρίζουν πως αυτό παρουσιάζει μία 

αρνητική και αδύναμη εικόνα για τα ανάπηρα πρόσωπα ενώ η αναπηρία θα έπρεπε 

να θεωρείται ως πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα, δηλαδή ως 

ζήτημα που αποτελείται από περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά (Nettleton 

2002, Βάντσης και συν. 2010). 

Κατά τις τρείς τελευταίες δεκαετίες και κυρίως με τη συμβολή των ίδιων των 

προσώπων με αναπηρία δημιουργήθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο ερμηνείας για 

την προσέγγιση της αναπηρίας, το επονομαζόμενο κοινωνικό μοντέλο. Ερευνητές, 

μεταξύ των οποίων και ανάπηρα πρόσωπα, άσκησαν έντονη κριτική για τους 

ορισμούς που είχαν υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διότι φάνηκε 

πως εκείνοι οι ορισμοί συντάχθηκαν μέσα από το πρίσμα της βιο-ιατρικής 

προσέγγισης (Oliver 1996).  

Το 1972 με τη συγκρότηση της Ένωσης Ατόμων με Κινητικές Βλάβες κατά του 

Διαχωρισμού (Union of Physically Impaired Against Segregation, UPIAS), ξεκίνησε η 

δημιουργία της ανάπτυξης του κοινωνικού μοντέλου ερμηνείας της αναπηρίας. Η 

οργάνωση ξεκίνησε με την αμφισβήτηση του βιο-ιατρικού μοντέλου ερμηνείας της 

αναπηρίας, δίνοντας άλλη ερμηνεία στους ορισμούς που έδωσε ο παγκόσμιος 

οργανισμός υγείας για τη βλάβη, την αναπηρία και τη μειονεξία και αντιπρότεινε 

τους ορισμούς των εννοιών αυτών με τον ακόλουθο τρόπο:  

• Βλάβη (impairment): «Η απώλεια μέρους ή ολόκληρου άκρου ή ύπαρξη 

ελαττωματικού άκρου, οργανική βλάβη ή βλάβη σε μηχανισμό του 

σώματος». 

• Αναπηρία (disability): «Η δυσπραγία ή ο περιορισμός της δραστηριότητας» 

που προκαλείται από τους σύγχρονους κοινωνικούς οργανισμούς, οι οποίοι 
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λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τους πώς οι κινητικές βλάβες μπορεί να 

αποκλείσουν την πρόσβαση σε κάποιον από το σύνολο μιας κοινωνίας.»  

• Μεινονεξία (handicap): Δεν θεωρήθηκε αξιοσημείωτος όρος από την ένωση 

για να ερμηνευθεί (UPIAS 1976). 

Η οργάνωση καταλήγοντας συμπεραίνει πως: «...Η κοινωνία είναι αυτή που 

καθιστά ανάπηρα τα πρόσωπα με σωματικά ελαττώματα... Η αναπηρία είναι κάτι 

που επιβάλλεται με τρόπο που μας καθιστά απομονωμένους και αποκλεισμένους 

από μια καθολική συμμετοχή στην κοινωνία. Επομένως, τα ανάπηρα πρόσωπα είναι 

μια καταπιεσμένη ομάδα στην κοινωνία» (UPIAS 1976).  

Εν κατακλείδι με τον ορισμό της αναπηρίας μέσα από το κοινωνικό μοντέλο 

η πρώτη ορίζεται ως ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, ως πεδίο στο οποίο 

αναδεικνύεται το θέμα της ουσιαστικής ισότητας με την άρση των εμποδίων είτε 

αυτά είναι φυσικά είτε κοινωνικά κατασκευασμένα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ο WHO τις αρνητικές κριτικές για το ICIDH, προχώρησε 

στην αναθεώρηση του. Η βασική αλλαγή που έγινε στην αναθεώρηση ήταν το 

πέρασμα από μια ταξινόμηση των ‘’συνεπειών της νόσου’’ σε μια ταξινόμηση των 

‘’παραμέτρων της νόσου’’. Το ICIDH αναθεωρήθηκε μέσω συστηματικών μελετών 

και διεθνών διαβουλεύσεων και μετονομάστηκε σε International Classification of 

Functioning, Disability and Health γνωστό ως ICIDH-2. H δεύτερη έκδοση της 

διεθνούς ταξινόμησης για τις βλάβες, τις αναπηρίες και τις μειονεξίες (ICIDH-2) 

επικυρώθηκε από την 54η Συνέλευση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για 

διεθνή χρήση στις 22 Μαΐου 2001 (resolution WHA54.21) με τον τίτλο ‘Διεθνής 

Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας’ (International 

Classification of Functioning, (ICF)) .  

Συγχωνεύοντας το βιοϊατρικό με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, οι 

όροι ‘’βλάβη’’, ’’αναπηρία’’ και ‘’μειονεξία’’ της προηγούμενης έκδοσης 

αντικαταστάθηκαν από τους όρους Λειτουργίες και Δομές Σώματος, Δραστηριότητες 

και Συμμετοχή επεκτείνοντας έτσι το εύρος της ταξινόμησης. Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτών των όρων μπορούν να φανούν στο πιο κάτω σχήμα (WHO 2001): 

Ωστόσο ως ένας ακόμη ορισμός δίνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών αναφέρει για τα πρόσωπα με αναπηρίες πως περιλαμβάνουν εκείνα που 

έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που 

σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και 
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αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους 

(United Nations 2006).  

 

Σχήμα 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του ICIDH-2. 

 
  

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στους ορισμούς της αναπηρίας είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της αναπηρίας. Αυτή η αλλαγή 

γίνεται αντιληπτή από τα διάφορα κείμενα και διακηρύξεις, όπως η διακήρυξη των 

δικαιωμάτων των Ανάπηρων Προσώπων (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 2006, European Disability Strategy 2010-2020), καθώς και με τον ICF που 

δόθηκε για την αναπηρία από τον WHO το 2006, όπου πιο πρόσφατα, προσδιορίζει 

την αναπηρία ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που απορρέει από την δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός 

τους (WHO 2006). 

 

3.2 Σύγκριση και Κριτική των δύο βασικών μοντέλων αναπηρίας. 

Όπως προαναφέρθηκε το βϊο-ιατρικό επικεντρώνεται κυρίως στο πώς λειτουργεί το 

σώμα και δεν εγκολπώνει, τις μη ιατρικές αιτίες της αναπηρίας (Thomas et al., 

2008). Στον αντίποδα η ερμηνεία μέσω του κοινωνικού ορισμού φαίνεται να θέτει 

την αναπηρία σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια και να επικεντρώνεται στα κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά εμπόδια που αποκλείουν τα πρόσωπα με αναπηρία και 

αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική τους ισότιμη ένταξη (Thomas et al. 2008, 

Mitra 2006). Ως εκ τούτου όμως, το μοντέλο αυτό έχει δεχτεί κριτική καθώς 
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αποδίδει την αναπηρία αποκλειστικά στο περιβάλλον κάτι που μπορεί δυνητικά να 

καταστεί εξίσου καταστροφικό με την επικέντρωση στο «προς αποκατάσταση 

σώμα» που προτείνει το βιο-ιατρικό μοντέλο (Watson 2004). 

Ουσιαστικά και στα δύο αυτά μοντέλα το ζήτημα είναι το που τοποθετείται 

το θέμα της αναπηρίας, δηλαδή σε επίπεδο προσώπου ή σε επίπεδο κοινωνίας. 

Ωστόσο, στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικότερο να κατανοηθεί πως όλοι οι 

άνθρωποι σε κάποια στιγμή της ζωής τους δύνανται να εμφανίσουν κάποιας 

μορφής αναπηρία και πως η αναπηρία δεν είναι η κατάσταση στην οποία 

περιέρχεται μια μειοψηφία του πληθυσμού αλλά η φυσιολογική κατάσταση στην 

οποία δύνανται να φτάσουν όλοι οι άνθρωποι που θα περάσουν από το κόσμο αν 

συνυπολογιστεί πως κανενός το σώμα δε λειτουργεί άριστα στη διάρκεια της ζωής 

του ή για παντοτινά. Όλα αυτά θεωρούνται από τους Shakespeare και Watson 

(2002) ως βασικές αλήθειες και σημεία πάνω στα οποία θα έπρεπε να 

οικοδομηθούν νέες θεωρήσεις του ζητήματος, όμως αυτές παραμένουν ακόμη στη 

σκιά της δυτικής παράδοσης του δυϊσμού σώματος/νου. 

 

3.3 Νοητική Υστέρηση 

Η νοητική υστέρηση κατά τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας ορίζεται ως μια 

κατάσταση αναστολής ή ατελούς ανάπτυξης του νοός, η οποία χαρακτηρίζεται από 

διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής 

περιόδου (WHO 1992). Σύμφωνα με τον ορισμό της Αμερικανικής Εταιρείας για τις 

Νοητικές και Αναπτυξιακές αναπηρίες (American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities, ΑAIDD), η νοητική υστέρηση χαρακτηρίζεται από 

σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην πνευματική λειτουργία όσο και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, που επιδρά σε πολλές καθημερινές κοινωνικές και 

πρακτικές δεξιότητες και προέρχεται πριν τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ χρόνων 

(AAIDD 2017). Η νοητική υστέρηση είναι υπαρκτή στο δύο με τρία τοις εκατό του 

γενικού πληθυσμού. Ωστόσο, σε ποσοστά εβδομήντα πέντε με ενενήντα τοις εκατό 

των απαντώνται περιπτώσεις με ήπια νοητική υστέρηση. Οι ιδιοπαθείς περιπτώσεις 

ή οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν σε κάποιο σύνδρομο ανέρχονται σε ποσοστό 

τριάντα με πενήντα τοις εκατό. Ενώ περίπου το ένα τέταρτο των περιπτώσεων 

οφείλεται σε κάποια γενετική ανωμαλία (Daily et al. 2000).  
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Τα βασικότερα μέσα διάγνωσης της νοητικής υστέρησης είναι τα 

