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Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θηιηξάξνπλ ηηο 

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ θαη λ’ αληηδξνύλ κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Σν ίδην, όκσο, δελ ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο ζηα άηνκα κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ)(Willis, 2009) . Μπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιία ζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα αληηδξνύλ ζηα 

δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ιόγνο γηα 

δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο.  Οη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο αθνξνύλ 

ηνκείο  όπσο ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή ιεηηνπξγία, ζηε γεύζε θαη ηελ νζθξεηηθή 

ιεηηνπξγία, ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο, ζηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία θαζώο επίζεο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλσληθνύ/ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνκέα. Σν ίδην αηζζεηεξηαθό εξέζηζκα γηα θάπνηα 

άηνκα κε ΓΑΦ κπνξεί λα είλαη απνιαπζηηθό ελώ γηα θάπνηα άιια κπνξεί λα είλαη 

κέρξη θαη επώδπλν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, πνιιέο θνξέο, λ’ αληηδξνύλ 

απξόβιεπηα θαη κε αλάξκνζην ηξόπν (Faherty, 2003). 

ηόρνο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

(ΓΑΦ)θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζην ζπίηη. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξγαιείν βαζηζκέλν ζην SensoryProfileTestθαη ζην DISCO. 

πγθεληξώζεθαλ 50 εξσηεκαηνιόγηα από γνλείο θαη 50 εξσηεκαηνιόγηα από 

εθπαηδεπηηθνύο, αθνύ γηα ην ίδην παηδί ζπκπιήξσζε έλα εξσηεκαηνιόγην έλαο από 

ηνπο δύν γνλείο θαη αθξηβώο ην ίδην εξσηεκαηνιόγην δόζεθε γηα ζπκπιήξσζε θαη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό-ζεξαπεπηή ηνπ παηδηνύ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηβεβαηώλνπλ ηελ αληίζηνηρε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά κε ΓΑΦ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία 

ζην λα επεμεξγαζηνύλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο  ιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ. 

Χζηόζν, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε κηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ 

απόςεσλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 
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A B S T R A C T 

Most people have the capability to filter sensory information that receiving 

from the environment and reacting with the appropriate way. However, the same 

doesn’t happen to people with autism spectrum disorder (ASD) (Willis, 2009).They 

may have difficulty in how they perceive and accordingly react to different sensory 

stimuli.In these casewe talk about sensory processing disorders.Sensory disorders in 

several domains such as auditory and visual function, taste and smell function, the 

tactile function, mobility and body position, in multisensory function as well as the 

functioning of the social / emotional domain.The same sensory stimuli for some 

people with ASD may be enjoyable and for others may be up to painful. That’s why, 

sometimes, they react unpredictably with inappropriate manner (Faherty, 2003). 

The aim, therefore, of this research is to investigate the sensory problems that  

children with autism spectrum disorder (ASD)face during school and at home.For this 

purpose a test used based in Sensory Profile Test and DISCO.50 questionnaires 

collected from parents and 50 questionnaires from teachers, since for the same child a 

questionnaire completed by one of the two parents and exactly the same questionnaire 

was given to complete the teacher-child therapist. 

In the majority of cases of sensory disorders, the results of this survey confirm 

the corresponding international bibliography in which children with ASD seem to 

have difficulty to process information that received from the environment.However, 

in several cases there was a discrepancy between parents and teachers opinions. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Δ Η  Α Γ Χ Γ Ζ 

 Σα άηνκα κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, όπσο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

γισζζηθή εμέιημε, ζηε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ζηελ θηλεηηθόηεηα, ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ζηηο αθαδεκατθέο ηθαλόηεηεο, ζηηο 

αηζζήζεηο θαη ζηε θαληαζία. Αλ θαη νη ΓΑΦ απνηεινύλ ρξόληεο δηαηαξαρέο γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη αθόκα δπλαηόηεηα ζεξαπείαο, σζηόζν, κέζσ θαηάιιεισλ 

παξεκβάζεσλ θαη εθπαίδεπζεο, ε θιηληθή εηθόλα ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ κπνξεί λα 

βειηησζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό.  

    ηε ζεκεξηλή επνρή ε απηηζηηθή δηαηαξαρή ή αιιηώο ν απηηζκόο απνηειεί κία από 

ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο.Ζ ιέμε 

«απηηζκόο» πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε εαπηόο θαη ζεκαίλεη θιείζηκν ζηνλ 

εαπηό. Απνηειεί κία από ηηο πην πεξίπινθεο θαη δύζθνιεο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο 

λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

Ζ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία είλαη κία γεληθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην αλζξώπηλν λεπξηθό ζύζηεκα επεμεξγάδεηαη 

ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Σνλ ηξόπν, δειαδή, κε ηνλ νπνίν 

θαηαρσξεί, ξπζκίδεη, νινθιεξώλεη θαη ηέινο νξγαλώλεη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο (Miller&Lane, 2000).Δθηόο, ινηπόλ, από ηα πνιύ ζνβαξά ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο ζηελ επηθνηλσλία, ηα παηδηά κε απηηζκό δηαθξίλνληαη θαη 

από ζνβαξέο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από 

αηζζεηεξηαθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα, όπσο αζπλήζηζηα αηζζεηεξηαθά 

ελδηαθέξνληα θαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ζώκαηνο(Gabriels&Hill, 2007). Σόζν ε 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία όζν θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ζηα άηνκα κε ΓΑΦ 

απνηεινύλ πνιύ πεξίπινθα δεηήκαηα θαη πξέπεη λα εξεπλεζνύλ ζε βάζνο. Οη 

δηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή αληαπόθξηζε απνηειεί ζπρλά έλαλ από ηνπο πξώηνπο 

δείθηεο δηαηαξαρήο απηηζηηθνύ θάζκαηνο πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνπο γνλείο. 

Δπνκέλσο, παξόιν πνπ νη δηαηαξαρέο απηέο δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί σο βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο, ηα θαηλνύξηα 

δεδνκέλα δείρλνπλ όηη όρη κόλν ππάξρεη πηζαλόηεηα ζύλδεζεο αιιά θαη όηη ε 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζε άηνκα κε ΓΑΦ 

ζεσξείηαη πνιύ πην θξίζηκε από όζν ζεσξνύληαλ κέρξη ηώξα (Hilton, 2011). Γεγνλόο, 

ινηπόλ, απνηειεί ην όηη ηα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνοεκθαλίδνπλ 
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δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ή, όπσο ζπλεζίδεηαη λ’ αλαθέξεηαη, 

αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα (Gabriels&Hill, 2007). ηηο πεξηπηώζεηο, ινηπόλ, πνπ ην 

παηδί εκθαλίδεη αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα είλαη γηαηί ην λεπξηθό ηνπ ζύζηεκα 

αδπλαηεί λ’ αληρλεύζεη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ην ίδην ηνπ ην ζώκα  ιακβάλεη (Moyer, 2009).  Γηα 

κία νκάδα παηδηώλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο θάπνηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα είλαη απνιαπζηηθά θαη λα ληώζνπλ άλεηα (π.ρ. άγγηγκα ζην 

θεθάιη) θαη γηα θάπνηα άιιε ηα ίδηα αθξηβώο εξεζίζκαηα λα είλαη ηδηαηηέξσο 

δπζάξεζηα (Gabriels&Hill, 2007). Σόζν δπζάξεζηα ζε ζεκείν πνπ λα ληώζνπλ 

αθξαίν ζσκαηηθό πόλν (Moyer, 2009). Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα άηνκα ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξόπν πνπ επεμεξγάδνληαη έλα εξέζηζκα κπνξεί λα είλαη αθξαίεο θαη πηζαλόλ λα 

επεξεάδνπλ θαη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθόηεηα (Miller, Lane, Cermak, 

Osten&Anzalone, 2007). Γηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε νπζηώδεηο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ζην 

παηρλίδη κε άιινπο ή ζηε ζπκκεηνρή ζε άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πνηα είλαη, ινηπόλ, ε θύζε θαη ν βαζκόο ησλαηζζεηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ 

ζηα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ); ε πνηνπο ηνκείο ηα παηδηά κε 

ΓΑΦ εκθαλίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα; Ζ αμηνιόγεζε γνλέσλ 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, ίδηεο ή 

δηαθέξνπλ γηα θάζε παηδί; Καη αλ δηαθέξνπλ, κπνξεί απηό λα ζεκαίλεη κία εθδήισζε 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν αιιά όρη ζην ζπίηη (νηθείν πεξηβάιινλ) ή θαη ην αληίζεην; 

Ζ παξνύζα εξγαζία, ινηπόλ, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα. Έηζη, ζην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά ζηνλ απηηζκό, ζηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηάγλσζή 

ηνπ. ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ όξν «αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία» 

θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο, θαζώο επίζεο αλαθέξνληαη 

θαη νη θαηεγνξίεο δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο αιιά θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θάζε αίζζεζε. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο 

αμηνιόγεζεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ  ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. ην 

επόκελν θεθάιαην αλαιύεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, νη ζηόρνη, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη 

ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ θαη η’ απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελώ ζην έθην θαη 

ηειεπηαίν θεθάιαην ε εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή θάπνησλ 
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δηαπηζηώζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκώλ απηήο ηεο έξεπλαο, όπσο θαη κεξηθώλ εξσηεκάησλ πνπ 

αλαδείρηεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζή ηεο θαη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ ζην 

επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο σο δεηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1: ΑΤΣΗΜΟ 

 

1.1 Ση είλαη ν Απηηζκόο; 

Ο Απηηζκόο πεξηγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ LeoKanner ην 1943 θαη 

ζεσξείηαη κία δηαηαξαρή θάζκαηνο αθνύ δηαθξίλεηαη από πνηθίια δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Μηα βηνινγηθή, λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία ζπλήζσο εκθαλίδεηαη 

γύξσ ζην ηξίην έηνο ηεο δσήο ελόο παηδηνύ (Willis, 2009; Boyd, Baranek, Sideris, 

Poe, Watson, Patten&Miller, 2010; Tan, Xi , Jiang, Shi, Wang&Wang, 2012). 

Ο απηηζκόο, σο κία δηαηαξαρή θάζκαηνο, ραξαθηεξίδεηαη από αλνκνηνγέλεηα 

ηεο θιηληθήο εηθόλαο ησλ αηόκσλ. Δλδέρεηαη λα είλαη ήπηαο κνξθήο κε ειάρηζηα, ήπηα 

απηηζηηθά ζηνηρεία θαη θπζηνινγηθή λνεκνζύλε ή ζνβαξόηεξεο κνξθήο (πην βαξηέο 

πεξηπηώζεηο), κε πνιιαπιά απηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεύνληαη από λνεηηθή 

αλεπάξθεηα (Γελά, 2002).  

Σα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνύ παξνπζηάδνπλ ηα 

ηειεπηαία 40 ρξόληα αύμεζε ζηα πνζνζηά  (King&Bearman, 2008). Μάιηζηα, ελώ ν 

επηπνιαζκόο ηεο δηαηαξαρήο αξρηθά θπκαίλνληαλ κεηαμύ 4-10 άηνκα αλά 10.000 

γέλλεο, έθηαζε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 λα θπκαίλεηαη από 60- 116 αλά 10.000 γέλλεο 

(WingandGould, 1979; Charman, 2002; Bryson, Rogers&Fombonne, 2003; 

Fombonne, 2003;). Ζ έλλνηα ηνπ επηπνιαζκνύ (prevalence) αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό 

ησλ αηόκσλ ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία πνπ πάζρεη/λνζεί από κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή θαη είλαη έλαο ρξήζηκνο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε αλαγθώλ θαη ην 

ζρεδηαζκό ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο (Fombonne, 2003). Ζ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 

ησλ αηόκσλ κε απηηζκό απνδόζεθε ζηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο ησλ εξγαιείσλ πνπ 

αμηνινγνύζαλ ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. 

Δηδηθόηεξα, νη αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζηα δύν κεγάια ηαμηλνκηθά 

ζπζηήκαηα InternationalClassification of Diseases (ICD) θαη 

DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders (DSM), ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, έπαημαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αύμεζε ηνπ 

επηπνιαζκνύ (King&Bearman, 2008). Πξόζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

θαηαδεηθλύνπλ όηη ν επηπνιαζκόο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνύ θπκαίλεηαη κεηαμύ 

10-16 άηνκα αλά 10.000 γέλλεο θαη γηα ην ζύλδξνκν Asperger είλαη αξθεηά 
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ρακειόηεξα ζηα 2.6 άηνκα αλά 10.000 γέλλεο (Fombonne, 2003). Δπίζεο, ζηηο ΖΠΑ 

1 έσο 3 ζηα 1000 παηδηά δηαγηγλώζθεηαη κε απηηζκό (Tanetal. 2012). Αμηνζεκείσην 

είλαη όηη ε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνύ θαίλεηαη λα πιήηηεη πεξηζζόηεξν ηα αγόξηα από 

όηη ηα θνξίηζηα κε αλαινγία αγνξηώλ/θνξηηζηώλ πνπ θπκαίλεηαη από 2 έσο 4,3: 1 

(LordandSchopler, 1987; Fombonne, 2003;). ύκθσλα κε ην DSM-V(2013) ε 

δηάθξηζε ησλ αηόκσλ κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή  ηύπνπ απηηζκνύ δηαθξίλνληαη ζηα 

άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ) θαη ηα άηνκα κε πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο απηηζκό (ΤΛΑ) (AmericanPsychiatricAssociation, 2013).Ζ 

παξνκνίσζε ηνπ απηηζκνύ κε κία πνιύρξσκε νκπξέια πνπ ηελ κνηξάδνληαη δηάθνξνη 

άλζξσπνη από ηελ ClarissaWillisην 2009 απνδίδεη ην όηη θάζε έλαο είλαη 

δηαθνξεηηθόο, όινη όκσο βξίζθνληαη κέζα ζ’ έλα θάζκα θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ.  

