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Περίληψη 

 

Η συγκεκριμένη εργασία λαμβάνοντας υπ’όψιν τη σημασία της δημιουργίας και διατήρησης 

κοινωνικών σχέσεων με τους άλλους κατά την παιδική ηλικία, επικεντρώνεται κυρίως στα κοινωνικά 

ελλείμματα των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να 

δοθεί ένας ορισμός των κοινωνικών δεξιοτήτων και περιγράφονται τα πιο γνωστά διαγνωστικά εργαλεία 

που τις αξιολογούν και χρησιμοποιούνται τόσο για κλινικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Στη 

συνέχεια, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά 

κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ και γίνεται αναφορά στα αιτιολογικά μοντέλα των 

ελλειμμάτων αυτών. Έπειτα, γίνεται αναφορά στους πιθανούς παράγοντες που διαφοροποιούν τις 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών αυτών, με στόχο να αντιληφθούμε την ετερογένεια αυτού του 

πληθυσμού.  

Με αφορμή αυτούς τους παράγοντες και την σχέση τους με τα κοινωνικά ελλείμματα των 

παιδιών με ΔΑΦ, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον νομό Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής. Έτσι, μέσα από την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΑΦ, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα για τη σχέση κάθε παράγοντα με τις κοινωνικές 

δεξιότητες. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Kanner (1938), περιγράφει τον Αυτισμό με τρία βασικά χαρακτηριστικά Τα 

χαρακτηριστικά αυτά  είναι η αυτιστική μοναχικότητα, η επιθυμία για ομοιομορφία και οι νησίδες 

δεξιοτήτων. Εμείς, θα σταθούμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη λεγόμενη «αυτιστική 

μοναχικότητα». Δηλαδή, ″την ανικανότητα των παιδιών να σχετιστούν με τους ανθρώπους και 

να προσαρμοστούν στις κοινωνικές καταστάσεις από τη γέννησή τους″ καθώς το παιδί μοιάζει 

να ασχολείται περισσότερο με τα αντικείμενα από ότι με τους ανθρώπους και παρουσιάζει 

προβλήματα στην ένταξή του σε κάποια κοινωνική ομάδα. 

Αυτά  τα  προβλήματα σύμφωνα με τον Αsperger, εκδηλώνονται μέσα από κάποια 

″συμπεριφορικά και εκφραστικά φαινόμενα″.  Ο Kanner (1973), συγκριμένα έκανε αναφορά σε 

τουλάχιστον 12 διαφορετικά σημεία σχετικά με τα κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών αυτών. 

Τέτοια είναι: η έλλειψη «φανερού συναισθήματος», η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η 

έλλειψη προσοχής στους ανθρώπους, η μη-επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, η έλλειψη 

επικοινωνιακών χειρονομιών, η έλλειψη βλεμματικης επαφής, συμπεριφορά στους άλλους 

ανθρώπους σαν να είναι αντικείμενα, συμπεριφορά μη κοινωνικά επιτρεπτή, η ιδιαίτερη 

προσοχή σε μη-κοινωνικές διαστάσεις, η έλλειψη επίγνωσης για τα συναισθήματα των άλλων 

και η έλλειψη κανόνων «καλής συμπεριφοράς». Στη συνέχεια, υποστηρίχθηκε πως όλα τα 

παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, δε σημαίνει πως έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα 

(Wing and Gould, 1979) ενώ τα συμπτώματα είναι πιο έντονα κυρίως στα παιδιά μικρής ηλικίας 

(Wing, 1978).  

Τόσο ο Kanner, όσο και ο  Asperger έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις ιδιομορφίες 

της επικοινωνίας και τις δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή των παιδιών με αυτισμό ακόμη 

και σε περιπτώσεις που υπάρχει επαρκής ανάπτυξη του Λόγου, κάτι που διαφαίνεται μέσα από 

τη καθημερινή διαπροσωπική επικοινωνία με τα παιδιά αυτά. Σύμφωνα με αυτούς, πρέπει να 

είμαστε προσεχτικοί καθώς αυτή η «μοναχικότητα» που αναφέρθηκε προηγουμένως, 

αναφέρεται σε ένα διανοητικό επίπεδο και όχι σε ένα φυσικό-σωματικό και ούτε σχετίζεται με τη 

συστολή και την απόρριψη αυτών των παιδιών. 

Η Wing (1979) εντόπισε τρεις χαρακτηριστικούς τύπους συμπεριφοράς ως προς την 

μειονεξία : τον αποτραβηγμένο, τον παθητικό και τον ιδιόρρυθμο. Το αποτραβηγμένο παιδί δεν 

αντιδρά όταν κάποιος απευθύνεται σε αυτό και συνήθως δεν χρησιμοποιεί βλεμματική επαφή. 

Χρησιμοποιεί τις κοινωνικές συναλλαγές  μόνο για να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Το 
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παθητικό παιδί, αντιμετωπίζει τα πάντα με αδιαφορία και κάνει ότι του πουν οι άλλοι. Τέλος, το 

ιδιόρρυθμο δείχνει να μην κατανοεί πότε κάποιες συμπεριφορές στις κοινωνικές επαφές είναι 

κατάλληλες και πότε όχι. Βέβαια, ένα παιδί μπορεί να εκδηλώνει και τους τρεις τύπους ανάλογα 

με τις καταστάσεις, εντούτοις χαρακτηρίζεται με βάση την κυρίαρχη συμπεριφορά. Αυτοί, οι 

τύποι φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μέτρηση και αξιολόγηση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων των παιδιών. 

Έτσι, θα επιχειρήσουμε μια πολύπλευρη προσέγγιση προκειμένου να κατανοήσουμε 

την έννοια της «μοναχικότητας» στα παιδιά με ΔΑΦ και των κοινωνικών τους ελλειμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διαγνωστικά Κριτήρια 

Για τους περισσότερους, τα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ 

αποτελούν τα πιο σημαντικά συμπτώματα των διαταραχών αυτών (J.Matson & J.Wilkins., 2007, 

Constantino et al., 2003). Άλλωστε, τα  δύο πιο γνωστά και διαδεδομένα διαγνωστικά συστήματα 

(DSM-V και ICD-10) περιλαμβάνουν ως απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση του Αυτισμού : την 

ποιοτική παρέκκλιση στην αμοιβαία κοινωνική συνδιαλλαγή, στη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία και στη δημιουργική δραστηριότητα και τέλος ένα ιδιαίτερα περιορισμένο φάσμα 

δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Παρομοίως, και στη διάγνωση του Asperger δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ύπαρξη σοβαρής ανεπάρκειας στις αμοιβαίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην 

ύπαρξη μη λεκτικών προβλημάτων επικοινωνίας.  Όλες οι ΔΑΦ, επομένως, μοιράζονται τα 

ελλείμματα που σχετίζονται με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις.  

Ως γνωστόν, οι διαπροσωπικές σχέσεις, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 

ζωής. Αν και δεν έχουμε πολλές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ελλείμματα στις 

κοινωνικές δεξιότητες, επηρεάζουν τις ενδοπροσωπικές σχέσεις, είναι γνωστό, πως οι δυσκολίες 

να αναπτύξει κανείς ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους συνδέονται με φτωχή ακαδημαϊκή 

επίδοση, απόρριψη από τους συνομηλίκους, άγχος κατάθλιψη και άλλες μορφές ψυχοπαθολογίας 

(Bellini, Peters, Bennert, & Hopf, 2007). Η ανάγκη που έχει προκύψει για προγράμματα 

παρεμβάσεων με επίκεντρο τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ, έχει οδηγήσει στην 

ανάγκη αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς τους, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να ‘ναι 

πιο αποτελεσματικά.  

Βέβαια, στις διάφορες έρευνες οι ορισμοί που δίνονται για τις κοινωνικές δεξιότητες 

διαφέρουν σε κάποιο βαθμό. Για παράδειγμα, οι Stella, Mundy και Tuchman (1999) περιγράφουν 

την κοινωνική συμπεριφορά στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Οι Wing, Leekam,  Libby, Gould και 

Larcombe (2000), φαίνεται πως δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα προβλήματα κοινωνικής επαφής 

(social contact problems) και στην κοινωνική διορατικότητα (social insight). Ενώ, οι Laushey και 

Heflin (2000) δίνουν πιο λειτουργικούς ορισμούς των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως είναι το να 

ζητάει κανείς κάποιο αντικείμενο από τους άλλους, το να αποσπάς την προσοχή των άλλων και το 

να περιμένει κανείς την σειρά του. Σύμφωνα με τους Matson  και Swiezey (1994) οι κοινωνικές 

δεξιότητες περιλαμβάνουν τις κατάλληλες εφαρμογές κινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών 
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συμπεριφορών και ο Hops (1983) προσθέτει ότι είναι εκείνες οι συγκεκριμένες δεξιότητες που 

οδηγούν σε κοινωνικά επιτρεπτή συμπεριφορά.  

Θα λέγαμε ότι παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα στα θεωρητικά υπόβαθρα 

των διάφορων ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη των ΔΑΦ. Επιστήμες όπως, η 

αναπτυξιακή ψυχολογία, η ειδική αγωγή και η βιολογική ψυχιατρική ορίζουν με διαφορετικό τρόπο 

τις κοινωνικές δεξιότητες και επομένως έχουν αναπτύξει και διαφορετικές μεθόδο υς για την 

αξιολόγησή τους (J.Matson & J.Wilkins., 2007). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με: 

 Τη θεωρία της μάθησης, οι κοινωνικές δεξιότητες αντιλαμβάνονται ως διακριτές, 

παρατηρήσιμες συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή και επιβίωση 

του παιδιού στο περιβάλλον όπου ζει. Οποιαδήποτε αποτυχία οφείλεται σε ελλιπή 

γνώση για τις κοινωνικές συμπεριφορές. Η αποκατάσταση αυτών γίνεται συνήθως μέσω 

της κοινωνικής μάθησης (Matson & Ollendick, 1988). 

Άλλοι υποστηρικτές της θεωρίας της μάθησης, βλέπουν τα προβλήματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες ως έλλειψη κινήτρων ή πρωτοβουλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος της 

αξιολόγησης είναι να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους παράγοντες που σχετίζονται με  

τα κίνητρα και να εγκαθιδρύσει εκείνες τις συνθήκες που θα οδηγήσουν σε λιγότερες μη 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. 

 

 Την αναπτυξιακή θεωρία,  οι ΔΑΦ θεωρούνται νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Έτσι, 

υπάρχει κάποιο βιολογικό στοιχείο στην ιδιοσυγκρασία των ατόμων με ΔΑΦ που 

επηρεάζει όλους τους τομείς της συμπεριφοράς, όπως είναι και οι κοινωνικές δεξιότητες 

(Volkmar, Klin, Marans, & Cohen, 1996) . Βέβαια, στον αυτισμό παρατηρείται μεγάλη 

συννοσηρότητα με την νοητική καθυστέρηση.  Ως γνωστό, η νοητική καθυστέρηση 

χαρακτηρίζεται από ελλείψεις σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων κάτι που 

οδήγησε πολλούς στο να υποστηρίξουν ότι τα παιδιά που έχουν και τις δύο διαταραχές 

αντιμετωπίζουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές δεξιότητες (Matson & 

Hammer, 1996· Matson, LeBlanc, Weinheimer, & Cherry, 1999).  

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις μεθόδους και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να γίνει η 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ. Αρχικά, οι πρώτες έρευνες επικεντρώθηκαν 

στην αξιολόγηση λειτουργικών συμπεριφορών-στόχων και στη συνέχεια σε συμπλήρωση με τις 

προηγούμενες μεθόδους άρχισαν να αναπτύσσονται τα πρώτα εξειδικευμένα τεστ για κοινωνικές 

δεξιότητες σε παιδιά. 
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1. Αξιολόγηση  μέσω Role-playing και συμπεριφορών-στόχων 

Μια από τις πρώτες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων ήταν μέσα 

από συγκεκριμένες - σκηνοθετημένες κοινωνικές καταστάσεις, προσαρμοσμένες πάνω στο άτομο 

που αξιολογείται (Matson & Ollendick, 1988). Ένας ή δύο ενήλικες παρουσιάζουν μια σύντομη 

αφηγηματική ιστορία ή κατάσταση που έχει ως στόχο να εκμαιεύσει μια αντίδραση από το παιδί 

σχετικά με το πώς θα χειριζόταν την κατάσταση. Συνήθως, η συμπεριφορά του παιδιού 

αξιολογείται για 4 έως 6 συμπεριφορές στόχους όπως η βλεμματική επαφή, η λανθάνουσα 

περίοδος πριν από την απάντηση, το λεκτικό περιεχόμενο, η ένταση της φωνής και η 

καταλληλότητα των λεκτικών του αντιδράσεων με βάση την περίσταση που το υ περιγράφηκε 

(Kazdin, Esveldt-Dawson, & Matson, 1983). Βέβαια αυτού του είδους αξιολόγηση, έχει εγείρει κατά 

καιρούς θέματα εγκυρότητας (Hasselt, Hersen & Bellack, 1981). 

Ένα παράδειγμα αξιολόγησης μέσω Role-Playing φαίνεται στην έρευνα των Kazdin, 

Esveldt-Dawson και Matson (1984) όπου ζητούσαν από παιδιά να δραματοποιήσουν 20 σενάρια 

κοινωνικών ιστοριών που περιελάμβαναν παραδείγματος χάριν, την προσφορά βοήθειας, την 

παράκληση, το να κάνουν φιλοφρονήσεις, την αντίδραση σε κάποια αρνητική πρόκληση ή την 

άρνηση σε παράλογες απαιτήσεις. Σε αυτά τα σενάρια, αξιολογούνταν πάλι κάποιες 

συμπεριφορές-στόχοι, όπως: η βλεμματική επαφή, ο αριθμός των λέξεων, ο επιτονισμός, οι 

εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος καθώς και το λεκτικό περιεχόμενο των 

απαντήσεών τους. 

 Μετέπειτα, αυτά τα σενάρια άρχισαν να αντικαθιστούνται από δραστηριότητες σε πιο 

νατουραλιστικά και ρεαλιστικά πλαίσια, όπως είναι η άφιξη στο σχολείο, η ώρα του γεύματος 

κ.λ.π. Βέβαια, αν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και βοηθητικές αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης, μέχρι 

στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο (Goldstein & Cisar, 1992). Ένα τέτοιο ημιδομημένο 

εργαλείο είναι το BASYK (The Behavioral Assessment of Social Interactions in Young Children), 

όπου δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις αναπτυξιακές διαφορές στις κοινωνικές συμπεριφορές 

των παιδιών με ΔΑΦ, με στόχο να βοηθήσει την διαγνωστική αξιολόγηση, το σχεδιασμό 

παρέμβασης καθώς και την παρακολούθηση της παρέμβασης (Romanczyk & Locksin, 1999· Gills, 

Romanczyk, & Lockshin, 2005∙ Callahan, Gillis, Romanczyk, 2007). Αξιολογεί 2 τομείς των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων : την κοινωνική απαντητικότητα (social responsivity) και τις 

κοινωνικές πρωτοβουλίες (social initiations) (Callahan, Gillis, Romanczyc & Mattson, 2011). 

Γενικά, θεωρείται αξιόπιστο και αρκετά «ευαίσθητο» στον εντοπισμό αλλαγών στις  κοινωνικές 

συμπεριφορές (Clemens et al., 2008). 
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Ένα άλλο, αρκετά διαδεδομένο εργαλείο είναι και το ADOS (Autism Diagnostic 

Observation Schedule, Lord, Rutter, DiLavore, & Risi, 1999) που δημιουργήθηκε σαν 

συμπληρωματικό για το ADI. Πρόκειται για ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο για άμεση 

παρακολούθηση και μέτρηση των συμπτωμάτων του αυτισμού. Τοποθετεί το παιδί σε 

νατουραλιστικές/φυσικές κοινωνικές συνθήκες αναμένοντας την ένδειξη κάποιων κοινωνικών και 

επικοινωνιακών αντιδράσεων. Συγκεκριμένα αξιολογεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την 

επικοινωνία, το παιχνίδι και τη συμβολική χρήση αντικειμένων.  Το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα 

εργαλεία είναι ότι αξιολογεί την ποιότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς, και όχι απλά την απουσία 

ή την παρουσία τους καθώς και ότι αυτή η ημιδομημένη μέθοδος, επιτρέπει στον αξιολογητή να 

παρατηρήσει τις συμπεριφορές εκείνες που αποτελούν αντιδράσεις στις σταθμισμένες δοκιμασίες 

που ο ίδιος μπορεί να προσαρμόζει, ανάλογα με τις ικανότητες του ατόμου που αξιολογείται .  Έχει 

καλή αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών, καλή εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία ελέγχου-

επανελέγχου καθώς και διαγνωστική εγκυρότητα. Χορηγείται σε παιδιά και ενήλικες άνω των 2 

ετών. 

Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης, είναι η άμεση παρατήρηση για 20 λεπτά του παιδιού σε 

δύο περιστάσεις. Οι παρατηρήσεις γίνονται κατά την διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. Αξιολογούνται, οι κατάλληλες συμπεριφορές (π.χ. οι συνομιλίες, το ομαδικό 

παιχνίδι, η επίδειξη συμπόνιας και συναισθήματος) οι μη αποδεκτές συμπεριφορές και η ύπαρξη ή 

όχι αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους ή άτομα από το προσωπικό. 

Το ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised), είναι ένα διαγνωστικό, σταθμισμένο, 

εργαλείο, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, των αμοιβαίων 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των στερεοτυπιών. Έχει τη μορφή συνέντευξης και μπορεί να 

χορηγηθεί σε παιδιά και ενήλικες με νοητική ηλικία  άνω των 18 μηνών.  Σύμφωνα με τους Lord, 

Rutter και Le Couter (1994), πρόκειται για ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για διάγνωση 

παιδιών με αυτισμό προσχολικής ηλικίας. Η αξιοπιστία μεταξύ αξιολογητών, για τις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την Επικοινωνία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι καλή (ο δείκτης κάπα 

κυμαίνεται από .62 έως .89), η εσωτερική συνέπεια είναι σχετικά καλή και η διαχρονική αξιοπιστία 

είναι επαρκής. 
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2. Αξιολόγηση μέσω κλιμάκων 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων που αναφέραμε προηγουμένως, οδήγησαν 

σταδιακά στη δημιουργία κλιμάκων, μέσα από λίστες συμπεριφορών που αναμενόταν τα παιδιά 

να επιδείξουν κατά τα διάφορα σενάρια. Η πλειοψηφία αυτών βασίζεται στη συμπλήρωση από 

κάποιον άλλον και σε μερικές περιπτώσεις είναι κλίμακες αυτό - αναφοράς. 

Παρά το γεγονός, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν τον πυρήνα των συμπτωμάτων 

στις ΔΑΦ, ελάχιστες κλίμακες που μετρούν τις δεξιότητες αυτές απευθύνονται αποκλειστικά για τον 

πληθυσμό αυτό. Μια τέτοια είναι SRS (Social Responsiveness Scale), περιλαμβάνει 65 ερωτήσεις 

τύπου Likert, συμπληρώνεται από τους γονείς ή το δάσκαλο και μετρά την κοινωνική 

ενημερότητα (social awereness), την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών (social 

information processing), την ικανότητα για αμοιβαίες κοινωνικές αντιδράσεις (capacity for 

reciprocal social responses), το κοινωνικό άγχος/αποφυγή (social anxiety/avoidance) και κάποια 

άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτισμού. Θεωρείται χρήσιμη για διάγνωση καθώς έχει 

δημιουργηθεί με βάση τα κριτήρια του DSM-IV, αλλά και για τον εντοπισμό των στόχων που θα 

περιλαμβάνει η παρέμβαση καθώς και για αξιολόγηση μετά την παρέμβαση (Constantino, 

Przybeck, Friesen, & Todd, 2000∙ Constantino & Todd, 2003). Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας από 4 

έως 18 χρονών.  

Άλλη κλίμακα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες είναι η Children’s 

Social Behavior Questionnaire (CSBQ). Συμπληρώνεται από τους γονείς ή από τους φροντιστές 

των παιδιών ηλικίας 4-18 ετών, περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνία, τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις στερεοτυπίες, τις κινητικές συμπεριφορές, τα συναισθήματα, την 

προσοχή, τις αισθητηριακές ανωμαλίες και τις κοινωνικές νύξεις. Αν και δεν επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στην εκτίμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί να δώσει ένα εύρος πληροφοριών 

για συμπεριφορές που συνήθως παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΑΦ  (Lutejin, Jackson, Volkmar & 

Minderaa, 1998). 

Μια άλλη πολύ διαδεδομένη κλίμακα, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συμπεριφορών, των αισθητηρίων και των συναισθημάτων αλλά και ένα μεγάλο εύρος 

συμπτωμάτων των ΔΑΦ είναι το CARS (Childhood Autism Rating Scale). Λειτουργεί κυρίως ως 

διαγνωστικό εργαλείο για τον αυτισμό. Περιλαμβάνει 15 τομείς: τις Διαπροσωπικές Σχέσεις, τη 

Μίμηση, τις Συναισθηματικές Εκδηλώσεις, την Κίνηση του Σώματος, τη Χρήση Αντικειμένων, την 

Προσαρμοστικότητα σε Αλλαγές, τις Οπτικές Αντιδράσεις, τις Ακουστικές Αντιδράσεις, τις 

Αντιδράσεις σχετικά με την Γεύση, την Όσφρηση και την Αφή, τις Αντιδράσεις Άγχους, τη Λεκτική 
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Επικοινωνία, τη Μη Λεκτική Επικοινωνία, το Επίπεδο Κινητικότητας, το Επίπεδο Σταθερότητας 

στις Γνωστικές Δεξιότητες και τις Γενικές Εντυπώσεις (Stella et al.,1999).  Χορηγείται σε παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και σε εφήβους.  Σε γενικές γραμμές έχει καλή αξιοπιστία 

(με δείκτη alpha από .90 και πάνω) και μέτρια αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών (Nordin, Gillberg, & 

Nydin, 1998∙ Saemundsen et al., 2003∙ Schopler et al., 1980∙ Sevin, Matson, Coe, Fee, & Sevin, 

1991). 

Μια άλλη που μετρά αποκλειστικά κοινωνικές δεξιότητες για διάφορους πληθυσμούς 

ηλικίας από 4 έως 16 ετών, είναι το MESSY-II (Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters-

II). Περιλαμβάνει 64 ερωτήσεις  τύπου Likert και αξιολογεί  τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως: συζήτηση, κοινωνικός αποκλεισμός, δημιουργία φιλίας κ.λ.π. 

Υπάρχει ως κλίμακα αυτό-αναφοράς και υπάρχει και στην εκδοχή που συμπληρώνεται από το 

δάσκαλο. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις καλές ψυχομετρικές της ιδιότητες (δείκτης alpha= .90), 

αλλά δεν είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με ΔΑΦ . Αρχικά δημιουργήθηκε για παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης αλλά μπορεί να χορηγείται σε διάφορους κλινικούς πληθυσμούς (Matson et al., 1983, 

2010). 

Πολύ γνωστή κλίμακα είναι και η VABS-II (The Vineland Adaptive Behavior Scale), όπου 

μετράει την προσαρμοστική λειτουργία σε τομείς όπως η επικοινωνία, οι κοινωνικές 

δεξιότητες, η αυτοεξυπηρέτηση και οι κινητικές δεξιότητες. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές 

εκδοχές της κλίμακας, η Parent / Caregiver Form για τους γονείς ή κάποιον φροντιστή, η Survey 

Interview Form όπου πρόκειται για μια ημιδομημένη συνέντευξη που διεξάγεται από κάποιον ειδικά 

εκπαιδευμένο πάνω στη χορήγησή της και η Teacher Rating Form, που παρέχει πληροφορίες για 

συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν μέσα στην τάξη (Sparrow et al., 2005). 

Χρησιμοποιείται για όλους τους κλινικούς πληθυσμούς, σε άτομα ηλικίας από 0 έως 89 ετών  και 

είναι από τα λίγα εργαλεία που παρέχει νόρμες για κάθε πληθυσμό ξεχωριστά.  Θεωρείται πολύ 

αξιόπιστο εργαλείο, καθώς η αξιοπιστία και για τους 4 τομείς είναι αρκετά υψηλή (από .93 έως 

.99). 