προτυποποιημένα τεστ του νοητικού πηλίκου που μετρούν τη νοημοσύνη αλλά και 

τη λειτουργικότητα του προσώπου. Ως νοητικό πηλίκο ορίζεται το πηλίκο που 

προκύπτει αν διαιρέσουμε την νοητική ηλικία - το αποτέλεσμα που έχουμε από το 

νοητικό τεστ - (σε μήνες), με τη χρονολογική ηλικία και πολλαπλασιάσουμε με το 

100. Ωστόσο ο μέσος δείκτης νοημοσύνης για τους μη έχοντες κάποιου είδους 

νοητική υστέρηση, στον γενικό πληθυσμό είναι 100 (Groth-Marnat 2003). Ενώ 

σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη κάτω από 70 νοητικό πηλίκο είναι δείγμα 

παρουσίας κατηγορίας νοητικής αναπηρίας. Ουσιαστικά η δημιουργία του νοητικού 

πηλίκου εξυπηρετεί για να διαπιστωθεί με αριθμητικά δεδομένα η αληθής σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της χρονολογικής ηλικίας και της νοητικής ηλικίας. Το πηλίκο 

αυτό καλείται δείκτης νοημοσύνης (αγγλικά-IQ). Ταξινομώντας τη νοητική υστέρηση 

με βάση τη βαρύτητα έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες κατηγορίες:  

• Ελαφρά νοητική υστέρηση με νοητικό πηλίκο από 50-55 έως και 70 

• Μέτρια 35-40 έως και 50-55 

• Βαριά 20-25 έως και 35-40 

• Βαρύτατη όσοι δίνουν νοητικό πηλίκο κάτω των 20-25 (Πολυχρονοπούλου 

1995) 

Τα αίτια που δύνανται να προκαλέσουν νοητική υστέρηση εμπερικλείονται 

σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Αυτές είναι: Γενετικές προγεννητικές αιτίες, Μη 

γενετικές προγεννητικές αιτίες, περιγεννητικές αιτίες και τέλος μεταγεννητικές ή 

επίκτητες αιτίες. 

 

3.4 Κινητική Αναπηρία 

Σύμφωνα με τον WHO International Classification of Functioning and Disability η 

κινητική αναπηρία ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία μειώνεται σημαντικά ή 

πλήρως η κινητικότητα ενός προσώπου με αποτέλεσμα τον μερικό ή πλήρη 

περιορισμό της φυσικής του δραστηριότητας λόγω κάποιου εκ γενετή ή επίκτητου 

σωματικού μειονεκτήματος ή τραυματισμού (WHO 2006). Από ιατρικής πλευράς οι 

διαταραχές της κινητικής αναπηρίας ταξινομούνται ως εξής: νευρολογικές 

διαταραχές, μυοσκελετικές διαταραχές, εκ γενετής βλάβες, βλάβες από ατυχήματα 

και βλάβες από διάφορες ασθένειες (Δημητρόπουλος 2000). 
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Κεφάλαιο 4ο Μεθοδολογία της έρευνας 

 

4.1 Ερευνητικός Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης είναι να διερευνηθούν οι στάσεις 

των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας σε σχέση με ανθρώπους που 

βιώνουν την κινητική αναπηρία και τη νοητική υστέρηση. 

 

4.2 Επιλογή Είδους Μελέτης, Μεθόδου και Δείγματος 

Το είδος της μελέτης που επιλέχθηκε ήταν η συγχρονική μελέτη (cross-sectional) με 

τη χρησιμοποίηση ανώνυμου ερωτηματολόγιου. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν 

σε φοιτητές σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων και κλινικών ασκήσεων. Συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Κρήτης, στα τμήματα 

Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας καθώς και στις σχολές Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τη 

διεξαγωγή της μελέτης ζητήθηκε και δόθηκε ενυπόγραφη άδεια έγκρισης από τους 

διευθύνοντες των προαναφερθέντων τμημάτων και των σχολών.  

Πριν τη συλλογή των ερωτηματολογίων δόθηκε στους συμμετέχοντες 

προφορική ενημέρωση για τους σκοπούς της έρευνας, τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, την διασφάλιση της ανωνυμίας τους σε όσα εθελοντικά θα 

απαντούσαν καθώς επίσης, τη δυνατότητά διακοπής συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου χωρίς καμία εξήγηση. Όλη η διαδικασία διαρκούσε περίπου 

είκοσι με τριάντα λεπτά της ώρας. 

 

4.3 Πληθυσμός 

Από τους φοιτητές που ήταν παρόντες στα μαθήματα που επιλέχθηκαν, 1045 

συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη μελέτη (ποσοστό ανταπόκρισης >97%) και 1007 

(79.4% γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας 21.0 (SD 2.2) χρονών) παρείχαν πλήρη στοιχεία 

για αυτή την ανάλυση (<10% ελλιπείς τιμές, 96.4% των ερωτηματολογίων). Από 

αυτούς, 429 (42.6%) ανήκαν στο Τμήμα Νοσηλευτικής και 239 (23.7%) στο Τμήμα 

Κοινωνικής εργασίας του Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, 205 (20.4%) 

στην Σχολή Νοσηλευτικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και 134 (13.3%) στην Σχολή 

Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 
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4.4 Ερευνητικό Εργαλείο - Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια ATDP Form B 

(Attitudes Toward Disabled People – Form B) για τη διερεύνηση των στάσεων σε 

σχέση με την κινητική αναπηρία και το CLAS – MR (Community Living Attitudes Scale 

– Mental Retardation) που σήμερα ονομάζεται CLAS-ID (Community Living Attitudes 

Scale - Intellectual Disability) ώστε να αντιστοιχεί στο τρέχον χρησιμοποιούμενο 

λεξιλόγιο στην έρευνα της διανοητικής αναπηρίας και ερευνά στάσεις έναντι της 

τελευταίας. Για τη χρήση των δύο αυτών ερωτηματολογίων ζητήθηκε και δόθηκε 

άδεια από τους καταστευαστές για την CLAS-ID, ενώ η κλίμακα ATDP είναι ελεύθερη 

προς χρήση με αναφορά των ατόμων που τη δημιούργησαν. Επίσης στην αρχή και 

πριν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διδόταν μια φόρμα συμπλήρωσης 

δημογραφικών στοιχείων. Αναλυτικά η τελική μορφή του ερωτηματολογίου 

παρατίθεται στο παράρτημα Ι της εργασίας.  

 

Διαδικασία Μετάφρασης 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του European Social Survey έγινε μετάφρασή των κλιμάκων 

από τρεις διαφορετικούς μεταφραστές και μαζί με έναν αξιολογητή κατέληξαν σε 

μια συγκεκριμένη εκδοχή έχοντας κατά νου τη δημιουργία γλωσσικής και 

εννοιολογικής ισοδυναμίας τους με τα πρωτότυπα ερωτηματολόγια. Με την 

κατάληξη αυτή προχώρησε η πιλοτική μελέτη του ερωτηματολογίου σε φοιτητές 

νοσηλευτικής και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη της πολιτισμικής 

προσαρμογής σε ελληνόφωνο πληθυσμό καθώς και τον έλεγχο της σαφήνειας και 

της κατανόησης των οδηγιών, των ερωτήσεων και των αρχικών ψυχομετρικών 

ιδιοτήτων τους.  

 

CLAS - ID 

Το ερωτηματολόγιο CLAS-ID συναντάται σε τρείς μορφές, το CLAS-ID form-A, το 

CLAS-ID form-B και το CLAS-ID short form. Το ερωτηματολόγιο CLAS-ID έχει 

αποδειχθεί ως έγκυρο, αξιόπιστο και σχετικά μη χειραγωγήσιμο από κοινωνικές 

σκοπιμότητες - προκαταλήψεις σε διάφορα κοινωνικά δείγματα 

συμπεριλαμβανομένου και φοιτητές (Henry et al. 1996b, Schwartz & Armony-Sivan 

2001, Yazbeck et al. 2004) δείχνοντας καλή δομική εγκυρότητα και σταθερότητα 

παραγόντων (stability of factors) (Henry et al. 1996). 
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Στην έρευνα αυτή γίνεται χρήση του CLAS-ID short-form. Επιλέχθηκε γιατί 

αξιολογεί ρητά την στάση των ανθρώπων απέναντι σε πρόσωπα με νοητική 

υστέρηση, καθώς περικλείει τέσσερις υποκλίμακες που αξιολογούν πολλαπλές 

διαστάσεις των αντιλήψεων απέναντι σε πρόσωπα με νοητική υστέρηση. Οι 

τέσσερις υποκλίμακες του CLAS-ID ερωτηματολόγιου είναι α) στάσεις σχετικά με το 

βαθμό στον οποίο πρόσωπα με νοητική υστέρηση θα έχουν την δυνατότητα να 

αποφασίζουν για την ζωή τους (κλίμακα αυτεξούσιου), β) στάσεις σχετικά με τον 

αποκλεισμό των προσώπων με νοητική υστέρηση από την ζωή της κοινότητας 

(κλίμακα αποκλεισμού), γ) στάσεις για το αν πρόσωπα με νοητική υστέρηση πρέπει 

να ζουν σε προστατευόμενα σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις - δομές (ιδρύματα) λόγω 

των κινδύνων που υπάρχουν όταν διαβιούν στις πόλεις και στα χωριά (κλίμακα 

στέγασης) και δ) πεποιθήσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πρόσπωπα με 

νοητική υστέρηση έχουν κοινά στοιχεία (common humanity) με άλλα πρόσωπα της 

κοινωνίας (κλίμακα ομοιότητας)  (Henry et al. 1999, Henry et al. 1996b). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δεκαεπτά δηλώσεις που εξετάζουν τις 

πιο πάνω τέσσερις διακριτές υποκλίμακες αντιλήψεων απέναντι σε πρόσωπα με 

νοητική υστέρηση. Κάθε δήλωση αξιολογείται σε μια κλίμακα 6 βαθμών τύπου 

Likert. Όπου 1=Διαφωνώ πάρα πολύ έως 6=Συμφωνώ πάρα πολύ. Μια υψηλότερη 

βαθμολογία στις υποκλίμακες α) και δ) υποδεικνύει πιο θετική στάση, ενώ 

χαμηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα β) και γ) υποδεικνύοει πιο θετική στάση  

( Henry et al. 1999, Henry et al. 1996b). 