Έλαο κεγάινο αξηζκόο εξεπλώλ αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνύ. Οη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αηηηνινγία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κπνξνύλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζε δύν ππν-νκάδεο: (η) ςπρνινγηθέο θαη (ηη) νξγαληθέο- γελεηηθέο. Ζ 

πξώηε θαηεγνξία ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ε νπνία ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε ζηε 

ζύγρξνλε επνρή είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη όηη ε ΓΑΦ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα 

ηνπ απνξξηπηηθνύ θαη απόκαθξνπ ζηπι αλαηξνθήο ηνπ παηδηνύ από ηελ πιεπξά ηνπ 

γνλέα θαη ηδηαίηεξα ηεο κεηέξαο (Happe, 1994; Jordan, 2008). Ζ δεύηεξε θαηεγνξία 

ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ππνζηεξίδεη όηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα 

εμεγήζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνύ θαη ζε απηό ζπλεγνξνύλ πιήζνο εξεπλώλ 

(Boydetal. 2010). Δπηπιένλ, ν απηηζκόο έρεη ζπλδεζεί αηηηνινγηθά κε αλσκαιίεο ζην 

ρξσκόζσκα 15, ηε θαηλπιθεηνλνπξία, θαζώο θαη κε ην κεηαβνιηζκό ησλ ηξνθώλ ε 

νπνία απνδίδεη ηνλ απηηζκό ζηελ αδπλακία κεηαβνιηζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθώλ 

πνπ νδεγεί ζηε ζηαδηαθή ζπζζώξεπζε ηνμηλώλ ζηνλ εγθέθαιν (Jordan, 2008). 

Δπίζεο, σο αίηην, εμεηάδεηαη θαη κία δηαηαξαρή ζηηο ζπλάςεηο ηνπ εγθεθάινπ 

(πξηνπνύινπ & Καζίκνο, 2013). Σα ηειεπηαία ρξόληα επηζηήκνλεο απ’ όιν ηνλ 

θόζκν δεκνζηεύνπλ ηηο κειέηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο εκπινπηίδνληαο κε απηό ηνλ 

ηξόπν ηε γλώζε ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε, ηελ αηηηνινγία αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηόκσλ κε απηηζκό (Βνγηλδξνύθαο &Sherratt, 2005). 
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1.2 Απηηζκόο: Υαξαθηεξηζηηθά. 

Σα παηδηά κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ θνηλσληθόηεηα αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή 

θαηαλόεζε (Willis, 2009; Boyd, Baranek, Sideris, Poe, Watson, Patten&Miller, 2010; 

Tan, Xi , Jiang, Shi, Wang&Wang, 2012).  

Δπίζεο, ραξαθηεξίδνληαη από επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, 

πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, αιιά θαη έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο (Foss-Feig, Kwakye, 

Casciν, Burnette, Kadivar, Stone & Wallace, 2010; Boydetal. 2010). Γη’ απηό ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο θαίλεηαη λ’ αδηαθνξνύλ γηα ηνπο γύξσ ηνπο θαζώο 

δπζθνιεύνληαη ζην λα θαηαλνήζνπλ ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη, ηη αηζζάλνληαη, ηη 

επηζπκνύλ, δπζθνιεύνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θηιηθέο ζρέζεηο θαη λα γίλνπλ κέξνο 

κίαο νκάδαο. Έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, ζην λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Βνγηλδξνύθαο &Sherratt, 2005).  

Οη ζηεξενηππίεο πεξηιακβάλνπλ κία πνηθηιία αηζζεηεξηαθώλ θαη θηλεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ, όπσο αζπλήζηζηα αηζζεηεξηαθά ελδηαθέξνληα θαη ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο ζώκαηνο (Gabriels&Hill, 2007; Watling&Dietz, 2007). Ζ αηζζεηεξηαθή 

ιεηηνπξγία, έρεη από θαηξό ζεσξεζεί θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δσή ησλ αηόκσλ κε 

ΓΑΦ (Harrison&Hare, 2004). Απνηειέζκαηα εξεπλώλ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε 

απηηζκό σο ππεξεπαίζζεηα ή ππνεπαίζζεηα ζηα δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

κε απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή ή αλεπαξθή αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε. πρλά, 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην λ’ αληηιεθζνύλ ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη λ’ 

αληηδξάζνπλ ζ’ απηά κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν (Kientz&Dunn, 1997; Καιύβα, 

2005).Οη αηζζεηεξηαθέο  δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ έλα άηνκν κε απηηζκό 

ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ θαη 

λα ην νδεγνύλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Harrison&Hare, 

2004). Ζ ππεξαληαπόθξηζε ή ε ππναληαπόθξηζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ε 

αδεμηόηεηα αιιά θαη νη κε θπζηνινγηθέο ζέζεηο ζώκαηνο ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε 

ΓΑΦ (Baraneketal., 2007; Gabriels&Hill, 2007; Brocketal., 2012).   

 

 

 

 

 

1.3 Απηηζκόο: Γηάγλσζε. 
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Ζ δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο, παξακέλεη έλα πνιύπινθν αίληγκα αθνύ, 

κέρξη θαη ζήκεξα, ηα αίηηά ηνπο εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ άγλσζηα θαη ηα 

ζπκπηώκαηα λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από άηνκν ζε άηνκν (Καιύβα, 2005). Οη 

δηαθνξέο απηέο είλαη πνπ θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα δύζθνιε ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

γηα ηε δηάγλσζε θαη ην ζρεδηαζκό θαηάιιειεο παξέκβαζεο γηα ηα παηδηά κε απηηζκό 

(Kientz&Dunn, 1997; Matson, Nebel-Schwalm&Matson, 2007). 

Σν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηε δηάγλσζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηαηξηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

είλαη ην DSM-V (2013) ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο. ύκθσλα κε ηε λέα 

έθδνζε DSM-Vζηελ θαηεγνξία «Β.Πεξηνξηζκέλεο επαλαιακβαλόκελεο 

ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή δξαζηεξηόηεηεο»,  νη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο 

αλαθέξνληαη σο έλα από ηα ηέζζεξα ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα εθδειώλεη έλα παηδί 

κε απηηζκό. 

 

 

Πίλαθαο 1: Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ΓΑΦ ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην DSM –

 V(www.autismconsortium.org) 

A. Δπίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε πιεζώξα       

πιαηζίσλ (εθδειώλνληαη κε ζπκπηώκαηα 3 ζηα 3 ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο) 

1.      Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή – ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηόηεηα, πνπ θπκαίλνληαη, από ηε κε θπζηνινγηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη 

απνηπρία ηεο θπζηνινγηθήο πίζσ & εκπξόο ζπλνκηιίαο, κέρξη ηε κεησκέλε θαηαλνκή ησλ ελδηαθεξόλησλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ηελ 

επηξξνή, ζηελ απνηπρία έλαξμεο ή αληαπόθξηζεο ζηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. 

2.      Διιείςεηο ζε κε ιεθηηθά επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, πνπ θπκαίλνληαη, 

από ηε θησρή ιεθηηθή  θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, κέρξη ηηο αλσκαιίεο ζηελ νπηηθή επαθή θαη ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ή ειιείκκαηα 

ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε παληειή έιιεηςε έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ ή ρεηξνλνκηώλ. 

3.      Διιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ, πνπ θπκαίλνληαη, από ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ώζηε λα ηαηξηάδεη ζε δηάθνξα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζηηο δπζθνιίεο ζην λα κνηξάδεηαη παηρλίδη θαληαζίαο ή ζηε 

δεκηνπξγία θίισλ κέρξη θαη ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
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B.     Πεξηνξηζκέλεο επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή δξαζηεξηόηεηεο (εθδειώλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ2 ζηα 

4 ζπκπηώκαηα ζηηο αθόινπζεο ζπκπεξηθνξέο) 

1.      ηεξεόηππε ή επαλαιακβαλόκελε νκηιία, θίλεζε ή ρξήζε αληηθεηκέλσλ (όπσο ερνιαιία, απιέο θηλεηηθέο ζηεξενηππίεο ή 

επαλαιακβαλόκελε ρξήζε αληηθεηκέλσλ) 

2.      Τπεξβνιηθή πξνζθόιιεζε ζε ξνπηίλεο, ηειεηνπξγηθά πξόηππα ιεθηηθήο ή κε ζπκπεξηθνξάο, ππεξβνιηθή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

(όπσο θηλεηηθέο ηειεηνπξγίεο, επηκνλή ζηελ ίδηα δηαδξνκή ή δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, επαλαιακβαλόκελεο εξσηήζεηο ή αθξαία δπζθνξία 

ζε κηθξέο αιιαγέο). 

3.      Δμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα, ζηαζεξνπνηεκέλα ελδηαθέξνληα πνπ είλαη κε θπζηνινγηθά ζε έληαζε (όπσο έληνλε πξνζθόιιεζε ή 

ελαζρόιεζε κε αζπλήζηζηα αληηθείκελα). 

4.      Τπέξ ή ππό δηέγεξζε ζε αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο ή αζπλήζηζηα ελδηαθέξνληα ζηηο αηζζεηεξηαθέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(όπσο αδηαθνξία ζηνλ πόλν/δέζηε/θξύν, αξλεηηθή αληαπόθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο ή πθέο). 

Γ.    Σα ζπκπηώκαηα πξέπεη λα είλαη παξόληα από ηε πξώηκε παηδηθή ειηθία. 

Γ.    Σα ζπκπηώκαηα από θνηλνύ πεξηνξίδνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία. 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πάξα πνιύ ζπρλά ζηα άηνκα κε απηηζκό. Χζηόζν, απηό δελ 

ζεκαίλεη πσο κπνξνύλ λ’ απνηειέζνπλ από κόλεο ηνπο απνθιεηζηηθό ραξαθηεξηζηηθό  

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο αθνύ κεξηθά από ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηελ λνεηηθή αλαπεξία, αιιά θαη ζε άιιεο αλαπεξίεο 

(Tomchek&Dunn, 2007). Δπίζεο, πνιινί αξλνύληαη λα ηηο ζεσξήζνπλ έλα από ηα 

πξσηεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ θαη απηό δηόηη νη 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο δελ εκθαλίδνληαη ζε όια ηα άηνκα κε απηηζκό (Boydetal. 

2010). 

 Από ηελ άιιε, νη δηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή αληαπόθξηζε απνηεινύλ 

ζπρλά έλαλ από ηνπο πξώηνπο δείθηεο απηηζκνύ πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνπο 

γνλείο. Δπνκέλσο, παξόιν πνπ νη δηαηαξαρέο απηέο δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί σο 

βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ηα θαηλνύξηα δεδνκέλαδείρλνπλ όηη 

όρη κόλν ππάξρεη πηζαλόηεηα ζύλδεζεο αιιά θαη όηη ε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζε άηνκα κε ΓΑΦ ζεσξείηαη πνιύ πην θξίζηκε από 

όζν ζεσξνύληαλ κέρξη ηώξα. Ζ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη ηα πξνβιήκαηα 

θηλεηηθόηεηαο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ απνηεινύλ αληηθείκελν έξεπλαο  (Hilton, 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2: ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

2.1  Ζ ζεσξία ηεο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο. 

 Πξηλ από πεξίπνπ 50 ρξόληα ε εξγνζεξαπεύηξηα θαη λεπξνεπηζηήκνλαο DrA. 

JeanAyres ήηαλ απηή πνπ πξώηε εηζήγαγε ηνλ όξν «Αηζζεηεξηαθή Οινθιήξσζε» θαη 

ππνζηήξημε πσο πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία λεπξνβηνινγηθή (Καιύβα, 2005;  

Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, Sheppard & Henderson, 2011). Πεξηέγξαςε κία 

θαηάζηαζε ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα κίαο αλεπαξθνύο δηαδηθαζίαο ζηνλ εγθέθαιν 

θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αδπλαηεί λα θηιηξάξεη θαη λα επεμεξγαζηεί εξεζίζκαηα ηα 

νπνία ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα ησλ αηζζήζεσλ (Willis, 2009). Ζ 

ζεσξία ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε όηη ηπρόλ 

παξεκβνιέο ζηελ λεπξνινγηθή επεμεξγαζία αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ 

δηαηαξάζζνπλ ηελ παξαγσγή ζθόπηκσλ ζπκπεξηθνξώλ (Schaaf&Miller, 2005).  