Τέλος, το Pervasive Developmental Disorders Behavior Inventory (PDDBI), 

χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση κοινωνικών συμπεριφορών ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί με ΔΑΦ. Συμπληρώνεται από το γονιό ή από το δάσκαλο και αξιολογεί τόσο τις 

προσαρμοστικές, όσο και τις δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές. Διαφέρει σε σχέση με τα 

άλλα εργαλεία, καθώς έχει σταθμιστεί σε δείγμα από παιδιά με ΔΑΦ και όχι σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (Cohen & Sudhalter, 2005) . 
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             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Ελλείμματα στις Κοινωνικές δεξιότητες 

 

Σύμφωνα, με μια έρευνα του Volkmar (1998) σε παιδιά με ΔΑΦ με τη βοήθειας της 

Κλίμακας VABS-II, φάνηκε πως δεν απουσίαζε τελείως το κοινωνικό ενδιαφέρον και η κοινωνική 

απαντητικότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάλογα και με το δείκτη 

νοημοσύνης των παιδιών. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες είχαν να κάνουν  με τις επιδόσεις τους στη 

συνεργασία, στην αίτηση συγνώμης, στο κανονισμό συναντήσεων και στην τήρησή τους, καθώς 

και στη χρήση κατάλληλων απαντήσεων ανάλογα με το βαθμό οικειότητας με το συνομιλητή. Οι 

Magil και Lord (1989), είχαν βρει σημαντικές διαφορές στην ένδειξη χαμόγελου, στο συντονισμό 

του βλέμματος, στις κινήσεις του σώματος, στις  χειρονομίες και στην ομιλία κατά τη διάρκεια 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων παιδιών με ΥΛΑ με οικείους ενήλικες και συνομηλίκους.  Το ίδιο 

επιβεβαιώνεται και από τους DiLalla και Rogers (1994), σε σύγκριση που έκαναν σε παιδιά με 

αυτισμό, σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και σε παιδιά που είχαν άλλου είδους 

διαταραχές. Τα παιδιά με αυτισμό ξεχώριζαν για τις δυσκολίες τους στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τις άλλες 2 ομάδες καθώς και τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες στον τομέα αυτό σε σχέση με την ομάδα των παιδιών 

που είχε άλλου είδους προβλήματα. 

Γενικά, τα παιδιά φάνηκε πως λειτουργούσαν τέσσερα χρόνια πιο κάτω από το 

αναμενόμενο για την ηλικία τους.  Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση του 

VABS, για την αξιολόγηση των προσαρμοστικών συμπεριφορών των παιδιών με αυτισμό, έχει 

διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο προφίλ για τα παιδιά αυτά, που περιλαμβάνει σοβαρά ελλείμματα 

στον τομέα της κοινωνικοποίησης, κάποιες δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας και κάποιες 

ικανοποιητικές δυνατότητες σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής (Loveland & Kelley, 1991∙ Volkmar 

et al., 1987∙ Carter et al., 1998).  

Τα προβλήματα των παιδιών αυτών επιβεβαιώνονται από πολλές έρευνες. Οι Burack και 

Volkmar (1992) βρήκαν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα χαμηλά τους σκορ στις 

περιοχές της κοινωνικοποίησης και της επ ικοινωνίας σε σύγκριση με παιδιά αντίστοιχου νοητικού 

δυναμικού. Παρομοίως, ο Carter με τους συνεργάτες του (1998), ο Kraijer (2000), ο Fombonne 

(1992), και οι Carpentieri και Morgan (1996) κάνουν λόγο για σημαντικά ελλείμματα στις 

κοινωνικές δεξιότητες και για μέτριες επικοινωνιακές δεξιότητες.  Οι Matson, Kozlowski, Neal, 
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Worley και Fodstad (2011) κατά την στάθμιση του Messy-II, βρήκαν ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού, καθώς και ότι τα παιδιά αυτά δε φαίνεται να εμφανίζουν μη-κοινωνικά αποδεκτές 

συμπεριφορές, όπως είναι η εχθρότητα. 

Από την άλλη, από τα αποτελέσματα έρευνας  των Fenton, D’ardia, Valente, Vecchio, 

Fabrizi και Bernabei (2003), ανάμεσα σε παιδιά με αυτισμό και σε παιδιά με σοβαρή αναπτυξιακή 

καθυστέρηση δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει υποθέσεις προηγούμενων ερευνών (Shatz & 

Hamdan-Allen, 1995). Σε συγκρίσεις μέσα στην ομάδα των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με την 

ηλικία, προέκυψε πως τα πιο μικρά παιδιά με αυτισμό έδειξαν μεγαλύτερα ελλείμματα στην 

κοινωνικοποίηση και στη συνέχεια στην επικοινωνία.  Αντιθέτως, τα πιο μεγάλα παιδιά, έδειξαν πιο 

σοβαρές δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας σε σύγκριση με τα μικρότερα και καλύτερες 

δεξιότητες παιχνιδιού σε σύγκριση με τα παιδιά μέσης ηλικ ίας. Επιπρόσθετα κανένα παιδί με 

αυτισμό από το δείγμα δεν επέδειξε δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού, καθώς προτιμούσαν τα πιο 

δομημένα παιχνίδια. Αυτή είναι και η μοναδική διαφορά που προέκυψε από τη σύγκριση των 

παιδιών με αυτισμό με τα παιδιά με σοβαρή καθυστέρηση. 
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2.2 Εμφάνιση και Εξέλιξη των Κοινωνικών Ελλειμμάτων 

Μη-Λεκτική Επικοινωνία 

 

Ήδη από τη βρεφική ηλικία, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσπαθούν να 

αλληλεπιδράσουν με τη μητέρα τους, συνήθως κάνοντας χειρονομίες με νόημα , όπως για 

παράδειγμα όταν σηκώνουν τα χέρια τους για να τα πάρουν αγκαλιά.  Σε αυτή την ηλικία, 

υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές των βρεφών που θεωρούνται πρόδρομοι για τη μετέπειτα 

επικοινωνία. Αυτές οι συμπεριφορές είναι οι εξής: η αμοιβαία αλληλεπίδραση, όπου η 

συμπεριφορά της μητέρας και του μωρού, αποτελεί αντίδραση με βάση τη συμπεριφορά του 

άλλου, η  διαδικασία κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου οι αντιδράσεις του βρέφους 

καθοδηγούνται από τα σημάδια που παίρνει από τους γονείς και η συνδυασμένη προσοχή, κατά 

την οποία το βρέφος χρησιμοποιεί σκόπιμα επικοινωνιακά νοήματα προκειμένου να  κεντρίσει την 

προσοχή του γονέα σε ενδιαφέροντα γεγονότα ή αντικείμενα και να μοιραστούν κοινές εμπειρίες. 

  Αυτές οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν τα βρέφη, εξυπηρετούν δύο πολύ σημαντικές 

κοινωνικές συμπεριφορές: τη προσφορά και τη ζήτηση (Franco & Butterworth, 1996∙ Hay & 

Murray, 1982). Επίσης, θεωρούνται πρόδρομοι της ανάπτυξης για κατανόηση των άλλων 

ανθρώπων καθώς και της σκόπιμης επικοινωνίας (Bates, 1979∙ Tomasello, 1995).  Τόσο σε 

παιδιά με ΔΑΦ, όσο και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης συνδέονται με δείκτες κοινωνικής 

συγγένειας (Mundy et al., 1994). Δυσκολίες στις συμπεριφορές αυτές, έχουν συνδεθεί με 

καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη (Mundy et al., 1990∙ Geraldine & Walting 2000). Αυτό, 

βασίζεται πρώτον στο γεγονός ότι η συνδυασμένη προσοχή έγκειται στην ενημερότητα και τα 

κίνητρα του παιδιού για το σκοπό που επιτελεί η διαδικασία της επικοινωνίας και δεύτερον στο 

γεγονός ότι τα παιδιά που την επιδεικνύουν, εμπλέκονται σε περισσότερες κοινωνικές συναλλαγές 

και επομένως έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να «μάθουν» τη γλώσσα. 

Τα βρέφη με αυτισμό δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερα τις συμπεριφορές αυτές (Mundy et al., 

1986∙ Courchesne, Lincoln et. al. 1994∙ McEvoy, Rogers, & Pennington, 1993). Σε έρευνα των 

Landa, Holman και Garrett-Mayer (2007), παιδιά ηλικίας από 14 έως 24 μηνών που διαγνώστηκαν 

με ΔΑΦ, έδειξαν διαφορετική συμπεριφορά από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου ,  σε συμπεριφορές 

που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και το παιχνίδι. Δεδομένου ότι η νοητική 

καθυστέρηση συνδέεται με τον Αυτισμό, είναι πιθανό τα παιδιά να παρουσιάζουν ελλιπή 

κοινωνική απαντητικότητα κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία εξαιτίας της νοητικής καθυστέρησης. 

Συγκεκριμένα, ο Mundy (1994) βρήκε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ με χαμηλή νοητική ηλικία έδειξαν 
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λιγότερα στοιχεία συνδυασμένης προσοχής, από τα παιδιά με υψηλότερες νοητικές ηλικίες. Άλλοι 

πάλι (Leekam et al., 1997) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ, μπορεί να έχουν αναπτύξει τις 

συγκεκριμένες συμπεριφορές αλλά αποτυχαίνουν να τις επιδεικνύουν στις κατάλληλες 

περιστάσεις.   

Σε μία άλλη έρευνα οι Mundy, Sigman, Ungerer και Sherman (1986) μελέτησαν την μη-

λεκτική επικοινωνία σε παιδιά με αυτισμό, Down και τυπικής ανάπτυξης. Ως μη-λεκτική 

επικοινωνία θεώρησαν τις δράσεις των βρεφών που σχετίζονται α)με το  δεσμό ή την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, όπου περιλαμβάνονται μη-λεκτικές συμπεριφορές με στόχο τη διατήρηση 

πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεων, όπου το επίκεντρο του άλλου ατόμου είναι το παιδί β) 

με τη συνδυασμένη προσοχή ή τις συμπεριφορές υπόδειξης, όπου περιλαμβάνονται 

διαδικασίες με συγχρονισμένη προσοχή ανάμεσα στα άτομα σχετικά με κάποια αντικείμενα ή 

γεγονότα, με στόχο την ενημερότητα και των δύο για αυτά γ)  με τη συμπεριφορά ρύθμισης ή 

ζήτησης, όπου χρησιμοποιούνται διαδικασίες συγχρονισμένης προσοχής ανάμεσα στα άτομα 

σχετικά με κάποια αντικείμενα ή γεγονότα με στόχο να  προσφερθεί βοήθεια για την απόκτηση 

αυτού του αντικειμένου (Bruner & Sherwood, 1983∙ Seibert, Hogan & Mundy, 1982). Επίσης, μέσα 

σε καθεμία δεξιότητα (κοινωνική αλληλεπίδραση, συνδυασμένη προσοχή ή ζήτηση) από αυτές, τα 

παιδιά αναπτύσσουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να ανταποκριθούν (Seibert et al., 1982).  

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε, όσον αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση πως 

τα παιδιά μπορούν να εμπλακούν σε σύντομες αλληλεπιδράσεις όπως τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά 

ανταποκρίνονται λιγότερο συχνά σε προσκλήσεις σε σύγκριση με τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση. Ενώ, σχετικά με της συμπεριφορές ζήτησης, τα παιδιά με αυτισμό έκαναν λιγότερες 

βλεμματικές επαφές με τον ενήλικα όταν ένα παιχνίδι ήταν μακριά τους ή είχε σταματήσει να 

κουνιέται και έδειχναν λιγότερο συχνά τα αντικείμενα που ήταν μακριά τους σε σχέση με τα άλλα 

παιδιά. Σχετικά με τη συνδυασμένη προσοχή παρατηρήθηκε σε μικρή συχνότητα, ανεξαρτήτως 

αναπτυξιακού επιπέδου. 

 Σε άλλη μετέπειτα έρευνα των ίδιων (1986),  αξιολόγησαν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

των παιδιών με αυτισμό, με τη μητέρα τους ή τον κηδεμόνα τους αυτή τη φορά, και τις συνέκριναν 

με αυτές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με καθυστέρηση. Όσον αφορά τη 

συνδυασμένη προσοχή, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά της προηγούμενης έρευνας. 

Στην αξιολόγηση τους, σχετικά με την απαντητικότητα που επέδειξαν και οι 3 ομάδες, τα παιδιά με 

αυτισμό φάνηκαν λιγότερο υπάκουα, κάτι όμως που μπορεί να σχετίζεται με την ανικανότητά τους 

να κατανοήσουν τις προτροπές των ενηλίκων (Reynell, 1967). Όταν, όμως κατανοούσαν τις 
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προτροπές, ανταποκρίνονταν όπως και οι άλλες 2 ομάδες τόσο στη συνθήκη με τη μητέρα τους, 

όσο και στη συνθήκη με έναν άγνωστο ενήλικα (Volkmar & Cohen, 1985). Γενικά, τα παιδιά με 

αυτισμό έδειξαν να εμπλέκονται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τον κηδεμόνα τους σε μερικές 

συνθήκες σε μεγαλύτερο βαθμό  από τις άλλες ομάδες. Όμως, παρατηρήθηκαν διαφορές στην 

βλεμματική επαφή και έδειξαν σε μεγαλύτερο βαθμό συμπεριφορές απόσυρσης και απομάκρυνσης 

από τα παιχνίδια και τον κηδεμόνα τους κατά τις δομημένες δραστηριότητες.  Οι κοινωνικές 

αντιδράσεις των παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να φαίνονται λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλες σε 

διάφορες ηλικίες, ανάλογα με τις ποικίλες γνωστικές και συναισθηματικές απαιτήσεις στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στα διάφορα επίπεδα ωριμότητας.  Άρα, μπορούμε να πούμε πως το 

συγκεκριμένο σημείο χρήζει περαιτέρω έρευνα.  

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν την συνδυασμένη προσοχή ως τον παράγοντα εκείνο που 

διακρίνει τα παιδιά με ΔΑΦ, από όλους τους άλλους κλινικούς πληθυσμούς  (Baron-Cohen, 1989∙ 

Dilavore & Lord, 1995∙ Doehring et al., 1995∙ Loveland & Landry, 1986∙ McEvoy et al., 1993∙ Mundy 

et al., 1986∙ Wetherby et all,1989) και γι αυτό έχουν στραφεί στην αξιολόγηση και μέτρηση της  

καθώς είναι ανάμεσα στους πιο σημαντικά διαγνωστικά στοιχεία (Kasari, Sigman, Mundy, & 

Yirmiya, 1990∙ Mundy, Kasari, & Sigman, 1992∙ Baron-Cohen et al., 1992∙ Doehring et al., 1995∙ 

Mundy & Sigman, 1989b). Άλλωστε, η συνδυασμένη προσοχή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένας 

έγκυρος δείκτης για τα 2 από τα 4 συμπτώματα του αυτισμού όπως περιγράφονται από την APA 

(American Psychiatric Association, 1994), τα οποία κάνουν αναφορά «για μια σημαντική 

δυσλειτουργία στη χρήση μη-λεκτικών συμπεριφορών» και για «έλλειψη αυθόρμητης αναζήτησης 

για μοίρασμα απόλαυσης, ενδιαφερόντων ή επιτευγμάτων με τους άλλους».  O Curcio (1978) είχε 

αναφέρει πως τα παιδιά με αυτισμό, συνήθιζαν να επικοινωνούν συχνά με τους δασκάλους τους 

στην τάξη χρησιμοποιώντας μη-λεκτικές αναζητήσεις, αλλά σπάνια χρησιμοποιούσαν μη-λεκτική 

συνδυασμένη προσοχή.  Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη 4 παιδ ιών με αυτισμό από 

τους Wetherby και Prutting (1984).  

Ακόμη, υπάρχουν αρκετές αναφορές που συνδέουν την ανάπτυξη της συνδυασμένης 

προσοχής με την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά με αυτισμό (Loveland & Landry, 1986· Mundy 

et al., 1986∙ Mundy, Sigman, & Kasari, 1990). Όπως γενικότερα φαίνεται, η ανάπτυξη  μη-λεκτικών 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων προβλέπουν την ικανότητα για συμβολική σκέψη, την 

ανάπτυξη κοινωνικών-γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και την ικανότητα να σχετίζεται κανείς με τις 

συναισθηματικές εμπειρίες των άλλων (Hobson, 1993∙ Leslie, 1987∙ Mundy et al., 1993∙ Tomasello, 

1995). 
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Από την άλλη, οι Mundy και Sigman (1989a) κάνουν λόγο για ποιοτική καταγραφή των 

ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ και όχι ποσοτική. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί πως τα παιδιά με 

αυτισμό μπορεί να κάνουν βλεμματική επαφή αφού κάποιος τους γαργαλήσει, ή  όταν κάποιο 

μηχανικό παιχνίδι κινηθεί μακριά από την περιοχή που το φτάνουν (Mundy et al., 1986). Σίγουρα 

όμως, διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι σε όρους λειτουργικότητας των επικοινωνιακών δράσεων τα 

παιδιά αυτά υστερούν από πολύ νωρίς (Mundy, 1995∙ Wetherby, 1986). 

Κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιούν την ομιλία για 

να «επικοινωνήσουν» τις ανάγκες τους, αλλά και για να κατευθύνουν τους άλλους. Τα παιδιά με 

αυτισμό δεν χρησιμοποιούν λειτουργικά την ομιλία. Συνήθως, απουσιάζει το κίνητρο για 

επικοινωνία με τους άλλους. Ίσως, αυτός και να ναι ο λόγος που υπάρχει και έλλειψη ομιλίας στα 

παιδιά αυτής της ηλικίας με αυτισμό. Άλλα πάλι, χρησιμοποιούν προγλωσσικές έννοιες, όπως 

είναι το ψέλλισμα. Σε κάποιες πειραματικές διερευνήσεις, όπου ο  O’ Connor τοποθετούσε ένα 

ενήλικα μαζί με ένα παιδί με αυτισμό δεν παρατηρήθηκε κάποια δυσκολία όταν ο ενήλικας 

προσπαθούσε να έλθει σε απαλή σωματική επαφή με το παιδί για να παίξει μαζί του, ούτε όταν 

ζητούσε από το παιδί να κάνει κάποια πράγματα. Οι δυσκολίες, εμφανίστηκαν μόνο κατά τη 

γλωσσική επικοινωνία σε σύγκριση με τις αντιδράσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Επομένως, 

μπορούμε να πούμε πως στη συγκεκριμένη έρευνα δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις αποφυγής του 

άλλου προσώπου. 

Όσον αφορά, τη βλεμματική αποφυγή υπάρχουν έρευνες όπως αυτές του Hermelin και του 

O’ Connor (1967), που δείχνουν πως τα παιδιά με ΔΑΦ δεν αποστρέφουν το βλέμμα τους όταν 

κάποιος τα κοιτάει μέσα στα μάτια. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει βλεμματική επαφή στα παιδιά με 

ΔΑΦ. Το κρίσιμο όμως σημείο εδώ είναι πως δεν κάνουν χρήση αυτής κατά την επικοινωνία . Άλλοι 

(Mirenda, Donnellan and Yonder, 1983) πάλι, κάνουν λόγο για ποιοτικές διαφορές της βλεμματικής 

επαφής των παιδιών με ΔΑΦ σε σχέση μα τα κανονικά παιδιά. Έχε ι ειπωθεί, ότι έχουν την τάση 

να κοιτούν για μεγαλύτερες περιόδους και σε μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια μονολόγων 

από τα άλλα παιδιά, κάτι που ίσως σχετίζεται με τις δυσκολίες τους με το να τηρούν τη σειρά των 

ομιλητών κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (Argyle, 1972). Δεδομένου ότι, τα μάτια είναι ο 

«καθρέφτης της ψυχής», το να κοιτάμε κάποιον στα μάτια μας βοηθάει να διαβάσουμε τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά του. Άρα, εφόσον το βλέμμα μπορεί να μεταβιβάσει διάφορα μηνύματα στους 

συνομιλητές μας, θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί και μέρος της κοινωνικής μας 

επάρκειας. Επίσης, ασυνείδητα μπορεί και μας υποδεικνύει την εναλλαγή των ομιλητών σε μια 

συζήτηση. Για παράδειγμα, όταν ένας συνομιλητής θέλει  να σχολιάσει κάτι προσπαθεί να 
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«πιάσει»  το μάτι του συνομιλητή και όταν κάποιος θέλει  να συνεχίσει να μιλάει μπορεί σκόπιμα 

να αποφύγει να κάνει επαφή με τους άλλους. 

 

Λεκτική Επικοινωνία και Κοινωνικές Δεξιότητες 

Οι δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία και οι 

φανταστικές δραστηριότητες φαίνεται να συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Μάλιστα, αυτές οι δυσκολίες 

έχουν περιγραφεί και ως «η τριάδα των κοινωνικών και γλωσσικών ελλειμμάτων» (Wing & Gould, 

1979). Σίγουρα, έχει βρεθεί υψηλή συσχέτιση αυτής της τριάδας με τη σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση (Wing, 1981) αφού όσο πιο μεγάλη είναι η βλάβη στον εγκέφαλο, τόσο πιο πιθανό 

είναι να έχουν επηρεαστεί και τα σημεία που είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

την επικοινωνία και την φαντασία,  αλλά από την άλλη πολλά παιδιά , ακόμη και με βαθιά 

καθυστέρηση, φαίνεται πως είναι κοινωνικά χωρίς να έχουν επηρεαστεί αυτά τα σημεία.   

 Η ανάπτυξη  Λόγου, δεν εξασφαλίζει και επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά με 

ΔΑΦ ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει καλό λεξιλόγιο, αλάνθαστη γραμματική και εμμονή 

για συντακτική και φωνολογική ακρίβεια. Έρευνες, όπως αυτές της Baltaxe (1977) μας δείχνουν 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  τα άτομα με ΔΑΦ με την ιδιωματική γλώσσα, τους 

κοινωνικούς ρόλους και την εναλλαγή των ομιλητών. Επομένως, η ανεπαρκής ή η μη ανάπτυξη 

Λόγου δεν είναι το αίτιο για τις ανεπαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας.  O Kanner (1943), από πολύ 

νωρίς είχε παρατηρήσει την αδυναμία των παιδιών με ΔΑΦ να χρησιμοποιήσουν το  λόγο με 

στόχο να επικοινωνήσουν κάτι στους άλλους. Η Ball (1978) είχε παρατηρήσει, πως ακόμη και σε 

σύγκριση με παιδιά με αφασία, παρουσίαζαν περισσότερα ελλείμματα σε «πράξεις ομιλίας» 

(speech acts), όπως είναι η ικανότητα να συσχετίζουν παρελθούσες εμπειρίες, να επικοινωνούν 

σκέψεις, να σχολιάζουν αντικείμενα κ.α.  

Συνήθως, η χρήση του λόγου στα παιδιά με ΔΑΦ έχει ως στόχο τη ζήτηση κάποιου 

αντικειμένου, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί πως συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (Wetherby & Prutting, 1984). Έτσι κατέληξε ότι στερούνται «επικοινωνιακής 

πρόθεσης». Αντιθέτως παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής ηλικίας, παιδιά με γλωσσική 

καθυστέρηση και παιδιά με σύνδρομο Down, δείχνουν ένα πολύ μεγάλο εύρος  στις «πράξεις 

ομιλίας» (Wellman & Lempers, 1977∙ Mueller, Bleier, Krakow, Hegedus, & Carnoyer, 1977∙ 

Furrow, 1984∙ Rom & Bliss, 1981∙ Ball, 1978∙ Coggins, Carpenter, Owings, 1983). Ο Rutter (1967) 

και ο Langdell (1980) είχαν εντοπίσει ότι έχουν μια εμμονή με τις ερωτήσεις που πολλές φορές 

είναι και αρκετά ντροπιαστικές για τα μη οικεία πρόσωπα. Βέβαια, παρατηρήθηκαν διαφορές 
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ανάλογα με το ποιος ήταν ο συνομιλητής κάθε φορά, ενώ τα περισσότερα προβλήματα 

εντοπίστηκαν σε περιπτώσεις όπου ο ακροατής δεν έκανε κάποια ερώτηση στο παιδί οπότε στη 

προσπάθεια τους τα παιδιά να διατηρήσουν τη συζήτηση έκαναν ερωτήσεις που ήδη γνώριζαν 

τις απαντήσεις σαν να μην κατανοούσαν ότι η χρήση τους έγκειται την αναζήτηση πληροφοριών 

(Bernard-Opiz, 1982∙  Hurting, Ensrud & Tomblin, 1982∙ Ball, 1972∙ Caparulo & Cohen, 1977∙ 

Cunningham, 1968). Αυτό, συνδέεται και με τη δυσκολία τους να διατηρούν τη σειρά των 

ομιλητών (Baltaxe, 1977) κάτι που έχει ως αποτέλεσμα είτε το άτομο να μένει στο ρόλο του 

ομιλητή για πολύ ώρα ή στο ρόλο του ακροατή (Bernard-Opitz, 1982∙ Paul & Feldman, 1984∙ 

McCaleb & Prizant, 1985). 

Ο Cunningham (1968), έκανε λόγο για «εγωκεντρική» ομιλία στα παιδιά με ΔΑΦ, και όχι 

«κοινωνική» καθώς παρουσιάζουν ηχολαλία, αυτό -επαναλήψεις, φωναχτή σκέψη, άσκοπες 

παρατηρήσεις και ερωτήσεις για ενδιαφέροντα-εμμονές. 