 Στη παρούσα έρευνα όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε το short form 

του ερωτηματολογίου το οποίο παρουσιάζει τον δείκτη εσωτερικής συνάφειας, 

Cronbach’s alpha ίσο με 0.67 για την κλίμακα αυτεξούσιου, 0.85 για την κλίμακα 

αποκλεισμού, 0.72 για την κλίμακα στέγασης και τέλος 0.79 για την κλίμακα 

ομοιότητας.  

 

ATDP 

Το ερωτηματολόγιο Attitudes toward Disabled People (ATDP) αξιολογεί τις στάσεις 

απέναντι σε πρόσωπα με αναπηρία γενικότερα και σχεδιάστηκε για χρήση στον 

γενικό πληθυσμό (Yuker et al. 1970). Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε το 1960 

από τους Yuker, Block και Campbell. Οι συγγραφείς δημιούργησαν τις δηλώσεις του 

ερωτηματολογίου μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μέσω συζήτησης με 
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ψυχολόγους. Τρεις μορφές του ερωτηματολογίου υπάρχουν σήμερα: η μορφή Ο 

που είναι η πρότυπη μορφή, οι μορφές Α και Β, με 30 δηλώσεις είναι οι 

βελτιωμένες μορφές τις μορφής Ο. Το ερωτηματολόγιο βρέθηκε να είναι αξιόπιστο 

(Tervo et al. 2004, Yuker et al. 1970, Lee et al. 1994, Chan et al. 2002) και κατέχει 

εγκυρότητα περιεχομένου και εγκυρότητα κατασκευής (Yuker et al., 1970). Στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η μορφή Β του ερωτηματολόγιου 

ATDP. 

Το ATDP Form B (Yuker & Block, 1986) χρησιμοποιείται ευρέως για 

αξιολόγηση των στάσεων ανά το κόσμο απέναντι σε πρόσωπα με αναπηρία, έχει 

βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και έγκυρο σε περισσότερο από 20 χρόνια 

έρευνας (Timms et al. 1997, White & Olson, 1998). Η αξιοπιστία των επαναληπτικών 

μετρήσεων και των ημίσεων τμημάτων (test–retest και split-half reliabilities) του 

ερωτηματολογίου αναφέρονται στο εύρος των 0.71–0.83 και 0.72–0.87 αντίστοιχα, 

η εγκυρότητα του περιεχομένου (content validity) έχει καθιερωθεί μέσω 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

(construct validity) καθώς και η εγκυρότητα στην βάση κριτιρίων (criterion validity) 

έχουν εδραιωθεί μέσω σύγκρισης με άλλα μέτρα αξιολόγησης των στάσεων (Yuker 

& Block, 1986, Antonak & Livneh 1988, Perry et al. 2008). Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 30 δηλώσεις οι οποίες αξιολογούνται σε 6 βαθμών κλίμακα τύπου 

Likert -3 = διαφωνώ πάρα πολύ έως +3 = Συμφωνώ πάρα πολύ) και συνήθως 

χρειάζεται δέκα λεπτά για την συμπλήρωση του. Η βαθμολόγηση της ATDP Form B 

έχει οριστεί από τους σχεδιαστές με το να αλλαχθεί το πρόσημο της βαθμολόγησης 

στις δηλώσεις με θετική διατύπωση (δηλώσεις 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 22, 26, 28 

Παράρτημα I). Εξ’ ορισμού, μία θετική δήλωση είναι αυτή που υποδεικνύει ότι τα 

πρόσωπα με αναπηρία δεν είναι ‘’διαφορετικά’’ από τα πρόσωπα χωρίς αναπηρία. 

Μόλις τα πρόσημα των βαθμολογήσεων των θετικών δηλώσεων έχουν αλλαχθεί, 

λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των βαθμολογιών όλων των δηλώσεων. Έπειτα 

το πρόσημο του αθροίσματος αντιστρέφεται, από αρνητικό σε θετικό. Με αυτό τον 

τρόπο οι συνολικές βαθμολογίες θα κυμαίνονται από -90 έως +90. Για την εξάλειψη 

των αρνητικών τιμών προστίθεται μία τιμή ίση με 90. Έτσι η προκύπτουσα 

βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 180, όπου το υψηλότερο σκορ υποδεικνύει 

θετικότερη στάση (Yuker et al. 1970).  
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Ωστόσο, για την ευκολότερη σύγκριση και ερμηνεία στο κεφάλαιο της 

συζήτησης, οι βαθμολογίες των κλιμάκων ATDP (που κυμαίνονται από 0-120 για την 

κλίμακα ATDP-O ή 0-180 για τις κλίμακες ATDP-Α και ATDP-Β) έχουν μετατραπεί 

όλες σε βαθμολογίες κλίμακας απο 0 έως 100. Συνοψίζοντας, χαμηλότερο σκορ 

υποδηλώνει πιο αρνητική στάση ενώ υψηλότερο σκορ υποδηλώνει θετικότερη 

στάση, διότι αυτό αντανακλά πως οι αντιλήψεις των προσώπων με αναπηρία είναι 

παρόμοιες με τις αντιλήψεις των προσώπων χωρίς αναπηρία (Yuker & Block 1986). 

 

4.5 Δεοντολογία της Έρευνας 

Σε κάθε επιστημονική μελέτη, για να αποτραπεί κάθε πιθανότητα εμφάνισης 

χειρισμών που θα μπορούσαν να βλάψουν τους συμμετέχοντες και ως αποτέλεσμα 

και την ίδια την έρευνα, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές δεοντολογίας, οι 

οποίες διασφαλίζουν και καθορίζουν τους ηθικούς άξονες μέσα στους οποίους 

αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται μια έρευνα.  

Με βάση τα παραπάνω, σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου δεν ήταν υποχρεωτική. Το περιεχόμενο δεν προσέβαλε τη 

προσωπικότητα των εμπλεκομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Διατηρήθηκε πλήρως η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων. Κάθε ερωτηματολόγιο ταυτοποιήθηκε με έναν 

αύξοντα αριθμό στη μελέτη και με βάση αυτόν οργανώθηκαν τα στατιστικά 

δεδομένα.  

Όπως προαναφέρθηκε δόθηκε άδεια από διευθύνοντες το εκάστοτε τμήμα 

σπουδών για τη διεξαγωγή της έρευνας και τέλος όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές 

ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της μελέτης πριν την έναρξη συλλογής των 

δεδομένων, ενώ τους κοινοποιήθηκε πως τα στοιχεία που θα συλλεχθούν-ανώνυμα-

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

εργασίας και μόνον προς το κοινό όφελος. 

 

4.6 Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης 

Οι ελλείπουσες τιμές σε ερωτηματολόγια αντικαταστάθηκαν με τις επικρατούσες 

τιμές. Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov και γραφήματα (ιστογράμματα και q-q plots) 

χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγξουν την κανονικότητα της κατανομής των συνεχών 

μεταβλητών. Οι συνεχείς μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανομή και 

εφαρμόστηκαν παραμετρικές μέθοδοι ώστε να βρεθούν οι σχέσεις μεταξύ των 
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δημογραφικών στοιχείων και των βαθμολογιών στις κλίμακες των στάσεων. 

Ειδικότερα, το Student’s t-test και ανάλυση της διακύμανσης χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανάλυση της ομάδας των διαφορών εντός των συνεχών μεταβλητών. Επίσης, η 

συσχέτιση μεταξύ των συνεχών μεταβλητών εκτιμήθηκε με τον συντελεστή 

συσχέτισης Pearson. Δημογραφικά χαρακτηριστικά που διέφεραν σημαντικά (p<0.2) 

σε διμεταβλητές αναλύσεις εισήχθησαν σε αναδρομική διαδοχική πολυπαραγοντική 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Πολυπαραγοντικές αναλύσεις με τα 

αποτελέσματα σχετικά με τις στάσεις ως εξαρτημένες μεταβλητές 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της κάθε πιθανής σύγχυσης κάθε στατιστικώς 

σημαντικού δημογραφικού χαρακτηριστικού με τα άλλα. Υπολογίστηκαν οι 

συντελεστές beta με τα αντίστοιχα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης και τιμές p. Όλοι 

οι έλεγχοι ήταν two-tailed, και τιμές p μικρότερες από 0.05 θεωρήθηκαν 

σημαντικές. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το IBM SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 

2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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Κεφάλαιο 5ο Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

 

Ο συνολικός πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από 1007 φοιτητές. Οι 429 από 

αυτούς φοιτούσαν στο Τμήμα Νοσηλευτικής (ΤΕΙ Κρήτης), 239 στο τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Κρήτης), 205 στη Σχολή Νοσηλευτικής (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών) ενώ τέλος 134 στη Σχολή Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης). Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί.  
 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών  

Χαρακτηριστικά N (%) 

Φύλο  

 Άνδρες  207 (20.6) 

 Γυναίκες 800 (79.4) 

Ηλικίαa  21.0 (2.2) 

Σχολή  

 Νοσηλευτικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 205 (20.4) 

 Ιατρικής (Crete) 134 (13.3) 

 Νοσηλευτικής (ΤΕΙ Κρήτης) 429 (42.6) 

 Κοινωνικής Εργασία (ΤΕΙ Κρήτης) 239 (23.7) 

Αυτοεκτίμηση των γνώσεων σχετικά σχετικά με την σωματική 

αναπηρίαa 

5.6 (1.9) 

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την σωματική αναπηρία κατά την 

διάρκεια των σπουδών 

 

 Όχι 697 (69.2) 

 Ναι 310 (30.8) 

Φοιτητές με σωματική αναπηρία  

 Όχι 932 (92.6) 

 Ναι 75 (7.4) 

Συχνότητα επαφών με πρόσωπα με σωματική αναπηρία  

 Ποτέ 244 (26.8) 

 Πάρα πολύ σπάνια 68 (7.5) 
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 Πολύ σπάνια 69 (7.6) 

 Σπάνια 242 (26.6) 

 Συχνά 177 (19.5) 

 Πολύ συχνά 57 (6.3) 