 Έπεηηα από εξεπλεηηθέο κειέηεο ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα αληίιεςεο θαη 

θίλεζεο θαηέιεμε ζην όηη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε ιήςε, ε επεμεξγαζία θαη ε 

εξκελεία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη ην παηδί από ην πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ ηνπ ζπζηεκάησλ. Όιεο νη παξαπάλσ δηεξγαζίεο πνπ θάλεη ν 

εγθέθαινο είλαη γλσζηέο σο «Αηζζεηεξηαθή Οινθιήξσζε» (Καξηαζίδνπ, 2004). Μία 

λεπξνινγηθή, δειαδή, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη από ηηο αηζζήζεηο ζηέιλνληαη ζηνλ εγθέθαιν γηα λα ηηο νξγαλώζεη 

(Willis, 2009; Schaaf, Benevides, Kelly & Mailloux-Maggio, 2012). Δάλ, ινηπόλ, ην 

παηδί δελ επεμεξγάδεηαη ζσζηά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, δηαηαξάζζεηαη δειαδή γηα 

θάπνην ιόγν ε αηζζεηεξηαθή ηνπ νινθιήξσζε,  κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη 

αθαηάιιεια ή αδηθαηνιόγεηα ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

 Μία αθύζηθε ή αδηθαηνιόγεηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεη έλα παηδί κε 

απηηζκό ζα κπνξεί λα εμεγεζεί εθόζνλ ν εηδηθόο αλαιύζεη ηα αηζζεηεξηαθά κνηίβα 

ηνπ παηδηνύ θαη δώζεη λόεκα ζηε ζπκπεξηθνξά. Σν παηδί κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ίζσο λα πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη θάπνηεο δπζθνιίεο ή κπνξεί θαη λ’ 

αληηιακβάλεηαη ηνλ θόζκν κ’ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δπίζεο, κπνξεί, κ’ 

έλαλ δηθό ηνπ ηξόπν, λα πξνζπαζεί λ’ αθππλίζεη θάπνηεο αηζζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηξηθνγπξίδνληαο έλα αληηθείκελν λα πξνζπαζεί λα δηεγείξεη ην νπηηθό ηνπ ζύζηεκα 
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ην νπνίν ππνιεηηνπξγεί. Όηαλ θαηαλνεζνύλ ηα αίηηα ηεο «πξνβιεκαηηθήο» 

ζπκπεξηθνξάο ζηόρνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απιώο ε εμάιεηςή ηεο αιιά ε 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο «επηηξεπηέο» πνπ λα ηνπ πξνθαινύλ ηελ 

ίδηα δηέγεξζε πνπ αλαδεηάεη (Καιύβα, 2005). 

 Οη εξγνζεξαπεπηέο πξνζθέξνπλ κία κνξθή ζεξαπείαο γλσζηή σο Θεξαπεία 

Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο (SensoryIntegrationTherapy). ηόρνο ηεο είλαη λ’ 

αιιάμεη έκκεζα βηνινγηθέο δηεξγαζίεο. ύκθσλα κε ηε ζεξαπεία απηή ε λεπξηθή 

νξγάλσζε, πνπ πηζαλόλ λα έρεη δηαηαξαρζεί, εληόο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα βειηησζεί εάλ εθζέηνπκε ην άηνκν ζε δηάθνξα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα (άγγηγκα, ηδηνδεθηηθή δηέγεξζε θ.ά.) (Boucher, 2009). Οη παξεκβάζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ θιαζηθή ζεσξία SI πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκέλε θαη ειεγρόκελε 

παξνρή εξεζηζκάησλ ζύκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ κέζα από ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ απεπζύλνληαη ζην ίδην ην παηδί. Καζώο νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο βνεζνύλ ην 

λεπξηθό ζύζηεκα λα ξπζκίζεη, λα νξγαλώζεη θαη λα ελζσκαηώζεη ηα εξεζίζκαηα, ε 

ζεξαπεία απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο όζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζνρή, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

αηόκνπ θαη άιισλ δεμηνηήησλ ζε θνηλσληθό θαη αθαδεκατθό επίπεδν (Pfeiffer, 

Koenig, Kinnealey, Sheppard & Henderson, 2011).  

Δπεηδή, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ην αηζνπζαίν ζύζηεκα, ην 

ηδηνδεθηηθό θαη ην  απηηθό, έρνπλ ηζρπξέο επηπηώζεηο ζηνπο ξπζκηζηηθνύο 

κεραληζκνύο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ε αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, ζύκθσλα κε 

ηελ Ayres, ρξεζηκνπνηεί  ηηο ζπγθεθξηκέλεο αηζζήζεηο γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Watling&Dietz, 2007). Σα ηξία απηά 

ζπζηήκαηα είλαη θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε παξέκβαζε αθνύ δπζιεηηνπξγίεο 

ζε απηά έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη 

έλα παηδί κε απηηζκό.  Αλαιπηηθόηεξα, ην αηζνπζαίν ζύζηεκα ελζσκαηώλεη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη από ηα αηζνπζαία όξγαλα, ηα κάηηα θαη 

ηνπο κπο θαη είλαη απηό πνπ επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

θαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ ζην  ρώξν. Σν απηηθό ζύζηεκα  

είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ κέζσ ηεο 

αίζζεζεο ηεο αθήο. Καη ηέινο, ην ηδηνδεθηηθό ζύζηεκα, ελζσκαηώλεη ηηο 
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αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ κπώλ θαη ησλ αξζξώζεσλ 

(Tuzikow&Holburn, 2011).  

Με δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, ινηπόλ, ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε ηεο δηέγεξζεο (ζε 

πεξηπηώζεηο ππεξεπαίζζεησλ παηδηώλ) ή ζηελ αύμεζε ηεο δηέγεξζεο (ζε πεξηπηώζεηο 

ππνεπαίζζεησλ παηδηώλ) (Case-Smith&Bryan, 1999; Schaaf, 2011). Οη 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ παηδηνύ λα 

δηακνξθώλεη , λα νξγαλώλεη , λα ελζσκαηώλεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ κε νξζόηεξν ηξόπν. Έηζη, δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία  

λα αλαδεηήζεη ή λα απνθύγεη κία αίζζεζε κε αθαηάιιεινπο ηξόπνπο (Schaaf, 2011).   

εκαληηθό θξίλεηαη, ην πξόγξακκα παξέκβαζεο λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν, 

εμεηδηθεπκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε 

παηδηνύ (Baranek, 2002; Schaaf, 2011). Απνηειεί, ινηπόλ, κία ζεξαπεία πνπ 

εθαξκόδεηαη ζε άηνκα κε απηηζκό κε ζηόρν λα μεπεξάζνπλ ηηο δηάθνξεο 

αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Καιύβα, 2005) θαη  επηθεληξώλεηαη 

θπξίσο ζηελ βειηίσζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ θαη θηλεηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ δηαηαξαρζεί. Άθξσο ζεκαληηθή, ε βειηίσζε ηεο πξνζνρήο, ηεο ζπγθέληξσζεο 

απηώλ ησλ παηδηώλ θαη ν απηνέιεγρνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο  (Schaaf etal. 2012). 

Δπίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα λα θαηαθέξεη, ην παηδί κε απηηζκό, λα αθήζεη ζηελ 

άθξε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη, ζην ζρνιείν, ζε 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο άιινπο (Case-

Smith&Bryan, 1999; Schaaf etal. 2012). ύκκαρνη ζηελ πξνζπάζεηα απηή νη γνλείο 

θαη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ. Καηάιιειε εθπαίδεπζε, ινηπόλ, ησλ γνλέσλ 

θαη πεξηβαιινληηθέο πξνζαξκνγέο ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη ζην ζρνιείν παξάιιεια κε 

ηελ άκεζε παξέκβαζε ζην ίδην ην παηδί (Schaaf, 2011). 

 

2.2Ση είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία;  

 Ζ Αηζζεηεξηαθή Δπεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην 

λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζεξρόκελεο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ  επηά πεξηθεξεηαθώλ 

αηζζεηήξησλ ζπζηεκάησλ.  Ζ πξόζιεςε, ε δηαθνξνπνίεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε 

νξγάλσζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη νη αληηδξάζεηο ζηα 
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αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, απνηεινύλ ηα ζπζηαηηθά ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. 

(Miller&Lane, 2000; Gabriels&Hill, 2007). Έηζη, ε Αηζζεηεξηαθή Δπεμεξγαζία 

νξίδεηαη σο ε λεπξνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία νξγαλώλεη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο, θάλνληαο εθηθηή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε πνιιαπιώλ αηζζεηεξηαθώλ εηζόδσλ θαη 

ζπζηεκάησλ, όπσο ε ηδηνδεθηηθόηεηα, ην αηζνπζαίν ζύζηεκα,  

 Ζ Ayres ην 1985 πεξηέγξαςε ηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν σο «κεραλή 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο». ύκθσλα κε κειέηεο, πάλσ από ην 80% ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επεμεξγαζία, αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνπκε από ην πεξηβάιινλ. Όηαλ, ινηπόλ, 

ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη επαξθώο θαη λα ξπζκίδεη ηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ, ην άηνκν αληηδξά 

απηόκαηα θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν (Καξηαζίδνπ, 2004; Gabriels&Hill, 2007). 

 

 

2.3Αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη απηηζκόο. 

 Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λ’ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

θόζκν κέζα από ηηο αηζζήζεηο θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θηιηξάξνπλ νπνηνδήπνηε 

άρξεζην αηζζεηεξηαθό εξέζηζκα ιακβάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ηα άηνκα βξεζνύλ 

ζην καλάβηθν, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηιηξάξνπλ ηηο δηάθνξεο κπξσδηέο, ην 

ζόξπβν, ηα θώηα, λα ηηο αγλνήζνπλ θαη λα ςσλίζνπλ απηά πνπ ρξεηάδνληαη (Willis, 

2009). Παιαηόηεξεο, θαζώο θαη πην πξόζθαηεο ζεσξίεο γηα ηνλ απηηζκό, βαζίδνληαη 

ζηελ παξαδνρή όηη ηα άηνκα κε απηηζκό επεμεξγάδνληαη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπο, κε ηξόπν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθόο από ηα άιια άηνκα (Iarocci&McDonald,  2006).  Έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ εξεζηζκάησλ ζε ζύγθξηζε κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο (Lane, Young, Baker & Angley, 2010). Γηα ηα 

άηνκα κε απηηζκό κία βόιηα κέρξη ην καλάβηθν κπνξεί λα παξνπζηάδεη πνιιέο 

δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο πξόζιεςεο ηαπηόρξνλα πνηθίισλ εξεζηζκάησλ. Μεξηθέο 

θνξέο ην εξέζηζκα πνπ ιακβάλνπλ από ηηο αηζζήζεηο ηνπο κπνξεί λα είλαη επράξηζην 

θαη άιιεο πάιη κπνξεί λα ην αληηιακβάλνληαη σο θάηη δπζάξεζην. Μπνξεί λα ηνπο 

πξνθαιεί πόλν ή ζύγρπζε θαη άιιεο θνξέο λα ηνπο αθήλεη αδηάθνξνπο (Faherty, 
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2003). Δπίζεο, ε ίδηα αθξηβώο αηζζεηεξηαθή εκπεηξία κπνξεί γηα θάπνηνλ λα είλαη 

απνιαπζηηθή, ελώ γηα θάπνηνλ άιινλ λα είλαη δπζάξεζηε (Gabriels&Hill, 2007; 

Klintwall, Holm, Eriksson, Carlsson, Olsson, Hedvall, Gillberg & Fernell, 2011). 

 πρλά, ινηπόλ, ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην λα 

επεμεξγαζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ, γλσζηή σο 

δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην λεπξηθό 

ζύζηεκα δελ κπνξεί λ’ αληρλεύζεη κε επηηπρία θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια ηηο 

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ην ζώκα αξρηθά ιακβάλεη θαη έπεηηα ηνπ ζηέιλεη 

ζαλ επεμεξγαζκέλν κήλπκα (Moyer, 2009). Γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρή 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο νη δηαθνξέο κε ηηο νπνίεο αληηιακβάλνληαη ηα 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα είλαη ηόζν αθξαίεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

ιεηηνπξγηθόηεηα (Miller, Anzalone, Lane, Cermak&Osten, 2007). Με θάπνην 

εξέζηζκα κπνξεί λα κελ αηζζαλζνύλ άλεηα κέρξη θαη λα ληώζνπλ αθξαίν ζσκαηηθό 

πόλν (Moyer, 2009). 

Σα ηππηθά αλαπηπζζόκελα παηδηά δηαζέηνπλ δύν κεραληζκνύο, νη νπνίνη 

επηηξέπνπλ ηε ξύζκηζε(αλαζηνιή ή δηεπθόιπλζε) ησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ, 

θαη νη νπνίνη θαίλεηαη λα δπζιεηηνπξγνύλ ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. Ο πξώηνο κεραληζκόο 

αθνξά ηελ εμνηθείσζε, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

λα αλαγλσξίζεη έλα εξέζηζκα σο νηθείν, όπσο π.ρ. ηελ αίζζεζε ησλ ξνύρσλ επάλσ 

ζην δέξκα, θαη λα κεηώζεη ηε κεηάδνζε ηνπ εξεζίζκαηνο, θαζώο δελ ππάξρεη αλάγθε 

αληαπόθξηζεο. Ο δεύηεξνο κεραληζκόο αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε, δειαδή ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο λα αλαγλσξίζεη έλα εξέζηζκα σο 

ζεκαληηθό, όπσο π.ρ. ηελ αίζζεζε ελόο εληόκνπ πάλσ ζην δέξκα θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη κηα γξήγνξε αληίδξαζε (Hilton, 2011). Όηαλ νη δύν απηνί κεραληζκνί 

είλαη δπζιεηηνπξγηθνί, πξνθαινύλ αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο. 