Επιπρόσθετες δυσκολίες έχουν παρατηρηθεί και στην κατανόηση. Συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνονται το χιούμορ και τον πνευματώδη λόγο και προσκολλούνται 

στον κυριολεκτικό τρόπο έκφρασης. Για παράδειγμα, σε μια άτυπη έρευνα της Dewey, άτομα με 

ΔΑΦ απέτυχαν να κατανοήσουν και να εντοπίσουν τα αστεία σε κάποιες γελοιογραφίες. 

Σίγουρα, η απουσία Λόγου ή η καθυστέρηση στην ανάπτυξή του επιφέρει διάφορες 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση των παιδιών  καθώς τα άτομα αυτά απομονώνονται από απλές 

καθημερινές συναλλαγές. Επίσης, χάνουν την ευκαιρία να ωφεληθούν «λεκτικών κοινωνικών 

μαθημάτων». Ειδικά, κατά την εφηβεία μπορεί να υπονομεύεται το αίσθημα της οικειότητας και 

της αμοιβαίας κατανόησης, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

σχέσεων ανάμεσα στους συνομηλίκους. 
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Παιχνίδι 

Ακόμη και τα πιο μικρά και λιγότερο λειτουργικά παιδιά με αυτισμό, φαίνεται πως 

παράγουν κάποιο είδος αυθόρμητου λειτουργικού παιχνιδιού, αν και το παιχνίδι τους διαθέτει 

μικρότερη ποικιλία (Sigman & Ungerer, 1984). O Charman και οι συνεργάτες του (1997) βρήκε ότι 

το 60% μιας ομάδας παιδιών με αυτισμό νοητικής ηλικίας 17 μηνών , επέδειξε ίδιο βαθμό 

αυθόρμητου λειτουργικού παιχνιδιού με παιδιά με νοητική καθυστέρηση αντίστοιχης νοητικής 

ηλικίας. Και ο Baron-Cohen (1987) βρήκε ότι το 80% παιδιών με αυτισμό νοητικής ηλικίας 57 

μηνών επέδειξαν παρόμοιο βαθμό λειτουργικού παιχνιδιού με παιδιά με σύνδρομο Down 

αντίστοιχης νοητικής ηλικίας. Σίγουρα το ποσό του λειτουργικού παιχνιδιού σχετίζεται με το 

νοητικό δείκτη αλλά και το γλωσσικό δείκτη των παιδιών (Ungerer & Sigman, 1981∙  Mundy, 

Sigman, Ungerer & Sherman, 1987). Παρόλ’ αυτά μια μικρή μειοψηφία παιδιών με αυτισμό δεν 

επιδεικνύουν καθόλου λειτουργικό παιχνίδι (Wing, Gould, Yeates & Brierly, 1977).  

Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, γύρω στα 4 έτη, το παιχνίδι αλλάζει και από ατομικό 

γίνεται πλέον ομαδικό, συνεργατικό και φαντασιακό.  Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ, 

φαίνεται έντονη η έλλειψη για αυθόρμητη κοινωνική επαφή και ενδιαφέρον για τα άλλα παιδιά 

(Quill, 1995). Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις προσεγγίσεις που έκαναν παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση προς τους συνομηλίκους τους, τα παιδιά με ΔΑΦ πραγματοποίησαν  μόλις το 1/3 

αυτών (Hauck et al., 1995). Παρόμοια απουσία αμοιβαίου και συμβολικού παιχνιδιού σε σύγκριση 

με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, βλέπουμε και κατά τη διαδικασία στάθμισης του ADOS (Lord, 

Rutter, Goode, Heemsbergen, Jordan, Mawhood, & Schopler, 1989).  

Αυτή η απουσία ειλικρινούς ενδιαφέροντος για αμοιβαίες συνδιαλλαγές , είναι που 

ξεχωρίζει τα παιδιά με ΔΑΦ. Σε μελέτες, όπως αυτή του D.Ricks (1976) όπου οι γονείς  παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και οι γονείς παιδιών με αυτισμό κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις  προ -λεκτικές 

εκφωνήσεις των παιδιών τους ως προκαλούμενες συναισθηματικές αντιδράσεις σε διάφορες 

καταστάσεις, οι γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης δεν μπορούσαν με σιγουριά να 

αναγνωρίσουν το δικό τους παιδί. Αντίθετα, οι γονείς των αυτιστικών κατάφεραν να αναγνωρίσουν 

τα παιδιά τους, εξαιτίας του ιδιοσυγκρασιακού τρόπου που αντιδρούν. Βέβαια, ανάλογα και με το 

αναπτυξιακό επίπεδο τα παιδιά μπορεί να καταφέρουν να εκδηλώσουν λεπτές συναισθηματικές 

αντιδράσεις. 

 Επίσης, έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τα παιχνίδια προσποίησης κάτι που τα υπόλοιπα 

παιδιά αυτής της ηλικ ίας φαίνεται πως καταφέρνουν. Μάλιστα, είναι τόσο συχνή η έλλειψη 

συμβολικού παιχνιδιού, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-V. Η 
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δυσκολία τους αυτή, έχει αποδειχθεί πως είναι ανεξάρτητη της ικανότητά τους, να κατανοούν τη 

γλώσσα καθώς ακόμα και παιδιά με πολύ ανεπτυγμένο λόγο και καλό γνωστικό επίπεδο δεν 

επέδειξαν τον ίδιο βαθμό συμβολικού παιχνιδιού όταν συγκρίθηκαν με άλλα παιδιά . Το είδος του 

συμβολικού παιχνιδιού που παράγουν είναι στερεοτυπικό και όχι ευέλικτο και δημιουργικό όπως 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Wing et al.,1977). Προφανώς, δυσκολεύονται σε αυτού του 

είδους τα παιχνίδια επειδή δεν είναι συνδεδεμένα με την άμεση κατάσταση, στην οποία βρίσκονται 

(Piaget, 1968). Αυτό φαίνεται και στην έρευνα των Mundy, Sigman, Ungerer και Sherman (1986), 

όπου τα παιδιά με αυτισμό έδειξαν λιγότερες συμβολικές πράξεις από ότι τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ίδ ιας νοητικής ηλικίας. Ίσως η δυσκολία τους 

για συμβολικό παιχνίδι να σχετίζεται με την έλλειψη μετα-αναπαραστασιακών ικανοτήτων (Leslie, 

1991 Leslie & Roth, 1993). 

Δυσκολίες παρουσιάζονται και στη μίμηση. Ενώ τα υπόλοιπα παιδιά την αποκτούν 

αυθόρμητα, τα παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να διδαχτούν αυτή την ικανότητα. Σπάνια δηλαδή, θα 

μιμηθούν το παιχνίδι των άλλων παιδιών ή τις δραστηριότητες των γονιών τους, έτσι ώστε να 

μοιάσουν στους άλλους και να γίνουν μέλη της ομάδας. Γενικά, η έλλειψη φαντασίας και 

συμβολικού παιχνιδιού, θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διάγνωση ΔΑΦ. Η απουσία 

κατάκτησης των δεξιοτήτων αυτών ή η αποτυχία στη χρήση τους μπορεί να ευθύνεται για την 

δυσκολία αυτή. 
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Διεξαγωγή Συζήτησης 

Κατά τη μέση ηλικία, τα παιδιά με ΔΑΦ που έχουν αναπτύξει λόγο, δε φαίνεται να έχουν 

τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μια συζήτησης (Klin & Volkmar, 1977). 

Έχουν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα, όπως η επιλογή ενός κατάλληλου θέματος για συζήτηση, για 

το πώς γίνεται η έναρξη, στην ακρόαση των όσων λένε οι άλλοι, στο πότε είναι η σειρά τους να 

μιλήσουν, στη χρήση χειρονομιών καθώς και στο κλείσιμο μιας συζήτησης  (Loveland et al., 1989∙ 

Hauck, Fein, Waterhouse, & Feinstein, 1995∙ Ramberg, Ehlers, Nyden, Johanssen, & Gillberg, 

1996). Επίσης έχει παρατηρηθεί η τάση να κάνουν μονόλογο και να μιλάνε πολύ (Ghaziuddin & 

Gerstein, 1996). 

 Αυτά ισχύουν ακόμη και για τα παιδιά με Asperger, τα οποία συνήθως έχουν ευφράδεια. 

Σε έρευνα που αναλύθηκαν κάποια δείγματα από συζητήσεις από εφήβους με Asperger και με 

εφήβους με διαταραχή διαγωγής αν και είχαν περίπου τις ίδιες ικανότητες να απαντούν σε 

ερωτήσεις, φάνηκαν πως οι πρώτοι μιλούσαν περισσότερο (Adams, Green, Gilchristh, & Cox, 

2002). Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί και δυσκολίες στην πραγματολογία, δηλαδή στο να 

χρησιμοποιούν την κατάλληλη γλώσσα ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο  ειδικά στα παιδιά με 

βαθύ/σοβαρό αυτισμό(Paul, Miles, Cicchetti, Sparrow, Klin, Volkar, Coflin and Booker, 2004). Ούτε 

φαίνεται πως λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το περιεχόμενο της συζήτησης και τα χαρακτηριστικά του 

ακροατή σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Baltaxe, 1977∙ Perner et al., 1989).  

Ακόμη και τα παιδιά που δεν αναπτύσσουν λόγο, δε φαίνεται να τον αναπληρώνουν με τη 

χρήση χειρονομιών. Πολλά, χρησιμοποιούν έναν ενήλικα ή το χέρι κάποιου ενήλικα σαν εργαλείο 

προκειμένου να τον οδηγήσουν στο αντικείμενο που επιθυμούν  (Lord, 1995). Ακόμα και όταν 

διδάσκονται εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, η χρήση τους περιορίζονται μόνο για την 

κάλυψη των άμεσων αναγκών τους και όχι για επικοινωνία. Οι μόνες χειρονομίες που μπορούν να 

χρησιμοποιούν είναι η λεγόμενη λειτουργική υπόδειξη που έχει ως στόχο να προκαλέσει μια 

ενέργεια από την πλευρά ενός άλλου ατόμου όπως για παράδειγμα η επιθυμία να φύγει το άλλο 

άτομο. Δε χρησιμοποιούν τις λεγόμενες εκφραστικές χειρονομίες, που έχουν ως στόχο τη 

μεταβίβαση νοητικών καταστάσεων και ψυχικών διαθέσεων που τρέφει κάποιος για κάτ ι (Lord, 

1995). 
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2.3 Άτομα Υψηλής Λειτουργικότητας με Αυτισμό (ΥΛΑ) 

Τα άτομα με ΥΛΑ, όπως και τα υπόλοιπα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού 

διακρίνονται για τις δυσκολίες που έχουν στην επικοινωνία. Πολλοί τα περιγράφουν ως άτομα με 

εκκεντρική συμπεριφορά.  

Τα  πιο γνωστά διαγνωστικά κριτήρια, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της 

κοινωνικής συμπεριφοράς. Αν και δεν υπάρχουν αρκετά ευρήματα, που να δείχνουν τις διαφορές 

τους στα κοινωνικά ελλείμματα σε σχέση με τα άλλα παιδιά με αυτισμό γνωρίζουμε  ότι πρόκειται 

για άτομα αποστασιοποιημένα συναισθηματικά από τους γύρω τους, δυσκολεύονται να νιώσουν 

τα συναισθήματά τους, δεν κοιτάζουν τους άλλους όταν μιλούν, δεν έχουν βλεμματική επαφή και 

δεν αντιλαμβάνονται την έννοια του «προσωπικού χώρου», κάτι που προκαλεί δυσφορία στους 

άλλους (Szatmari, Brenner & Nagy, 1989).  Σε έρευνα του Ghaziuddin (2008), το 79% των ατόμων 

με ΥΛΑ θεωρήθηκε ενεργητικό ως προς τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αλλά περίεργο, ενώ το 

82% των ατόμων με αυτισμό παθητικό και αποστασιοποιημένο.  Ο Asperger (1944),  είχε αναφέρει 

πως πέρα από τις δυσκολίες που επιδεικνύουν στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι και 

ιδιαίτερα αντιδραστικά παιδιά. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ(1990), πρόκειται για παιδιά που προτιμούν τις ατομικές 

δραστηριότητες από το ομαδικό παιχνίδι και δεν μπορούν να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά 

τους, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Το DSM-V (2013), με τη σειρά του πάλι έδωσε 

βαρύτητα στις αδυναμίες κατά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προσθέτοντας πως τα παιδιά αυτά 

δεν δείχνουν κοινωνική και συναισθηματική αμοιβαιότητα, με αποτέλεσμα να μονοπωλούν στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Βέβαια, τα κριτήρια αυτά βασίζονται κυρίως σε κλινική εμπειρία και 

αναμένουμε πως στο μέλλον θα αποτελούν ευρήματα αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών 

(Attwood, 2005). 

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΥΛΑ, είναι η αποφυγή που 

δείχνουν στα ομαδικά παιχνίδια (Asperger, 1991). Φαίνεται σαν να μην γνωρίζουν πώς να 

παίζουν με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το διαδραστικό παιχνίδι, 

ούτε για το δραματικό, αλλά προτιμούν τα ειδικά, περιορισμένα και μοναχικά. Προτιμούν να 

κάνουν παρέα με πολύ μικρότερα ή πολύ μεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους που είναι πιο ανεκτικοί. 

Σε περιπτώσεις όπου παίρνουν μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες, προσπαθούν να  κυριαρχούν 

και παίζουν με τους άλλους μόνο αν ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες, για να έχουν τον 

απόλυτο έλεγχο. Σπάνια ενδιαφέρονται για ομαδικά αθλήματα, καθώς δεν μπορούν να 

αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μέλος μιας ομάδας. Σύμφωνα με τον Szatmari (1989), μερικά 
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παιδιά είναι ιδιαίτερα μοναχικά, καθώς δεν έχουν καθόλου φίλους και δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να δημιουργήσουν φιλίες. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν τα άλλα παιδιά προσπαθούν να 

εισβάλλουν στις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απομόνωσή τους και ότι 

δεν θα τα διακόψει κανένας. Εν ολίγοις, θα λέγαμε πως ο τρόπος που παίζουν είναι τελείως 

ανώριμος (Gillberg, 1989). Βέβαια, με το πέρασμα της ηλικίας συνειδητοποιούν την απομόνωσή 

τους και κάνουν κάποιες προσπάθειες να συναναστραφούν με συνομηλίκους τους. 

Πέρα από το γεγονός, ότι δείχνουν σαν να μην γνωρίζουν του κανόνες στα παιχνίδια το 

ίδιο φαίνεται πως ισχύει και γενικότερα για τους κοινωνικούς κανόνες.  Για παράδειγμα, είναι πολύ 

πιθανό να προβούν σε κάποιο σχόλιο που προσβάλει το συνομιλητή τους, καθώς  εκφράζουν 

ελεύθερα ότι τους έρχεται στο μυαλό χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες (Bates, 1976).  Αυτό, 

όμως έχει ως αποτέλεσμα να θεωρούνται  από τους άλλους αγενείς. Ένα άλλο στοιχείο που 

συνηγορεί στην άποψη, ότι τα παιδιά αυτά δεν αντιλαμβάνονται τους κοινωνικούς κώδικες, είναι 

ορισμένες περιπτώσεις όπου επιδεικνύουν υπερβολική οικειότητα σε άτομα που δε γνωρίζουν. 

Στην εφηβεία, φαίνεται πως δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά με τις προσωπικές 

εκμυστηρεύσεις και περιορίζονται στη παρέα μόνο με ένα άτομο συνήθως. Συνήθως, δεν 

κατανοούν την έννοια του «φίλου» και συχνά συγχέουν  την έννοια της απλή γνωριμίας με της 

φιλίας. Η επιλογή των φίλων γίνεται με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα και όχι με βάση τις 

προσωπικές αποκαλύψεις, τα ειδύλλια και την ανακάλυψη της  σεξουαλικότητας, όπως κανείς 

αναμένει σε αυτή την ηλικία. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια συνομιλιών βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολο και τρομακτικό να 

κοιτάνε στα μάτια το συνομιλητή τους, ακόμα και όταν ο άλλος μιλάει. Δεν αντιλαμβάνονται, πως η 

οπτική επαφή (eye contact) μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη συναισθηματική κατάσταση του 

άλλου. 

Γενικά, φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερη ενσυναίσθηση.  Σε καμία περίπτωση, αυτό δε 

σημαίνει ότι δε νοιάζονται για τους άλλους και ότι είναι αναίσθητα. Πολλές φορές, δηλαδή έχουν 

δυσκολίες στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και συγχέουν τα συναισθήματα των άλλων. 

Συνήθως, δεν ανταποκρίνονται στις εκφράσεις του προσώπου ή στη γλώσσα του σώματος του 

συνομιλητή τους και δεν κατανοούν ότι μπορούν να προβλέψουν και να επηρεάσουν τα 

συναισθήματα των άλλων. Όσον αφορά, την έκφραση των βαθύτερων συναισθημάτων στον 
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προφορικό λόγο, δυσκολεύονται να βρουν τις κατάλληλες λέξεις, αλλά στο γραπτό διαθέτουν 

μεγαλύτερη ευφράδεια. 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να εστιάζουν στις διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα αγόρια υστερούν περισσότερο στις 

κοινωνικές τους δεξιότητες και παρουσιάζουν επιθετικότητα, ειδικά κάτω από πίεση. Τα κορίτσια, 

από την άλλη συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, έχουν καλύτερο προφίλ κοινωνικών δεξιοτήτων 

και καλύτερες δεξιότητες μίμησης. Αντίθετα, φαίνεται πως τα κορίτσια κατά την εφηβεία 

παρουσιάζουν μια προσκόλληση όσον αφορά το είδος των παιχνιδιών που προτιμούν, καθώς 

συνήθως επιλέγουν αυτά που έπαιζαν στο δημοτικό. Για πολλούς, τα κορίτσια με ΥΛΑ έχουν πολύ 

καλή πρόγνωση, αφού καθώς μεγαλώνουν, εξελίσσονται σε τέτοιο βαθμό που πλέον τα ισχύοντα 

διαγνωστικά κριτήρια δεν είναι πια ικανά να ανιχνεύσουν τα προβλήματα τους (Frazier et al.,2014· 

Head et al., 2014). 

Γενικά, σχετικά με την εξέλιξη των ατόμων με ΥΛΑ μπορούμε να πούμε πως καταφέρνουν 

να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις κοινωνικές σχέσεις, τις 

συζητήσεις και την έκφραση των συναισθημάτων τους, παρά το γεγονός ότι όλα τα κάνουν 

περισσότερο μηχανικά και όχι διαισθητικά. Συνήθως, τα καταφέρνουν σε τέτοιο σημείο που μόνο η 

οικογένειά και οι κοντινοί άνθρωποί γνωρίζουν την κατάστασή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Αιτιολογικά Μοντέλα των Κοινωνικών Ελλειμμάτων 

Θεωρία του Δεσμού 

 Οι συμπεριφορές των βρεφών με ΔΑΦ συνδέονται και με την ποιότητα του δεσμού γονέα 

– παιδιού, καθώς τα ελλείμματα που μπορεί να έχουν τα παιδιά μειώνουν τις ευκαιρίες να 

μοιραστούν θετικά συναισθήματα. Αυτό, μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τους πιο υπομονετικούς 

και αφοσιωμένους γονείς έτσι ώστε να χάσουν κάθε κίνητρο να εμπλακούν σε αλληλεπιδράσεις με 

τα παιδιά τους, κάτι το οποίο από μόνο του οδηγεί και σε  μειωμένο βαθμό αλληλεπιδράσεων για 

τα παιδιά (Travis & Sigman, 1998).  

Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν να σχηματίσουν 

προσκολλήσεις έρευνες όμως, όπως αυτή της Sigman (1984) δείχνει ότι δεν υπήρξαν διαφορές 

στις αντιδράσεις των παιδιών με αυτισμό και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε συνθήκες όπου 

οι μητέρες επέστρεφαν στα παιδιά και επανασυνδέονταν μαζί τους ή υπήρχε η παρουσία ενός 

ξένου προσώπου. Επομένως, φαίνεται πως τα παιδιά με ΔΑΦ αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ 

οικείων και μη οικείων ατόμων και αντιλαμβάνονται τους άλλους σαν ξεχωριστές μονάδες(Sigman 

& Mundy, 1989∙ Sigman & Ungerer, 1984b).   
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 Θεωρία της Επεξεργασίας Συναισθημάτων 

 

Οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ, μπορεί να σχετίζονται με τις δυσκολίες που έχουν στη 

διάκριση των νοητικών καταστάσεων των άλλων. Δηλαδή, δε μπορούν να ξεχωρίσουν αυτό που 

υπάρχει στη δική τους σκέψη με εκείνο που υπάρχει στη σκέψη των άλλων. Με βάση αυτή την 

υπόθεση, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί απουσιάζουν εκείνες οι συμπεριφορές όπου τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης επιδεικνύουν αυτόματα, όπως για παράδειγμα είναι η συνδυασμένη προσοχή. 

Οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ, που σχετίζονται με το μηχανισμό που περιλαμβάνει 

την ικανότητα να κατανοούν πνευματικές καταστάσεις των άλλων, ίσως και να είναι ένας λόγος 

που δεν μπορούν να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με συνομήλικους.  Ακόμη και το άμεσο 

περιβάλλον στο οποίο ζουν, στα μάτια τους μοιάζει απρόβλεπτο και ακατανόητο.  Αντιθέτως, 

φαίνεται πως αυτός ο μηχανισμός που πληροφορεί για τα αισθήματα, τις προθέσεις και τις 

πεποιθήσεις των συνομιλητών  αποκτιέται χωρίς δυσκολία στα υπόλοιπα παιδιά.   Ο Kanner 

μάλιστα, περιέγραφε τον αυτισμό ως «διαταραχή της συναισθηματικής επαφής».  Οι δυσκολίες 

τους, στην κατανόηση συναισθημάτων φαίνεται από έρευνες όπως αυτή του Hobson (1993) όπου 

τους ζητήθηκε να κάνουν αντιστοιχία συναισθημάτων. Τα 2/3 των παιδιών είχαν εξαιρετικά κακή 

επίδοση , ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με μέτρια νοητική καθυστέρηση είχαν 

ποσοστό επιτυχίας 100%.  Άρα, μοιάζει η αναγνώριση συναισθημάτων να μην σχετίζεται με τις 

νοητικές ικανότητες των παιδιών. Σε μια άλλη έρευνα (Braverman, Fein, Lucci, & Waterhouse, 

1989) συνέκριναν παιδιά με ΔΑΦ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε 3 διαφορετικά έργα 

αντιστοίχισης φωτογραφιών, αυτά των αντικειμένων, προσώπων και συναισθημάτων. Μόνο στην 

αντιστοίχηση αντικειμένων τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν παρόμοιες επιδόσεις με την ομάδα ελέγχου. 

Στα άλλα δύο έργα, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις. 

Η λεγόμενη θεωρία του Συναισθήματος, υποστηρίζει την ύπαρξη μιας έμφυτης 

ανικανότητας για συναισθηματική επαφή με τους άλλους ανθρώπους (Kanner, 1943· Hobson, 

1983, 1986a, 1986b∙ Weeks & Hobson, 1987). Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως τα φυσιολογικά 

βρέφη είναι προγραμματισμένα βιολογικά να είναι ευαίσθητα και να κατανοούν τα αισθήματα των 

άλλων ανθρώπων (Murray and Trevar, 1985). Η κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων 

δεν είναι θέμα γνωστικό, αλλά φαίνονται άμεσα από τις στάσεις του σώματος, κάτι το οποίο 

αποκαλείται «μη - επαγωγική ενσυναίσθηση». Στον αυτισμό, σύμφωνα με τον Hobson, αυτός ο 

βιολογικός, μη γνωστικός προγραμματισμός για την κατανόηση των αισθημάτων των άλλων είναι 

μη-λειτουργικός (Denckla, 1986). 
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Αυτό το έλλειμμα, τους δημιουργεί προβλήματα και στις ικανότητες για αφαίρεση και 

συμβολοποίηση, εξ’ ου και τα προβλήματα στα παιχνίδια προσποίησης, στη μίμηση και στη 

γλώσσα. Αυτή η υπόθεση, ότι τα ελλείμματα στην κοινωνική και συναισθηματική λειτουργία είναι 

πρωταρχικά και όχι δευτερεύοντα σε κάποια γνωστικά ή γλωσσικά ελλείμματα , φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται στα έργα όπου γίνεται αντιστοίχιση φωτογραφιών (Jennings, 1973· Izards, 1971). 

Τα παιδιά με αυτισμό, έδειξαν μια προτίμηση στην αντιστοίχηση αντικειμένων και όχι στην 

αντιστοίχηση συναισθημάτων. Οι επιδόσεις τους ήταν καλύτερες όταν δεν απαιτούνταν η χρήση 

συναισθηματικών νύξεων.  