 Πάρα πολύ συχνά 52 (5.7) 

Συγγενείς /φίλοι με σωματική αναπηρία  

 Όχι 668 (66.3) 

 Ναι 339 (33.7) 

Εργάσθηκαν με πρόσωπα με σωματική αναπηρία  

 Όχι 871 (86.5) 

 Ναι 136 (13.5) 

Αυτοεκτίμηση των γνώσεων σχετικά με διανοητική αναπηρία 4.9 (2.0) 

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την διανοητική αναπηρία κατά την 

διάρκεια των σπουδών  
 

 Όχι 651 (64.6) 

 Ναι 356 (35.4) 

Συχνότητα επαφών με πρόσωπα με διανοητική αναπηρία  

 Ποτέ 305 (35.1) 

 Πάρα πολύ σπανία 91 (10.5) 

 Πολύ σπάνια 85 (9.8) 

 Σπάνια 182 (20.9) 

 Συχνά 150 (17.2) 

 Πολύ συχνά 32 (3.7) 

 Πάρα πολύ συχνά 25 (2.9) 

Συγγενείς /φίλοι με διανοητική αναπηρία  

 Όχι 856 (85.0) 

 Ναι 151 (15.0) 

Εργάσθηκαν με πρόσωπα με διανοητική αναπηρία  

 Όχι 749 (74.4) 

 Ναι 258 (25.6) 
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Από τους φοιτητές, 7.4% ήταν με σωματικές αναπηρίες και κανένας φοιτητής με 

νοητική υστέρηση. Ο μέσος όρος της αυτό-εκτίμησης των γνώσεων σχετικά με τη 

σωματική και διανοητική αναπηρία ήταν κοντά στο μέσο σημείο σε μια κλίμακα από 

1 έως 10 (5.6 και 4.9 αντίστοιχα). Μόνο το 30.8% και 35.4% των φοιτητών 

απέκτησαν γνώσεις σχετικά με την σωματική και διανοητική αναπηρία αντίστοιχα 

κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Περισσότεροι φοιτητές εργάστηκαν με 

πρόσωπα με νοητική υστέρηση παρά με πρόσωπα που είχαν κάποια σωματική 

αναπηρία (25.6% vs 13.5%). Ακόμα, 33.7% των φοιτητών είχαν συγγενείς/φίλους με 

σωματική αναπηρία και 15% είχαν συγγενείς/φίλους με νοητική υστέρηση. 

Περισσότεροι από τους φοιτητές είχαν σπάνιες επαφές με πρόσωπα με σωματική 

αναπηρία ή νοητική υστέρηση (68.5% και 76.3% αντίστοιχα). 

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία των Ερωτηματολογίων 

Η συγκλίνουσα εγκυρότητα (Πίνακας 2) ήταν καλή, καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson στην κλίμακα ATDP-B, CLAS-ID κλίμακα αυτεξούσιου και 

CLAS-ID κλίμακα ομοιότητας, υποδείκνυαν θετικά μέτριες και στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις. Ακόμη, η CLAS-ID κλίμακα αποκλεισμού και η CLAS-ID κλίμακα 

στέγασης συσχετίσθηκαν αρνητικά με τις άλλες τρεις κλίμακες όπως αναμενόταν. 

Γενικότερα, η εσωτερική αξιοπιστία στις κλίμακες στάσεων είναι καλή. Ειδικότερα, 

μόνο ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας,, Cronbach’s alpha για την κλίμακα CLAS-ID 

στέγασης ήταν πτωχός (0.54) και δεν ανέβηκε μετά την κατάργηση καθενός από τα 

τέσσερα αντικείμενα που αυτή η κλίμακα περιέχει. Οι άλλες τέσσερις κλίμακες 

είχαν Cronbach’s alpha πάνω από το αποδεκτό όριο του 0.7  

 

Κλίμακα ATDP-B 

Ο μέσος των αποτελεσμάτων για την ATDP-B κλίμακα ήταν 94.8 (13.8) ενώ η 

διάμεσος 95 (17). Διμεταβλητές αναλύσεις ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και στα αποτελέσματα της ATDP-B κλίμακας παρατίθενται στον 

πίνακα 3. 

Σύμφωνα με τις διμεταβλητές αναλύσεις, η σχολή, η αυτοεκτίμηση των 

γνώσεων σχετικά με την κινητική αναπηρία, η συχνότητα επαφής με πρόσωπα με 

κινητική αναπηρία και η εργασία με πρόσωπα με κινητική αναπηρία συσχετίστηκαν 

με το αποτέλεσμα της ATDP-B κλίμακας. 
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Πίνακας 2. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα και η εσωτερική αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

 Cronbach's 

alpha 

ATDP-B CLAS-ID 

Αυτεξούσιου 

CLAS-ID 

Αποκλεισμού 

CLAS-ID Στέγασης 

 R P-value r P-value r P-value R P-value 

ATDP-B 0.71         

CLAS-ID 

Αυτεξούσιου 

0.70 0.30 <0.001       

CLAS-ID 

Αποκλεισμού 

0.86 -0.24 <0.001 -0.29 <0.001     

CLAS-ID 

Στέγασης 

0.54 -0.26 <0.001 -0.22 <0.001 0.04 0.18   

CLAS-ID 

Ομοιότητας 

0.78 0.30 <0.001 0.50 <0.001 -0.43 <0.001 -0.17 <0.001 

 

Πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης εντόπισε ότι 

αυξημένη αυτοεκτίμηση της γνώσης σχετικά με την κινητική αναπηρία συσχετίστηκε 

με αυξημένη βαθμολογία στην ATDP κλίμακα. Ακόμη, φοιτητές ιατρικής και 

φοιτητές που δούλεψαν με πρόσωπα με κινητική αναπηρία είχαν μεγαλύτερο σκορ 

στην ATDP-B κλίμακα. 

 

Κλίμακα CLAS-ID 

Ο μέσος των αποτελεσμάτων στην CLAS-ID κλίμακα αυτεξούσιου ήταν 3.9 (0.6) και η 

διάμεσος 3.8 (0.8), ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την κλίμακα ομοιότητας ήταν 4.4 

(0.8) και 4.3 (1).Επίσης, ο μέσος στην CLAS-ID κλίμακα αποκλεισμού ήταν 1.8 (0.8) 

και η διάμεσος 1.5 (0.5) , ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την κλίμακα στέγασης είναι 

3.7 (0.7) και 3.8 (0.8). Διμεταβλητές αναλύσεις μεταξύ δημογραφικών 

χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων στις κλίμακες CLAS-ID φαίνονται στον πίνακα 

3 και πολυπαραγοντικές αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης φαίνονται στον 

πίνακα 4. Σύμφωνα με τις πολυπαραγοντικές αναλύσεις, φοιτητές που απέκτησαν 

γνώσεις για την νοητική υστέρηση κατά την διάρκεια των σπουδών τους 

παρουσίαζαν πιο θετικές στάσεις στις τέσσερις κλίμακες του CLAS-ID. Ακόμη, 

μειωμένη ηλικία συσχετίστηκε με πιο θετικές στάσεις στην κλίμακα ομοιότητας και 

στην κλίμακα αποκλεισμού. Φοιτητές ιατρικής και φοιτητές που δούλεψαν με 
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πρόσωπα με νοητική υστέρηση είχαν πιο θετικές στάσεις στην κλίμακα ομοιότητας, 

ενώ οι γυναίκες είχαν πιο θετική στάση στην κλίμακα αποκλεισμού. Ακόμη, 

φοιτητές ιατρικής ,φοιτητές κοινωνικής εργασίας και φοιτητές που δούλεψαν με 

πρόσωπα με νοητική υστέρηση είχαν πιο θετική στάση στην κλίμακα στέγασης. 

Τέλος, οι φοιτητές νοσηλευτικής (ΤΕΙ Κρήτης) και οι φοιτητές χωρίς 

συγγενείς/φίλους με νοητική υστέρηση είχαν πιο θετική στάση στην κλίμακα 

αυτεξούσιου. 
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Πίνακας 3. Διμεταβλητές αναλύσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και βαθμολογιών στις κλίμακες των στάσεων. 

 ATDP-B CLAS-ID Αυτεξούσιου CLAS-ID Αποκλεισμού CLAS-ID Στέγασης CLAS-ID Ομοιότητας 

Μέση 

βαθμολογία 

(SD) 

Βαθμολ

ογία % 

* 

P-value Μέση 

βαθμολογία  

(SD) 

Βαθμολ

ογία % 

* 

P-value Μέση 

βαθμολογία 

(SD) 

Βαθμο

λογία 

% * 

P-value Μέση 

βαθμολογία 

(SD) 

Βαθμολ

ογία % 

* 

P-value Μέση 

Βαθμολογία 

(SD) 

Βαθμολο

γία % * 

P-value 

Φύλο   0.45a   0.22a   0.02a   0.91a   0.59a 

 Άντρες 94.1 (14.8) 52.28  4.0 (0.8) 66.67  1.9 (0.9) 31.67  3.7 (0.7) 61.67  4.5 (0.8) 75.00  

 Γυναίκες 94.9 (13.5) 52.72  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.8) 30.00  3.7 (0.7) 61.67  4.4 (0.7) 73.33  

Ηλικία -0.04b  0.22b -0.04b  0.22b 0.08b   0.01b -0.07b   0.03b -0.09b   0.004b 

Σχολή   0.002c   0.003c    0.11c    0.001c    <0.00

1c 

 Νοσηλευτικής (Αθήνα) 92.4 (14.7) 51.33  3.9 (0.6) 65.00  1.7 (0.8) 28.33  3.8 (0.7) 63.33  4.5 (0.6) 75.00  

 Ιατρικής (Κρήτη) 98.1 (14.0) 54.50  4.0 (0.7) 66.67  1.7 (0.8) 28.33  3.6 (0.7) 60.00  4.7 (0.8) 78.33  

 Νοσηλευτικής (Κρήτη) 94.9 (13.5) 52.72  3.9 (0.6) 65.00  1.9 (0.8) 31.67  3.8 (0.6) 63.33  4.4 (0.8) 73.33  

 Κοινωνικής εργασίας 

(Κρήτη) 