 

2.4Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη απηηζκόο. 

ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιόγεζεο αηζζεηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο ην 

SensoryProfileQuestionnaireέδεημαλ αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 

90% ζε παηδηά κε AutisticSpectrumConditions = Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

(ASC) (Leekam,Nieto, Libby, Wing&Gould, 2007; Tomchek&Dunn, 2007; 
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Happe&Frith, 2010;). Άιιεο κειέηεο, έδεημαλ πσο ε ζπρλόηεηα δηαηαξαρώλ 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζε παηδηά κε απηηζκό ζρνιηθήο ειηθίαο θπκαίλεηαη από 

30%-80%, εύξνο δηαθνξάο ην νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 

ησλ δεηγκάησλ αιιά θαη ζε δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εξεπλώλ (Baranek, 2002; 

Gabriels&Hill, 2007)]. 

Ηδηόξξπζκε επεμεξγαζία νπηηθώλ εξεζηζκάησλ, αδηαθνξία ή ππεξβνιηθή, κε 

αλακελόκελε αληίδξαζε ζε αθνπζηηθά αιιά θαη απηηθά εξεζίζκαηα, θαζώο επίζεο 

θαη ππεξεπαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο θαη νζκέο απνηεινύλ θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Γελά, 2002). Γπζθνιίεο 

ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ ελζσκάησζε αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη 

ζηελ νκαιή αληαπόθξηζε ζε απηέο, κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν κε απηηζκό 

(Schaaf,  Benevides, Mailloux, Faller, Hunt, Hooydonk, Freeman, Leiby, Sendecki & 

Kelly, 2013). Μεξηθνί εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη νη ζηεξεόηππεο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα 

πνιιώλ αηόκσλ κε απηηζκό, νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο. 

(Kientz&Dunn, 1997).  

 

2.4.1 Οξνινγία Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμνπλ πσο έλα παηδί κε ΓΑΦ 

δπζθνιεύεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κέζα από ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ είλαη: 1. Γπζιεηηνπξγία Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο 

(sensoryintegrationdysfunction),  2. Γηαηαξαρή Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο 

(sensoryintegrationdisorder) θαη 3. Γηαηαξαρή Αηζζεηεξηαθήο Ρύζκηζεο 

(sensorymodulationdisorder) (Willis, 2009). 

Οη πξώηεο αλαθνξέο πεξί αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ ρξνλνινγνύληαη γύξσ 

ζην 1943, ζηελ αξρηθή πεξηγξαθή ηνπ απηηζκνύ από ηνλ Kanner (Foss-Feig, etal. 

2010).  Οη δπζθνιίεο ζηελ απόθξηζε αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ θαηά ηα πξώηα δύν 

ρξόληα ηεο δσήο ελόο παηδηνύ δηαρσξίδνπλ ηνλ απηηζκό από άιιεο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

αλεπάξθεηεο (π.ρ. λνεηηθή αλεπάξθεηα θ.ά) θαη ηνλ δηαθξίλνπλ από άιιεο 

αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο (Klintwall etal. 2011).  
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Οη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, ινηπόλ, έρνπλ, από θαηξό, ζπλδεζεί  κε ηε 

ΓΑΦ. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο πεξηθέξεηεο ηνπ εγθεθάινπ (παξεγθεθαιίδα, κεησπηαίνο 

ινβόο,αλώηεξε θξνηαθηθή αύιαθα) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε 

θαη ζηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, είλαη δπζιεηηνπξγηθέο ζηνλ απηηζκό 

(Dawson&Watling, 2000; Baranek, 2002; Klintwall etal. 2011). ύκθσλα κε ηνλ 

Casanova (2007) κηα βαζηθή βιάβε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ 

εγθεθάινπ νδεγεί ζε κηα ζεηξά παζνινγηθώλ γεγνλόησλ πνπ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκό από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο θαη κπνξεί λα νδεγνύλ ζηελ ππεξζύλδεζε 

ή ηελ αλεπάξθεηα ηνπ λεπξηθνύ δηθηύνπ, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα εκθαλίδεη 

ππεξδηέγεξζε θαη κεησκέλε ηθαλόηεηα επηινγήο όζνλ αθνξά ηελ αληαπόθξηζε. 

Δπίζεο, κέζα από ηε ρξήζε καγλεηνεγθεθαινγξαθεκάησλ νη Coskunetal. (2009) 

επηβεβαίσζαλ όηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ δηαθνξά ζην θινηό ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπ (Hilton, 2011).  

Τπάξρεη πνηθηινκνξθία ζηα ζπκπηώκαηα αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ, ηα 

νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από παηδί ζε παηδί (Baranek, 2002). Δπίζεο νη 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ζηα παηδηά κε απηηζκό δελ έρνπλ ζπλδεζεί νύηε κε ρακειό 

αλαπηπμηαθό επίπεδν, αιιά νύηε κε ρακειό δείθηε λνεκνζύλεο (IQ) (Klintwall etal. 

2011). 

 

 

2.5Αλαζθόπεζε ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε 

ζρέζε αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη απηηζκνύ. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, πιήζνο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

επηβεβαηώλεη όηη νη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηώλ κε ΓΑΦ ζε πνζνζηό 70-90% (Baranek, 2002; Harrison&Hare, 2004; Nadon, 

Feldman, Dunn & Gisel, 2011; Schaaf, 2011; Schaaf etal. 2012). Ο Wing (1969), 

εμέηαζε ηα αηζζεηεξηαθά, θηλεηηθά θαη αληηιεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

άηνκα κε απηηζκό.  Γηαπηζηώζεθε όηη νη αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό δηέθεξαλ από απηέο ησλ ηππηθά αλαπηπζζόκελσλ παηδηώλ, αιιά θαη ησλ 

παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down ή κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αθαζίαο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα 

έδεημε νκνηόηεηεο αλάκεζα ζε παηδηά κε απηηζκό θαη παηδηά κε κεξηθή θώθσζε ή 

ηύθισζε, σο πξνο ηηο αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ηνπο ζε αθνπζηηθά θαη νπηηθά 
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εξεζίζκαηα ή ζε εξεζίζκαηα πνπ απαηηνύλ εγγύηεηα, όπσο ηα απηηθά ή ηα νζθξεηηθά 

(Leekam etal, 2007) .  

 Μεηά ηελ πξώηε απηή έξεπλα ηνπ Wing, αθνινύζεζε κηα ζεηξά εξεπλώλ νη 

νπνίεο, ρξεζηκνπνηώληαο ζύγρξνλα εξεπλεηηθά εξγαιεία, όπσο ην SensoryProfileTest  

ή ην DISCO, κειεηνύζαλ ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ζε άηνκα κε απηηζκό. Γηα 

παξάδεηγκα, ε έξεπλα ησλ KientzandDunn (1997) έδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

επεμεξγαζίαο ηεο όξαζεο, αθνήο, γεύζεο/όζθξεζεο, θίλεζεο θαη αθήο από όηη ηα 

ηππηθά αλαπηπζζόκελα παηδηά. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνύλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ζε απηό ην πεδίν. Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, νη έξεπλεο ζα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο:  

(η) ζε απηέο πνπ ζπγθξίλνπλ ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα κεηαμύ παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη παηδηώλ κε ηππηθή αλάπηπμε,  

(ηη) ζε απηέο πνπ δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ θαη απηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζην γεληθό πιεζπζκό,  

(ηηη) ζε απηέο πνπ ζπγθξίλνπλ ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα κεηαμύ απηηζηηθώλ 

αηόκσλ κε πςειή θαη ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη  

(ηv) ζε απηέο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ θαη 

δηαθόξσλ πηπρώλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο: 

 

 (ι) Σύγκπιζη αιζθηηηπιακών ζςμπηυμάηυν μεηαξύ παιδιών με αςηιζμό και 

ηςπική ανάπηςξη 

Οη Watling, Deitz&White (2001), εξεύλεζαλ ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ ζηηο 

βαζκνινγίεο ζην SensoryProfileTest κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό (Ν=40) θαη  κε 

ηππηθή αλάπηπμε (Ν=40) ειηθίαο 3 έσο θαη 6 εηώλ, θαζώο θαη αλ κπνξνύλ λα 

εληνπηζηνύλ πξόηππα αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ ζηα παηδηά κε απηηζκό. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ ζην 

αηζζεηεξηαθό πξνθίι παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ κε ηππηθή αλάπηπμε ζε 8 

παξάγνληεο [αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε (sensoryseeking), ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθόηεηα (emotionallyreactive), ρακειή αληνρή/ηόλνο (lowendurance/tone), 

ζηνκαηηθή επαηζζεζία (oralsensitivity), απξνζεμία/αθεξεκάδα 

(inattention/distractibility), θησρή θαηαρώξεζε (poorregistration) θαη κία πνηθηιία 

άιισλ κε θπζηνινγηθώλ αληηιεπηηθώλ απνθξίζεσλ]. Δπίζεο, δηαθνξνπνηήζεηο 

εληνπίζηεθαλ κεηαμύ παηδηώλ 3 θαη 6 κε απηηζκό θαη ηππηθήο αλάπηπμεο, γεγνλόο πνπ 
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θαηαδεηθλύεη ηε κε ζηαηηθή θύζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ. Δπίζεο, ηα παηδηά 

κε απηηζκό έηεηλαλ λα έρνπλ ρακειέο βαζκνινγίεο ζε θάπνηνπο παξάγνληεο 

(ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα, θησρή θσδηθνπνίεζε θαη «άιινη» παξάγνληεο), 

όπνπ ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ πην ρακειά από ηηο βαζκνινγίεο ησλ παηδηώλ κε ηππηθή 

αλάπηπμε, θάηη πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη ηππηθή αλάπηπμε.  

 

Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Tomchek&Dunn (2007), νη 

νπνίνη εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κεηαμύ παηδηώλ κε 

ΓΑΦ (Ν= 281) θαη παηδηώλ κε ηππηθή αλάπηπμε (Ν=281), πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

ειηθίαο. Γηαπηζηώζεθε όηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζίαδαλ αλεπάξθεηεο ζηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία πνπ δελ είραλ ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε. Σν 95% ηνπ 

δείγκαηνο κε απηηζκό είρε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ππν-επαηζζεζία θαη 

ζηελ αλαδήηεζε εξεζηζκάησλ. Μάιηζηα, ηα παηδηά κε ΓΑΦ αλαδεηνύζαλ 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα από πνιιαπιά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα θαη παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην αθνπζηηθό θηιηξάξηζκα (auditoryfiltering) ζε ζύγθξηζε κε 

ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. ε γεληθέο γξακκέο ηα παηδηά ηεο απηηζηηθήο νκάδαο 

ραξαθηεξίδνληαλ από ππν-επαηζζεζία, από έιιεηςε πξνζνρήο θαη από επαηζζεζία 

ζηα απηηθά εξεζίζκαηα. 

 

 

(ιι)Σσέζη αιζθηηηπιακών δςζκολιών και αςηιζηικών σαπακηηπιζηικών ζηο 

γενικό πληθςζμό 

Ζ δεύηεξε θαηεγνξία εξεπλώλ πεξηιακβάλεη έξεπλεο όπσο ησλ 

RobertsonandSimmons (2013), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηε ζρέζε απηηζκνύ θαη 

αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ζε άηνκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ (Ν=212) κε 

απμεκέλεο βαζκνινγίεο πειίθνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο (AutismSpectrumQuotient), νη 

νπνίνη έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα δηαγλσζηνύλ κε απηηζηηθό ζύλδξνκν.  ε 

απηό ην ζεκείν θξίλεηαη ζθόπηκν λα δηεπθξηληζηεί όηη έρεη δηαπηζησζεί όηη νη 

ζπγγελείο αζζελώλ κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ θάπνηα απηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά ζε πνιύ πην πεξηνξηζκέλε έθηαζε από ηα άηνκα πνπ λνζνύλ, 

γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ όξνπ 

«επξύηεξνο θαηλόηππνο ηνπ απηηζκνύ». Δπηπξόζζεηα, δηαπηζηώζεθε όηη απηά ηα 

απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ θαη ζην γεληθό πιεζπζκό. Μηα 
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κέηξεζε πνπ αμηνινγεί απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε βαζκνινγία ηνπ πειίθνπ 

απηηζηηθνύ θάζκαηνο.  Έηζη, ινηπόλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

ε εξεπλεηηθή ππόζεζε ήηαλ όηη ηα άηνκα κε πςειέο βαζκνινγίεο ζην πειίθν ηνπ 

απηηζηηθνύ θάζκαηνο (δειαδή άηνκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ κε έληνλα θάπνηα 

απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά), ζα έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα εκθάληζεο 

αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ από όηη ηα άηνκα κε κέηξηεο ή ρακειέο βαζκνινγίεο. Ζ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη νη αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν ζε επίπεδν 

ππεξεπαηζζεζίαο, όζν θαη ζε επίπεδν ππνεπαηζζεζίαο ήηαλ πην ζπλεζηζκέλε ζε 

άηνκα κε πςειό πειίθν απηηζκνύ, ελώ ηα άηνκα κε κέηξην πειίθν, είραλ κεηξίνπ 

βαζκνύ αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο. Μάιηζηα, απηό πνπ θαίλεηαη ελδηαθέξνλ είλαη όηη 

απηή ε εηθόλα δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα κόλν αηζζεηεξηαθή πεξηνρή, αιιά 

επεθηείλεηαη ζε όιεο ηηο αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε πςειό 

πειίθν απηηζκνύ, πέξα από ηηο κεγαιύηεξεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο, είραλ 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα έρνπλ αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ζε πνιιαπιά 

επίπεδα. 