Αλλά και οι Wolff  και Barlow (1979), είχαν παρατηρήσει πως όταν τους ζητούσαν να 

περιγράψουν ένα πρόσωπο έδειχναν να επικεντρώνονται πιο πολύ στα φυσικά χαρακτηριστικά 

και όχι στη συναισθηματική κατάσταση του προσώπου. Η μόνη εξαίρεση που παρατηρήθηκε ήταν 

όταν έπρεπε να περιγράψουν τα παιδιά με ΔΑΦ τη μητέρα τους. Από την άλλη τα παιδιά με 

Asperger κανονικής νοημοσύνης δεν έχουν επιδείξει τόσο σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση 

συναισθηματικού περιεχομένου όταν έπρεπε να επεξεργαστούν τόσο το λεκτικό και φωνητικό 

στοιχείο, όσο και τις χειρονομίες των ηθοποιών σε ένα βίντεο που παρακολούθησαν (Szatmari, 

1986). Σύμφωνα με τους Spezio et al. (2007), τα άτομα με ΥΛΑ μπορεί να καταφέρνουν να εξάγουν 

σωστές κρίσεις σχετικά με τα συναισθήματα των άλλων, αλλά ο τρόπος επεξεργασίας των 

πληροφοριών είναι διαφορετικός από αυτόν των ατόμων τυπικής ανάπτυξης.  Γενικά, όμως έχουν 

παρατηρηθεί δυσκολίες στην αναγνώριση σύνθετων συναισθημάτων και νοητικών καταστάσεων 

τόσο από εικόνες με μάτια ατόμων (Baron-Cohen et al., 2001), από εκφράσεις προσώπου και 

σύντομες φωνητικές ηχογραφήσεις (Capps et al., 1992∙ Yirmiya et al., 1992) και από κάποια 

στιγμιότυπα από ταινίες (Golan, Baron-Cohen & Golan, 2008). Βέβαια, φαίνεται πως η 

αναγνώριση συναισθημάτων βελτιώνεται με την ηλικία καθώς και με την αύξηση των κοινωνικ ών 

αλληλεπιδράσεων των παιδιών με την οικογένειά τους και τους συνομηλίκους τους (Golan, Baron-

Cohen & Golan, 2008·  Debham, 1998∙ Harris, 1994· Jenkings & Astington, 1996). 

Αυτές οι δυσκολίες που σχετίζονται με την αντίληψη των συναισθημάτων, είναι λογικό να 

επηρεάζουν και τη συναισθηματική αντίδραση ή «απαντητικότητα» των παιδιών με ΔΑΦ. Αυτό 

φάνηκε όταν συνέκριναν τις αντιδράσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης, με Down και με αυτισμό σε 

δυο συνθήκες όπου ενήλικες έδειχναν αρνητική αντίδραση, όπως αυτή που εμφανιζόταν ένα 

παιχνίδι-ρομπότ και οι γονείς αντιδρούσαν με φόβο και αυτή όπου ένας ενήλικας γεμάτος αγωνία 

παρίστανε πως είχε τραυματιστεί (Sigman et al., 1992). Τα παιδιά με αυτισμό και στις δύο 

συνθήκες δεν αντέδρασαν στην ίδια συχνότητα με τις άλλες ομάδες.   
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Τα παιδιά, από πολύ μικρά, δείχνουν ενδιαφέρον όταν οι άλλοι δείχνουν ιδιαίτερη αγωνία 

ή στεναχώρια, είτε είναι κάτι που προκάλεσαν τα ίδια είτε απλά προηγήθηκε  κάτι άλλο. Μάλιστα ο 

Hoffman (1975) και οι Sagi & Hoffman (1976), υποστηρίζουν ότι αυτή ακριβώς η ενσυναίσθηση 

και η ανησυχία για τους άλλους έχει βιολογική βάση καθώς αποδεικνύεται από τη μετάδοση του 

κλάματος στα βρέφη. Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει τόσο γνωστικά, όσο και συναισθηματικά 

στοιχεία καθώς αντανακλά την ικανότητα να καταλαβαίνει, να φαντάζεται και να μοιράζεται κανείς 

τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Βέβαια, όπως για την εκδήλωση κάθε κοινωνικού 

συναισθήματος  απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις, έτσι και για την εμφάνιση της 

ενσυναίσθησης προαπαιτείται τα παιδιά να μπορούν να διαφοροποιήσουν τον εαυτό τους από 

τους άλλους, έτσι ώστε  να μπορούν να κατανοούν τη συμπεριφορά των άλλων, αλλά και να την 

κρίνουν (Asendorpf & Baudonniere, 1993 Bischof-Kohler, 1991 Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, 

Wagner, & Chapman, 1992).   

Στα παιδιά ηλικία 1 έτους, η ενσυναίσθηση εκδηλώνεται μέσα από προ -κοινωνικές 

συμπεριφορές όπως είναι η βοήθεια και η ανακούφιση (Zahn-Waxler & Robinson, 1995). Τα νήπια 

παρέχουν παρηγοριά στους άλλους με κάποιο χτύπημα στην πλάτη, με το άγγιγμα, με το 

αγκάλιασμα, με εκφράσεις του προσώπου που δείχνουν κατανόηση και ανακουφιστικές δηλώσεις. 

Τα μεγαλύτερα παιδιά εκδηλώνουν την ενσυναίσθηση με το να κάνουν κάποια ερώτηση για το 

πώς αισθάνεται κάποιος με στόχο να κατανοήσουν τα συναισθήματα του (Feshbach, 1982). 

Παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 3 έως 6 χρονών σε πειραματικές συνθήκες παρακολούθησαν αρχικά 

τις μητέρες τους να υποδύονται ότι κλαίνε μετά από κάποιο τυχαίο χτύπημα του δαχτύλου τους και 

στη δεύτερη φάση τις είδαν να προσποιούνται τις άρρωστες σε ένα καναπέ (Sigman et al., 1992). 

Σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και με παιδιά με καθυστέρηση, τα περισσότερα 

παιδιά με αυτισμό έμειναν ουδέτερα και είτε αγνόησαν είτε δεν παρατήρησαν τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις της μητέρας τους. Ακόμη και όταν τα πιο λειτουργικά παιδιά με αυτισμό ρωτήθηκαν 

μετά από την παρακολούθηση ενός βίντεο για τα αισθήματα των πρωταγωνιστών αλλά και των 

δικών τους, επέδειξαν σημαντικές δυσκολίες στην κατονομασία των αισθημάτων και σε ότι έχει να 

κάνει με την ενσυναίσθηση (Yirmiya, Sigman, Kasari, & Mundy, 1992).  

 Αυτή η αποτυχία τους να αντιδράσουν στα αισθήματα των άλλων, δεν αποδίδεται  σε 

γνωστικά ή αντιληπτικά ελλείμματα. Ο Ηobson φαίνεται να ενισχύει την υπόθεση του Kanner, για 

την ύπαρξη ενός έμφυτου μηχανισμού για τη δημιουργία συναισθηματικών σχέσεων, ο  οποίος 

είναι ελαττωματικός στα παιδιά με ΔΑΦ. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού βασίζεται και στον 

πρώιμο συναισθηματικό δεσμό που αναπτύσσουν τα νήπια τυπικής ανάπτυξης με  τη μητέρα τους. 

Αυτός ο δεσμός, φαίνεται πως απουσιάζει κυρίως στα παιδιά με βαθύ/σοβαρό αυτισμό. Επιπλέον, 
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υπάρχουν και άλλα παιδιά μη αυτιστικά με δυσκολίες στο πρώιμο συναισθηματικό δεσμό αλλά 

στη συνέχεια καθώς μεγαλώνουν φαίνεται πως παρουσιάζουν λιγότερες κοινωνικές μειονεξίες σε 

σχέση με τα παιδιά με ΔΑΦ. Έτσι, αρκετοί υποστηρίζουν πως οι δυσκολίες των παιδιών αυτών 

πρέπει να αποδίδονται σε μια γενικότερη γνωστική ανεπάρκεια σχετικά με την κατανόηση 

νοητικών καταστάσεων.  

Από την άλλη μεριά, δεν παρουσιάζουν όλα τα παιδιά με ΔΑΦ πρόβλημα στην πρώιμη 

κοινωνική απαντητικότητα. Συνήθως, τα πιο λειτουργικά παιδιά με ΔΑΦ δεν διαφέρουν με τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης στις αντιδράσεις τους, στην έκθεση συναισθημάτων από άλλους 

(Yirmiya et al., 1992). Επομένως, η ενσυναίσθηση και η κατανόηση συναισθημάτων φαίνεται πως 

σχετίζονται θετικά με το διανοητικό επίπεδο (Capps et al., 1995∙ Yirmiya et al., 1992). Το ίδιο δεν 

φαίνεται να ισχύει όμως και για την ενημερότητα τους για την κοινωνικής τους ανικανότητα (Capps 

et al., 1995). 

Τα ελλείμματα στις δεξιότητες που σχετίζονται με την αντίληψη, την έκφραση και την 

ανταπόκριση στα συναισθήματα, ίσως να αποτελεί και το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη δημιουργία 

σχέσεων και για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Συχνά, δηλαδή 

κυριαρχούν στη συζήτηση με ένα μονόλογο και αδιαφορούν για τις απόψεις το άλλου ατόμου. 

Αυτό, τα κάνει να μοιάζουν εγωκεντρικά στα μάτια των άλλων.  Κάτι το οποίο, δεν είναι αληθές 

καθώς μπορεί να επηρεαστούν και να στεναχωρηθούν από τη συναισθηματική κατάσταση των 

άλλων. Απ’ ότι φαίνεται, τα παιδιά με ΔΑΦ πολλές φορές δεν ξέρουν τι σημαίνουν οι χειρονομίες, 

οι εκφράσεις και τα λόγια των άλλων με αποτέλεσμα να μην αντιδρούν με τον αναμενόμενο τρόπο. 

Μερικές έρευνες, μας δείχνουν την αδυναμία τους να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες εκφράσεις του 

προσώπου και άλλες τονίζουν την απουσία χειρονομιών που εκφράζουν διαπροσωπικά 

συναισθήματα όπως η αγάπη, η παρηγοριά και η ντροπή σε καταστάσεις που αυτές οι 

συμπεριφορές ήταν οι αναμενόμενες (Batty et al., 2011). Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι 

εξαιτίας αυτής της δυσκολίας τους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, μπορεί να αποκρίνονται 

με επιθετικότητα ή με γέλιο σε στιγμές που δεν φαίνεται λογικό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

υποψίες σχιζοφρένειας. Ενώ, δηλαδή μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους πολλές 

φορές δεν τα εκδηλώνουν μέσα στο αναμενόμενο κοινωνικό πλαίσιο  (Ricks, 1976· Frith, 1996).  

Φαίνεται λοιπόν, πως η μειονεξία τους έχει να κάνει με κάποιες εκλεπτυσμένες και 

ιδιαίτερα λεπτές πτυχές της επικοινωνίας.  Αλλά αυτή ακριβώς η μειονεξία τους, τα κάνει να 

μοιάζουν άτομα χωρίς συναισθηματική συμμετοχή που δεν μπορούν να προσφέρουν στους 

άλλους παρηγοριά και ανακούφιση.  Αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι μπορεί να γνωρίζει κανείς τι 
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αισθάνεται ο άλλος παρά τη δικιά του διαφορετική νοητική κατάσταση καθώς και την υιοθέτηση 

του νοητικού πλαισίου του άλλου μαζί με όλες τις παρεπόμενες συναισθηματικές αντιδράσεις.  Κάτι 

το οποίο, απουσιάζει στα παιδιά με ΔΑΦ. 

Μερικοί, υποστηρίζουν πως τα ελλείμματα που σχετίζονται με την επεξεργασία 

συναισθημάτων μπορεί να αντικατοπτρίζουν κάποια πιο γενικά ελλείμματα στην επεξεργασία 

προσώπων, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ελλειμμάτων στην 

επεξεργασία σχεσιακών πληροφοριών (Boucher & Lewis, 1991∙ Shah & Frith, 1993· Davies et al., 

1994). 

Αρχικά, φαίνεται πως αυτή η θεωρεία, περί ύπαρξης ενός κύριου κοινωνικού-

συναισθηματικού ελλείμματος τηρεί την αρχή της καθολικότητας καθώς παρουσιάζεται σε όλα τα 

παιδιά με ΔΑΦ διεθνώς, ανεξαρτήτως του γνωστικού τους επιπέδου, τα διαχωρίζει από άλλους 

κλινικούς πληθυσμούς καθώς μόνο τα παιδιά παρουσιάζουν αυτό το βαθμό κοινωνικής 

απόσυρσης και επίσης πρόκειται για ένα σύμπτωμα που επιμένει και κατά την ενήλικη ζωή 

(Ozonoff, Pennington and Rogers,1990∙ Bartak & Rutter, 1976·  Fein, Waterhouse, Lucci & Snyder, 

1985∙  Fein et al., 1986·  Bemporad, 1979). Βέβαια, η θεωρία αυτή δεν φαίνεται να μπορεί να 

δικαιολογήσει την ύπαρξη συμπεριφορών που είναι άθικτες στα παιδιά μ ε ΔΑΦ, όπως η 

προσκόλληση και το κοινωνικό χαμόγελο στις 6 εβδομάδες (Sigman & Ungerer, 1985∙ Park, 1983).  

Επιπλέον, σε άλλες έρευνες όπως αυτές των Ozonoff, Pennington και Rogers (1990) αν και 

παρατηρούνται ελλείμματα στα συναισθήματα δεν είναι τα πρωτογενή αλλά τα δευτερογενή ενός 

άλλου ελλείμματος.  
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Γνωστικά Ελλείμματα 

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών με αυτισμό έχει και νοητική καθυστέρηση 

(DeMyer et al., 1974· Wing, Yeates, Brierley, & Gould, 1976) και κάποια από τα συμπτώματά τους 

μπορεί να αποδίδονται στην ύπαρξη της καθυστέρησης (Hermelin & O’ Connor, 1970), δεν 

αποτελεί αυτό επαρκή εξήγηση για τις κοινωνικές δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά. 

Άλλωστε και τα παιδιά με ΔΑΦ που έχουν κανονική νοημοσύνη παρουσιάζουν προβλήματα στην 

κοινωνικοποίηση τους και από την άλλη  μη-αυτιστικά παιδιά με νοητική καθυστέρηση, όπως τα 

παιδιά με σύνδρομο Down, θεωρούνται κοινωνικά επαρκή σχετικά με τη νοητική ηλικία τους 

(Coggins, Carpenter, & Owings, 1983∙ Gibson, 1978· Ingram et al., 2007).  

Υπάρχει η υπόθεση, ότι πίσω από αυτά τα ελλείμματα κρύβεται κάποιος γνωστικός 

μηχανισμός, ανεξάρτητος από το δείκτη νοημοσύνης (Leslie, 1987· Leslie and Roth, 1993). 

Άλλωστε, οι γνωστικές δεξιότητες φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών συναισθημάτων στην τυπική ανάπτυξη. Οι Spiker και Ricks (1984), είχαν παρατηρήσει 

πρώτοι ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν επιδεικνύουν το αίσθημα τη ντροπής ή κάποιο άλλο 

συναίσθημα που δείχνει αυτοσυνείδηση στην συνθήκη με το ν καθρέφτη, κάτι που ίσως να 

εξηγείται από την έλλειψη αυτοαντίληψης. Το εργαλείο που επιτρέπει σε όλους τους φυσιολογικούς 

ανθρώπους, να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές νοητικές καταστάσεις των άλλων είναι η λεγόμενη 

«θεωρία του νου» (Premack & Woodruff, 1978·  Baron-Cohen,1985). Δεν πρόκειται για μια 

επιστημονική θεωρία αλλά πιο πολύ για μια πρακτική, η οποία μας επιτρέπει να συνδέουμε τα 

εξωτερικά δεδομένα με τις εσωτερικές καταστάσεις. Πολλοί την αποκαλούν και ως 

«νοητικοποίηση» και αναφέρεται στην αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια και 

τις συνέπειες κάθε συμπεριφοράς που παρατηρούμε.  Αυτό μας βοηθάει στην ερμηνεία των 

πράξεων των άλλων καθώς και στο να προβλέψουμε τις επόμενες κινήσεις τους (Frith, 1982∙ 

Hermelin & O’ Connor, 1970· Rutter, 1983∙ Astington & Baird, 2005· Hutchins et al., 2008· Baron-

Cohen, 2001∙ Repacholi & Slaughter, 2003).  

Ο πιο γνωστός τρόπος, που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι τα παιδιά με αυτισμό 

δυσκολεύονται στη διαδικασία της «νοητικοποίησης» είναι τα πειράματα που ανέπτυξαν οι 

Wimmer  και Perner (1985) με τη δημιουργία συνθηκών όπως αυτό  με τις κούκλες Sally-Anne, 

όπου  η επιτυχία έγκειται στο γεγονός όπου το παιδί αναγνωρίζει ότι διαφορετικοί άνθρωποι 

μπορούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για μια κατάσταση (Yirmiya et al., 1994). Τα παιδιά με 

αυτισμό, απέτυχαν παταγωδώς σε αυτά τα πειράματα να κατανοήσουν την πεποίθηση της Sally 

για το που θα έψαχνε το τόπι της, όταν η Anne το πήρε από το καλάθι και το πήγε σε ένα κουτί, 
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χωρίς να το ξέρει η ίδια. Τις περισσότερες φορές έδειχναν την πραγματική θέση του. Η αποτυχία 

ήταν ανεξάρτητη της νοητικής ηλικίας των παιδιών με αυτισμό.  Αντίθετα, τα παιδιά με σύνδρομο 

Down φαίνεται πως μπορούσαν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ του τι ξέρουν τα ίδια για το τόπι και 

τι ξέρει η Sally και έτσι κατάφεραν να εξάγουν το σωστό συμπέρασμα για το που θα έψαχνε. 

Παρόμοια, ευρήματα βλέπουμε  ακόμη και όταν οι κούκλες αντικαταστάθηκαν με ανθρώπους στη 

πειραματική συνθήκη των U.Frith και A.Leslie (1988). Γενικά, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκε πως δεν 

μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ της δικιά τους γνώσης και κάποιου άλλου και συνεπώς 

δυσκολεύονται να κάνουν αναπαράσταση των νοητικών καταστάσεων των άλλων με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν και να προβλέψουν τις συμπεριφορές τους.  Επιπρόσθετα, έρευνες σαν και αυτή 

των Cole και των συνεργατών του (2007) μας αποδεικνύουν πως η «θεωρία του νου» είναι 

ανεξάρτητη από το αν τα παιδιά έχουν αναπτύξει ή όχι τον λόγο. Έτσι, ακόμη και παιδιά με ειδική 

γλωσσική διαταραχή φάνηκε πως τα καταφέρνουν καλύτερα σε έργα ψευδούς πεποίθησης από τα 

παιδιά με αυτισμό με παρόμοια δείκτη λεκτικής νοημοσύνης. 

Η κεντρική φύση της «νοητικοποίησης» στηρίζεται στην αυτόματη ικανότητά μας να 

συνενώνουμε  πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές σε μια συνεκτική ερμηνεία του 

γεγονότος. Αν αντιθέτως δεν επρόκειτο για μια συνεκτική ολότητα, αλλά για ένα πολύπλοκο 

σύνολο ξεχωριστών τμημάτων όλοι μας θα βρίσκαμε δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Ίσως, πολλοί υποστηρίζουν πως κάπως έτσι να είναι και η κατάσταση για τα παιδιά με αυτισμό. 

Οι S.Baron-Cohen, A.Leslie και  U.Frith (1986) προκειμένου να διαπιστώσουν αν μόνο η 

«νοητικοποίηση» είναι το μόνο είδος λογικής το οποίο είναι ασθενές στα παιδιά με ΔΑΦ, τα 

έβαλαν  να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά κάρτες που περιελάμβαναν μια μηχανική, μια 

συμπεριφοριστική και μια νοητικοποιητική ιστορία και μετά να τις διηγηθούν προκειμένου να 

ελέγξουν αν τις έχουν κατανοήσει. Όντως, τα παιδιά με αυτισμό είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στις 

νοητικοποιητικές ιστορίες από τα φυσιολογικά και με σύνδρομο Down παιδιά, αλλά υψηλότερες 

στις μηχανικές και σχεδόν ίδιες στις συμπεριφοριστικές. Άρα, προκύπτει ότι η «νοητικοποίηση» 

είναι μια τελείως διαφορετική ικανότητα από τον αιτιώδη και συμπεριφοριστικό συλλογισμό. Ίσως, 

στα παιδιά με ΔΑΦ να υπάρχει η τοπική συνοχή, η οποία εξηγεί και τις καλές τους επιδόσεις στις 

συμπεριφοριστικές ιστορίες αλλά η σφαιρική τους συνοχή που ευθύνεται για τη διαδικασία της 

«νοητικοποίησης» να απουσιάζει.΄Ολο αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται τις 

συμπεριφορές των άλλων με κυριολεκτικό τρόπο και οποιεσδήποτε προθέσεις που τις αλλάζουν, 

όπως η ειρωνεία, η κολακεία και η εξαπάτηση αποτελούν πρόβλημα ερμηνείας για αυτούς.  Αυτή η 

αδυναμία να κατανοήσουν τα κρυμμένα υπονοούμενα, οδηγεί πολλές φορές σε παρανοήσεις.  
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Αλλά και σε πιο πρόσφατες έρευνες, με τη χρήση του Theory of Mind Inventory, ενός 

ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει 33 δηλώσεις κοινωνικής-γνωστικής κατανόησης και 

συμπληρώνεται από γονείς, βρέθηκε πως στα παιδιά με ΔΑΦ η θεωρία του νου είναι 

διαταραγμένη και ότι αναπτύσσεται με αργό και ασταθή ρυθμό (Hutchins et al., 2008 Peterson et 

al., 2005· Frith, 2003). Επίσης, αυτά τους τα ελλείμματα στην θεωρία του νου συνδέθηκαν και  με 

τα ελλείμματα τους στις κοινωνικές δεξιότητες (Frith et al., 1994∙ Tager-Flusberg, 2003· 

Dissanayake & Macintosh, 2003∙ Baron-Cohen, 2001· Lerner, Hutchins, & Prelock, 2011). 

Η θεωρία του νου έχει συνδεθεί και με τις δυσκολίες στην διεξαγωγή συζήτησης που 

επιδεικνύουν τα παιδιά με ΔΑΦ. Άλλωστε, μια επιτυχημένη συνομιλία απαιτεί τη χρήση 

πραγματολογικής γνώσης για την οργάνωση πληροφοριών με στόχο την κοινοποίηση τους, με τον 

πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό, περιλαμβάνει το να παίρνει κανείς υπ’όψιν του το τι γνωρίζει ο 

ομιλητής για τον ακροατή (π.χ. αισθήματα και νοητική κατάσταση) (Tager-Flusberg, 1999· Spencer 

& Wilson, 1986). Ακόμη, έχουν παρατηρηθεί διαφορές με την επικοινωνία παιδιών με σύνδρομο 

Down, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο (Tager-Flusberg & Anderson, 1991). Ο Capps 

και οι συνεργάτες του (1998) πρώτοι προσπάθησαν να συνδέσουν σε 15 παιδιά με αυτισμό , την 

χαμηλή τους επίδοση τους σε έργα ψευδών πεποιθήσεων και τις δυσκολίες τους να προσθέτουν 

καινούριες πληροφορίες, κατά τη διεξαγωγή μιας συζήτησης με έναν ερευνητή. Στη συνέχεια, σε 

έρευνα τους οι Hale και Tager-Flusberg (2005)  επιβεβαίωσαν πως η θεωρία του νου και η 

ικανότητα διεξαγωγή συζήτησης συνδέονται. 

Μέσα από αυτή τη συλλογιστική, έχει αναπτυχθεί και η υπόθεση της ελλιπούς 

αυτοεπίγνωσης στα παιδιά με ΔΑΦ, δηλαδή αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων παραστάσεων του 

εαυτού ως κτήτορα και διαχειριστή των νοητικών καταστάσεων. Κάτι τέτοιο  είναι αναμενόμενο 

δεδομένου ότι η ικανότητα κατανόησης των άλλων, ισοδυναμεί με την ικανότητα κατανόησης του 

εαυτού. Συνεπώς, η απουσία νοητικοποίησης ισοδυναμεί με την απουσία αυτοσυνείδησης 

(Hobson, 1990).  Έρευνες με έργα ψευδών πεποιθήσεων, έχουν δείξει πως τα παιδιά με ΔΑΦ 

έχουν δυσκολίες να αναγνωρίσουν τις δικές τους ψεύτικες πεποιθήσεις, όπως και των άλλων  

(Baron- Cohen, 1991· 1992 Fisher et al., 2005· Russel & Hill, 2001). 