94.6 (12.7) 52.56  4.0 (0.7) 66.67  1.8 (0.9) 30.00  3.6 (0.7) 60.00  4.5 (0.8) 75.00  

Αυτοαξιολόγηση 

γνώσεων 

0.07b  0.02b 0.06b  0.06b -0.07b   0.04b -0.06b   0.04b 0.07b   0.02b 

Γνώσεις που 

αποκτήθηκαν κατά την 

διάρκεια των σπουδών 

  0.51a  0.00 0.003a    0.15a    0.01a    0.16a 

 Όχι 94.6 (14.2) 52.56  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.8) 30.00  3.7 (0.7) 61.67  4.4 (0.8) 73.33  

 Ναι 95.1 (13.0) 52.83  4.0 (0.6) 66.67  1.7 (0.9) 28.33  3.6 (0.7) 60.00  4.5 (0.8) 75.00  

Επαφή με πρόσωπα με 

αναπηρίες 

   0.18a   0.74a    0.89a    0.004a    0.42a 

 Ποτέ / Σπάνια 94.5 (14.3) 52.50  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.8) 30.00  3.7 (0.7) 61.67  4.5 (0.7) 75.00  
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 Συχνά/ Πάρα πολύ 

συχνά  

96.0 (12.8) 53.33  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.8) 30.00  3.6 (0.7) 60.00  4.5 (0.8) 75.00  

Συγγενείς/φίλοι/ 

γνωστοί με αναπηρίες 

   0.22a   0.04a    0.33a    0.02a    0.48a 

 Όχι 94.9 (13.8) 52.72  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.9) 30.00  3.7 (0.7) 61.67  4.5 (0.8) 75.00  

 Ναι 93.4 (13.3) 51.89  3.8 (0.7) 63.33  1.7 (0.8) 28.33  3.6 (0.7) 60.00  4.4 (0.8) 73.33  

Δούλεψανμε πρόσωπα 

με αναπηρίες 

   0.005a   0.62a    0.34a    0.07a    0.02a 

 Όχι 94.0 (13.6) 52.22  3.9 (0.6) 65.00  1.8 (0.8) 30.00  3.7 (0.7) 61.67  4.4 (0.8) 73.33  

 Ναι 96.8 (13.8) 53.78  3.9 (0.6) 65.00  1.7 (0.8) 28.33  3.6 (0.7) 60.00  4.5 (0.8) 75.00  

SD: τυπική απόκλιση (standard deviation), a t-test, b Pearson's correlation coefficient, c ανάλυση διασποράς (analysis of variance),  

* Για την ευκολότερη σύγκριση και ερμηνεία, οι βαθμολογίες  του ATDP-Β έχουν μετατραπεί σε κλίμακα από 0 έως 100 και οι βαθμολογίες του CLAS-ID σε κλίμακα από 16,6 έως 100. 

Συσχετίσεις μεταξύ της αυτοαξιολόγησης των γνώσεων για την αναπηρία, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών, η ύπαρξη συγγενών/φίλων/ γνωστών με 

αναπηρία, και η εμπειρία της εργασίας με πρόσωπα με αναπηρία στην βαθμολογία ATDP-B και CLAS-ID αναφέρονται για την αντίστοιχη κατηγορία κινητικής ή νοητικής υστέρησης.  
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Πίνακας 4. Πολυπαραγοντικές αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης με αποτελέσματα στις κλίμακες των στάσεων ως εξαρτημένες μεταβλητές. 

Χαρακτηριστικά ATDP-B CLAS-ID Αυτεξούσιου CLAS-ID Αποκλεισμού CLAS-ID Στέγασης CLAS-ID Ομοιότητας 
Coefficient b  
(95% CI) 

P-
value 

Coefficient b 
 (95% CI) 

P-
value 

Coefficient b 
 (95% CI) 

P-
value 

Coefficient b 
 (95% CI) 

P-
value 

Coefficient b 
 (95% CI) 

P-
value 

Άντρες  vs. Γυναίκες     0.20 (0.06 ως 
0.33) 

0.004     

Ηλικία     0.04 (0.02 ως 
0.07) 

0.002   -0.04 (-0.06 
ως -0.01) 

0.002 

Νοσηλευτική 
(Πανεπιστήμιο 
Αθηνών) vs. 
Νοσηλευτική (TEI 
Κρήτης) 

-2.74 (-4.98 
ως -0.50) 

0.016 -0.13 (-0.24 ως 
-0.02) 

0.017   0.13 (0.01 ως 
0.26) 

0.029   

Ιατρική (Κρήτη) vs. 
Νοσηλευτική (TEI 
Κρήτης)  

3.81 (1.16 ως 
6.45) 

0.005       0.23 (0.09 ως 
0.37) 

0.001 

Κοινωνική Εργασία 
(TEI Κρήτης) vs. 
Νοσηλευτική (TEI 
Κρήτης)  

  -0.16 (-0.24 
ως-0.07) 

0.001   0.16 (0.06 ως 
0.26) 

0.002   

Αυτοεκτίμηση των 
γνώσεων σχετικά με 
σωματικήa/διανοητι
κήb αναπηρία 

0.50 (0.03 ως 
0.98) 

0.039         

Απόκτηση γνώσεων 
σχετικά με 
σωματικήa/διανοητι

  0.11 (0.03 ως 
0.20) 

0.007 -0.13 (-0.25 ως 
-0.01) 

0.033 -0.12 (-0.21 
ως -0.02) 

0.017 0.12 (0.02 ως 
0.23) 

0.025 
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κήb αναπηρία κατά 
την διάρκεια των 
σπουδών vs .δεν 
απόκτησαν γνώσεις  
Συγγενείς/φίλοι με 
σωματικήa/διανοητι
κήb αναπηρία 

  -0.12 (-0.23 ως 
-0.01) 

0.036   -0.14 (-0.27 
ως -0.004) 

0.044   

Εργάσθηκαν με 
πρόσωπα με 
σωματικήa/διανοητι
κήb αναπηρία vs. δεν 
εργάσθηκαν 

3.17 (1.16 ως 
5.18) 

0,002     -0.10 (-0.21 
ως -0.004) 

0.041 0.12 (0.008 
ως 0.22) 

0.035 

CI: Διάστημα εμπιστοσύνης, a για την κλίμακα ATDP-B , b για την κλίμακα CLAS-ID 
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Κεφάλαιο 6ο Συζήτηση  

 

Στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι στάσεις των φοιτητών σε σχέση με τα 

πρόσωπα με κινητική και νοητική υστέρηση εμφανίζουν ξεκάθαρα χαμηλότερα 

ποσοστά (δηλαδή αρνητικότερη στάση) σε σχέση με παρόμοιες έρευνες που 

έρχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και εμφανίζουν υψηλότερες βαθμολογίες 

(δηλαδή θετικότερες στάσεις) (Satchidanand et al. 2012, Ouellette-Kuntz et al. 

2012). Αν και υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ των φοιτητών σε διαφορετικά 

τμήματα, οι στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρία ήταν φτωχές με 

βαθμολογίες μόλις πάνω από την βάση, όπως προαναφέρθηκε. Όσον αφορά στις 

στάσεις απέναντι σε πρόσωπα με νοητική υστέρηση, οι φοιτητές υποστηρίζουν 

περισσότερο το αυτεξούσιο και την ομοιότητα από το ότι εγκρίνουν τον αποκλεισμό 

τους από την κοινωνική ζωή. Ωστόσο, δεν αποδοκιμάζουν την στέγαση τους σε 

δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης στην καθημερινή ζωή. 

 

Κινητική Αναπηρία 

Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε οι φοιτητές νοσηλευτικής να είχαν λιγότερο θετικές 

στάσεις όσον αφορά στη κινητική αναπηρία σε σύγκριση με φοιτητές ιατρικής. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι γενικά σε συμφωνία με προηγούμενες 

μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι αν και οι φοιτητές νοσηλευτικής είχαν πιο θετικές 

στάσεις από τον γενικό πληθυσμό και με μη σχετιζόμενα με νοσηλευτική φοιτητές 

ίδιας ηλικίας (Satchidanand et al. 2012, Ten Klooster et al. 2009), εντούτοις 

εμφάνιζαν πιο αρνητικές στάσεις συγκριτικά με φοιτητές ιατρικής και άλλων 

επαγγελμάτων υγείας (Brillhart et al. 1990, Tervo et al. 2004). Ωστόσο, αυτό δεν 

είναι κανόνας. Παρά το γεγονός ότι σε αυτή την μελέτη δεν υπήρχαν διαφορές 

μεταξύ φοιτητών κοινωνικής εργασίας και φοιτητών νοσηλευτικής του ίδιου 

τριτοβάθμιου ιδρύματος εκπαίδευσης, έχει αναφερθεί ότι Κινέζοι φοιτητές 

νοσηλευτικής έχουν πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με φοιτητές κοινωνικής 

εργασίας και άλλων επαγγελμάτων υγείας (Au & Man 2006). Πιο συγκεκριμένα, σε 

έρευνα των Mantziou et al. το 2009 όπου διερευνήθηκαν οι στάσεις Ελλήνων 

επαγγελματιών νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι σε παιδιά με 

αναπηρίες, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ATDP-Ο και βρέθηκε η 

βαθμολογία των φοιτητών (51 έπειτα από την προαναφερθείσα αναγωγή στο 100) 
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να είναι ανάλογη με αυτή του συνόλου του δείγματος της παρούσας έρευνας 

(52.67) αλλά και ανάλογη με την αντίστοιχη μεταξύ των νοσηλευτών των δύο 

ερευνών. Επίσης παρόμοια βαθμολογία είχαν Τούρκοι φοιτητές σε έρευνες των Girli 

et al. (2016) και των Uysal et al. (2014). Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Girli et al. 