 

(ιιι)Σύγκπιζη αιζθηηηπιακών ζςμπηυμάηυν μεηαξύ αςηιζηικών αηόμυν με 

ςτηλή και σαμηλή λειηοςπγικόηηηα 

Έξεπλεο αθνξνύλ ηε δηεξεύλεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ππν- νκάδεο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο ησλ δηαηαξαρώλ. Ζ κειέηε ησλ 

Leekametal., (2007), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηρεηξήζεθαλ ζπγθξίζεηο ζε ζρέζε κε 

ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ δηαηαξαρώλ (αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, απηηζκόο, γισζζηθέο αλεπάξθεηεο θαη άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε), αιιά 

θαη κεηαμύ αηόκσλ κε απηηζκό κε πςειή θαη ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

παξνπζίαδαλπεξηζζόηεξεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο από όηη ηα παηδηά κε 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη γισζζηθέο αλεπάξθεηεο. Σα παηδηά κε απηηζκό δηέθεξαλ 

από ηα ππόινηπα παηδηά όρη κόλν σο πξνο ηε ζπρλόηεηα αιιά θαη ην πξόηππν ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ, νη νπνίεο επεθηείλνληαη ζε πνιιαπιέο αηζζεηεξηαθέο 

πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο είραλ 

πεξηζζόηεξα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα θαη ζε πνιιαπιέο αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο 

από ηα παηδηά κε ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηα παηδηά κε γισζζηθέο αλεπάξθεηεο.  

Όκσο ηα παηδηά κε ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα δε δηέθεξαλ από ηα παηδηά κε 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Σα παηδηά κε πςειή ιεηηνπξγηθόηεηα έηεηλαλ λα 
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παξνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα δηαηαξαρέο ηεο εγγύηεηαο, θάηη πνπ δελ ραξαθηήξηδε 

αληίζηνηρα ηελ νκάδα κε ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα. 

 

Οη MinshewandHobson, (2008),  ζέιεζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ  πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ησλ αηόκσλ κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο (Ν=60, ειηθίαο 8-54 εηώλ). Σν πξσηνπνξηαθό ζηνηρείν ηεο 

έξεπλαοείλαη ην όηη πιεξνθνξίεο γηα ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ζπγθεληξώζεθαλ 

ηόζν από ηνπο γνλείο, όζν θαη από ηα ίδηα ηα άηνκα κε απηηζκό. Από ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώζεθε όηη ππήξρε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ καξηπξηώλ ησλ 

γνληώλ θαη ησλ καξηπξηώλ ησλ ίδησλ ησλ αηόκσλ γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ. Γελ παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα ειηθία. 

Έλα αθόκε ελδηαθέξνλ εύξεκα είλαη όηη δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο 

ηε ζπρλόηεηα ή ηελ επηθξάηεζε κεηαμύ αηόκσλ κε πςειή ή ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα, 

γεγνλόο πνπ νη εξεπλεηέο ην απνδίδνπλ ζηελ πεξηνξηζκέλε ιεθηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

αηόκσλ κε ρακειή ιεηηνπξγηθόηεηα.  

 

Σέινο, νηAshbruner, Bennett, RodgerandZiviani (2013), ζέιεζαλ λα 

εληνπίζνπλ ηα πξόηππα αληίδξαζεο ηξηώλ αηόκσλ κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο ππεξεπαηζζεζίαο (π.ρ. 

επαηζζεζία ζε ήρνπο, κπξσδηέο θαη γεύζεηο) θαη αηζζεηεξηαθήο αλαδήηεζεο. Οη 

πεξηπηώζεηο ππό- επαηζζεζίαο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο, γεγνλόο πνπ νη 

εξεπλεηέοην απνδίδνπλ ζηελ έιιεηςε επίγλσζεο ηεο ππό-επαηζζεζίαο ηνπο. Δπίζεο, 

νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ όηη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ήηαλ πξνβιεπόκελα 

θαη ειεγρόκελα ηα αληηιακβάλνληαλ σο επράξηζηα, ελώ απηά πνπ ήηαλ απξόβιεπηα 

σο δπζάξεζηα. Αθόκε, ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαλ από ηνπο 

ίδηνπο ζεσξνύληαλ εμίζνπ επράξηζηα, ελώ απηά πνπ πξνέξρνληαλ από «ηξίηα» 

πξόζσπα αμηνινγνύληαλ αξλεηηθά. 

 

(iv) Επίδπαζη αιζθηηηπιακών ζςμπηυμάηυν ζηην αναπηςξιακή διαδικαζία 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία εξεπλώλ εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

ζπκπησκάησλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Οη Patten, Ausderau, 

WatsonandBaranek (2013), επηρείξεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ 
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αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο παηδηώλ κεΓΑΦ.  Ζ 

έξεπλά ηνπο ζηεξίρζεθε ζηελ ππόζεζε όηη αλ ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα 

δελ επεμεξγάδνληαη ζσζηά από ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο, 

ηόηε είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ θαη 

είλαη γλσζηό όηη ν απηηζκόο ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία. Σν δείγκα ηνπο απνηεινύληαλ από 79 παηδηά πνπ είραλ ιάβεη δηάγλσζε 

γηα δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο, ειηθίαο 25-89 κελώλ. Σα επξήκαηα 

απνθάιπςαλ όηη πςειά επίπεδα ππν-επαηζζεζίαο θαη αλαδήηεζεο εξεζηζκάησλ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ  πεξηνξηζκέλε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Αληίζεηα, δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ππεξ-επαηζζεζία κεηαμύ παηδηώλ κε 

ιεθηηθή θαη ρσξίο ιεθηηθή επηθνηλσλία. Με άιια ιόγηα, ηα δύν πξόηππα αληίδξαζεο 

ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (ππν- επαηζζεζία θαη αλαδήηεζε εξεζηζκάησλ) 

ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο λα ζπλδένληαη κε 

αλεπάξθεηεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ αιιαγή ηεο πξνζνρήο πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ πεξηνξίδνπλ θάζε επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα (Pattenetal., 2013; Marr, 

Mika, Miraglia, Roerig&Sinott, 2007).  

 

Πέξα από ηε ζρέζε αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ θαη ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, 

κία ππόζεζε πνπ κειεηήζεθε είλαη ε πηζαλή επίδξαζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Δηδηθόηεξα, νη 

Hilton, Harper, Kueker, Lang, Abbracchi, TodorovandLaVesser (2010) επηρείξεζαλ 

λα δηαπηζηώζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θάπνηα πξόηππα αηζζεηεξηαθήο αληίδξαζεο 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο θνηλσληθήο κεηνλεμίαο, θαζώο θαη λα 

εληνπίζνπλ πνηα από απηά ηα πξόηππα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο 

πξόγλσζεο ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο. Ζ έξεπλα 

πεξηιακβάλεηπαηδηά κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο (Ν= 36), ειηθίαο από 6- 10 

εηώλ, ηα νπνία ηα ζπλέθξηλαλ κε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε, αληίζηνηρεο ειηθίαο θαη 

λνεηηθνύ δπλακηθνύ (Ν= 26). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζήκαλαλ όηη ππάξρεη από 

κέηξηα κέρξη πνιύ κεγάιε/δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμύ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ 

θαη ζνβαξόηεηαο ηεο θνηλσληθήο κεηνλεμίαο, δειαδή ηεο δπζθνιίαο γηα 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο,ηόζν γηα ηα παηδηά κε απηηζκό, όζν θαη γη’ απηά κε 

ηελ ηππηθή αλάπηπμε. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί ζε απηό ην ζεκείν όηη δελ 

δηαπηζηώζεθε αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν  παξαγόλησλ, παξά κόλν ε πξν-

αλαθεξζείζα ζπζρέηηζε. Με άιια ιόγηα, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη ε κία 
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κεηαβιεηή (αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα) δελ πξνθαιεί ηε δεύηεξε κεηαβιεηή 

(θνηλσληθή κεηνλεμία) θαη αληίζηξνθα. Χζηόζν, νη δύν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη. 

Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ ηξία πξόηππα αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ κε πξνβιεπηηθή 

αμία γηα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ: (α) νζθξεηηθό/γεπζηηθό,  (β) 

απηηθό θαη (γ) πνιπαηζζεηηθό. Σα δύν πξώηα πξόηππα πνπ αθνξνύλ αηζζήζεηο 

εγγύηεηαο ήηαλ θάηη πνπ νη εξεπλεηέο ππέζεηαλ όηη ζα πξνέθππηε από ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ην ηξίην όκσο πξόηππν δελ πξνβιέπνληαλ από ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Χζηόζν, όκσο είλαη θαηαλνεηή ε πξνβιεπηηθή ηνπ δύλακε, 

θαζώο νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο γηα λα επηηεπρζνύλ απαηηνύλ ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ θαηάιιειε αληαπόθξηζε ζε εξεζίζκαηα πνπ θαηαθζάλνπλ από δηαθνξεηηθά 

αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ηαπηόρξνλα. Καηά ζπλέπεηα, ε απνηπρία αληίδξαζεο ζε 

απηά ηα πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα δπζρεξαίλεη ηελ θνηλσληθή επηδεμηόηεηα ηνπ 

αηόκνπ.  

 

Οη Cermak, Curtin, andBandini (2009), έθαλαλ κηα αλαζθόπεζε 

ηεοππάξρνπζαο αξζξνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

ζπκπησκάησλ ζηα άηνκα κε απηηζκό θαη ηελ επηιεθηηθόηεηα ζην θαγεηό πνπ 

ραξαθηεξίδεη έλα κεγάιν πνζνζηό ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, θαζώο 

θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε επηιεθηηθόηεηα ζηε δηαηξνθή ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο 

ηεο κειέηεο αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα από 15 έξεπλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ όηη όλησο ε επηιεθηηθόηεηα ζην θαγεηό είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζρεηίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ΓΑΦ. Ζ επηιεθηηθόηεηα ζηηο ηξνθέο κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε αηζζεηεξηαθή 

επαηζζεζία (ππεξ-επαηζζεζία πην ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηεο πθέο, ζηε ζεξκνθξαζία ή 

ζην ρξώκα ησλ ηξνθώλ). Ζ επηιεθηηθόηεηα ζηηο ηξνθέο έρεη σο ζπλέπεηα λα 

παξαηεξνύληαη δηαηξνθηθέο ειιείςεηο ζηα παηδηά κε απηηζκό πνπ ζπλήζσο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ έιιεηςε βηηακηλώλ (π.ρ. βηηακίλε Α, θαη D) θαη ηρλνζηνηρείσλ 

(π.ρ. ζίδεξνο, ςεπδάξγπξνο θαη αζβέζηην). 

 

Μηα αθόκα έξεπλα αθνξά ηε ζρέζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ κε ηελ 

ςπρηθή πγεία είλαη απηή ησλPfeiffer, Kinnealey, ReedandHerzberg (2005), νη νπνίνη 

ζέιεζαλ λα δηαπηζηώζνπλ ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμύ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ, 

πξνζαξκνζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπκπησκάησλ δηαηαξαρώλ δηάζεζεο θαη 

αγρσηηθώλ δηαηαξαρώλ. Ζ έξεπλά ηνπο επηθεληξώζεθε ζε άηνκα κε ζύλδξνκν 
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Asperger θαη εηδηθόηεξα παηδηά θαη εθήβνπο.  Οη γνλείο (Ν=50) παηδηώλ κε ζύλδξνκν 

Asperger θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ θάπνηα εξσηεκαηνιόγηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξσζνύλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνθάιπςαλ όηη ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

αηζζεηεξηαθώλ ζπκπησκάησλ θαη άγρνπο, ηόζν ζηα παηδηά όζν θαη ζηνπο εθήβνπο. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ θαηάζιηςεο θαη ππεξ-επαηζζεζίαο 

ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ζηνπο εθήβνπο. Αλαθνξηθά ζηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο δηαπηζηώζεθε όηη ππήξρε αληεζηξακκέλε ζρέζε (δειαδή ε αύμεζε ηεο 

κηαο κεηαβιεηήο ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηεο δεύηεξεο κεηαβιεηήο)  

κεηαμύαηζζεηεξηαθήο ππεξ θαη ππν-επαηζζεζίαο ζρεηηδόκελε κε ηελ θνηλσλία (νη 

εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε κηα θνηλσλία, 

όπσο π.ρ ηα ςώληα) θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (δειαδή κεγαιύηεξε αηζζεηεξηαθή 

δπζθνιία ζρεηίδνληαλ κε ιηγόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο), θάηη πνπ παξαηεξήζεθε 

θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ εμέηαζαλ νη εξεπλεηέο (κεηαμύ θαηάζιηςεο / άγρνπο 

θαη  ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηνλ αθαδεκατθό ηνκέα. Με άιια ιόγηα, όζν απμάλνληαλ ηα 

ζπκπηώκαηα δηαηαξαρώλ, ε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ 

ζηνλ αθαδεκατθό θαη θνηλσληθό ηνκέα κεηώλνληαλ, ιόγσ ησλ δπζιεηηνπξγηώλ ζηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κε απνηέιεζκα λ’ απμάλνληαη θαη ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο 

θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ βίσλαλ. 