Σύμφωνα με τον A.Leslie η προσποίηση-συμβολοποίηση, δηλαδή η ικανότητα του παιδιού 

να δημιουργεί παραστάσεις των παραστάσεων (μετα-αναπαραστάσειςς) ήδη από τον πρώτο 

χρόνο ζωής θεωρείται  πρόδρομος της νοητικοποίησης. Αυτές οι δύο γνωστικές διαδικασίες 

φαίνεται πως μοιράζονται κοινά στοιχεία (Leslie, 1984). Οι παραστάσεις μεταφέρουν τον κόσμο 

στη νόηση και έτσι συνδέεται αυτό το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και με την 
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εμφάνιση του συμβολικού παιχνιδιού μετά το δεύτερο έτος. Για τον A.Leslie, επομένως δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΑΦ παίζουν ελάχιστα ή καθόλου παιχνίδια προσποίησης 

(Wing, Gould, Yeates & Brierley, 1977· Wing & Gould, 1979· Sigman & Ungerer, 1981· Sigman & 

Ungerer, 1984a). Αυτό ισχύει ακόμη και για τα παιδιά με αυτισμό με κανονικό δείκτη νοημοσύνης, 

ενώ από την άλλη παιδιά με Down δεν έδειξαν παρόμοια ελλείμματα (Hill & McCune-Nicolich, 

1981). Τα παιδιά με ΔΑΦ  δείχνουν να προτιμούν να παίζουν με σημείο αναφοράς την 

πραγματικότητα, καθώς δυσκολεύονται να αποσυνδέσουν την φανταστική χρήση των αντικειμένων 

από την πραγματική. Φαίνεται, πως η θεωρία της νόησης και η προσποίηση έχουν προέλευση 

από τον ίδιο πρωτογενή μηχανισμό, ίσως κάποιο πολύ συγκεκριμένο νευρολογικό ελάττωμα που 

επηρεάζει τη γνωστική ανάπτυξη σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο.  Παιδιά με υψηλότερα σκορ στα 

έργα ψευδών πεποιθήσεων, έχουν και περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε παιχνίδι 

προσποίησης με άλλα παιδιά (Astington & Jenkins, 1995). Αρκετές έρευνες, υποστηρίζουν την 

ύπαρξη κάποιας σχέσης ανάμεσα στην απουσία συμβολικού παιχνιδιού και ελλειμμάτων στην 

θεωρία του νου όπως είναι η συνδυασμένη προσοχή (Rutherford & Rogers, 2003· Rutherford, 

Young, Hepburn, & Roger, 2007· Lam & Yeung, 2012).  

Αργότερα ο Baron-Cohen (2002), διεύρυνε την θεωρία του νου με τη θεωρία της 

ενσυναίσθησης και διατυπώνοντας την υπόθεση ότι στις ΔΑΦ υπάρχουν ελλείμματα στην 

επεξεργασία της ενσυναίσθησης ανάλογα της νοητικής ηλικίας του ατόμου. Στον όρο 

«ενσυναίσθηση» πέρα από την ικανότητα για απόδοση νοητικών καταστάσεων στον εαυτό και 

στους άλλους, περιλαμβάνεται και η κατάλληλη συναισθηματική αντίδραση στην νοητική 

κατάσταση των άλλων ατόμων. 

Υπάρχει μια υπόθεση, ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες επηρεάζουν και συνδέονται με τα 

έργα της θεωρίας του νου (McEvoy, Rogers, & Pennington, 1993) . Συγκεκριμένα, οι εκτελεστικές 

λειτουργίες που εντοπίζονται στο μετωπιαίο λοβό, όπως η εργαζόμενη μνήμη, η αναχαίτιση και η 

μετατόπιση βρίσκονται πίσω από τα γνωστικά-κοινωνικά έργα, όπως είναι η συνδυασμένη 

προσοχή. Αυτή η σύνδεση, μοιάζει πιθανή καθώς η συνδυασμένη προσοχή ουσιαστικά απαιτεί 

από το παιδί την ικανότητα να μετατοπίσει το αντικείμενο της αρεσκείας του, στην προσοχή ενός 

άλλου ατόμου. Επίσης, αυτή η σχέση μπορεί να αντικατοπτρίζει την ικανότητα για διατήρηση 

στόχων καθώς και τον έλεγχο της αυθόρμητης συμπεριφοράς. Βέβαια, η συγκεκριμένη σύνδεση 

είναι κάπως απλοϊκή, και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

Όλα αυτά τα γνωστικά ελλείμματα που περιγράψαμε παραπάνω, επιδρούν στις 

κοινωνικές συναλλαγές και στις σχέσεις με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, οι δυσκολίες στην 
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προσποίηση και στη μίμηση θεωρούνται δεξιότητες καθοριστικές για τις μετέπειτα κοινωνικές 

εμπειρίες της ενήλικης ζωής, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε 

«σύνθετες κοινωνικές διαπραγματεύσεις» καθώς και να εξασκηθούν  σε κάποιους μελλοντικούς 

κοινωνικούς ρόλους. Αντιθέτως, τα παιδιά που δεν επιδεικνύουν τις δεξιότητες αυτές  στα μάτια των 

άλλων φαίνονται πως συμπεριφέρονται με μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές με αποτέλεσμα 

να  υφίστανται την απόρριψη και την παραμέληση (Frith, 1989· Travis and Sigman, 1998).  
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4. Νευροβιολογικά Μοντέλα 

Εφόσον οι ΔΑΦ είναι νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, πολλοί ασχολήθηκαν με την 

νευροπαθολογία τους, έτσι ώστε να βρουν κάποιες πιθανές συνδέσεις με τα συμπτώματα τους. 

Κατά την ανασκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, θα συναντήσει κανείς διάφορες 

υποθέσεις σχετικά με διαφορετικές δομές του εγκεφάλου και τη συσχέτισή τους με τα συμπτώματα 

των ΔΑΦ σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

ελλείμματα αυτά μπορεί να προέρχονται από δυσλειτουργία σε μηχανισμούς που σχετίζονται με 

περισσότερες από μία περιοχές του εγκεφάλου, αλλά ίσως και να εξηγείται και από τη σχετική 

ετερογένεια που συναντάμε στα άτομα με ΔΑΦ. Ακόμη, είναι αναμενόμενο πως μια πρώιμη 

δυσλειτουργία σε μια συγκεκριμένη δομή του εγκεφάλου μπορεί να επιφέρει και δυσλειτουργίες 

και σε άλλα νευρολογικά κυκλώματα. 

Για παράδειγμα, ένα πιθανό νευρολογικό υπόστρωμα για την ενσυναίσθηση είναι το 

Σύστημα Κατοπτρικών Νευρώνων (Mirror Neuron System). Συγκεκριμένα, αυτή η περιοχή που 

βρίσκεται στον προ-κινητικό φλοιό (premotor cortex), εντοπίστηκε αρχικά μελετώντας ένα πίθηκο, 

καθώς παρατηρήθηκε ενεργοποίηση της, τόσο κατά τις κινήσεις του χεριού και του στόματος του 

ίδιου του πιθήκου, όσο και όταν ο πίθηκος παρατηρούσε άλλους ανθρώπους και πιθήκους να 

κάνουν παρόμοιες κινήσεις (Gallese et al., 1996· Rizzolatti, Fadiga, Gallese 1996· Rizzolatti et al., 

1999).  Επιπρόσθετα, έχει εντοπιστεί πως η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι υπεύθυνη μόνο για 

την αναγνώριση του είδους μιας δραστηριότητας, αλλά είναι και αυτή που μας βοηθάει στην 

αναγνώριση της πρόθεσης μιας πράξης (Lacoboni et al., 2005).  

 Ενδείξεις για την ύπαρξη και λειτουργία του Συστήματος Κατοπτρικών Νευρώνων στους 

ανθρώπους, προκύπτουν από μελέτες με τη βοήθεια ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) και  

λειτουργικών μαγνητικών απεικονίσεων (fMRI). Άτομα που παρακολουθούσαν άλλους να 

βρίσκονται σε κάποιες επώδυνες συνθήκες, ενεργοποιήθηκαν ακριβώς οι ίδιες περιοχές με αυτούς 

που πονούσαν (Hutchison et al., 1999· Singer et al., 2004· Morrison et al., 2004· Jackson et al., 

2005· Botvinick et al., 2005· Avenanti et al., 2005). 

 Η περιοχή αυτή αποτελείται από ένα δίκτυο περιοχών που ενεργοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της παρατήρησης και της μίμησης μιας ενέργειας. Αυτές οι περιοχές είναι: η καλυπτική 

μοίρα της κάτω μετωπιαίας έλικας (IFG) και της δίπλα κοιλιακής περιοχής (κάτω μετωπικό φλοιό), 

ο κάτω βρεγματικός λοβός (IPL) και η άνω κροταφική έλικα (STS).  Για πολλούς το Σύστημα 

Κατοπτρικών Νευρώνων, αποτελεί το κέντρο της μίμησης, της μάθησης και της ενσυναίσθησης και 

σε αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί δυσλειτουργία αυτής της περιοχής στα άτομα με αυτισμό 
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(Gallese 2003· Leslie et al., 2004· Nishitani et al., 2004· Oberman et al., 2005· Theoret et al., 

2005). Ειδικότερα, έχουν βρεθεί ανωμαλίες στην φαιά ουσία στις κάτω μετωπιαίες, πλευρικές και 

κροταφικές περιοχές, καθώς και αλλαγές στα βασικά γάγγλια, στην αμυγδαλή και στην 

παρεγκεφαλίδα (Abell et al., 1999· McAlonan et al., 2002· Boddaert et al.,2004). Ακόμη και σε 

παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, έχει παρατηρηθεί μειωμένη φαιά ουσία στις 

προαναφερθείσες περιοχές (McAlonan, 2005). 

 Οι Hadjikhani, Joseph, Snyder και Tager-Flushberg (2005) συνέκριναν τις μετρήσεις για 

την πυκνότητα του φλοιού 14 ενηλίκων με ΥΛΑ με 14 φυσιολογικούς ενήλικες, με στόχο ν α 

εξετάσουν την ακεραιότητα της φαιάς ουσίας. Αρκετές περιοχές που αποτελούν το Σύστημα 

Κατοπτρικών Νευρώνων στην ομάδα των ατόμων με αυτισμό, βρέθηκαν πιο λεπτές καθώς το ίδιο 

βρέθηκε και για περιοχές που εμπλέκονται στην παραγωγή  και αναγνώριση εκφράσεων του 

προσώπου (περιοχές προσώπου στον αισθητηριακό και κινητικό φλοιό και στη μεσαία κροταφική 

έλικα), στην κοινωνική νόηση (προμετωπιαίος φλοιός, πρόσθιο προσαγώγιο, μεσαίο πλευρικό 

φλοιό και στο μεσαίο και κάτω κροταφικό φλοιό) και τη μίμηση (ανώτερο πλευρικό λοβό). 

Παρόμοια ευρήματα σε ανάλογη έρευνα είχε βρει και ο Dapretto με τους συνεργάτες του (2006). Αν 

και δεν υπάρχουν ακόμη σίγουρες ενδείξεις για το αν αυτές οι ανωμαλίες που παρατηρούνται στο 

Σύστημα Κατοπτρικών Νευρώνων των παιδιών με ΔΑΦ αποτελούν αιτία ή αποτέλεσμα των 

συμπεριφορικών τους προβλημάτων, το σίγουρο είναι πως αυτή η δυσλειτουργία σε αυτό το 

σύστημα επηρεάζει την ανάπτυξη και άλλων περιοχών που συνδέονται με την κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Αλλά και δυσλειτουργίες στην παρεγκεφαλίδα έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με 

ελλείμματα στην κοινωνική συμπεριφορά (Courchesne et al., 1988· Chugani et al., 1997). 

Γνωρίζουμε ότι σε άτομα τυπικής ανάπτυξης ενεργοποιούνται περιοχές του κροταφικού λοβού και 

της αμυγδαλής κατά τη διάρκεια της συνειδητής επεξεργασίας εκφράσεων προσώπου, ενώ κατά 

την υποσυνείδητη  επεξεργασία ενεργοποιούνται μεταιχμιακές περιοχές (Morris et al., 1999· 

Critchley et al., 2000). Σε έρευνα με 9 ενήλικες με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό  κατά την 

υποσυνείδητη επεξεργασία εκφράσεων προσώπων σε φωτογραφίες, φάνηκε πως δεν 

ενεργοποιήθηκε η αριστερή παρεγκεφαλίδα και η αριστερή περιοχή της αμυγδαλής όπως στην 

ομάδα ελέγχου. Κατά την συνειδητή επεξεργασία, δεν βρέθηκαν διαφορές στην ενεργοποίηση της 

παρεγκεφαλίδας, αλλά βρέθηκε μειωμένη δραστηριότητα στην αριστερή κροταφική έλικα, μια 

περιοχή που επίσης εμπλέκεται στην επεξεργασία των χαρακτηριστικών των προσώπων 

(Kanwisher et al., 1999).  
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Από την άλλη, υπάρχει η ιδέα ότι η Κοινωνική Νοημοσύνη είναι ανεξάρτητη και 

ξεχωριστή από τη γενική νοημοσύνη. Αυτό φαίνεται, πρώτον από το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα 

που είναι πολύ ικανά στην κατανόηση του μη-κοινωνικού κόσμου (π.χ. στη φυσική, μαθηματικά, 

μηχανική), αλλά παραδέχονται  ότι ο κοινωνικός κόσμος τους προκαλεί σύγχυση και από την 

ύπαρξη ατόμων που δεν έχουν καμία δυσκολία να αλληλεπιδρούν στον κοινωνικό κόσμο αλλά δεν 

έχουν την ικανότητα να επιλύουν άλλου είδους προβλήματα (Sacks, 1994· Karmiloff-Smith et al., 

1995). Δεύτερον, συγκεκριμένα είδη εγκεφαλικών βλαβών, μπορεί να προκαλέσουν συγκεκριμένα 

προβλήματα στην κοινωνική κρίση, αφήνοντας ανεπηρέαστη την ικανότητα επίλυσης άλλου είδους 

προβλημάτων (Damasio et al., 1990). Ως κοινωνική νοημοσύνη ορίζουμε την κοινωνική 

συμπεριφορά, που περιλαμβάνει α) την κοινωνική αντίληψη, δηλαδή τα αρχικά στάδια 

απόδοσης πρόθεσης στους άλλους μέσα από την ανάλυση της κατεύθυνσης του βλέμματος, την 

κίνηση του σώματος και άλλους τύπους βιολογικής κίνησης, β) τη θεωρία του νου, την ικανότητα 

για εξαγωγή συμπερασμάτων για τις νοητικές καταστάσεις των άλλων και γ) τον τρόπο 

απόδοσης, το πώς δηλαδή εξηγεί τη συμπεριφορά των άλλων. 

Η Brothers (1990) ήταν η πρώτη που πρότεινε μια νευρολογική βάση της κοινωνικής 

νοημοσύνης. Μάλιστα, μέσα και από μελέτες με ζώα φάνηκε πως η κοινωνική νοημοσύνη 

εντοπίζεται στην αμυγδαλή, στον κογχικό μετωπιαίο φλοιό  (OFC) και στην άνω κροταφική έλικα 

(STG). Συγκεκριμένα, βλάβη στην αμυγδαλή συνδέεται με προβλήματα στη κρίση 

συναισθημάτων(Calder et al., 1996). Πίθηκοι με αμφίπλευρες βλάβες στον έσω κροταφικό λοβό, 

όπου περιλαμβάνεται και η αμυγδαλή επέδειξαν μειωμένη βλεμματική επαφή, ανέκφραστα 

πρόσωπα, ελλείμματα στα διάφορα είδη παιχνιδιού και απέφευγαν τις κοινωνικές συναναστροφές 

(Bachevalier, 1994, 1996· Bachevalier & Mishkin, 1994). Αλλά και ασθενείς με βλάβη στην 

αμυγδαλή επέδειξαν δυσκολίες στην αναγνώριση συναισθημάτων στα πρόσωπα άλλων και 

ιδιαίτερα στην αναγνώριση του φόβου, του θυμού και της λύπης (Adolphs et al., 1995 Broks et al., 

1998 Sprengelmeyer et al., 1999 Anderson & Phelps, 2000, Schmolck & Squire, 2001) αλλά και 

δυσκολίες σε έργα που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου (Fine et al., 2001· Stone et al.,2003). Ο 

κογχικός μετωπιαίος φλοιός σχετίζεται με την κοινωνική προσοχή καθώς και με τις κοινωνικά 

αποδεκτές συμπεριφορές. Αποτελεί σημαντικό σημείο καθώς είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία 

αντιληπτικών παραστάσεων κοινωνικών πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις άλλων ατόμων και 

ενεργοποιεί κάποιες αντιδράσεις του ατόμου αφού λάβει αυτές τις πληροφορίες, όπως η κίνηση 

των ματιών και οι χειρονομίες. Τα παιδιά με αυτισμό, επιδεικνύουν υπολειτουργία σε αυτή την 

περιοχή (Calvert, 2001). Όσον αφορά την άνω κροταφική έλικα, σχετίζεται με προβλήματα στην 

αντίληψη κάποιων χαρακτηριστικών στα πρόσωπα των άλλων (Eslinger & Damasio, 1985· 
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Campell et al.,1990) και σε αυτή τη περιοχή έχει βρεθεί πως τα παιδιά με αυτισμό υπολειτουργούν 

και μάλιστα φαίνεται πως γι αυτό επεξεργάζονται τα πρόσωπα των άλλων λιγότερο και πιθανόν να 

είναι και η αιτία και της έλλειψης κοινωνικού ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν(Critchley et al., 

2000· Pierce et al., 2001· Hubl et al., 2003· Klin et al., 2002· Pelphrey et al., 2002· Grelotti, 

Gauthier, & Schultz, 2002). Ακόμη, μερικές έρευνες για τη θεωρία του νου με PET και SPECT, 

εμπλέκουν και περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού (Fletcher et al., 1995· Goel et al., 1995· Baron-

Cohen et al., 1994).   

Η υπόθεση της Brothers επιβεβαιώνεται και από μια έρευνα με τη χρήση fMRI σε 6 άτομα 

με αυτισμό και σε 12 φυσιολογικά άτομα (Baron-Cohen, Ring, Wheelwrighht, Bullmore, Brammer, 

Simmons, Williams, 1999), όπου τα άτομα κλήθηκαν να συνάγουν σε 2 διαφορετικά έργα μέσα 

από εικόνες με μάτια άγνωστων ατόμων συμπεράσματα σχετικά με τις νοητικές κατατάσσεις των 

ατόμων αυτών. Τα άτομα με αυτισμό ενεργοποίησαν τα σημεία του μετωπιαίου φλοιού λιγότερο 

από την ομάδα ελέγχου, ενώ φάνηκε πως την αμυγδαλή δεν την ενεργοποίησαν καθόλου.  

Από την άλλη, πάρα πολλές έρευνες, έχουν ενδείξεις για αυξημένη σεροτονίνη στο αίμα 

(50% αύξηση στα αιμοπετάλια του νευροδιαβιβαστή της σεροτονίνης) τουλάχιστον στο 1/3 των 

ατόμων με αυτισμό με επιτάχυνση στην ανάπτυξη του φλοιού (Coutino et al., 2007· Ramoz et al., 

2006· Janusonis, 2005· Veenstra-VandeerWeele  et al., 2002· Cook et al., 1993· Anderson et al., 

1990· Singh et al., 1997· Cook, 1996· McBride et al., 1998). H σεροτονίνη επηρεάζει μια ποικιλία 

διαδικασιών κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Δύο νευρικές περιοχές που σχετίζονται με την 

κοινωνική συμπεριφορά (ο παρακοιλιακός πυρήνας του υποθαλάμου που παράγει το κοινωνικό 

δέσιμο και ο κεντρικός πυρήνας που διαμορφώνει τις αντιδράσεις φόβου) ρυθμίζονται από τη 

σεροτονίνη. Σε έρευνα των McNamara, Borella, Bialowas και Whitaker-Azmitia (2008) χορήγησαν 

σε 8 έμβρυα ποντίκια μεθο-ξυτρυπταμίνη για να ανεβάσουν τα επίπεδα σεροτονίνης κατά την 

περίοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου των εμβρύων. Μετά τη γέννησή τους επέδειξαν λιγότερες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και κοινωνικές συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτές των αυτιστικών 

παιδιών. Μάλιστα όταν άτομα με αυτισμό υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με αγωνιστές  

σεροτονίνης, υπήρχε αύξηση των κοινωνικών σχέσεων και βελτίωση των αλληλεπιδράσεων 

(Malone et al., 2005· McDougle et al., 1990· Harvey and Cooray,1995· McDougle et al., 1996). 

Πολλοί είναι αυτοί (Damasio & Maurer,1978) που  έχουν συνδέσει  αρκετά συμπτώματα 

του Αυτισμού όπως το ανέκφραστο πρόσωπο, το ανεβοκατέβασμα των χεριών, την έλλειψη 

αυθορμητισμού, την εμμονή σε ένα θέμα και την κοινωνική μειονεξία με κάποια δυσλειτουργία στο 

σύστημα της ντοπαμίνης. Οι Coleman και Gillberg συνδέουν αυτές τις ενδείξεις με μια 
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πρωταρχική ανωμαλία του εγκεφαλικού στελέχους από όπου πηγάζουν οι διακλαδώσεις του 

συστήματος ντοπαμίνης. Κάτι τέτοιο, φαίνεται πως υποστηρίζεται από ένα νευρολογικά 

προσδιορισμένο ισοδύναμο του Αυτισμού,  το σύνδρομο Kluver-Bucy. Πρόκειται για υποφλοιική  

βλάβη του αμυγδαλοειδούς πυρήνα και του κροταφικού νεοφλοιού. Πίθηκοι, με αυτή τη βλάβη 

έπαυαν να αναγνωρίζουν αντικείμενα και άλλα ζώα με αποτέλεσμα να φέρονται με μη κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο, ενώ εμφάνιζαν έλλειψη αυθορμητισμού και απρόσμενες εκρήξεις θυμού. 

 Η οξυτοκίνη (OT) και η βαζοπρεζίνη (AVP) φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

έλεγχο γνωστικών και κοινωνικών λειτουργιών. Στους ανθρώπους, συγκεκριμένα εμπλέκονται στις 

διαδικασίες ρύθμισης της μάθησης και στη μνήμη, σε συναισθηματικές και κοινωνικές 

συμπεριφορές όπως η αναγνώριση προσώπων, η εμπιστοσύνη και η ζήλεια. Παρομοίως, σε 

έρευνες με τρωκτικά η οξυτοκίνη εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μητρική 

φροντίδα, το ζευγάρωμα, την δημιουργία δεσμού, την κοινωνική μνήμη, το άγχος, την 

επιθετικότητα, τη μάθηση και τη μνήμη. Έτσι σε έρευνα του Sala και των συνεργατών του (2011), 

15 ποντίκια με ελλείμματα σε κοινωνικές συμπεριφορές που μοιάζουν με τα συμπτώματα του 

αυτισμού, όταν υποβλήθηκαν σε φαρμακευτική αγωγή  με οξυτοκίνη άρχισαν να επιδεικνύουν πιο 

φυσιολογικές συμπεριφορές. 

Μια άλλη σημαντική υπόθεση , σχετικά με τα κοινωνικά ελλείμματα, είναι η υπερ -

συνδεσιμότητα που υπάρχει σε όλο τον εγκέφαλο και σε κάποια υποσυστήματα (όπως του 

πρωτογενούς αισθητηριακού, του υποφλοιώδους, του μεταιχμιακού και του παρα -μεταχμιαικού) 

του στα παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Supekar et al., 2013). Μάλιστα 

υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό αυτής της υπερ -συνδεσιμότητας και της σοβαρότητας των 

συμπτωμάτων του αυτισμού. Αυτή η υπερ-συνδεσιμότητα πιθανόν να προκαλεί δυσκολίες στα 

παιδιά  να μειώσουν τα επίπεδα λειτουργίας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης διάφορων 

γνωστικών έργων. 
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Επίσης, η ανάπτυξη της συνδυασμένης προσοχής, μπορεί επίσης να συνδέεται με τη 

λειτουργία νευρολογικών συστημάτων που παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυτισμό. Πολλοί 

συνδέουν τα κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών με αυτισμό με δυσλειτουργία στους μετωπιαίους 

λοβούς, καθώς και στο μεσεγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα (Dawson, Klinger, Panagiotides, 

Lewy, & Castelloe, 1995· Ozznoff, 1995· Zilbovicius et al., 1995). Έτσι, έχει προταθεί η σημαντική 

σύνδεση ανάμεσα στη διαταραχή της συνδυασμένης προσοχής στον αυτισμό και στους 

μηχανισμούς που ρυθμίζονται από τους μετωπιαίους λοβούς (Caplan et al., 1993· Dawson, 1988· 

MvEvoy et al., 1993· Mundy, 1995).  