(2016) όπου χρησιμοποιήθηκε και πάλι η κλίμακα μέτρησης ATDP-O διερευνήθηκαν 

οι στάσεις φοιτητών από διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους του πανεπιστημίου 

Dokuz Eylul, απέναντι στην αναπηρία και τις απόψεις τους σχετικά με τις διακρίσεις, 

οι βαθμολογίες που πέτυχαν (50.05) ήταν κοντά στις βαθμολογίες της παρούσας 

έρευνας. Ακολούθως στην έρευνα των Uysal et al. (2014) όπου διερευνήθηκαν οι 

στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρία με τη 

χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου βρέθηκε και πάλι να παρουσιάζουν παρόμοιες 

βαθμολογίες (53.56). Ωστόσο σε έρευνα που έγινε στο Hong-Kong (Au & Man 2006) 

για φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και επαγγελματίες επαγγελμάτων υγείας 

αναφορικά με τις στάσεις έναντι των αναπηριών οι βαθμολογίες των φοιτητών 

φάνηκε να ήταν κάπως υψηλότερες (56.85) από αυτές που αναφέρονται στην 

παρούσα έρευνα, ενώ στο σύνολο τους πλησίαζαν μόνο με τις βαθμολογίες που 

πέτυχαν οι φοιτητές ιατρικής της παρούσας έρευνας (54.5). Στον αντίποδα, η μέση 

βαθμολογία του δείγματος στην κλίμακα ATDP-B της παρούσας έρευνας ήταν 

σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με φοιτητές που εγγράφηκαν σε σεμινάρια 

σχετιζόμενα με την υγεία (65.84) στις Ηνωμένες Πολιτείες (Miller 2013), με φοιτητές 

νοσηλευτικής στις Ηνωμένες πολιτείες, στην Ολλανδία (Goddard & Jordan 1998, Ten 

Klooster et al. 2009, Seccombe 2007) όπου όλων οι βαθμολογίες βρισκόταν σε 

φανερά υψηλότερες θέσεις, καθώς και με φοιτητές νοσηλευτικής, ιατρικής, 

φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογίας, ακοολογίας και διαταραχών 

επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες (67.48) (Tervo et al. 2004). Ενώ ξεχωριστά οι 

φοιτητές ιατρικής (64.81) και οι φοιτητές νοσηλευτικής (65.31) της ίδιας έρευνας 

πέτυχαν με διαφορά υψηλότερες βαθμολογίες από τους φοιτητές ιατρικής (54.5) 

και νοσηλευτικής (52.72/51.33) και των δύο υπο διερεύνηση τμημάτων της 

παρούσας έρευνας. Έτσι φαίνεται να υπάρχει μια διακύμανση στις στάσεις των 

φοιτητών νοσηλευτικής συγκριτικά με άλλους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας, 

καθώς επίσης διαφορές μεταξύ πανεπιστημίων της ίδιας χώρας, όπως συνέβη σε 

αυτή την μελέτη. Τέτοιες διαφωνίες μεταξύ τμημάτων νοσηλευτικής έχουν 

καταγραφεί προηγουμένως σε μελέτη των Uysal et al. (2014). Επίσης σε μελέτη που 
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έγινε στην Νιγηρία από τους Grace et al. (2015) υπήρχαν παρόμοια αποτελέσματα, 

συγκεκριμένα, μετρήθηκαν οι στάσεις απέναντι στην αναπηρία σε φοιτητές 

φυσιοθεραπείας μέσω του ερωτηματολογίου ATDP-A και βρέθηκαν διακυμάνσεις 

μεταξύ των φοιτητών φυσιοθεραπείας δύο διαφορετικών πανεπιστημίων. Αυτές οι 

διακυμάνσεις μπορούν να απεικονίζουν μεταξύ άλλων, μία πιθανή επίδραση των 

διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

τις κλινικές τοποθετήσεις ή τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα σε τοπικό 

επίπεδο. 

  Όπως και στην έρευνα αυτή έτσι και σε άλλες ως παράγοντες σχετιζόμενοι 

με θετικότερες στάσεις απέναντι σε πρόσωπα με κινητική αναπηρία φάνηκε να 

είναι η συχνότητα επαφής που είχαν οι φοιτητές με τα πρόσωπα αυτά καθώς και το 

αν εργάστηκαν προηγουμένως μαζί τους. Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, 

εκείνοι που ανέφεραν περισσότερες γνώσεις ήταν κάπως πιο πιθανό να αναφέρουν 

πιο θετικές στάσεις σε αυτή την μελέτη, αν και με πολύ μικρή αύξηση (Tervo et al. 

2002, 2004, Sahin & Akyol 2010, Seccombe 2007, Uysal et al. 2014). Σε μια μελέτη 

από το Ηνωμένο Βασίλειο για τις στάσεις των φοιτητών εργοθεραπείας και 

φυσιοθεραπείας προς τα κινητικώς ανάπηρα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, βρέθηκε πως αμφότεροι, όσοι είχαν κοινωνικές επαφές με κινητικώς 

ανάπηρα πρόσωπα αλλά και όσοι είχαν εργασιακές εμπειρίες παρουσίαζαν 

περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι σε αυτά (Stachura 2007). Συσχετίζοντας 

θετικά τους ίδιους παράγοντες, συγκριτική μελέτη που έγινε μεταξύ φοιτητών 

ιατρικής από τον Καναδά (n=44) και τις Ηνωμένες πολιτείες (n=46) δεικνύει πως 

φοιτητές με προηγούμενο υπόβαθρο έκθεσης σε πρόσωπα με κινητική αναπηρία 

παρουσίαζαν επίσης θετικότερες στάσεις (Tervo et al. 2002). 

Ωστόσο, ξεκάθαρα ως στατιστικά σημαντική, η συχνότητα της επαφής έχει 

συσχετιστεί σε έρευνα των Eberhardt και Mayberry (2003) που όμως ως πληθυσμό 

είχε πρωτοδιοριζόμενους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας και όχι 

φοιτητές, παρόμοιο εύρημα παρατηρούμε και σε άλλες έρευνες (Cooper et al. 2003, 

Gething 1993). 

Μια μόνο έρευνα που μελετούσε τις στάσεις των τελειόφοιτων βοηθών των 

οδοντιάτρων αναφέρει πως τα επίπεδα ανέσεως της παρεχόμενης φροντίδας 

ανέβαιναν αφού είχαν ολοκληρώσει το πέρας των κλινικών τους ασκήσεων, δηλαδή 
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μετά από μια περίοδο συχνούς επαφής με τα κινητικώς ανάπηρα πρόσωπα 

(Loiacono et al. 1996). 

Σε σχέση με ένα ακόμη στατιστικά σημαντικό στοιχείο που βρέθηκε μέσω 

της πολυπαραγοντικής ανάλυσης στο παρόν ερωτηματολόγιο, δηλαδή πως φοιτητές 

ιατρικής που εργάστηκαν με κινητικώς ανάπηρα πρόσωπα βρέθηκε να έχουν 

υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα ATDP-B, μια άλλη έρευνα από το 

πανεπιστήμιο του Michigan έρχεται να παρουσιάσει ακριβώς το αντίθετο. Σε αυτή 

την έρευνα των Chadd και Pangilinan (2011) έγινε η ανάπτυξη ενός νέου 

ερευνητικού εργαλείου για την μέτρηση των στάσεων των παροχέων υγείας σε 

πρόσωπα με κινητική αναπηρία. Χρησιμοποίησαν το εργαλείο αυτό και για την 

διερεύνηση προγνωστικών παραγόντων για τις στάσεις φοιτητών ιατρικής που είχαν 

σε σχέση με την εργασία τους με κινητικώς ανάπηρα πρόσωπα. Εκεί βρέθηκε πως 

προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των φοιτητών ιατρικής με πρόσωπα με κινητική 

αναπηρία δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με θετικές στάσεις απέναντι σε 

αυτά (p=0.18).  

Όσον αφορά στις συσχετίσεις φύλου και στάσεων απέναντι στην κινητική 

αναπηρία, οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερο 

θετικές στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με κινητική αναπηρία (Au & Man 2006, 

Matziou et al. 2009, Satchidanand et al. 2012, Ten Klooster et al. 2009, Yorke et al. 

2017), γεγονός που δεν ισχύει στην παρούσα μελέτη, ενώ παρόμοιες παρατηρήσεις 

αναφέρθηκαν και σε άλλες έρευνες που αφορούσαν φοιτητές επαγγελμάτων υγείας 

(Tervo et al. 2004, Satchindanand et al. 2012., Lyons. 1990., Chan et al. 2002., 

Oermann 1995). Οι Girli et al. (2016) αναφέρουν πιο θετικές στάσεις για τους άντρες 

που συμμετείχαν. Ο Yuker et al. (1960) έχει επίσης περιγράψει αυτή την 

αναντιστοιχία. 

Επίσης η ηλικία στο παρόν δείγμα δεν σχετίζεται με τις στάσεις σχετικά με 

την κινητική αναπηρία. Αντίθετο όμως αποτέλεσμα έδειξε η μελέτη των Grace et al. 

(2015) όπου φοιτητές φυσιοθεραπείας χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες, 

19-24 ετών, 25-29 ετών και 30-34 ετών και η υψηλότερη βαθμολογία παρατηρήθηκε 

στην κατηγορία των 30-34 ετών, δείχνοντας πως η μεγαλύτερη ηλικία σχετίζεται με 

πιο θετικές στάσεις. 
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Νοητική Υστέρηση 

Φοιτητές που είχαν εργαστεί με πρόσωπα με νοητική υστέρηση εμφάνισαν 

υψηλότερες βαθμολογίες στην υποκλίμακα Ομοιότητας και όσοι είχαν σπάνια 

επαφή ή δεν είχαν δουλέψει ποτέ με πρόσωπα με νοητική υστέρηση είχαν πιο 

υψηλή βαθμολογία στην υποκλίμακα Στέγασης. Μέσα από σειρές ερευνών η επαφή 

στο εργασιακό ή κοινωνικό περιβάλλον έχει αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο που 

μπορεί να διαμορφώσει θετικές στάσεις στους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και 

στον γενικό πληθυσμό (Au & Man 2006, Chan & Cheng 2001, Seccombe 2007, Tervo 

et al. 2004, Sheridan & Scior 2013). Σε αυτή την μελέτη, οι φοιτητές νοσηλευτικής 

και των δύο ιδρυμάτων είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα 

Ομοιότητας (λιγότερο θετικές στάσεις) από ότι οι φοιτητές ιατρικής και κοινωνικής 

εργασίας. Οι στάσεις στην υποκλίμακα του Αυτεξούσιου και της Ομοιότητας του 

δείγματος ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές των Καναδών 

φοιτητών ιατρικής όπου εν αντιθέσει οι στάσεις στην υποκλίμακα στέγασης και 

αποκλεισμού ήταν σχεδόν συγκρίσιμες (Ouellette-Kuntz et al. 2012). Γενικά, όταν 

εξετάζονται σε σχέση με ευρήματα από άλλες μελέτες, οι προπτυχιακοί φοιτητές 

στην Ελλάδα εμφανίζουν παρόμοιες βαθμολογίες στην υποκλίμακα Αυτεξούσιου, 

χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα Αποκλεισμού (που σημαίνει πιο θετικές 

στάσεις), υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα στέγασης (ένδειξη για πιο 

αρνητικές στάσεις) και συγκρίσιμη βαθμολογία με την υποκλίμακα Ομοιότητας. 