 

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

δηαπηζηώλεηαη όηη θάπνηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο έρνπλ κειεηεζεί ζε βάζνο (π.ρ. ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αληαπόθξηζε ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κεηαμύ παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη ζε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε), θαη θάπνηεο άιιεο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

θεξδίδνπλ ην επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ (π.ρ. ζρέζε αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη  

αλαπηπμηαθώλ δηαδηθαζηώλ). Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπλερηζηεί ε δηεξεύλεζε ησλ λέσλ 

πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο, θαζώο ε ζπκβνιή ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε εξεπλώλ πνπ ζα επηρεηξνύλ ζπγθξίζεηο κεηαμύ παηδηώλ κε 

δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο ή αθόκα θαη ππν- νκάδσλ ηεο ίδηα δηαηαξαρήο. 
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2.6Καηεγνξίεο  Γηαηαξαρώλ Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο. 

Μία από ηηο βαζηθόηεξεο δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε 

δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο δηακόξθσζεο-ξύζκηζεο όπνπ ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλεη από ηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη σο πξνο ην βαζκό, ηε θύζε αιιά θαη ηελ έληαζή 

ηνπο. Οη δηαηαξαρέο πνπ πξνθύπηνπλ αλαθέξνληαη είηε ζε αηζζεηεξηαθέο απνζηξνθέο 

πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό, είηε ζε αηζζεηεξηαθέο 

επαηζζεζίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ, είηε ζε αηζζεηεξηαθέο «γνεηείεο» / 

πξνηηκήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη λα ηηο επηδηώθνπλ (Milleretal. 2007; Foss-Feig, 

etal. 2010). Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ηύπνη ζηνπο νπνίνπο θαηαηάζζνληαη ηα παηδηά κε 

απηηζκό: 

 Ο ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο 

 Ο ππνεπαίζζεηνο ηύπνο 

 Ο ηύπνο αηζζεηεξηαθήο αλαδήηεζεο.   

Αλαιπηηθόηεξα:  

 

1. Αηζζεηεξηαθή ππεξ-αληαπόθξηζε ή αιιηώο ν αηζζεηεξηαθά 

ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο (sensoryoverresponsivity- SOR, hypersensitive): ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία ηα παηδηά ππεξδηεγείξνληαη από δηάθνξεο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, κε έληαζε, κε κεγάιε 

δηάξθεηα θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο είλαη αζπλείδεηεο, απηόκαηεο. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα, κπνξεί λ’ απνζπώληαη έληνλα από ηξηγύξσ εξεζίζκαηα γηα ηηο αηζζήζεηο θαη 

κπνξεί λα εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ππάξρνπλ 

πινύζηα αηζζεηεξηαθά πεξηβάιινληα. Από ηελ ελεξγεηηθή θαη έληνλε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα πεξάζνπλ εύθνια ζηελ απνθπγή κίαο αίζζεζεο (Gabriels&Hill, 2007; 

Milleretal. 2007; Boydetal. 2010; Watson, Patten, Baranek, Poe, Boyd, 

Freuler&Lorenzi, 2011; Brock, Freuler, Baranek, Watson, Poe&Sabatino, 2012). 

ύκθσλα κε ηνλ Moyer, ε απνθπγή αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ απνηειεί κία 

θαηεγνξία από κόλε ηεο θαη αλαθέξεηαη σο Σύπνο αηζζεηεξηαθήο απνθπγήο 

(sensoryavoiding). ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα αλήθεη έλα παηδί κε απηηζκό ην 

νπνίν έρεη ρακειά όξηα. Πξνζπαζεί λα δείμεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ θαη λ’ απνθύγεη 
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δπζάξεζηεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, ρξεζηκνπνηώληαο δξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

απνθπγήο (π.ρ. θνύλεκα, πεξπάηεκα ζηηο κύηεο, θάιπςε απηηώλ θ.ά.) (Moyer, 2009; 

Brock, Freuler, Baranek, Watson, Poe&Sabatino, 2012). 

 

2.Αηζζεηεξηαθή ππν-αληαπόθξηζε ή αιιηώο ν αηζζεηεξηαθά ππνεπαίζζεηνο ηύπνο 

(sensoryunderresponsivity-SUR): ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηα παηδηά ππνδηεγείξνληαη 

από δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, δείρλνπλ αδηάθνξα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, παξνπζηάδνληαο κία γεληθόηεξε απάζεηα. Μπνξεί λα 

δείρλνπλ πσο δελ αθνύλ ζην όλνκά ηνπο, αλ θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα αθνήο. Γελ 

αληηδξνύλ ζηνλ πόλν θαη δείρλνπλ λα κελ αληηιακβάλνληαη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. 

Γείρλνπλ κία ππνηνληθή αληίδξαζε ζε νξηζκέλα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ζπρλά 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηεκπέιηθα ή σο άηνκα δίρσο θίλεηξα αθνύ νη πεξηζζόηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο δελ πεξηιακβάλνπλ αξθεηή έληαζε, ώζηε 

λα γίλνληαη ελεξγνί (Gabriels&Hill, 2007; Milleretal. 2007; Moyer, 2009; Boydetal. 

2010; Watsonetal. 2011; Brock, Freuler, Baranek, Watson, Poe&Sabatino, 2012). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα ηειεπηαία είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπή ζε αηπρήκαηα 

αθνύ θαίλεηαη λα είλαη ζε άιιν θόζκν όπνπ δελ βιέπνπλ, δελ αθνύλ θαη δελ 

αληηιακβάλνληαη ό,ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο (κπνξεί λα πεηαρηνύλ κπξνζηά ζε 

θηλνύκελν όρεκα, λα πηάζνπλ έλα θαπηό ηεγάλη ή λα πέζνπλ από κεγάιν ύςνο) 

(Willis, 2009). 

 

3. Ο ηύπνο αηζζεηεξηαθήο αλαδήηεζεο (Sensory Seeking/Craving) αλαθέξεηαη ζε 

παηδηά πνπ ζπλερώο αλαδεηνύλ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε κέζσ δηαθόξσλ εξεζηζκάησλ 

κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Δπεξέζηζηα θαη ζπλερώο απαζρνιεκέλα κε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ αηζζεηεξηαθή ηθαλνπνίεζε. Δίλαη ζπλήζσο 

παξνξκεηηθά, απξόζεθηα, αλήζπρα θαη εθδειώλνπλ ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλσληθά απαξάδεθηεο αιιά θαη επηθίλδπλεο. Πνιιέο 

θνξέο ηα ίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο «ηαξαρνπνηνί» θαη θαηεγνξνύληαη γηα ην όηη 

πξνζπαζνύλ απιά λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ (π.ρ. ζπρλό ρηύπεκα 

ρεξηώλ-παιακάθηα) (Milleretal. 2007; Moyer, 2009; Boydetal. 2010; Hilton, 2011; 

Watsonetal. 2011; Brocketal. 2012). 
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Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηε Miller θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ππάξρνπλ αθόκε δύν 

θαηεγνξίεο δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ε θηλεηηθή δηαηαξαρή κε 

αηζζεηεξηαθή βάζε θαη ε δηαηαξαρή ηεο αηζζεηεξηαθήο δηάθξηζεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

θηλεηηθή δηαηαξαρή κε αηζζεηεξηαθή βάζε έρεη επηπηώζεηο ζηε ζέζε ηνπ 

ζώκαηνο. Ζ δηαηαξαρή απηή δηαθξίλεηαη ζε δύν ηύπνπο:  

 Οξζνζηαηηθή δηαηαξαρή. Σν άηνκν κε ηέηνηα δηαηαξαρή δπζθνιεύεηαη λα 

θξαηήζεη ην ζώκα ηνπ ζηαζεξό ηελ ώξα πνπ θηλείηαη ή ηελ ώξα πνπ 

βξίζθεηαη ζε εξεκία. Αδπλαηεί λα ξπζκίζεη ηελ έληαζε ησλ κπώλ θαη κπνξεί 

λα είλαη ππνηνληθό ή λα έρεη ππέξηνλν κπτθό ηόλν. Γπζθνιεύεηαη λα ειέγμεη 

ηελ θίλεζή ηνπ θαη κπνξεί λα έρεη θαθή ηζνξξνπία. Όιεο νη παξαπάλσ 

δπζθνιίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν λα επηιέμεη κία θαζηζηηθή δσή 

απνθεύγνληαο ηελ θηλεηηθόηεηα (Milleretal. 2007). 

 Γπζπξαμία. Oξίδεηαη σο ε δπζθνιία ησλ αηόκσλ λα ζπιιάβνπλ, λα 

ζρεδηάζνπλ, λ’ αθνινπζήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ λέα δεδνκέλα. πλήζσο 

παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά αιιά θαη νπηηθά ειιείκκαηα, δπζθνιίεο ζε ιεπηέο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  αιιά θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζηόκα (oral-motoractivities) θαη ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπ. Γπζθνιεύνληαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο ζην ρώξν θαη δελ κπνξνύλ λα 

ππνινγίζνπλ ηελ απόζηαζή ηνπο από ηα αληηθείκελα. πρλά εκθαλίδνληαη σο 

αλνξγάλσηα θαη αηεκέιεηα (Milleretal. 2007). 

  

Καη ηέινο, σο δηαηαξαρή ηεο αηζζεηεξηαθήο δηάθξηζεονξίδεηαη  ε δπζθνιία 

ζην λα δηαθξίλνπλ ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπο θαη λα αληηιεθζνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. Αληηιακβάλνληαη ην 

εξέζηζκα αιιά δελ κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ πνην είλαη. Γηαηαξαρέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο δηάθξηζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο ή δπζθνιίεο 

γιώζζαο θαη κάζεζεο αλάινγα κε ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο, ηα νπνία 

πξνζβάιινληαη πεξηζζόηεξν (απηηθό, αηζνπζαίν, ηδηνδεθηηθό θ.ά.). πλήζσο 

ραξαθηεξίδνληαη από αξγή απόδνζε, αθνύ απαηηνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα 

επεμεξγαζηνύλ απηνλόεηα, γηα ηνπο άιινπο, εξεζίζκαηα (Milleretal. 2007). 
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2.7πλδπαζκόο αηζζεηεξηαθώλ ηύπσλ θαη ε ζρέζε ηνπο. 

 ύκθσλα κε κειέηεο ππάξρεη πεξίπησζε, ζ’ έλα παηδί κε ΓΑΦ λα 

ζπλππάξρνπλ ηαπηόρξνλα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ππό αιιά θαη ππέξ 

αηζζεηεξηαθώλ αληαπνθξίζεσλ, γεγνλόο ην νπνίν πηζαλόλ λα εμεγεί θαη ηελ 

εηεξνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ζαλ δηαηαξαρή ν απηηζκόο (Baranek, 2002; Lane, 

Young, Baker & Angley, 2010; Brocketal. 2012). Δπίζεο, έξεπλα ηνπ Ben-Sassonetal. 

(2007) έδεημε ζπλεξγαζία κεηαμύ αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ ππέξ θαη ππό-

αληαπόθξηζεο. πλεξγαζία πνπ πηζαλόλ λα αηηηνινγεί ηε θησρή αηζζεηεξηαθή 

δηακόξθσζε ζ’ έλα παηδί κε απηηζκό (Lane, Young, Baker & Angley, 2010). 

 ε άιιε έξεπλα αλαθέξεηαη πσο νη εηδηθνί πνπ δνπιεύνπλ κε παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ) θαη δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο 

(ΓΑΡ) έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ε ππεξ-αληηδξαζηηθόηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπρλά 

ππεξ-δηέγεξζε, άγρνο, πξνβιήκαηα ζηελ πξνζνρή, απνδηνξγάλσζε ζπκπεξηθνξάο θαη 

έιιεηςε πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζην πεξηβάιινλ ελώ αληίζεηα ε ππν-αληηδξαζηηθόηεηα 

κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ππν-δηέγεξζε, κεησκέλε επίγλσζε ησλ εξεζηζκάησλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη έιιεηςε θηλήηξνπ γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη εμεξεύλεζε. Δπίζεο, 

παξόιν πνπ ε δηέγεξζε θαη ε αηζζεηεξηαθή αληηδξαζηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθνί 

κεραληζκνί, ζε θιηληθό επίπεδν ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ζπρλά είηε ππεξ-

αληηδξαζηηθόηεηα θαη επαθόινπζε ππεξ-δηέγεξζε είηε ππν-αληηδξαζηηθόηεηα θαη 

ππν-δηέγεξζε, θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο (Schoen, Miller, Brett-

Green & Nielsen, 2009). 

 Ο ζπλδπαζκόο, ινηπόλ, θαη ε ζπλύπαξμε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ (ππν- θαη 

ππεξ-αληηδξαζηηθόηεηα θαη αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε) ζε παηδηά κε απηηζκό κπνξεί 

λα δηθαηνινγεί ηελ ππεξ-επαηζζεζία θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο πξνο ηα γξήγνξα, 

κεηαβαιιόκελα ή απξόβιεπηα εξεζίζκαηα αιιά θαη ηελ ηαπηόρξνλε πξνηίκεζή ηνπο 

πξνο ηα πξνβιεπόκελα θαη επαλαιακβαλόκελα εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά 

ηα παηδηά κε απηηζκό αληηδξνύλ κε απνζηξνθή ζην απξόβιεπην άγγηγκα από άιινπο 

αλζξώπνπο ή ζηνπο απξόβιεπηνπο δπλαηνύο ήρνπο, ελώ αληίζηξνθα επηδηώθνπλ λα 

αγγίδνπλ νη ίδηνη ηνπο άιινπο ή λα παξάγνπλ επαλαιακβαλόκελνπο ήρνπο 

(Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008). 
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2.8Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αηζζεηεξηαθώλ ηύπσλ γηα θάζε 

αίζζεζε. 