Οι Zilbovicius και οι συνεργάτες του (1995) σε ένα μικρό δείγμα παιδιών με αυτισμό 

χρησιμοποιώντας την εγκεφαλική ροή του αίματος έκανε παρατηρήσεις μέσω της χρήσης PET για 

τη διαδικασία ωρίμανσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν  ότι τα παιδιά αυτά ηλικίας 3 – 4 χρονών 

http://www.foundalis.com/
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εμφάνιζαν κάποιες παραμέτρους της εγκεφαλικής ροής του αίματος στα μπροστινά ημισφαίρια, 

κάτι που παιδιά τυπικής ανάπτυξης εμφανίζουν πολύ νωρίτερα, γύρω στους 19 μήνες. Στην ηλικία 

των 6-7 τα παιδιά με αυτισμό εμφάνισαν κανονικές τιμές για την ηλικ ία τους. Επομένως, εικάζεται 

ότι στα επιπρόσθετα ελλείμματα του αυτισμού, πιθανώς και μια καθυστέρηση κατά την 

προσχολική ηλικία στην ωρίμανση νεύρο-βιολογικών συστημάτων που σχετίζονται με τους 

μετωπιαίους λοβούς μπορεί να επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό. 

Οι μετωπιαίοι λοβοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της συμπεριφοράς και σε 

ψυχολογικές διαδικασίες, όπως η προσοχή, η μνήμη και η επίλυση υψηλής ιεραρχίας 

προβλημάτων σε κοινωνικό-συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις (Damasio, 1994· Davidson, 1994· 

Fox, 1991· Stuss & Benson, 1984). Έτσι, όντως αυτή η διαταραχή του συστήματος των 

νευρολογικών διαδικασιών που επιτρέπει την εφαρμογή της ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων 

του παιδιού στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων επηρεάζει την ανάπτυξη του αυτισμού 

(Mundy, 1995). Αλλά και το σύστημα που περιλαμβάνει τους προμετωπιαίους λοβούς και την 

αμυγδαλή θεωρείται πολύ σημαντικό για την αυτό -ρύθμιση της κοινωνικής και συναισθηματικής 

συμπεριφοράς (Bachevalier & Loveland, 2006). Ως γνωστόν, η αμυγδαλή είναι υπεύθυνη για την 

αναγνώριση των διάφορων κοινωνικών ερεθισμάτων, ενώ οι προμετωπιαίοι λοβοί χρησιμοποιούν 

τις πληροφορίες αυτές με στόχο να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά στις εκάστοτε συνθήκες. 

Έτσι, ασθενείς με βλάβη σε αυτή την περιοχή επιδεικνύουν δυσκολίες στην λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τις αντιδράσεις τους και αποτυχία στην  χρήση πληροφοριών για να καθοδηγήσουν τη 

συμπεριφορά τους (Bechara et al., 1994· Hornak et al., 1996).  

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, καθώς 

έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις νευρικές συνάψεις μεταγεννητικά, ειδικά τα πρώτα χρόνια 

ζωής (Fischer & Rose, 1994 Huttenlocher, 1994). Δεδομένου ότι ένα σημαντικό στοιχείο του 

αυτισμού περιλαμβάνει τη διαταραχή νευρολογικών συστημάτων που είναι υπεύθυνα για την 

επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών στα παιδιά (Courchesne, 1989· Dawson & Lewy, 1989· 

Hobson, 1993· Mundy, 1995), η διαταραχή αυτή μπορεί να οδηγεί στη μείωση του ποσού των 

κοινωνικών πληροφοριών που εισέρχονται στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα του παιδιού με 

αυτισμό. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει επίπτωση στην επακόλουθη νευρο -συμπεριφορική 

ανάπτυξη (Kreamer, 1985), και ειδικά στην κοινωνική του ανάπτυξη. Αυτή η μείωση επεξεργασίας 

κοινωνικών πληροφοριών μπορεί να στερήσει από το παιδί που αναπτύσσεται με αυτισμό, το 

ποσό των κοινωνικών πληροφοριών, ή αλλιώς την κοινωνική διέγερση που είναι απαραίτητη για 

την διαμόρφωση φυσιολογικών νευρολογικών συνάψεων. Χωρίς τα πρώιμα επαρκή κοινωνικά 

εισερχόμενα, η νευρολογική και η συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να παρουσιάσει 
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δευτερογενείς μορφές διαταραχών συμπεριφοράς (Kraemer, 1985 Mundy & Sigman, 1989a). Αυτό 

είναι το λεγόμενο κυβερνητικό μοντέλο του αυτισμού, όπου μια αρχική νευρολογική διαταραχή 

αυτό-τροφοδοτείται με αποτέλεσμα να προκύψουν και άλλα πρόσθετα και πιθανών ολέθρια 

στοιχεία νευρο-αναπτυξιακής διαταραχής, που συνδέονται με αυτό το σύνδρομο. Επομένως, τα 

διάφορα συμπτώματα του αυτισμού δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο ως τελικά προϊόντα αλλά και 

ως στοιχεία της εξελισσόμενης ανάπτυξης των παιδιών. 

Μια τέτοια θεωρία, φαίνεται πως συμπληρώνεται και από εκείνους που υποστηρίζουν πως 

και οι κοινωνικές εμπειρίες με τους άλλους, μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη κοινωνικών 

αισθημάτων στον αυτισμό. Παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους 

από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους. Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μαθαίνουν για τον 

εαυτό τους και για το πώς οι άλλοι έχουν σκέψεις και συναισθήματα διαφορετικά από τα δικά 

τους. Ανακαλύπτουν ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και ποιες όχι, μαθαίνουν τι συμβαίνει 

όταν αποτυχαίνουν και όταν καταφέρνουν κάτι, καθώς και τι ενοχλεί τους άλλους. Μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις, δηλαδή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κοινωνικά συναισθήματα, και μέσα 

από αυτά μαθαίνουν για τις σχέσεις και για τον εαυτό τους. Αυτές οι εμπειρίες είναι πολύ 

σημαντικές. Τα παιδιά με αυτισμό προφανώς έχουν λιγότερες τέτοιες εμπειρίες. Πολλές φορές, η 

ίδια τους η συμπεριφορά εξουδετερώνει κάθε εμπλοκή με τους γύρω τους, περιορίζοντας έτσι την 

ικανότητα τους να μάθουν για τις σχέσεις και για τους άλλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

  Διαφορές ανάμεσα στον πληθυσμό των παιδιών με ΔΑΦ  

 

4.1 Σχέση Νοημοσύνης- Κοινωνικών Δεξιοτήτων  

Σχεδόν τα ¾ των ατόμων με αυτισμό έχουν λεκτικό δείκτη νοημοσύνης στα όρια της 

καθυστέρησης της γνωστικής λειτουργίας (Ritvo et al., 1989). Δηλαδή υπολογίζεται ότι το 85% των 

παιδιών με αυτισμό έχει και νοητική καθυστέρηση (Volkmar & Cohen, 1988). Τα παιδιά αυτά που 

έχουν διαγνωστεί και με αυτισμό και με νοητική καθυστέρηση, διαφέρουν σημαντικά από τα 

παιδιά που έχουν διαγνωστεί μόνο με νοητική καθυστέρηση στην προσαρμοστική συμπεριφορά 

και δεξιότητες. Σίγουρα, η γνωστική λειτουργία θέτει κάποιους περιορισμούς στις προσαρμοστικές 

λειτουργίας που μπορούν να κατακτηθούν. Δεν είναι δηλαδή λογικό, να αναμένουμε ότι τα παιδιά 

μπορούν να κατακτήσουν επίπεδα λειτουργίας που είναι κατά πολύ πιο πάνω από το διανοητικό 

τους επίπεδο ή την πνευματική τους ηλικία. 

Τα παιδιά, με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης  καταφέρνουν να βελτιωθούν κατά πολύ. 

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση καθώς το άτομο χρησιμοποιεί τη 

νοημοσύνη του για να μάθει να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις με τους άλλους.   Η νοητική 

καθυστέρηση, ως γνωστόν, ελαττώνει την κοινωνική απαντητικότητα, όπως μειώνει γενικότερα την 

απαντητικότητα και σε άλλα ερεθίσματα. Ο τρόπος που η συχνότητα εμφάνισης της κοινωνικής 

μειονεξίας σχετίζεται με τη νοητική καθυστέρηση, σύμφωνα με τους Wing και Gould είναι η εξής: 

 0.13% (από 34.100 παιδιά) με δείκτη νοημοσύνης από 70 και πάνω 

  2% (από 700 παιδιά) με δείκτη νοημοσύνης από 50-69 

 42% (από 96 παιδιά) με δείκτη νοημοσύνης από 20-49 

 86% (από 44 παιδιά) με δείκτη νοημοσύνης από 0-19 

 

Όμως, παραμένει σχετικά αδιευκρίνιστη η σχέση μεταξύ προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς με τη συμπτωματολογία των ΔΑΦ και πιο συγκεκριμένα για τα άτομα υψηλής 

λειτουργικότητας με ΔΑΦ (Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar & Lord, 2006). Υπάρχουν 

έρευνες, που αποδεικνύουν πως ακόμη και όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά που βρίσκονται 

στο άνω άκρο του γνωστικού φάσματος των ΔΑΦ, δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για μια 

θετική έκβαση κατά την ενηλικίωση (Howlin, 2003). Έχει διατυπωθεί, πως υπάρχει μια 
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στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη γενική γνωστική ικανότητα και τις κοινωνικές 

δεξιότητες.  

Πρώτος ο Klin (2007), υποστήριξε πως η κοινωνική ικανότητα ή η κοινωνική ανικανότητα, 

αποτελούν ανεξάρτητες δομές που πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με το γνωστικό τους επίπεδο, 

στα άτομα με ΔΑΦ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά σε 

άτομα με ΥΛΑ, είναι μεγαλύτερα σε σχέση  με αυτά που θα αναμέναμε με το Δείκτη Νοημοσύνης 

τους. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στις 

σχέσεις τους με άλλα άτομα (Cohen, Paul, & Volkmar, 1986· Fein, Pennington, Markowitz, 

Braverman, & Waterhouse, 1986· Frith, 1986· Happe, 1994· Lord, 1993· Rutter,1978· Sigman, 

1995· Wing & Gould, 1979).  

 Για παράδειγμα, σε έρευνα των Klin, Jones, Schultz, Volkmar & Cohen (2002)  15 

έφηβοι και ενήλικες με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, επέδειξαν σοβαρά ελλείμματα στις 

κοινωνικές δεξιότητες δεδομένου του καλού γνωστικού τους επιπέδου.  Οι Freeman, Del’Homme, 

Guthrie και Zhang (1999) ενώ βρήκαν πως τα παιδιά με αυτισμό βελτιώνονταν με το πέρασμα 

του χρόνου σε όλους τους τομείς σε σχέση με το αρχικό Δείκτη Νοημοσύνης, το ίδιο δεν φαίνεται 

να ισχύει και για τις κοινωνικές δεξιότητες. Αλλά και οι Liss et al. (2001), βρήκαν ότι τα παιδιά με 

ΥΛΑ είχαν περισσότερα ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, 

σε σχέση με παιδιά με ίδιο δείκτη νοημοσύνης.  

Οι ελάχιστες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, σχετικά με αυτό το θέμα έχουν μη 

συνεπή ευρήματα. Μερικές, δηλαδή, δείχνουν μια θετική σχέση ανάμεσα την προσαρμοστική 

συμπεριφορά και το δείκτη νοημοσύνης, ενώ άλλες δείχνουν το ανάποδο (Freeman et al., 1999· 

Liss et al., 2001· Schatz & Hamden-Allen, 1995· Szatmari, Bryson, Boyle, Streiner, & Duku, 

2003). Για παράδειγμα, σε μια μελέτη με 157 παιδιά με ΔΑΦ (Mayes & Calhoun, 2003a), τα 110 

που είχαν Δείκτη Νοημοσύνης κάτω του μέσο όρου είχαν και μεγαλύτερα προβλήματα στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τα παιδιά που είχαν δείκτη νοημοσύνης μεγαλύτερο 

του 80. 
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4.2 Σχέση Λεκτικής και μη Λεκτικής Νοημοσύνης – Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

Σε μια άλλη (Joseph, Tager-Flusberg, & Lord, 2002), όπου αξιολογήθηκαν παιδιά με τη 

βοήθεια του ADOS, φάνηκε πως τα χαμηλά επίπεδα στη Λεκτική νοημοσύνη συνδέονταν σε 

μεγάλο βαθμό με ελλείμματα στην επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες ενώ τα χαμηλά 

επίπεδα στη Μη Λεκτική Νοημοσύνη με ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες, κυρίως στα μικρά 

παιδιά. Υπάρχουν ευρήματα (των Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar, & Lord,2007) που 

συνιστούν πως η υψηλότερη Λεκτική  Νοημοσύνη συνδέεται με λιγότερα κοινωνικά ελλείμματα και 

καλύτερη επικοινωνία, ενώ η υψηλότερη Μη Λεκτική Νοημοσύνη προβλέπει μόνο καλύτερη 

επικοινωνία.  Μάλιστα, ο DeMeyer και οι συνεργάτες του  (1973) υποστήριζαν πως ο Μη Λεκτικός 

δείκτης και το γλωσσικό επίπεδο στην ηλικία των 5 ετών, αποτελούν τον καλύτερο προγνωστικό 

παράγοντα για την έκβαση ενός παιδιού με ΔΑΦ. 

 Από την άλλη, οι Black, Wallace, Sokoloff και Kenworthy (2009) εστίασαν στη διαφορά 

ανάμεσα στο Λεκτικό Δείκτη Νοημοσύνης και στο Μη Λεκτικό Δείκτη σε παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, αφού προηγουμένως ο Klinn (2007) είχε υποστηρίξει πως η λειτουργική 

επικοινωνία σχετίζεται πολύ στενά με το Λεκτικό Δείκτη.  Έτσι, βρήκαν πως η διαφορά αυτή 

ανάμεσα στους 2 δείκτες σχετίζεται με την λειτουργική επικοινωνία αλλά όχι με την 

κοινωνικοποίηση. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

τόσο πιο έντονα γίνονται τα συμπτώματα στον αυτισμό. Όσο πιο μεγάλοι είναι οι δείκτες, τόσο 

λιγότερες δυσκολίες υπάρχουν στην επικοινωνία, αλλά μόνο ο υψηλός Λεκτικός Δείκτης σχετίζεται 

με λιγότερα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, αυτή η έρευνα φαίνεται να 

επιβεβαιώνει τα ευρήματα των Joseph et al. (2002) σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ υψηλού Μη 

Λεκτικού δείκτη με περισσότερα κοινωνικά ελλείμματα.  Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι καλές λεκτικές 

ικανότητες σχετίζονται με καλύτερη λειτουργικότητα στον αυτισμό, όταν όμως ο Λεκτικός Δείκτης 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το Μη λεκτικό, παρατηρούνται μεγάλες δυσκολίες στην 

κοινωνικοποίηση.  Από την άλλη μεριά υπάρχουν έρευνες που ενώ έχουν βρει διαφορές σε τομείς 

όπως είναι η επικοινωνία και η Αυτοεξυπηρέτηση ανάμεσα στα άτομα που είχαν λόγο και σε αυτά 

που δεν είχαν καθόλου, τέτοιες διαφορές δεν προέκυψαν και για τον τομέα της Κοινωνικοποίησης 

ανάμεσα σε αυτές τις 2 ομάδες (Carter, Volkmar, Sparrow, Wang, Lord, Dawson, Fombonne, 

Loveland, Mesibov, Schopler, 1998). 

 Γενικά, φαίνεται να υπάρχει ένα υψηλός βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στη 

γλώσσα/επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση (Denckla, 1986· Wing, 1982· Perry & Factor, 
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1989). Η εκφραστική γλώσσα είναι πιθανόν ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για την 

έκβαση των ΔΑΦ, κυρίως μετά την προσχολική ηλικία (Kobayashi, Murata, & Yoshinaga, 1992· 

Venter, Lord, & Schopler, 1992). Για παράδειγμα, οι Strid et al. (2012) όταν συνέκριναν παιδιά με 

ΔΑΦ που είχαν λόγο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης μικρότερης ηλικίας στην συνδυασμένη 

προσοχή, στην ζήτηση και σε συμπεριφορές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι μόνες διαφορές 

που βρέθηκαν ήταν στην πρωτοβουλία για συνδυασμένη προσοχή και για ζήτηση. Ενώ σε 

σύγκριση που έγινε της ίδιας ομάδας παιδιών με άλλα παιδιά με ΔΑΦ χωρίς λόγο, τα παιδιά της 

δεύτερης ομάδας επέδειξαν χειρότερες επιδόσεις. Αυτό, προφανώς εξηγείται μάλλον από το 

γεγονός ότι η εκφραστική γλώσσα επηρεάζει σχεδόν κάθε έκφανση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και του παιχνιδιού και θεωρείται ακατόρθωτο να απομονώσουμε τις συνέπειες 

του επιπέδου γλώσσας από τη σοβαρότητα του αυτισμού στα άτομα που έχουν λόγο (Happe, 

1995 Mahoney et al., 1998). 
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4.3 Σχέση Ηλικίας-Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

Το ίδιο ασαφής, μοιάζει και η σχέση ανάμεσα στην κοινωνικοποίηση και την ηλικία. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η ηλικία επιδρά τις κοινωνικές δεξιότητες (Jacobson & Ackerman, 1990). 

Στην έρευνα του Freeman και των συνεργατών του (1999)  η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση 

μέσω αξιολόγησης με το VABS, βρέθηκε πως βελτιώνονται με το πέρασμα της ηλικίας ενώ σε μια 

άλλη διαχρονική έρευνα τα σκορ σχετικά με την κοινωνικοποίηση μειώνονταν με το πέρασμα του 

χρόνου και τα σκορ της επικοινωνίας παρέμεναν σταθερά (Szatmari et al., 2003). Στην έρευνα των 

Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar και Lord (2007), σε δύο διαφορετικούς κλινικούς 

πληθυσμούς, φάνηκε πως ενώ οι επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης βελτιώνονται, στα παιδιά με ΔΑΦ δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο. Άλλες έρευνες έχουν 

βρει βελτιώσεις σε συγκεκριμένους τομείς κοινωνικών δεξιοτήτων όπως είναι η κοινωνική 

προσαρμογή, το κοινωνικό ενδιαφέρον, οι δεξιότητες συζήτησης και η κοινωνική ανταπόκριση 

(όπως αυτή ορίζεται μέσα από το παιχνίδι, τις εκφράσεις προσώπου και τη βλεμματική επαφή) 

(Ando & Yoshimura, 1979· DeMeyer et al., 1973· Rutter, 1970· Rutter & Bartak, 1973).  Αυτό, δεν 

σημαίνει ότι χάνουν τις δεξιότητες τους με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ότι δεν είναι οι 

αναμενόμενες για την ηλικία τους. Αντιθέτως, οι Garfin και McCallon (1988) στη σύγκριση που 

έκαναν ανάμεσα σε μικρά παιδιά με αυτισμό και σε εφήβους με αυτισμό , δεν βρήκαν ιδιαίτερες 

διαφορές.  

Η λεγόμενη «αυτιστική μοναχικότητα» διαφαίνεται κα τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής 

του παιδιού. Η ολοκληρωτική αδιαφορία για κοινωνική επαφή σπάνια παρατηρείται μετά τα  5 έτη 

(U.Frith,1996).  

Σχετικά με τους εφήβους με αυτισμό, μόνο το 1/3 από αυτούς συνεχίζουν να 

παρουσιάζουν πολύ σημαντικές δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες. Βέβαια, ένας στους τρείς 

εφήβους με αυτισμό περνά μια παλινδρόμηση για ένα ή δύο χρόνια και μετά συνεχίζουν την 

πρόοδο. Οι δυσκολίες, δηλαδή, γίνονται εμφανείς μόνο ίσως σε ακραίες καταστάσεις όπου 

απαιτείται ερμηνεία πολύ λεπτών κοινωνικών νύξεων. 
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4.4 Διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα και τις Κοινωνικές Δεξιότητες 

Ως γνωστό οι ΔΑΦ, είναι πιο συχνές στα αγόρια (Wing, 1981b) και τα συμπτώματα σε 

αυτά συνήθως είναι πιο σοβαρά. Έτσι, μερικοί θεωρούν ότι και οι δεξιότητες τους που αφορούν 

την κοινωνικοποίηση εμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τα κορίτσια.  Σε μια έρευνα 

μελέτης 6 κοριτσιών με κάποια αυτιστικά συμπτώματα, θεωρήθηκε πως είχαν αρκετά καλές 

δεξιότητες μίμησης με αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι δυσκολίες τους στην ενσυναίσθηση και 

επομένως  να κάνει πιο δύσκολη την διάγνωση για ΔΑΦ(Kopp & Gillberg, 1992). Επιπρόσθετα, 

συνήθως δεν εμφανίζουν επιθετικές συμπεριφορές όπως τα αγόρια.  Σε έρευνα  των  Head, 

McGillivray και Stokes (2014), έγινε σύγκριση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια με ΔΑΦ, αλλά και 

με αγόρια και κορίτσια τυπικής ανάπτυξης σχετικά με τις διαφορές στους στην κοινωνικοποίηση. 

Τα κορίτσια με ΔΑΦ, συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τα αγόρια με ΔΑΦ όσον αφορά 

την ποιότητα στις φιλίες τους. Η βαθμολογία τους ήταν παρόμοια με αυτή των αγοριών τυπικής 

ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά, σε έρευνα των Lai et al. (2012) όπου πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση ανάμεσα σε ενήλικες με ΥΛΑ σε 4 διαφορετικούς  γνωστικούς τομείς, στον τομέα που 

σχετίζεται με την νοητικοποίηση και την συναισθηματική αντίληψη δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα. Βέβαια, υπάρχει η υπόθεση (Lai et al., 2012)  ότι τα κορίτσια 

αναπτύσσουν στρατηγικές αντιστάθμισης και έτσι καταφέρνουν να καλύψουν τα κοινωνικά τους 

ελλείμματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Σκοπός Έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, διαπιστώθηκε πως λίγες είναι 

εκείνες οι έρευνες που έχουν επικεντρωθεί στις διαφορές μέσα στον ίδιο τον πληθυσμό των 

παιδιών με ΔΑΦ και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Οι περισσότερες εστιάζουν στα κοινωνικά 

ελλείμματά τους σε σχέση με άλλους πληθυσμούς, χωρίς να λαμβάνουν υπ’όψιν ότι  πρόκειται 

για ένα πληθυσμό με μεγάλη ετερογένεια. 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η εξέταση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ καθώς και οι πιθανές σχέσεις που προκύπτουν όταν 

συσχετίζονται με μεταβλητές όπως: το φύλο, η ηλικία, ο τύπος σχολικής μονάδας όπου 

φοιτούν οι μαθητές, η ανάπτυξη ή όχι Λόγου καθώς και η ύπαρξη ή όχι διάγνωσης για Νοητική 

Υστέρηση από τα ΚΕΔΔΥ. 

Συγκεκριμένα έχουμε θέσει τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιο είναι το κοινωνικό προφίλ των παιδιών με ΔΑΦ; 

 

 Πώς σχετίζεται το κοινωνικό προφίλ των μαθητών με  ΔΑΦ ξεχωριστά με κάποιους 

ανεξάρτητους παράγοντες; πόσο το επηρεάζουν; 

 Οι παράγοντες αυτοί είναι: το φύλο, η ηλικία, ο τύπος σχολικής μονάδας όπου φοιτούν 

οι μαθητές, η περιοχή κατοικίας, η ανάπτυξη ή όχι Λόγου καθώς και η ύπαρξη ή όχι 

διάγνωσης για Νοητική Υστέρηση. 

 

 Επιπρόσθετα, προκύπτουν διαφορές από την αλληλεπίδραση της Νοητικής 

Καθυστέρησης και της Γλώσσας; 
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5.2 Μεθοδολογία 

 Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 63 παιδιά που έχουν διαγνωστεί με 

ΔΑΦ από ΚΕΔΔΥ, εκ των οποίων τα 44 είναι αγόρια (69,8%) και τα 19 κορίτσια (30,2). Ως 

προς την ηλικία 24 παιδιά είναι από 6 έως 11 ετών (38,1%) και 39 από 12 έως 17 ετών 

(61,9%).  

Σχετικά με την περιοχή διαμονής τους 52 παιδιά (82,5%) προέρχονταν  από αστική 

περιοχή και 11 από αγροτική (17,5%). Ενώ, όσον αφορά τον τύπο σχολικής μονάδας τα 25 

φοιτούν σε Γενικό Σχολείο (39,7%), τα 36 σε Ειδικό Σχολείο (57,1%) και τα 2 σε τμήμα 

Ένταξης (3,2%). 