Όταν όμως υπάρχουν διαφορές, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ολλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες συνήθως αναφέρουν πιο 

θετικές στάσεις (Benomir et al. 2016, Ten Klooster et al. 2009, Sheridan & Scior 2013, 

Henry et al. 1996, Ouellette-Kuntz et al. 2012, Horner-Johnson et al. 2015), ενώ οι 

μελέτες από χώρες όπως η Λιβύη (Benomir et al. 2016) και το Πακιστάν (Patka et al. 

2013) αναφέρουν πιο αρνητικές στάσεις. Οι βαθμολογίες στην Ελλάδα είναι 

συγκρίσιμες με αυτές του Ισραήλ (Schwartz & Armony-Sivan 2001), της Ιαπωνίας 

(Horner-Johnson et al. 2002, 2015) και του Hong-Kong (Scior et al. 2010) με εξαίρεση 

τις υποκλίμακες Αποκλεισμού και Στέγασης όπου στην Ελλάδα οι στάσεις ήταν πιο 

θετικές. 

Σύμφωνα με τις πολυπαραγοντικές αναλύσεις, οι φοιτητές που απέκτησαν 

γνώσεις για την διανοητική αναπηρία κατά την διάρκεια των σπουδών τους είχαν 

πιο θετικές στάσεις και στις τέσσερις κλίμακες του CLAS-ID. Αυτή η παρατήρηση 
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έρχεται σε συμφωνία με το συμπέρασμα της βιβλιογραφικής έρευνας των Travis και 

Scior (2014), σε σχέση με τις στάσεις των φοιτητών ιατρικής απέναντι στα νοητικώς 

υστερούμενα πρόσωπα στην οποία προτείνεται ότι η διδασκαλία και η εκπαίδευση 

μπορούν να βελτιώσουν τις στάσεις φοιτητών ιατρικής απέναντι στα πρόσωπα με 

νοητική υστέρηση.  

Φοιτητές που έχουν εργαστεί με πρόσωπα με νοητική υστέρηση έχουν 

υψηλότερες βαθμολογίες στην υποκλίμακα Ομοιότητας και όσοι είχαν σπάνια 

επαφή ή δεν είχαν δουλέψει ποτέ με πρόσωπα με νοητική υστέρηση είχαν πιο 

υψηλή την υποκλίμακα Στέγασης. Όπως έχει προαναφερθεί η επαφή στο εργασιακό 

ή κοινωνικό περιβάλλον έχει αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο που μπορεί να 

διαμορφώσει θετικές στάσεις στους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και στον γενικό 

πληθυσμό (Au & Man 2006, Chan & Cheng 2001, Seccombe 2007, Tervo et al. 2004, 

Sheridan & Scior 2013). Στο εύρημα της παρούσας έρευνας πως οι γυναίκες είχαν 

πιο θετική στάση στην κλίμακα αποκλεισμού, σε έρευνα που έγινε στην Κίνα, από 

τους Li et al. το 2012 φάνηκε ότι φοιτητές ιατρικής (n=136) και οι φοιτητές του 

παιδαγωγικού (n=144) που ήταν φύλου θηλυκού παρουσίαζαν γενικότερα πιο 

θετικές στάσεις. Σε αυτή την μελέτη, όπως και στην μελέτη των Benomir et al. 

(2016), οι άντρες είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην υποκλίμακα Αποκλεισμού, 

ενώ οι Ten Klooster et al. (2009) αναφέρουν πως οι γυναίκες είχαν υψηλότερες 

βαθμολογίες στην ίδια υποκλίμακα. Το φύλο δεν βρέθηκε να έχει κάποια επίδραση 

στις υπόλοιπες υποκλίμακες του CLAS-ID στο παρόν δείγμα, όπως επίσης έχει 

αναφερθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία (Horner-Johnson et al. 

2015). Γενικότερα, έχει φανεί πως όταν αναφέρονται διαφορές στα δύο φύλα, οι 

γυναίκες έχουν πιο θετικές στάσεις από ότι οι άντρες (Page & Islam 2015, Sheridan 

& Scior 2013). 

Αυτοί που απέκτησαν κάποιες σχετικές γνώσεις κατά την διάρκεια των 

σπουδών τους ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν πιο θετικές στάσεις και στις τέσσερις 

υποκλίμακες, το οποίο είναι σύμφωνο και με προηγούμενες μελέτες (Chan & Cheng 

2001, Tervo et al. 2002, 2004). Ωστόσο , και πάλι αυτό δεν είναι κανόνας διότι η 

γνώση έχει αναφερθεί πως δεν σχετίζεται με τις στάσεις (McManus et al. 2011, Sinai 

et al. 2013). Ακολούθως φοιτητές ιατρικής και φοιτητές που δούλεψαν με πρόσωπα 

με νοητική υστέρηση είχαν πιο θετικές στάσεις στην κλίμακα ομοιότητας. Στην ίδια 

έρευνα τους οι Li et al. το 2012 παρουσίασαν πως οι φοιτητές ιατρικής και οι 
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φοιτητές παιδαγωγικής με περισσότερη εμπειρία σε αυτόν τον πληθυσμό (νοητική 

υστέρηση) είχαν κι εκείνοι γενικότερα πιο θετικές στάσεις. 

Εν συνεχεία στη παρούσα έρευνα συσχετίστηκε επίσης πως φοιτητές 

ιατρικής, φοιτητές κοινωνικής εργασίας και φοιτητές που δούλεψαν με πρόσωπα με 

διανοητική αναπηρία παρουσίαζαν πιο θετική στάση στην κλίμακα στέγασης. Σε 

έρευνα από τους Ouellette-kuntz et al. το 2012 φάνηκε ότι οι φοιτητές ιατρικής στο 

Queen’s University, στο Kingston και στο University of Toronto στο Ontario 

(Καναδάς, n=258), που είχαν εμπειρίες με πρόσωπα με διανοητική αναπηρία είχαν 

πιο μεγάλη πιθανότητα να πετύχουν μεγαλύτερο βαθμό στην κλίμακα στέγασης 

παρά εκείνοι οι φοιτητές που δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες (CLAS ID-Short Form). Ως 

εκ τούτου φοιτητές ιατρικής που αξιολόγησαν θετικά την ποιότητα της 

παρακολούθησης ασθενών με νοητική υστέρηση σημείωσαν υψηλότερη 

βαθμολογία στην κλίμακα αυτεξούσιου και χαμηλότερη στην κλίμακα στέγασης απ’ 

ότι φοιτητές που αξιολόγησαν αρνητικά την ποιότητα της παρακολούθησης 

ασθενών με διανοητική αναπηρία. 

Τέλος οι φοιτητές νοσηλευτικής (ΤΕΙ Κρήτης) και οι φοιτητές χωρίς 

συγγενείς/φίλους με διανοητική υστέρηση παρουσίαζαν πιο θετική στάση στην 

κλίμακα αυτεξούσιου. Στην μελέτη των Wishart και Johnston (1990) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, φάνηκε πως στον γενικό πληθυσμό η προηγούμενη εμπειρία με πρόσωπα 

που είχαν σύνδρομο Down μείωνε τις πιθανότητες εμφάνισης στερεότυπων 

συμπεριφορών απέναντί τους, καθώς επίσης και ότι οι φοιτητές ιατρικής ανέφεραν 

λιγότερο στερεότυπες απόψεις απ’ ότι άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και 

μητέρων με παιδιά με σύνδρομο Down. Ωστόσο, το εργαλείο μέτρησης της 

εγκυρότητας περιεχομένου της μελέτης είναι αμφισβητήσιμο επειδή δεν 

παρέχονται ψυχομετρικές πληροφορίες μειώνοντας έτσι την εγκυρότητα των 

ευρημάτων. 

 

Περιορισμοί  

Τα δεδομένα για αυτή τη μελέτη συλλέχθηκαν από τέσσερα τμήματα τριών 

διαφορετικών ιδρυμάτων, και οι φοιτητές κατάγονταν από όλη την Ελλάδα καθώς 

και από το εξωτερικό. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν για 

όλους τους Έλληνες φοιτητές επαγγελμάτων υγείας, ιδιαίτερα υπό το φως των 

διαφορών που παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο νοσηλευτικών τμημάτων καθώς και 
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από το γεγονός ότι σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων του δείγματος ήταν γυναίκες. 

Ο συντελεστής εσωτερικής συνάφειας Cronbach alpha για την υποκλίμακα στέγασης 

του ClAS-ID δεν ήταν ικανοποιητικός. Αν και έχουν αναφερθεί παρόμοια 

αποτελέσματα προηγουμένως (Ten Klooster et al. 2009), συμπεράσματα σχετικά με 

αυτή την υποκλίμακα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό τον περιορισμό. Ένα 

επιπλέον θέμα που αναδύθηκε κατά την προσπάθεια για διαπολιτισμικές 

συγκρίσεις ήταν ότι δεν υπάρχουν καθορισμένες πρότυπες τιμές (normative values) 

και συγκεκριμένες τιμές (cut off scores) για να καταστεί πιο έγκυρη και άμεση η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Έτσι, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 

προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτόν τον περιορισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν 

και στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ATDP για να μετρήσει 

συγκεκριμένα σωματικές αναπηρίες, κάποιες από τις μελέτες που 

χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση διέφεραν στο ότι μετρούσαν γενικότερα τις 

αναπηρίες. Τέλος, η μέλετη, ως συγχρονική μελέτη δεν επιτρέπει την άντληση 

συμπερασμάτων για την αιτιότητα σχετικά με την συσχέτιση γνώσης, επαφής και 

στάσεων. 

Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ενώ η κύρια χρήση των 

ερωτηματολογίων είναι η συγκέντρωση δεδομένων τα οποία θα συμβάλλουν στην 

διερεύνηση ενός φαινομένου ή μιας συγκεκριμένης κατάστασης (Jenkinson 1994), 

τα ερωτηματολόγια παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα. Ως τέτοια δυνητικά 

εμφανίζονται η άρνηση των υποκειμένων να τα συμπληρώσουν είτε λόγω φόρτου 

εργασίας είτε διότι πιστεύουν ότι δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Ένα άλλο 

σοβαρό μειονέκτημα είναι η ημιτελής συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αν δεν 

δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις. Παρ’ όλα αυτά επιλέχθηκε το συγκεκριμένο 

ερευνητικό εργαλείο διότι μειώνει την πιθανότητα του συστηματικού σφάλματος, 

αφού ο τρόπος που τίθενται οι ερωτήσεις είναι κοινός προς όλους του 

ερωτώμενους (Μερκούρης 2008). 
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Κεφάλαιο 7ο Συμπεράσματα  

 

Αυτή η μελέτη είναι μία από τις ελάχιστες μελέτες που εξετάζουν τις στάσεις των 

φοιτητών νοσηλευτικής καθώς και άλλων φοιτητών επαγγελμάτων υγείας στην 

Ελλάδα και η πρώτη που εξετάζει τις στάσεις φοιτητών απέναντι στην νοητική 

υστέρηση. Oι στάσεις και για τα δύο ζητήματα σε αυτό το δείγμα και ιδιαίτερα οι 

στάσεις για την κινητική αναπηρία, ήταν γενικά φτωχές, ακόμα και όταν τα 

αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με εκείνα που αναφέρθηκαν σε άλλες χώρες 

ανεξάρτητα από τις διαφορές εντός των χωρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 

διότι όταν διακατέχονται απο αρνητικές στάσεις, οι επαγγελματίες υγείας 

ασχολούνται λιγότερο με τα πρόσωπα που φροντίζουν και δεν προάγουν την υγεία 

και την φροντίδα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Brown & Kalaitzidis 2013). 

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι επαγγελματίες και φοιτητές υγείας είναι 

πιθανόν να υποτιμήσουν πρόσωπα με αναπηρίες κυρίως λόγω παραγόντων που 

σχετίζονται περισσότερο με τις δικές τους ερμηνείες παρά με τα χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με την ίδια την αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με την 

κινητική αναπηρία, οι στάσεις των φοιτητών ήταν καλύτερες όταν παρουσίαζαν 

καλύτερη αυτοεκτίμηση γνώσεων ή εργάστηκαν με κινητικώς ανάπηρα πρόσωπα, 

είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία πως η συχνότητα των επαφών σχετίστηκε με 

καλύτερες στάσεις των φοιτητών (Stachura 2007, Gething 1993, Chan et al. 2002, 

Loiacono et al. 1996). Η καλύτερη αυτοεκτίμηση των γνώσεων σε συνδυασμό με 

υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα ίσως να οφείλεται σε εκπαίδευση των εν 

λόγω φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών τους, πράγμα το οποίο θα 

υποδήλωνε την ανάγκη για γενικότερες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και 

αναμορφώσεων των προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό να αναφερθεί εδώ πως 

στην κλίμακα μέτρησης των στάσεων για τη νοητική υστέρηση βρέθηκε παρόμοιο 

εύρημα, με στατιστικά σημαντική την προηγούμενη εργασία με τα πρόσωπα αυτά.  

Μια πρώιμη απόδειξη της επιτυχίας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

μπορεί να φανεί στο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε για να διδαχθούν 

φοιτητές ιατρικής να νοιάζονται για ασθενείς με αναπηρίες. Δημιουργήθηκε από 

τους Kern et al. (1998) και εφαρμόστηκε από τους Symons et al. (2009) στο 

πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Buffalo. Στην ανάπτυξη ενός τέτοιου 

προγράμματος σπουδών ακολουθήθηκε η προσέγγιση των έξι βημάτων: (1) 
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προσδιορισμός του προβλήματος και η γενική εκτίμηση των αναγκών, (2) 

αξιολόγηση των αναγκών του πληθυσμού στόχου (των φοιτητών στους οποίους θα 

γινόταν η παρέμβαση), (3) ορισμός στόχων και σκοποί, (4) εκπαιδευτικές 

στρατηγικές, (5) εφαρμογή σχεδίου και (6) αξιολόγηση και ανάδραση των όσων 

συντελέστηκαν. Σε σχέση με τους στόχους και τους σκοπούς καθορίστηκαν οι εξής 

τρεις: α) η οικοδόμηση γνώσεων β) η ενστάλαξη των κατάλληλων στάσεων και γ) η 

προώθηση απαιτούμενων δεξιοτήτων για την φροντίδα των ανάπηρων προσώπων. 

Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν αυτές 

περιλάμβαναν: εκπαίδευση, εμπειρίες με έδρα την κοινότητα, κλινικές εμπειρίες και 

ερευνητικές εμπειρίες. Στην έρευνα αυτή αναφέρεται πως δεδομένου ότι η 

συσχέτιση της προηγούμενης εμπειρίας με τις στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με 

αναπηρία μπορεί να έχει αιτιακό χαρακτήρα, η εκπαίδευση φοιτητών 

επαγγελμάτων υγείας μπορεί να επωφεληθεί από την ένταξη τέτοιων εμπειριών 

κατά την διάρκεια της φοίτησης. Ωστόσο αναφέρθηκε πως επειδή μια τέτοια 

εκπαίδευση μπορεί να ανταγωνίζεται άλλες εκπαιδευτικές προτεραιότητες, πιθανόν 

να αναγκάσει τις εμπειρίες να είναι εστιασμένες και περιορισμένες, όμως έχουν 

υπάρξει και προτάσεις για μακρόχρονες εμπειρίες στο να ενταχθούν στο ιατρικό 

πρόγραμμα σπουδών (Symons et al. 2009, Symons et al. 2013). 

Συμπερασματικά η μελέτη αυτή, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη μιας 

εκπαιδευτικής αναμόρφωσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καλούν σε 

εγρήγορση για διενέργεια παρεμβάσεων στα προπτυχιακά προγράμματα φοιτητών 

επαγγελμάτων υγείας ώστε οι τελευταίοι να φροντίζουν πρόσωπα με αναπηρίες 

έχοντας υπόψη ότι η εμπειρία που λαμβάνει ένα πρόσωπο με αναπηρίες, δεν 

ορίζεται μόνο από την ιατρική του κατάσταση, αλλά μάλλον είναι σε άμεση 

αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Ανάγκη για εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις μέσω των οποίων θα ενσωματώνονται εξειδικευμένα μαθήματα και 

κλινικές τοποθετήσεις με τρόπο ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν και να 

ενισχύσουν τις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε πρόσωπα με αναπηρίες. 

Ωστόσο κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα της γνώσης και της επαφής που μπορεί να 

βοηθήσει να σχηματίσουν πιο θετική στάση οι εμπλεκόμενοι φοιτητές αλλά και η 

ποιότητα της επαφής καθώς και το μέγεθος της στήριξης και της καθοδήγησης που 
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λαμβάνουν (Chan & Cheng 2001, McManus et al. 2011, Miller 2013, Page & Islam 

2015, Seccombe 2007). 

 Σύμφωνα με το τελευταίο, μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επιχειρήσουν 

να αξιολογήσουν πιο διεξοδικά τις στάσεις των εκπαιδευτών, το ενδιαφέρον τους 

και την εμπειρογνωμοσύνη τους όσον αφορά στην αναπηρία καθώς ο ρόλος τους 

μπορεί να έχει ουσιαστική συνεισφορά στο ταξίδι της μεταμόρφωσης των στάσεων 

των φοιτητών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Brown & 

Kalaitzidis (2013) και των Jones et al. (2016) πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι 

προσωπικές στάσεις δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της συμπονετικής 

και του υψηλού επιπέδου φροντίδας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και οι δομές οργάνωσης, όπως η κατάλληλου 

επιπέδου στελέχωση των υπηρεσιών και η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού σε 

σχέση με τις αναπηρίες. 

Περισσότερο ίσως απ’ όλα και κυρίως για την διατήρηση μέσα στο χρόνο 

μιας θετικής - φυσιολογικής στάσης απέναντι στα πρόσωπα που βιώνουν την 

αναπηρία, ανάγοντας το ζήτημα σε μια υπόθεση κοινωνική που αφορά όλους και 

γνωρίζοντας συνάμα πως κάθε κοινωνία οργανώνει ένα δικό της αξιακό σύστημα, 

είναι σημαντικό να κατανοηθεί πως όλοι οι άνθρωποι σε κάποια στιγμή της ζωής 

τους δύνανται να εμφανίσουν κάποιας μορφής αναπηρία. Η αναπηρία όπως 

προαναφέρθηκε δεν είναι μια κατάσταση στην οποία περιέρχεται μια μειοψηφία 

του πληθυσμού αλλά η φυσιολογική κατάσταση στην οποία δύνανται να φτάσουν 

όλοι οι άνθρωποι που θα περάσουν από το κόσμο αν συνυπολογιστεί πως κανενός 

το σώμα δε λειτουργεί άριστα στη διάρκεια της ζωής του ή για παντοτινά. Αυτή η 

κατανόηση θεωρείται από τους Shakespeare και Watson (2002) ως βασική αλήθεια 

και ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποία θα έπρεπε να οικοδομηθούν νέες 

θεωρήσεις του ζητήματος της αναπηρίας, όμως αυτές παραμένουν ακόμη στη σκιά 

της δυτικής παράδοσης του δυϊσμού σώματος-νου. 
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