 

 Παξαθάησ ζα γίλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά θάπνησλ αηζζεηεξηαθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ παξνπζηάδεη αληίζηνηρα ν θάζε ηύπνο ζε θαζεκεξηλά εξεζίζκαηα. 

πγθεθξηκέλα:  

Ο Ρ Α  Ζε αίζζεζε κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ εξεζίζκαηα κέζσ ησλ 

καηηώλ ηνπο. 

                ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:   -θαιύπηεη ηα κάηηα ηνπ όηαλ είλαη πνιύ              

                                                            έληνλνο ν θσηηζκόο 

                                                           -αλαζηαηώλεηαη όηαλ βιέπεη εηθόλεο κε    

                                                             έληνλνπο ρξσκαηηζκνύο 

                                                           -αιιεζσξίδεη ή ηξίβεη ζπρλά ηα κάηηα ηνπ  

                                                           -πξνηηκά λα θάζεηαη ζην ζθνηάδη ή   

                                                             καθξηά από έληνλν θσηηζκό 

                  ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:   -θαίλεηαη ζαλ λα κελ βιέπεη, δελ αληηδξά      

ζε θσηεηλό εξέζηζκα 

                                                           -θξαηάεη αληηθείκελα θνληά ζηα κάηηα γηα    

                                                            λα ηα επεμεξγαζηεί 

                                                           -θαξθώλεη ην βιέκκα ηνπ ζε θώηα πνπ   

                                                            ηξεκνπαίδνπλ 

                                                           -έληνλν θαη επίκνλν θνίηαγκα αλζξώπσλ     

                                                            ήαληηθεηκέλσλ 

            (Faherty, 2003; Willis, 2009; Talay-Ongan & Wood, 2010; Hilton, 2011) 

Δπίζεο, πνιιά παηδηά κε απηηζκό κπνξεί λα παξαηεξνύλ πξάγκαηα ηα νπνία 

νη άιινη δελ πξνζέρνπλ. πλήζσο ηνπο αξέζεη λα θνηηνύλ πξάγκαηα πνπ 

ζηξηθνγπξλνύλ (αλεκηζηήξαο, ξόδα). Αλνηγνθιείλνπλ επαλαιακβαλόκελα ηα κάηηα, 

θνπλάλε ηα δάρηπια ραξαθηεξηζηηθά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Χζηόζν, όηαλ 

ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ηα παξαηεξήζνπλ ηαπηόρξνλα κπνξεί λα 

κπεξδεπηνύλ ή λα αγρσζνύλ (Faherty, 2003; Willis, 2009). Αθόκε, κπνξεί λα έρνπλ 

επηιεθηηθή όξαζε, «πξνζνρή ηνύλει» θαη λα κελ αληηιακβάλνληαη όια ηα πξόζσπα ή 

ηα αληηθείκελα ζην ρώξν θαη λα πέθηνπλ πάλσ ηνπο (Jordan&Powel, 2001). Σέινο, 



33 

 

κία από ηηο πην ζπρλέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία είλαη 

ε εζηίαζή ηνπο ζην θελό («θνηηάδεη επίκνλα ζην θελό θαη γειάεη»).  ύκθσλα κε 

καξηπξίεο ζπρλά, γνλείο αλαξσηηνύληαη αλ ηα παηδηά ηνπο βιέπνπλ θάηη πνπ δελ 

κπνξνύλ λα δνπλ νη ίδηνη, όπσο αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Talay-

Ongan&Wood"σκαηίδηα ηνπ αέξα ζην παξάζπξν." (Talay-Ongan&Wood, 2010 ζει. 

206). 

 

Α Κ Ο Ζε αίζζεζε κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνπο ήρνπο πνπ 

ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ. 

ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:   -θαιύπηεη ηα απηηά ηνπ κε ηνλ παξακηθξό ζόξπβν        

                                          -αληηδξά ζε ήρνπο πνπ πηζαλόλ άιια παηδηά λα κε             

                                           δίλνπλ ζεκαζία (π.ρ ειεθηξηθή ζθνύπα, θνπδνύλη         

                                           γηα δηάιεηκκα) 

                                          -ήρνη μαθληθνί, δπλαηνί ή αθόκα θαη ήρνη πνπ νη   

                                           άιινη δελ πξνζέρνπλ (αλεκηζηήξαο), κπνξεί λα  

                                           ηνπο πξνθαινύλ πόλν ζη’ απηηά. 

                                          -θαίλεηαη λα κελ αθνύεη ζην όλνκά ηνπ, αιιά       

                                            κπνξεί λ’ αληηδξάζεη όηαλ θάπνην παηδί θάλεη   

                                            ζόξπβν 

   ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:   -κηιάεη ζπλήζσο δπλαηά    

-ηξαγνπδάεη δπλαηά 

                                           -ηνπ αξέζεη λα παίδεη κε παηρλίδηα πνπ παξάγνπλ     

                                             δπλαηό ζόξπβν 

                                           -ε έληαζε ηνπ ήρνπ ηεο ηειεόξαζεο ή ηνπ   

                                             ξαδηνθώλνπείλαηζπλήζσοπςειή 

(Willis, 2009; Wiggins, Robins, Bakeman&Adamson, 2009; Talay-

Ongan&Wood, 2010; Tan, Xi , Jiang, Shi, Wang&Wang, 2012) 

Ήρνη, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ άγρνο, ζπκό αιιά θαη θόβν ζηνλ 

ππεξεπαίζζεην ηύπν, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα ζέιεη λ’ απνρσξήζεη, λα 

θσλάμεη ή θαη λα θιάςεη (Faherty, 2003; Willis, 2009). Μάιηζηα, νη αθνπζηηθέο 

δηαηαξαρέο ζε έλα παηδί παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν θαη αλ εληνπηζηνύλ λσξίο 

κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ έγθαηξε αμηνιόγεζε ηνπ παηδηνύ  (Tanetal. 2012). 
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Ο  Φ Ρ Ζ  Ζε αίζζεζε κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηηο 

δηάθνξεο κπξσδηέο. 

            ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:   -ελδέρεηαη λα θιείλεη ηε κύηε ηνπ ζε ζπλεζηζκέλεο,       

                                                         γη’ άιινπο  κπξσδηέο      

                                                       -ηνπ αξέζεη λα κπξίδεη ηνλ αέξα ή άιινπο   

                                                         αλζξώπνπο                                                                                                             

 ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:    -δείρλεη λ’ αγλνεί δπζάξεζηεο κπξσδηέο 

-κπνξεί λα κπξίδεη αλζξώπνπο ή αληηθείκελα 

                                           -θαίλεηαη λα κελ αληηδξά ζε δπλαηέο κπξσδηέο 

(Willis, 2009; Wiggins, Robins, Bakeman & Adamson, 2009) 

 

Μπνξεί λα ηνπο αξέζνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κπξσδηέο (θαγεηό) θαη 

θάπνηεο άιιεο λα ηνπο πξνθαινύλ εθλεπξηζκό θαη αλεζπρία (αξσκαηηθό ρώξνπ). 

Γεληθά, νη δηάθνξεο κπξσδηέο, είηε επράξηζηεο είηε δπζάξεζηεο κπνξεί λα ηνπο 

δηαζπνύλ ηελ πξνζνρή (Faherty, 2003).  

 

 

Α Φ Ζ / Α Γ Γ Η Γ Μ Αε αίζζεζε όηαλ θάηη αθνπκπάεη ην δέξκα. 

          ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:   -αλαζηαηώλεηαη κε ην άγγηγκα (ζπλαηζζεκαηηθή ή   

                                                      επηζεηηθή αληίδξαζε) 

                                                     -πνιύ επαίζζεηνο ζε δηάθνξεο πθέο θαη πιηθά 

(εθλεπξηζκόο από ηελ αίζζεζε ησλ ξνύρσλ)  

                                                     -δελ ηνπ αξέζεη λα βξσκίδεηαη (π.ρ. δαρηπινκπνγηέο)      

                                                     -γξαηδνπλάεη ή ηξίβεη ην ζεκείν όπνπ θάπνηνο ηνλ                 

                                                      έρεη αγγίμεη 

                                                     -ζπρλά ηξνκάδεη όηαλ θάπνηνο ην αθνπκπάεη 

                                                     -δπζθνξία θαηά ηελ πεξηπνίεζε  (π.ρ ρηέληζκα) 

                                                     -δπζθνιία ζην λα παξακέλεη ην παηδί ζηε ζεηξά   

                                                       θνληά ζε άιια άηνκα 

 

ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:   -ηνπ αξέζεη λα πέθηεη πάλσ ζε αλζξώπνπο 

                                                    -κεησκέλε αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζα βγεη έμσ   
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                                                      ρσξίο κπνπθάλ) 

                                                    -κεησκέλε αίζζεζε ηνπ πόλνπ (θαίλεηαη λα κε   

                                                      ληώζεη πόλν όηαλ ηξαπκαηίδεηαη) 

                                                    -άξλεζε ηνπ παηδηνύ λα θνξέζεη παπνύηζηα 

 

(Faherty, 2003; Wiggins, Robins, Bakeman & Adamson, 2009; Willis, 2009; Talay-

Ongan & Wood, 2010; Hilton, 2011) 

Γ Δ Τ  Ζε αίζζεζε όηαλ ηξώκε ή πίλνπκε θάηη. 

            ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:   -κπνξεί λα πλίγεηαη όηαλ ηξώεη 

                                                      -ζπλεζίδεη λα ηξώεη θαγεηά κίαο ζπγθεθξηκέλεο                  

                                                       πθήο 

                                                      -επαίζζεην κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαγεηνύ 

              ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:  -πξνηηκά θαπηεξά-πηθάληηθα θαγεηά 

                                                     -πξνζζέηεη πνιύ αιάηη ή πηπέξη ζην θατ  

                                                     -ηνπ αξέζεη λα γιείθεη αληηθείκελα 

                                                     -ηνπ αξέζεη λα βάδεη πξάγκαηα ζην ζηόκα πνπ δελ      

                                                      ηξώγνληαη (π.ρ παηρλίδηα, πιαζηηθά θνπηάιηα) 

 

(Faherty, 2003; Wiggins et. al, 2009; Willis, 2009; Talay-Ongan & Wood, 2010) 

 

Ζ γεύζε γηα ηα παηδηά κε απηηζκό είλαη ζεκαληηθή, θαζώο επίζεο ην ρξώκα 

θαη ε πθή ηνπ θαγεηνύ. Πνιιά παηδηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ ώξα ηνπ 

θαγεηνύ αθνύ κπνξεί λα πξνηηκνύλ ζπγθεθξηκέλεο πθέο θαη γεύζεηο γεγνλόο πνπ 

θάλεη ην δηαηξνθνιόγηό ηνπο πνιύ πεξηνξηζκέλν (Faherty, 2003). Μάιηζηα, ζπρλά, 

ραξαθηεξίδνληαη σο επηιεθηηθά ζην θαγεηό ή ηδηόηξνπα. Καη απηό δηόηη ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο θαη λα θαηαλαιώλνπλ πεξηνξηζκέλα 

ηξόθηκα ή αθόκα θαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην λα θάλε ή λα δνθηκάζνπλ λέεο 

γεύζεηο (Nadon,Feldman,Dunn & Gisel, 2011; Davis, Bruce, Khasawneh, Schulz, 

Fox&Dunn, 2013).  
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Κ Η Ν Ζ  Ζ 

            ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο:  -απνθεύγεη λα θηλείηαη, λα ρνξεύεη, λα ζθαξθαιώλεη   

                                                       ή λα πεδά 

                                                      -ηαιαληεύεηαη 

                                                      -θαίλεηαη λα κελ έρεη ηζνξξνπία 

              ππνεπαίζζεηνο ηύπνο:  -κπνξεί λα ζηξηθνγπξλάεη αζηακάηεηα ρσξίο λ’                                 

                                                       αλαθαηεύεηαη 

                                                      -ηνπ αξέζεη λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα 

                                                      -βξίζθεηαη ζε δηαξθή θίλεζε 

 (Willis, 2009) 

 

 

2.9Οη «θξπκκέλεο» αηζζήζεηο.  

 Πέξα, όκσο, από ηηο γλσζηέο αηζζήζεηο ππάξρνπλ θαη άιιεο αηζζήζεηο πνπ 

πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη σο «θξπθέο» αθνύ ην άηνκν δελ κπνξεί λα ηηο αληηιεθζεί, 

λα ηηο παξαηεξήζεη θαη λα ηηο ειέγμεη.  Οη αηζζήζεηο απηέο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο, 

όπσο ε πείλα, ε δίςα, ε πέςε, ν θαξδηαθόο παικόο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, ν 

ύπλνο θαη ε δηάζεζε (Καξηαζίδνπ, 2004). Δπίζεο, ππάξρνπλ «θξπκκέλεο» αηζζήζεηο 

πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο (Willis, 

2009). Αλαιπηηθά, 

 ΑΗΘΟΤΑΗΟ  ΤΣΖΜΑ: βνεζάεη ζηελ ηζνξξνπία, ζηνλ ζπληνληζκό 

καηηνύ-ρεξηνύ, ζηε ρξήζε θαη ησλ δύν πιεπξώλ ηνπ ζώκαηνο (ηξέμηκν, πεξπάηεκα) 

θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θεθαιηνύ. πρλά πεξπαηνύλ ζηηο κύηεο ή θνπληνύληαη 

επαλαιακβαλόκελα κπξνο πίζσ (Willis, 2009; Talay-Ongan&Wood, 2010). 