Επίσης, τα 37 έχουν παράλληλα και διάγνωση για Νοητική Καθυστέρηση από τα 

ΚΕΔΔΥ (58,7%), ενώ τα υπόλοιπα 26 δεν έχουν (41,3%).Τέλος, τα 20 δεν είχαν καθόλου λόγο 

(31,7%), τα 2 είχαν μονολεκτικό λόγο (3,2%) και τα 41 είχαν από μερικές φράσεις έως άνω του 

μετρίου λόγο (65,1%). 

 

 Διαδικασία 

Η διαδικασία της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Πιο 

συγκεκριμένα, η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από το Δεκέμβριο του 2013 

έως το Μάρτιο του 2014. 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, με μαθητές 

που είχαν διάγνωση για ΔΑΦ από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ,  σε διάφορες σχολικές μονάδες 

Γενικής και Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όπου εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί (τμήματα Ένταξης, 

Παράλληλη Στήριξη,  Ειδικά Σχολεία και ΕΕΕΕΚ). 

Αρχικά, η ερευνήτρια επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής που ήδη 

γνώριζε, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια, οι ίδιοι ανέλαβαν την 

προώθηση του και σε συναδέλφους τους στα σχολεία όπου εργάζονται. 

Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα εισαγωγικό σημείωμα, που είχε ως στόχο 

να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το σκοπό, το θέμα και τους στόχους της έρευνας. 
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Επιπλέον, τους διαβεβαίωνε για την τήρηση της ανωνυμίας και της χρήσης των στοιχείων 

αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατόπιν μετάφρασης και προσαρμογής στα 

Ελληνικά, είναι το Autism Social Skills Profile των Bellini και Hopf (2007). Πρόκειται για ένα 

εργαλείο που αξιολογεί την κοινωνική λειτουργικότητα παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, ηλικίας 6 

έως 17 ετών.  

Έχει δημιουργηθεί με στόχο: 

 Τον εντοπισμό των κοινωνικών ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ με μεγάλη ακρίβεια . 

 Το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης με επίκεντρο τις δεξιότητες που 

παρουσιάζουν έλλειμμα. 

 Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων παρέμβασης. 

 

Στην αρχή περιλαμβάνονται 6 ερωτήσεις, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

συμπλήρωσαν  σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να 

απαντήσουν για το φύλο και την ηλικία του παιδιού, την περιοχή διαμονής (αστική ή 

αγροτική), τον τύπο σχολικής μονάδας όπου φοιτούν (γενικό σχολείο, ειδικό σχολείο, τμήμα 

ένταξης), αν έχουν διάγνωση και για Νοητική Καθυστέρηση από τα ΚΕΔΔΥ και τέλος το 

επίπεδο γλωσσικής τους ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται 49 ερωτήσεις, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των 

κοινωνικών συμπεριφορών που συνήθως επιδεικνύουν τα παιδιά με ΔΑΦ (π.χ. δεξιότητες 

κοινωνικής πρωτοβουλίας, κοινωνικής αμοιβαιότητας, μη Λεκτικής Επικοινωνίας). 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς 

(ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λόγο-παθολόγους κ.λ.π.) και γενικά από 

οποιονδήποτε γνωρίζει το παιδί. Η συμπλήρωση του γίνεται μέσα σε πολύ σύντο μο χρονικό 

διάστημα (5 έως 10 λεπτά). Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν την συχνότητα με την 

οποία επιδεικνύονται ορισμένες συμπεριφορές από τα παιδιά. Η μέτρηση των ερωτήσεων 

έγινε σε κλίμακα Likert (0= Ποτέ / Σχεδόν Ποτέ, 1= Μερικές Φορές/Περιστασιακά, 
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2=Συχνά/Συνήθως, 3=Πολύ Συχνά/Πάντα), όπου η υψηλή βαθμολογία αντιστοιχεί σε θετικές 

κοινωνικές συμπεριφορές. Με εξαίρεση ορισμένες ερωτήσεις περιγράφουν αρνητικές 

συμπεριφορές και των οποίων τα σκορ αντιστράφηκαν. 

Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε 3 διαφορετικές 

υποκλίμακες. 

Συγκεκριμένα, 26 ερωτήσεις αφορούν την Κοινωνική Αμοιβαιότητα (Social 

Reciprocity), δηλαδή εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ενεργή διατήρηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

14 ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή (Social 

Participation/Avoidance), δηλαδή περιλαμβάνουν εκείνες τις δεξιότητες που έχουν να κάνουν 

με τη Κοινωνική Δέσμευση ή Απόσυρση στις διάφορες αλληλεπιδράσεις.  

Και τέλος, 9 ερωτήσεις αναφέρονται στις Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές 

(Detrimental Social Behaviors),  δηλαδή στις μη κοινωνικά αποδεκτές Συμπεριφορές, που 

οδηγούν συνήθως σε αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους. 

 

Αξιοπιστία 

Σύμφωνα με τους Bellini και Hopf (2007), ο συντελεστής alpha εσωτερικής 

συνοχής/συνέπειας για τις 49 δηλώσεις είναι πολύ ικανοποιητικός (α=.926). Το ίδιο ισχύει και 

για την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (α=.904). Επιπρόσθετα, και οι δείκτες alpha 

εσωτερικής συνοχής/συνέπειας για κάθε υποκλίμακα είναι πολύ καλοί. Συγκεκριμένα, για την 

Κοινωνική Αμοιβαιότητα είναι α=.921, για την Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή είναι 

α=.891 και για τις Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές είναι α=.845. 

 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό λογισμικό πακέτο 

SPSS 22.0. Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των ερευνητικών 

υποθέσεων ήταν: 

 Προκαταρκτικός έλεγχος δεδομένων-περιγραφική στατιστική (συχνότητες, 

ποσοστά, μέγιστη και ελάχιστη τιμή, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις). 
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 Συσχετίσεις Pearson μεταξύ των 3 υποκλιμάκων και του τελικού σκορ και όλων των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

 Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (t-test) με το φύλο, την ηλικία, τον τόπο 

διαμονής και την ύπαρξη ή όχι Νοητικής Καθυστέρησης. 

 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης στα μονοπαραγοντικά υποδείγματα  (one way 

ANOVA) της σχολικής δομής και του επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης 

 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης στα πολυπαραγοντικά υποδείγματα  (two way 

ANOVA) με τη Νοητική καθυστέρηση και το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

      Αποτελέσματα 

 Διερεύνηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ στις 3 

υποκλίμακες 

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών 

με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, καθώς και στο τελικό σκορ που προέκυψε 

από το άθροισμα των 3 υποκλιμάκων. Για να εντοπιστεί ο βαθμός των παραγόντων αυτών, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για την εύρεση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης.  

Αρχικά, από μια πολύ γενική εικόνα από το άθροισμα των 3 υποκλιμάκων, έχουμε την 

εξαγωγή  ενός τελικού σκορ (πίνακας 1), από όπου προκύπτουν μέτριες προς χαμηλές 

κοινωνικές δεξιότητες (M= 57.22, SD= 24.632, εύρος= 15-116) καθώς το μέγιστο σκορ που 

μπορεί να συγκεντρώσει ένα παιδί σε όλες τις ερωτήσεις είναι 147 (49 ερωτήσεις * 3). 

Ειδικότερα, η υποκλίμακα της  Κοινωνικής Αμοιβαιότητας (Social Reciprocity) 

αξιολογεί εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση πετυχημένων 

αλληλεπιδράσεων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν 26 δηλώσεις που περιέγραφαν 

κοινωνικές συμπεριφορές και να εκτιμήσουν τη συχνότητα με την οποία την επιδεικνύει ο 

μαθητής τους. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και η ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή των δηλώσεων της υποκλίμακας.  Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

φαίνεται πως τα παιδιά με ΔΑΦ συνήθως δεν επιδεικνύουν δεξιότητες κοινωνικής 

αμοιβαιότητας (M= 24.38, SD= 16.223, εύρος= 0-70). Αυτό προκύπτει από το μέγιστο σκορ 

που μπορεί να συγκεντρώσει ένα παιδί στη συγκεκριμένη υποκλίμακα (26 ερωτήσεις *3=78). 

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες έδιναν τις απαντήσεις τους από μια κλίμακα που 

κυμαινόταν από το 0 έως το 3. Σύμφωνα με τον πίνακα 2, οι συμμετέχοντες έκριναν πως τα 

παιδιά με ΔΑΦ τις περισσότερες φορές «Ανταποκρίνονται, όταν τα χαιρετάνε» (M= 1.73, SD= 

1.139), ενώ σχεδόν ποτέ δεν «Μιλούν ή Γνωρίζουν τα ενδιαφέροντα των άλλων  (M= .49, SD= 

.821).  

Στην υποκλίμακα της Κοινωνικής Συμμετοχής/Αποφυγής (Social 

Participation/Avoidance), αξιολογήθηκε η συχνότητα που τα παιδιά με ΔΑΦ επιδεικνύουν τη 

συμμετοχή τους ή την αποφυγή τους σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από τους εκπαιδευτικο ύς 

σε 14 δηλώσεις. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και η 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή των δηλώσεων της υποκλίμακας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
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εκπαιδευτικών φαίνεται πως τα παιδιά επιδεικνύουν μέτριες προς χαμηλές δεξιότητες 

συμμετοχής (M= 17.76, SD= 7.88, εύρος= 5-37) καθώς το μέγιστο σκορ σε αυτήν την 

υποκλίμακα είναι 42 (14 ερωτήσεις * 3). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, μετά την 

αντιστροφή της αρνητικά διατυπωμένης ερώτησης 44 προκύπτει πως τα παιδιά δεν 

«φοβούνται ούτε αγχώνονται για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις» (M= 1.79, SD= .936), ενώ 

φάνηκε πως ποτέ δεν «προσκαλούν συνομηλίκους τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες» 

(M= .78, SD= .906). 

Τέλος, στην υποκλίμακα Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές (Detrimental Social 

Behaviors) περιλαμβάνεται η αξιολόγηση μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών που 

οδηγούν άμεσα σε αποτυχημένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα 

από 9 δηλώσεις, οι οποίες αντιστράφηκαν κατά τη βαθμολόγηση καθώς περιέγραφαν 

αρνητικές συμπεριφορές. Έτσι, ουσιαστικά σε αυτή την υποκλίμακα αξιολογήθηκε η 

συχνότητα με την οποία τα παιδιά επιδεικνύουν κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

των δηλώσεων της υποκλίμακας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, προέκυψε πως τα 

παιδιά με ΔΑΦ δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερα προβληματικές συμπεριφορές (M= 15.08, SD= 

4.939, εύρος= 4-25) καθώς το μέγιστο σκορ της υποκλίμακας είναι 27 (9 ερωτήσεις * 3). 

Αναλυτικότερα στον πίνακα 4 φαίνεται, στην ερώτηση 45 πως δεν έχουν «αρνητικές εμπειρίες 

από τις σχέσεις του με συνομηλίκους» (M= 2.22, SD= .832) και στην ερώτηση 48 πως δεν 

«χειραγωγούνται από συνομηλίκους» (M= 2.22, SD= .851) ,ενώ φαίνεται πως πιο συχνά 

«αλλάζουν θέματα συζήτησης, στρέφοντάς την προς τα δικά τους ενδιαφέροντα». 

Πίνακας 1 

 Μέσοι Όροι Υποκλιμάκων 

 

 

 

 

 

 

 

Υποκλίμακα Μ.Ο 

Τυπική 

Απόκλιση  

Κοιν. Αμοιβαιότητα 24,38 16,223 

Κοιν. Συμμετοχή  17,76 7,880 

Επιζήμιες Κοιν. 

Συμπεριφορές 

15,08 4,939 

Συνολικό Σκορ 57,22 24,632 
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Πίνακας 2  
Μ.Ο Υποκλίμακας Κοινωνικής Αμοιβαιότητας 

Ερώτηση Μ.Ο T.A 

24.Ανταποκρίνεται, όταν τον χαιρετάνε.  

23.Εκφράζει τα συναισθήματά του 

34.Αποκρίνεται σε ερωτήσεις που του/της κάνουν.  

3. Παίζει, όταν έρχεται η σειρά του/της.  

4 .Ασχολείται με την προσωπική υγιεινή του/της.  

15.Αναγνωρίζει τα μη-λεκτικά σήματα ή τη ¨γλώσσα του σώματος¨.  

18.Διατηρεί βλεμματική επαφή κατά την διάρκεια συζητήσεων.  

30.Αναγνωρίζει τις φιλοφρονήσεις που του/της κάνουν άλλοι.                                                      

19.Κρατάει κατάλληλη απόσταση, όταν αλληλεπιδρά με συνομηλίκους.  

14.Αναγνωρίζει εκφράσεις προσώπου άλλων  

37. Δεν Απαντάει με αργό ρυθμό στις συζητήσεις.  

20.Μιλά με κανονική ένταση, κατά τη διάρκεια συζητήσεων.  

26.Παίρνει πρωτοβουλία από μόνος/η του/της, να χαιρετήσει κάποιον.  

17.Φαίνεται ότι καταλαβαίνει τα αστεία ή το χιούμορ των άλλων.  

8. Κάνει ερωτήσεις για να πληροφορηθεί για κάποιο πρόσωπο.  

8. Κάνει ερωτήσεις για να πληροφορηθεί για κάποιο θέμα.  

36.Υποχωρεί μετά από διαφωνίες.  

28.Συστήνεται στους άλλους.  

11.Διατηρεί τη ροή της συζήτησης.  

22.Προσφέρει βοήθεια στους άλλους.  

27.Κάνει φιλοφρονήσεις στους άλλους.  

12.Συμπάσχει με τα προβλήματα των άλλων.  

25.Συμμετέχει σε συζητήσεις με δύο ή περισσότερα άτομα,  

χωρίς να διακόπτει.  
 

21.Λαμβάνει υπ’όψιν τις διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα.   

29.Ζητάει ευγενικά να περάσει από κάπου, που έχει κόσμο.  

13. Μιλά για/ Γνωρίζει τα ενδιαφέροντα των άλλων.  

1,73  

1,30  

1,29  

1,25  

1,25 

1,24  

1,22  

1,22  

1,16 

1,13 

1,08 

,95  

,95 

,92  

,86  

,83  

,79  

,68 

,65  

,62  

,60  

,57 

,57  

 

,56  

,52 

,49  

 

1,139 

,961  

1,054  

967 

1,031  

,777  

1,007  

1,069  

,954  

,833  

1,036  

,991  

1,023  

938  

1,148  

1,009 

,864  

,947  

,806 

,869  

,993  

,756  

,928  

 

,857  

,877  

821 
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Πίνακας 3 
 Μ.Ο Υποκλίμακας Κοινωνικής Συμμετοχής/Αποφυγής 

Ερώτηση Μ.Ο T.A 

44.Δεν Φοβάται/Αγχώνεται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

33.Επιτρέπει στους άλλους να τον/την βοηθήσουν.  

35.Έχει θετικές εμπειρίες από τις σχέσεις του/της με συνομηλίκους.  

49.Δεν Ασχολείται με ατομικές δραστηριότητες όταν είναι με συνομηλίκους.                         

31.Επιτρέπει στους συνομηλίκους του να συμμετέχουν 

 σε δραστηριότητες μαζί του.  

 

41.Ασχολείται με ατομικές δραστηριότητες.  

6. Αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του κατά τη διάρκεια  

 δομημένων δραστηριοτήτων.  

32.Δέχεται τις προσκλήσεις συνομηλίκων του, να συμμετάσχει μαζί τους σε 

δραστηριότητες.  

 16.Ζητάει βοήθεια από άλλους.  
 
2.Συμμετέχει σε δραστηριότητες με συνομηλίκους του/της. 

10.Αλληλεπιδρά με ομάδες συνομηλίκων.   

9. Εμπλέκεται σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με κάποιον από τους  

συνομηλίκους του.  

5. Αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του κατά τη διάρκεια  

μη-δομημένων δραστηριοτήτων.  

 

1. Προσκαλεί συνομηλίκους του/της να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 

1,79  

1,63  

1,43 

1,41  

 

1,32  

 

1,30  

1,25 

 

1,25  

 

1,24  

1,14  

1,13  

 

1,06  

 

1,02  

 

,78  

 

,936  

,938  

,837  

,944 

 

,877  

 

,994  

,861  

 

,950  

 

,962  

,913  

,924  

 

,96 

 

,852 

 

,906 
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Πίνακας 4 
 Μ.Ο Υποκλίμακας Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές  

Ερώτηση Μ.Ο T.A 

48.Δεν χειραγωγείται από συνομηλίκους.  

45. Δεν έχει αρνητικές εμπειρίες από τις σχέσεις του/της με συνομηλίκους.  

39. Δεν παρερμηνεύει τις προθέσεις των άλλων.  

46.Δεν εμπλέκεται σε μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.  

40. Δεν κάνει απρεπή σχόλια.  

47.Δεν αργεί να πάρει πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις.  

43.Αναγνωρίζει τα ¨σήματα¨ για τη λήξη μιας συζήτησης.  

42. Δεν τελειώνει απότομα τις συζητήσεις.   

38.Δεν αλλάζει θέμα συζήτησης, στρέφοντάς την προς τα  

δικά του ενδιαφέροντα.  

 

2,22  

2,22  

2,17  

2,14  

1,65  

1,40  

1,16  

1,11 

1,00  

 

,851  

,832  

,853 

,913  

1,334  

1,056  

1,081  

1,138  

1,136  
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 Η σχέση ανάμεσα στις 3 υποκλίμακες  

Ένας άλλος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθούν οι σχέσεις ανάμεσα 

στις 3 υποκλίμακες έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε όταν υπάρχουν ελλείμματα σε 

μία υποκλίμακα αν θα υπάρχουν και στις άλλες δυο. Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των υποκλιμάκων (Κοινωνική Αμοιβαιότητα, Κοινωνική 

Συμμετοχή/Αποφυγή και Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές) εφαρμόστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson και υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Από ότι προέκυψε, όσα περισσότερα ελλείμματα ή κοινωνικές δεξιότητες υπάρχουν 

στην υποκλίμακα της Κοινωνικής Συμμετοχής τόσα περισσότερα ελλείμματα ή δεξιότητες 

αντίστοιχα αναμένουμε και στην υποκλίμακα της Κοινωνικής Αμοιβαιότητας όπως και το 

αντίστροφο. Το ίδιο αναμένουμε ανάμεσα και στις υποκλίμακες των Επιζήμιων Κοινωνικών 

Συμπεριφορών και της Κοινωνικής Αμοιβαιότητας. Όσον αφορά την σχέση της υποκλίμακας 

της Κοινωνικής Συμμετοχής με αυτή των Επιζήμιων Κοινωνικών Συμπεριφορών, με κάθε 

επιφύλαξη, δεν παρατηρείται συσχέτιση.  

 

 

 

Πίνακας 5 

 Συσχετίσεις 3 Υποκλιμάκων 

Παράγοντες 
Κοινωνική  

Αμοιβαιότητα 

Κοινωνική 

Συμμετοχή 

Επιζήμιες 

Κοιν. 

Συμπεριφορές 

Κοινωνική  Αμοιβαιότητα  -   

Κοινωνική Συμμετοχή  ,751
**
 -  

Επιζήμιες Κοιν. Συμπεριφορές  ,288
*
 ,241 - 

     

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο  p<.0.01 
                    Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο     p<0.05 
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 Ατομικές διαφορές των παιδιών με ΔΑΦ σχετικά την Κοινωνική 

Αμοιβαιότητα, την Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή και τις Επιζήμιες 

Κοινωνικές Συμπεριφορές 

Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο κάποια δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη ή όχι διάγνωσης για Νοητική 

Καθυστέρηση, καθώς και το είδος της σχολικής μονάδας και το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης 

επηρεάζουν γενικά τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά και ειδικότερα την Κοινωνική Αμοιβαιότητα, 

την Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή και τις Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές. Για το λόγο 

αυτό πραγματοποιήθηκε  έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα για τις 4 πρώτες μεταβλητές, 

έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης στα μονοπαραγοντικά υποδείγματα  (one way ANOVA) για τις 

άλλες 2 καθώς και Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης στα πολυπαραγοντικά υποδείγματα  (two 

way ANOVA) με τη Νοητική καθυστέρηση και το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης. 

 

 Η επίδραση του φύλου στις 3 υποκλίμακες 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με το φύλο τους, 

έγινε ανάλυση t-test. Ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων (Levene’s Test for 

Equality of Variances)  έδειξε ότι οι διακυμάνσεις ήταν ίσες και για τις 3 υποκλίμακες και 

χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t για ίσες διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους και των τριών υποκλιμάκων. Συνεπώς, οι 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ δε διέφεραν ανάλογα με το φύλο. 
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 Η επίδραση της ηλικίας στις 3 υποκλίμακες 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων  των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με την ηλικιακή 

ομάδα στην οποία ανήκουν (6 έως 11 και 12 έως 17), έγινε ανάλυση t-test. Ο έλεγχος Levene για 

την ισότητα των διακυμάνσεων (Levene’s Test for Equality of Variances) έδειξε ότι οι 

διακυμάνσεις ήταν ίσες και για τις 3 υποκλίμακες και χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στους μέσους όρους και των τριών υποκλιμάκων. Συνεπώς, οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 

με ΔΑΦ δε διέφεραν ανάλογα με την ηλικία.  

 Η επίδραση της Νοητικής Καθυστέρησης στο Συνολικό Σκορ και στις 3 υποκλίμακες 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με την ύπαρξη ή 

όχι Νοητικής Καθυστέρησης, έγινε ανάλυση t-test. Ο έλεγχος Levene για την ισότητα των 

διακυμάνσεων (Levene’s Test for Equality of Variances)  έδειξε ότι οι διακυμάνσεις ήταν ίσες και 

για τις 3 υποκλίμακες και χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t για ίσες διακυμάνσεις. Όπως 

διαπιστώθηκε, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο όρο  της υποκλίμακας 

Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει, ότι τα παιδιά με ΔΑΦ που είχαν και 

διάγνωση Νοητικής Καθυστέρησης και τα παιδιά μόνο με διάγνωση ΔΑΦ δεν διέφεραν σε αυτή 

την υποκλίμακα. Αλλά, τα παιδιά με ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση (M= 49.32, SD= 21.86) σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά με ΔΑΦ που δεν είχαν Νοητική Καθυστέρηση (M= 68.46, SD= 

24.35) επέδειξαν περισσότερα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων (t= 3.26, DF= 61, p<0.01). 

Ακόμη, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και στο μέσο όρο της υποκλίμακας της 

Κοινωνικής Αμοιβαιότητας. Τα παιδιά με ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση (M= 19.49, SD= 13.3) 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά με ΔΑΦ που δεν είχαν Νοητική Καθυστέρηση (M= 31.35, 

SD= 17.66) επέδειξαν περισσότερα ελλείμματα σχετικά με τις δεξιότητες Κοινωνικής 

Αμοιβαιότητας (t= 3.04, DF= 61, p<0.01). Επιπρόσθετα, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και στο 

μέσο όρο της υποκλίμακας της Κοινωνικής Συμμετοχής/Αποφυγής, όπου τα παιδιά με ΔΑΦ και 

Νοητική Καθυστέρηση (M= 15.35, SD= 6.98) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά με ΔΑΦ που 

δεν είχαν Νοητική Καθυστέρηση (M= 21.19, SD= 7.93) επέδειξαν περισσότερα ελλείμματα 

σχετικά με τις δεξιότητες Κοινωνικής Συμμετοχής (t= 3.09, DF= 61, p<0.01). 
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 Η επίδραση της σχολικής δομής στο Συνολικό Σκορ και στις 3 υποκλίμακες 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με το είδος της 

σχολικής δομής όπου φοιτούν οι μαθητές, έγινε έλεγχος ANOVA για έναν παράγοντα. Για να 

ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων ανά ζεύγη έγιναν post hoc αναλύσεις. Όπως 

διαπιστώθηκε, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο Σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων 

(F= 4.47, p<0.05). Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την εφαρμογή του Post hoc κριτηρίου βρέθηκε 

διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε τμήματα γενικού σχολείου με 

παράλληλη στήριξη και στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε Ειδικό Σχολείο. Τα παιδιά σε 

Ειδικό Σχολείο έδειξαν γενικά περισσότερα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες (p<0.05). 

Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην υποκλίμακα Κοινωνικής Αμοιβαιότητας (F= 

3.92, p<0.05). Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την εφαρμογή του Post hoc κριτηρίου βρέθηκε 

διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε τμήματα γενικού σχολείου με 

παράλληλη στήριξη και στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε Ειδικό Σχολείο. Τα παιδιά σε 

Ειδικό Σχολείο έδειξαν περισσότερα ελλείμματα στις δεξιότητες Κοινωνικής Αμοιβαιότητας 

(p<0.05). Αλλά και στην υποκλίμακα Κοινωνικής Συμμετοχής/Αποφυγής βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (F= 3.54, p<0.05) ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε τμήματα 

γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη και στα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούσαν σε Ειδικό 

Σχολείο. Τα παιδιά σε Ειδικό Σχολείο έδειξαν περισσότερα ελλείμματα στις δεξιότητες 

Κοινωνικής Συμμετοχής (p<0.05). Τέλος, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην υποκλίμακα των Επιζήμιων κοινωνικών συμπεριφορών. 
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 Η επίδραση του επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης στο Συνολικό Σκορ και στις 3 

υποκλίμακες 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων στις των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με την 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, έγινε έλεγχος ANOVA για έναν παράγοντα. Για να ελεγχθούν 

οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων ανά ζεύγη έγιναν post hoc αναλύσεις. Όπως διαπιστώθηκε, 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο Σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων (F= 24.3, 

p<0.01), στην υποκλίμακα Κοινωνική Αμοιβαιότητα (F= 16.9, p<0.01), στην υποκλίμακα 

Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή (F= 13.21, p<0.01) και στην υποκλίμακα των Επιζήμιων 

κοινωνικών συμπεριφορών (F= 16.14, p<0.01). Συγκεκριμένα , τα παιδιά χωρίς καθόλου λόγο 

παρουσίασαν γενικότερα περισσότερα ελλείμματα από τα παιδιά που είχαν λόγο (p<0.05). Το 

ίδιο φάνηκε πως ισχύει για τις δύο ομάδες και για τις δεξιότητες της υποκλίμακας Κοινωνικής 

Αμοιβαιότητας (p<0.05) και της υποκλίμακας Κοινωνικής Συμμετοχής/Αποφυγής (p<0.05). Όσον 

αφορά την υποκλίμακα των Επιζήμιων κοινωνικών συμπεριφορών τα παιδιά χωρίς λόγο είχαν 

περισσότερα ελλείμματα και από τα παιδιά με μονολεκτικό λόγο (p<0.05) και από τα παιδιά με 

λόγο (p<0.05). 

 

 Η Αλληλεπίδραση Νοητικής Καθυστέρησης και Λόγου στις 3 υποκλίμακες και στο 

τελικό Σκορ 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων για την αξιολόγηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΑΦ στις 3 υποκλίμακες σε σχέση με την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 2 παράγοντες της ύπαρξης ή όχι Νοητικής Καθυστέρησης και 

του επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης, έγινε έλεγχος ANOVA (two way). Όπως διαπιστώθηκε, δε 

βρέθηκε στατιστική σημαντική διαφορά στο Σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων, ούτε σε κάποια 

από τις 3 υποκλίμακες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις κοινωνικές δεξιότητες και 

ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ. Επιπλέον, στόχος μας ήταν και η διερεύνηση των ατομικών 

στοιχείων των μαθητών, όπως το φύλο, η ηλικία, το είδος της σχολικής μονάδας όπου φοιτούν, η 

ύπαρξη ή όχι Λόγου καθώς και Νοητικής Καθυστέρησης. 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται η σύνδεση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως αυτή παρουσιάστηκε και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας 

καθώς και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

 

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ΔΑΦ στις 3 διαφορετικές υποκλίμακες του ερωτηματολογίου και μέσα από το 

συνολικό Σκορ. 

Όπως προέκυψε, τα ευρήματα αυτής της έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τις έρευνες 

που κάνουν λόγο για αρκετά ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ , παρά το 

γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε σύγκριση με κάποιον άλλο 

πληθυσμό (Carter, 1998· Kraijer,2000· Fombonne, 1992 Carpentieri & Morgan). Γενικά, φάνηκε 

πως τα παιδιά με ΔΑΦ στο σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων που περιγράφει το 

ερωτηματολόγιο, εμφανίζουν μέτριες κοινωνικές δεξιότητες πως δεν επιδεικνύουν εκείνες τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την διατήρηση πετυχημένων αλληλεπιδράσεων, ενώ 

εμφανίζουν μέτριες δεξιότητες συμμετοχής σε αυτές. Επιπρόσθετα, κάτι που ίσως προκαλεί 

εντύπωση και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι, πως δεν επιδεικνύουν προβληματικές 

συμπεριφορές κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους, κάτι που συνήθως οδηγεί σε 

άμεσα αποτυχημένες αλληλεπιδράσεις. Επομένως, μπορεί τα παιδιά με ΔΑΦ  να μην παίρνουν 

ιδιαίτερα μέρος σε αλληλεπιδράσεις με άλλους και να μην ξέρουν να τις διαχειρίζονται, αλλά το 

θετικό είναι πως δεν εμφανίζουν μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές κάτι που ίσως να μείωνε 

επιπρόσθετα τις πιθανότητες να συμμετέχουν σε κάποιες αλληλεπιδράσεις με άλλους. 

Ακόμη,  όσο πιο καλές είναι οι δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται με τη Κοινωνική 

Συμμετοχή, τόσο πιο καλές είναι και οι δεξιότητες τους που σχετίζονται με τη Κοινωνική 

Αμοιβαιότητα. Πράγματι, τα παιδιά που συμμετείχαν και εμπλέκονταν περισσότερο σε κοινωνικές 
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αλληλεπιδράσεις είχαν και εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση και 

διαχείριση τους.  Επίσης, φάνηκε πως όσο πιο Κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές εμφανίζουν 

τα παιδιά, τόσο πιο καλές είναι και οι δεξιότητες τους που σχετίζονται με τη Κοινωνική 

Αμοιβαιότητα. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν επιδεικνύουν προβληματικές συμπεριφορές, 

καταφέρνουν να διαχειρίζονται και πιο αποτελεσματικά τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους.    

Όσον αφορά, την επίδραση του φύλου τα αποτελέσματα μας, έρχονται σε αντίθεση με 

προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα, που θέλουν τα κορίτσια να εμφανίζουν λιγότερα κοινωνικά 

ελλείμματα, να εμπλέκονται σε περισσότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικά να έχουν 

πιο κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά καθότι τα αγόρια είναι αυτά που παρουσιάζουν πιο 

σοβαρά συμπτώματα (Wing, 1981b· Kopp & Gillberg, 1992). Από την άλλη, οι Lai et al. (2012),  

δεν είχαν βρει ιδιαίτερες γνωστικές διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα στην νοητικοποίηση και στη 

συναισθηματική αντίληψη κάτι που ίσως να δικαιολογεί και τα παρόμοια κοινωνικά ελλείμματα 

στα κορίτσια και στα αγόρια. 

     Παρομοίως όσον αφορά την επίδραση της ηλικίας στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με 

ΔΑΦ, από τα αποτελέσματα μας, δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές στις κοινωνικές δεξιότητες 

των παιδιών ηλικίας 6 έως 11 με τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17. Αυτά τα ευρήματα φαίνεται να 

συμφωνούν με αυτά των Szatmari et al. (2003), Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar, & 

Lord (2007) και Garfin & McCallon (1988), όπου και αυτοί μέσα από συγκρίσεις παιδιών με 

εφήβων με ΔΑΦ δεν βρήκαν ιδιαίτερες διαφορές στις κοινωνικές τους δεξιότητες.  Όπως 

αναφέραμε και προηγουμένως η σχέση ηλικίας και κοινωνικών δεξιοτήτων μοιάζει ασαφής, 

καθώς πολλές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κατά την εφηβεία παρατηρείται 

βελτίωση (Jacobson & Ackerman, 1990· Freeman et al., 1999). 

         Ένας, πολύ σημαντικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της 

ύπαρξης ή όχι Νοητικής Καθυστέρησης και της σχέσης της με τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη 

διατήρηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, την συμμετοχή σε αυτές καθώς και τις μη 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως τα παιδιά 

με Νοητική Καθυστέρηση έχουν διάγνωση από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ και δεν έχουμε την 

ακριβή εικόνα του δείκτη Νοημοσύνης όλων των παιδιών. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη γενίκευση αυτών.  

        Από ότι προέκυψε, βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ και Νοητική 

Καθυστέρηση σε σύγκριση με τα παιδιά που έχουν διάγνωση μόνο για ΔΑΦ. Τα παιδιά με ΔΑΦ 

και Νοητική Καθυστέρηση επέδειξαν περισσότερα κοινωνικά ελλείμματα στις δεξιότητες που 
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έχουν να κάνουν με τη διατήρηση και τη συμμετοχή στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ιδιαίτερες 

διαφορές δεν βρέθηκαν στις μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές σε σύγκριση με τα άλλα 

παιδιά με ΔΑΦ. 

            Αν και όπως είδαμε προηγουμένως η διερεύνηση της σχέσης του Δείκτη Νοημοσύνης με 

τις Κοινωνικές Δεξιότητες, μέχρι στιγμής δίνουν μη συνεπή ευρήματα από τις διάφορες κατά 

καιρούς έρευνες, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας φαίνεται να συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Mayes και Calhoun (2003a). Αν και πολλοί υποστηρίζουν πως τα 

ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ είναι υπαρκτά ακόμη και αν μιλάμε 

για παιδιά υψηλής λειτουργικότητας , (Cohen, Paul, & Volkmar, 1986· Fein, Pennington, 

Markowitz, Braverman, & Waterhouse, 1986· Frith, 1986· Happe, 1994· Lord, 1993· Rutter,1978· 

Sigman, 1995· Wing & Gould, 1979) στη δικιά μας έρευνα μοιάζει η Νοητική Καθυστέρηση να 

θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην κοινωνική απαντητικότητα των παιδιών αυτών. 

Ένας άλλος στόχος, που δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα από την ξένη βιβλιογραφία, είναι αν το 

είδος της σχολικής δομής όπου φοιτούν τα παιδιά με ΔΑΦ συνδέεται με περισσότερα ελλείμματα 

στις κοινωνικές τους δεξιότητες ή όχι. 

Ανάμεσα, στους 3 διαφορετικούς τύπους σχολικής δομής (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα 

Ένταξης και Γενικό Σχολείο), εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που φοιτούσαν σε 

Γενικό Σχολείο και σε Ειδικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, προέκυψε πως τα παιδιά που φοιτούν σε 

Ειδικό Σχολείο έχουν περισσότερα κοινωνικά Ελλείμματα από τα παιδιά σε Γενικό Σχολείο. Μια 

πιθανή εικασία που μπορούμε να κάνουμε για τα συγκεκριμένα ευρήματα, στα πλαίσια της 

Ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, είναι πως τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται με την 

τοποθέτηση παιδιών με ΔΑΦ με πιο σοβαρά συμπτώματα σε Ειδικά Σχολεία και παιδιών με ΥΛΑ 

σε Γενικά Σχολεία στο θεσμό της παράλληλης στήριξης. Επομένως, αυτές οι διαφορές ίσως στην 

ουσία να αντικατοπτρίζουν την γενικότερη συμπτωματολογία του αυτισμού.  Ακόμη, πολύ 

πιθανόν στα Ειδικά Σχολεία, οι ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά να είναι μειωμένες.  

Διαφορές βρέθηκαν στις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη Συμμετοχή και τη Διατήρηση 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, όπως ότι τα παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία φαίνεται να 

εμπλέκονται λιγότερο σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλλα παιδιά αλλά και με ομάδες 

παιδιών.  Όσον αφορά τις μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, παρατηρήθηκε πως τα παιδιά 

από Ειδικά Σχολεία έκαναν πιο συχνά απρεπή σχόλια από τα παιδιά Γενικών Σχολείων. Ακόμη 

πρέπει να σημειωθεί, πως δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές για τα παιδιά που φοιτούν σε 

τμήματα ένταξης σε σύγκριση με τα παιδιά των άλλων δύο ομάδων. 
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Κατά την διερεύνηση της σχέσης του Λόγου με τις Κοινωνικές Δεξιότητες, προέκυψαν 

πολλές σημαντικές διαφορές. Από ότι φάνηκε, η ύπαρξη ή όχι Λόγου σχετίζεται με τα κοινωνικά 

ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, τα παιδιά χωρίς Λόγο φάνηκε πως υστερούν 

κατά πολύ από τα παιδιά με Λόγο και στις τρεις υποκλίμακες. Όσον αφορά, τα παιδιά με 

μονολεκτικό Λόγο δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές, παρα μόνο στην υποκλίμακα των 

Επιζήμιων Κοινωνικών Συμπεριφορών, όπου σημείωσαν καλύτερες δεξιότητες από τα παιδιά 

χωρίς Λόγο. Δηλαδή, παρουσιάζουν λιγότερες μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές από τα 

παιδιά χωρίς Λόγο κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους. 

Αυτά τα ευρήματα  έρχονται σε συμφωνία και με ευρήματα και άλλα ερευνών που 

συσχετίζουν τη γλώσσα με την κοινωνικοποίηση (Denckla, 1986· Wing, 1982· Perry & Factor, 

1989) Φαίνεται λοιπόν, πως γλώσσα επηρεάζει σχεδόν κάθε έκφανση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων των παιδιών με ΔΑΦ (Happe, 1995 Mahoney et al., 1998). Έτσι, τα παιδιά 

χωρίς καθόλου Λόγο φάνηκαν να υστερούν στη πλειοψηφία των κοινωνικών δεξιοτήτων που 

περιγράφει το ερωτηματολόγιο.  

Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε πως αρκετές από αυτές τις ερωτήσεις, στις οποίες τα 

παιδιά με ΔΑΦ χωρίς Λόγο εμφανίζουν χαμηλότερα σκορ, είναι ερωτήσεις που προϋποθέτουν 

την ύπαρξη Λόγου (π.χ. κάνουν απρεπή σχόλια, διατηρούν τη ροή της συζήτησης κ.λ.π.).  

Επομένως, είναι αυτονόητο πως δεν μπορούν να επιδείξουν αυτές τις συγκεκριμένες δεξιότητες.   

Ένας τελευταίος στόχος που θέσαμε για την παρούσα εργασία ήταν η διερεύνηση της 

από κοινού δράσης της Νοητικής Καθυστέρησης και του Λόγου στα παιδιά με ΔΑΦ και οι τυχόν 

διαφορές που προκύπτουν από αυτή την αλληλεπίδραση στις Κοινωνικές Δεξιότητες των παιδιών 

αυτών. 

Τα αποτελέσματα μας, έδειξαν πως δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

αυτές τις δύο μεταβλητές. Ενώ η επίδραση και των δύο μεταβλητών ξεχωριστά, όπως είδαμε 

προηγουμένως προκύπτει στατιστικά σημαντική, η επίδραση της μιας εξ’ αυτών στο υπόδειγμα 

το οποίο περιέχει και τις δύο μεταβλητές καθώς και την αλληλεπίδρασή τους, δεν είναι 

σημαντική. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει λόγω της υψηλής συσχέτισης των δύο αυτών 

παραγόντων, με αποτέλεσμα η επίδραση της μιας στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με 

αυτισμό να «απορροφάται» από την άλλη. 
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5.5 Περιορισμοί έρευνας-Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα πρέπει να σημειωθούν κάποιοι περιορισμοί. Ένας 

πρώτος περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός του δείγματος, μιας και το δείγμα μας περιέλαβε την 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 63 μαθητών με ΔΑΦ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικές 

μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής του Νομού Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ο τρόπος της 

δειγματοληψίας δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της τυχαίας δειγματοληψίας και περιορίζει τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας πρέπει 

να επιβεβαιωθούν από μελλοντικές έρευνες. Έτσι, για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων κ αλό θα 

ήταν το δείγμα να αποτελείται από μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, από διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές της Ελλάδας. 

Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε πως το δείγμα μας δεν είναι ομοιογενές. Αποτελείται από 

παιδιά με ΔΑΦ με διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας και των υπόλοιπων συμπτωμάτων του 

αυτιστικού φάσματος. Για παράδειγμα, δεν έχουμε ακριβή εικόνα του δείκτη Νοημοσύνης τους 

και του επιπέδου της γλώσσας τους, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακριβής αντιστοίχηση των 

υποκειμένων. Επομένως, τα αποτελέσματα μας σχετικά με την επίδραση της Νοητικής 

Καθυστέρησης στις Κοινωνικές Δεξιότητες των παιδιών, παρέχονται με κάθε επιφύλαξη. 

Μελλοντικές έρευνες, πρέπει να επιβεβαιώσουν τις διαγνώσεις των παιδιών και τη 

λειτουργικότητα του λόγου τους.  

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε από ένα 

εκπαιδευτικό για κάθε παιδί, με αποτέλεσμα να είναι υποκειμενική. Στο μέλλον, παρόμοιες 

έρευνες πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν  τους για κάθε παιδί παρα πάνω από μία αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων τους. 

Τέλος, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αρκετές ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την λεκτική επικοινωνία. Επομένως, θα ήταν προτιμότερο σε μελλοντικές έρευνες 

να χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο που απευθύνεται σε παιδιά με γλωσσικά ελλείμματα. 
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Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,  

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, διεξάγουμε έρευνα με 

θέμα την Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές (δηλ. ο Aυτισμός, το σύνδρομο Αsperger, η διαταραχή Rett, η Παιδική 

Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η ΔΑΔ μη αλλιώς προσδιορισμένη). 

Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για 

τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τις οδηγίες.  

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, θα σας κοινοποιηθεί μετά την ολοκλήρωσή της μελέτης, εφόσον το επιθυμείτε.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις 

ερωτήσεις. Για τη συμπλήρωση του χρειάζονται λιγότερο από δέκα λεπτά και ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συνεργασία σας. 

 

Παπαευσταθίου Ελπίδα 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6985843010  

 

 

 

 



81 
 

Στοιχεία Μαθητή: 

Φύλο:                             Κορίτσι   /    Αγόρι 

Ημερομ. Γέννησης: 

Ημερομ. Συμπλήρωσης: 

Περιοχή:                        Αστική   /  Αγροτική 

Σχολική μονάδα:         Γενικό Σχολείο   /   Ειδικό Σχολείο   /    Τμήμα Ένταξης 

ΔΑΔ που συνοδεύεται με Νοητική Υστέρηση:                 ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Επίπεδο Γλωσσικής Ανάπτυξης: 

   1.  Μη-λεκτικό 

   2. Μονολεκτικό 

   3. Κάτω του Μετρίου  

   4. Μέτριο 

   5. Άνω του Μετρίου  

 

 

 

 

                    

Οι ακόλουθες προτάσεις περιγράφουν δεξιότητες ή συμπεριφορές, τις οποίες ο μαθητής σας 

επιδεικνύει κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ή σε διάφορες κοινωνικές 

περιστάσεις.  Παρακαλώ, αξιολογείστε τη συχνότητα που επιδεικνύει ο μαθητής  σε κάθε 

δεξιότητα ή συμπεριφορά ανεξάρτητα.  

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες επιλογές, για να αξιολογήσετε τη συμπεριφορά του 

μαθητή: 

Κυκλώστε το 0, αν ο μαθητής δεν επιδεικνύει ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυτή τη συμπεριφορά.  

Κυκλώστε το 1, αν ο μαθητής επιδεικνύει μερικές φορές ή περιστασιακά αυτή τη συμπεριφορά.  
Κυκλώστε το 2, αν ο μαθητής επιδεικνύει συχνά ή συνήθως αυτή τη συμπεριφορά.  

Κυκλώστε το 3, αν ο μαθητής επιδεικνύει πολύ συχνά ή πάντα αυτή τη συμπεριφορά.  
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1. Προσκαλεί συνομηλίκους του/της να συμμετέχουν σε δραστηριότητες.                               0      1      2      3    

 
2. Συμμετέχει σε δραστηριότητες με συνομηλίκους του/της.                                                       0      1      2      3    

 
3. Παίζει, όταν έρχεται η σειρά του/της.                                                                                            0      1      2      3    

 
4. Ασχολείται με την προσωπική υγιεινή του/της.                                                                           0      1      2      3    

5. Αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του/της κατά την διάρκεια  
      μη-δομημένων δραστηριοτήτων.                                                                                                    0      1      2      3    

6. Αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του/της κατά την διάρκεια  

       δομημένων δραστηριοτήτων.                                                                                                          0      1      2      3    

 

7. Κάνει ερωτήσεις για να πληροφορηθεί για κάποιο πρόσωπο.                                                 0      1      2      3                                 

 

8. Κάνει ερωτήσεις για να πληροφορηθεί για κάποιο θέμα.                                                         0      1      2      3 

9. Εμπλέκεται σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με κάποιον από τους  

       συνομηλίκους του/της.                                                                                                                     0      1      2      3 

 

10. Αλληλεπιδρά με ομάδες συνομηλίκων.                                                                                         0      1      2      3 

 

11. Διατηρεί τη ροή της συζήτησης.                                                                                                      0      1      2      3 

 

12. Συμπάσχει με τα προβλήματα των άλλων.                                                                                    0      1      2      3 

 

13. Μιλά για/ Γνωρίζει τα ενδιαφέροντα των άλλων.                                                                        0      1      2      3 
 

14. Αναγνωρίζει εκφράσεις προσώπου άλλων.                                                                                  0      1      2      3 

 

15. Αναγνωρίζει τα μη-λεκτικά σήματα ή τη ¨γλώσσα του σώματος¨.                                           0      1      2      3 

 

16. Ζητάει βοήθεια από άλλους.                                                                                                            0      1      2      3   
 

17. Φαίνεται ότι καταλαβαίνει τα αστεία ή το χιούμορ των άλλων.                                               0      1      2      3  
 

18. Διατηρεί βλεμματική επαφή κατά την διάρκεια συζητήσεων.                                                  0      1      2      3 

 
19. Κρατάει κατάλληλη απόσταση, όταν αλληλεπιδρά με συνομηλίκους.                                    0      1      2      3 
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20. Μιλά με κανονική ένταση, κατά τη διάρκεια συζητήσεων.                                                       0      1      2      3  

 
21. Λαμβάνει υπ’όψιν τις διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα.                                                    0      1      2      3 

 
22. Προσφέρει βοήθεια στους άλλους.                                                                                                0      1      2      3 

 
23. Εκφράζει τα συναισθήματά του.                                                                                                     0      1      2      3 

 

24. Ανταποκρίνεται, όταν τον χαιρετάνε.                                                                                             0      1      2      3 

 

25. Συμμετέχει σε συζητήσεις με δύο ή περισσότερα άτομα, χωρίς να διακόπτει.                     0      1      2      3 

 

26.  Παίρνει πρωτοβουλία από μόνος/η του/της, να χαιρετήσει κάποιον.                                   0      1      2      3 

 

27. Κάνει φιλοφρονήσεις στους άλλους.                                                                                              0      1      2      3 
 

28. Συστήνεται στους άλλους.                                                                                                                0      1      2      3 

 

29. Ζητάει ευγενικά να περάσει από κάπου, που έχει κόσμο.                                                              0      1      2      3 

 

30. Αναγνωρίζει τις φιλοφρονήσεις που του/της κάνουν άλλοι.                                                     0      1      2      3 

31. Επιτρέπει στους συνομηλίκους του/της να συμμετέχουν σε δραστηριότητες  
       μαζί του/της.                                                                                                                                       0      1      2      3 

32. Δέχεται τις προσκλήσεις συνομηλίκων του/της, να συμμετάσχει μαζί τους 
       σε δραστηριότητες.                                                                                                                           0      1      2      3 

 
33. Επιτρέπει στους άλλους να τον/την βοηθήσουν.                                                                         0      1      2      3 

 

34. Αποκρίνεται σε ερωτήσεις που του/της κάνουν.                                                                         0      1      2      3 

 

35. Έχει θετικές εμπειρίες από τις σχέσεις του/της με συνομηλίκους.                                          0      1      2      3 

                                      

36. Υποχωρεί μετά από διαφωνίες.                                                                                                       0      1      2      3 

  

37. Απαντάει με αργό ρυθμό στις συζητήσεις.                                                                                    0      1      2      3 

 

38. Αλλάζει θέμα συζήτησης, στρέφοντάς την προς τα δικά του ενδιαφέροντα.                          0      1      2      3   

 
39. Παρερμηνεύει τις προθέσεις των άλλων.                                                                                      0      1      2      3 

 

40. Κάνει απρεπή σχόλια.                                                                                                                        0      1      2      3 

 

41. Ασχολείται με ατομικές δραστηριότητες.                                                                                      0      1      2      3 

 

42. Τελειώνει απότομα τις συζητήσεις.                                                                                                0      1      2      3 
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43. Δεν αναγνωρίζει τα ¨σήματα¨ για τη λήξη μιας συζήτησης.                                                      0      1      2      3 

 

44. Φοβάται/Αγχώνεται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.                                                               0      1      2      3 

 

45. Έχει αρνητικές εμπειρίες από τις σχέσεις του/της με συνομηλίκους.                                      0      1      2      3 

 

46. Εμπλέκεται σε μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.                                                           0      1      2      3 

 

47. Αργεί να πάρει πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις.                                           0      1      2      3 

 

48. Χειραγωγείται από συνομηλίκους.                                                                                                 0      1      2      3 

 

49. Ασχολείται με ατομικές δραστηριότητες παρά την παρουσία συνομηλίκων.                        0      1      2      3 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! 

 

 