 ΤΣΖΜΑ  ΑΝΣΗΛΖΦΖ  ΘΔΖ  ΧΜΑΣΟ - ΗΓΗΟΓΔΚΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ: βνεζάεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ παηδηνύ, ώζηε λα γλσξίδεη ηε ζέζε 

ηνπ ζώκαηόο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ρώξν, εθνδηάδεη ην λεπξηθό ζύζηεκα κε 

πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο, ην βνεζάεη λ’ 

αληηιακβάλεηαη απνζηάζεηο (πόζν καθξηά, πόζν θνληά) θαη ξπζκίδεη ην ζύλνιν ηεο 

πίεζεο πνπ ην θάλεη λα ληώζεη άλεηα (π.ρ. απηό ην ζύζηεκα κπνξεί λα ηνπ δώζεη 

πιεξνθνξία γηα ην αλ ηα θνξδόληα ηνπ είλαη ηδηαηηέξσο ζθηρηά) (Willis, 2009; Talay-

Ongan&Wood, 2010). 
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Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά αθνύ ζεκειηώλνπλ ηελ πγηή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Ο εγθέθαινο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ξπζκίδεη ηα κελύκαηα πνπ 

ιακβάλεη από ηα αηζζεηεξηαθά καο ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα ξπζκίδεη θαη ηε 

δηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ηνπ ζώκαηνο. Όηαλ, ινηπόλ, ν εγθέθαινο ιακβάλεη 

θαη επεμεξγάδεηαη ζσζηά ηα εξεζίζκαηα, ε αληίδξαζε είλαη ζσζηή θαη θαηάιιειε 

(Καξηαζίδνπ, 2004). Όηαλ, όκσο, απηέο νη «θξπκκέλεο αηζζήζεηο» δελ κπνξνύλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ξύζκηζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηε 

ζεκειίσζε κίαο ζθόπηκεο θίλεζεο, ην παηδί κπνξεί λα εκθαλίζεη δηαηαξαρή 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο (Willis, 2009). 

 

2.10Οη πην ζπρλά αλαθεξόκελεο αηζζεηεξηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο. 

Οη πην ζπρλά αλαθεξόκελεο αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο αθνξνύλ ηελ 

αθνπζηηθή επεμεξγαζία. Οη Greenberg θαη Wider (1997) αλαθέξνπλ όηη ζε δείγκα 

200 αηόκσλ κε απηηζκό, ην 100% εκθάληδε δπζθνιίεο ζηελ αθνή (Tomchek&Dunn, 

2007). 

 Πνιιά άηνκα κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ, ινηπόλ, αλεπάξθεηα ζην θηιηξάξηζκα/ ζηε 

δηάθξηζε ησλ αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ πνπ εθδειώλεηαη, ηόζν σο απόζπαζε ηεο 

πξνζνρήο ππό ηελ παξνπζία ζνξύβνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (ππεξ-αληηδξαζηηθή 

απόθξηζε) όζν θαη σο απνηπρία λα απνθξηζνύλ όηαλ θάπνηνο ηνπο απεπζύλεηαη (ππν-

αληηδξαζηηθή απόθξηζε) (Ashburner, Ziviani &Rodger, 2008). Μάιηζηα απηή ε 

ππναληηδξαζηηθόηεηα εμεγεί γηαηί παηδηά πνπ ζεσξνύληαλ θσθά ζηα πξώηα ρξόληα 

ηεο δσήο ηνπο απνδείρηεθε ηειηθά όηη είραλ απηηζκό (Tomchek&Dunn, 2007; Talay-

Ongan&Wood, 2010). Αθόκα, αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ζηνλ αθνπζηηθό ηνκέα 

έρνπλ ζπλδεζεί θαη κε δπζθνιίεο ζηελ πξνζήισζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό (π.ρ. 

απξνζεμία, δηάζπαζε πξνζνρήο, παξνξκεηηθόηεηα) (Lane, Young, Baker & Angley, 

2010). Μία έξεπλα ησλ Ashburner etal. (2008) έδεημε πσο νη δπζθνιίεο ζην 

αθνπζηηθό θηιηξάξηζκα θαη νη ζπκπεξηθνξέο αηζζεηεξηαθήο αλαδήηεζεο είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αθαδεκατθή απνηπρία παηδηώλ κε απηηζκό ειηθίαο 

6-10 ρξνλώλ (Schaafetal. 2011). 

 Χο πξνο ηελ απηηθή ιεηηνπξγία, έρεη πνιιέο θνξέο αλαθεξζεί ππεξ-

αληηδξαζηηθόηεηα ζε απηηθά εξεζίζκαηα. ύκθσλα κε αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ 
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αηόκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο ε αθή έρεη πεξηγξαθεί σο κηα έληνλε 

αίζζεζε πνπ κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθή ή λα πξνθαιεί ζύγρπζε (Tomchek&Dunn, 

2007). 

 

2.11Δπηπηώζεηο αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ. 

Αλ θαη νη δηαηαξαρέο απηέο δελ νδεγνύλ ζηε δηάγλσζε ελόο παηδηνύ κε 

απηηζκό, σζηόζν παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνύ απνηεινύλ δηαθξηηηθά 

ζπκπηώκαηα θαη νη επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο 

(Wiggins et. al, 2009; Lane, Young, Baker & Angley, 2010). Δπηπηώζεηο πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα γηα επηθνηλσλία αιιά θαη λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζε 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο (Lane, Young, Baker & Angley, 2010). Μειέηεο έρνπλ 

θαηαδείμεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κε ηππηθή αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ηα 

ζπκπεξηθνξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαζώο θαη αλάκεζα ζηελ 

αηζζεηεξηαθή ππεξ-αληηδξαζηηθόηεηα θαη ην άγρνο (Ashburner, Ziviani & Rodger, 

2008). 

Καζώο, ε δπζιεηηνπξγία αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιία 

ζηνλ έιεγρν ησλ αληηδξάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, ηα παηδηά πνπ 

εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγία αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θαηαθύγνπλ ζηελ 

απηνδηέγεξζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά επαλαιακβαλόκελσλ θηλήζεσλ πνπ 

θαηά ηα άιια δελ εμππεξεηνύλ θάπνηεο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο (Smith, Press, 

Koenig&Kinnealey, 2005; Boyd, Baranek, Sideris, Poe, Watson, Patten&Miller, 

2010). ηόρνο απηώλ ησλ θηλήζεσλ είλαη είηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκό αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ, είηε λα απνθύγνπλ ηελ ππεξδηέγεξζε. (Smith, 

Press, Koenig&Kinnealey, 2005; Roberts, King-Thomas&Boccia, 2007). Μάιηζηα, 

ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Liss, Saulnier, Fein&Kinsbourne ην 2006,  ηα άηνκα κε 

ΓΑΦ ππνθέξνπλ από ππεξ-δηέγεξζε θαη απηή ε δπζθνιία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππεξ-επηιεθηηθή πξνζνρή θαη ζε κνλόηνλε επαλαιακβαλόκελε ζπκπεξηθνξά. Καη νη 

δύν απηέο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη όηη αληηζηαζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ππεξ-δηέγεξζεο 

επηηξέπνληαο ζην άηνκν λα ζπγθεληξσζεί θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιεπόκελεο 

επαλαιακβαλόκελεο αληηδξάζεηο, ώζηε λα κεηξηαζηεί ην επίπεδν δηέγεξζήο ηνπ (Liss, 

Saulnier, Fein&Kinsbourne, 2006).  
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Ζ δπζθνιία ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ λα επαλαθαηεπζύλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ππεξβνιηθή πξνζήισζή ηνπο ζε έλα εξέζηζκα, κε 

απνηέιεζκα ηειηθά λα ππεξ-αληηδξάζνπλ ζην εξέζηζκα απηό. Ζ δπζθνιία ησλ 

αηόκσλ απηώλ λα επαλαθαηεπζύλνπλ απηόκαηα ηελ πξνζνρή ηνπο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ (Liss, Saulnier, Fein&Kinsbourne, 

2006). 

Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηνπ παηδηνύ λα 

ζπκκεηέρεη θαη λα καζαίλεη κέζα από  δξαζηεξηόηεηεο (Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, 

Sheppard & Henderson, 2011). Σα ηππηθάαλαπηπζζόκελα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

λα καζαίλνπλ πξάγκαηα από ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ θαζεκεξηλά από ην 

πεξηβάιινλ (π.ρ. θνηλσληθνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο) αιιά θαη αξγόηεξα ζ’ έλα 

ζπζηεκαηηθό θαη νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα κάζνπλ αλάγλσζε, γξαθή θ.ά. 

ε αληίζεζε, ηα παηδηά κε απηηζκό δελ παίξλνπλ εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ θαη 

δπζθνιεύνληαη λα κάζνπλ βιέπνληαο άιινπο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύλ λα 

κάζνπλ ή όηη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα, απιά ε δηδαζθαιία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιύ θαιά νξγαλσκέλε θαη ζαθήο (Willis, 2009). 

 Οη δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε 

απηηζκό ζπκβάινπλ ζηα απηηζηηθά ζπκπηώκαηα θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη 

ππεύζπλεο γηα αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ (Klintwall etal. 2011). Σo 

1974, ν Ornitz ππέζεζε πσο νη δηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή δηακόξθσζε κπνξεί λ’ 

απνηεινύλ βαζηθά ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ θαη πσο νη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θνηλσληθόηεηα, ηελ επηθνηλσλία, αιιά θαη ηε γιώζζα κπνξεί λα είλαη 

ζπλέπεηεο ησλ δπζθνιηώλ ξύζκηζεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ (Case-

Smith&Bryan, 1999). Μέρξη θαη ζήκεξα πνιιέο από ηηο ηξέρνπζεο ζεσξίεο ηνπ 

απηηζκνύ αλαθέξνπλ ηηο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο σο βαζηθό ζύκπησκα δηόηη έρνπλ 

επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεληθόηεξνπ ζπζηήκαηνο αληίιεςεο  

(Iarocci&McDonald,  2006). 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, όπσο ε 

αηζζεηεξηαθή ξύζκηζε θαη ε αηζζεηεξηαθή ακπληηθόηεηα, όπνπ ην λεπξηθό ζύζηεκα 

ππεξαληαπνθξίλεηαη ζε δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα 

άηνκα κε απηηζκό θαίλεηαη λ’ αληηδξνύλ κε πεξηζζόηεξε έληαζε, απ’ όηη ζα ήηαλ 

αλακελόκελε, ζε δηάθνξεο αηζζεηεξηαθέο εηζόδνπο (Veenendall, 2009). Όηαλ ε 
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αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία δηαηαξάζζεηαη θαη δελ είλαη νκαιή ην παηδί κπνξεί λ’ 

αληηδξά κε πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ηελ θαξέθια πξνο ηα πίζσ, ρηύπεκα 

πνδηώλ θ.ά.) (Moyer, 2009). 

 ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα όπνπ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά κε απηηζκό 

θαίλεηαη λ’ αληηδξνύλ είλαη γηαηί ηνπο πξνθαινύλ θόβν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λ’ 

αληηδξνύλ κε απξόβιεπηνπο ηξόπνπο, κε αλακελόκελνπο. Δπίζεο, θάπνηεο κνξθέο 

αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ πξνθαινύλ ππεξδηέγεξζε θαη ππεξηόλσζε. Αληίζεηα, 

θάπνηεο άιιεο κπνξεί λα πξνθαινύλ κεηαπηώζεηο (Veenendall, 2009). ύκθσλα κε 

ηνπο Gomotetal. (2006) ηα άηνκα κε ΓΑΦ, πξνζπαζνύλ λα δηαηεξήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο όζν ην δπλαηόλ πην πξνβιέςηκν, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα 

επεμεξγαζηνύλ κεηαβαιιόκελα θαη απξόβιεπηα εξεζίζκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

ειθύνληαη από απιά επαλαιακβαλόκελα εξεζίζκαηα. Έηζη, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο 

απηώλ ησλ απιώλ θαη επαλαιακβαλόκελσλ εξεζηζκάησλ ηα άηνκα κε απηηζκό 

επηδηώθνπλ είηε λα απνθιείζνπλ ηα πεξίπινθα εξεζίζκαηα πνπ αδπλαηνύλ ή 

δπζθνιεύνληαη λα επεμεξγαζηνύλ, είηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

πξνβιέςηκα θαη επαλαιακβαλόκελα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα όηαλ βξίζθνληαη ζε 

ππν-δηέγεξζε (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008). Δπηπξόζζεηα, είλαη ζεκαληηθό λα 

αλαθεξζεί όηη ε πηνζέηεζε ζηεξενηππηθώλ θαη επαλαιακβαλόκελσλ ζπκπεξηθνξώλ 

ζεσξείηαη όηη εμππεξεηεί ηελ αλάγθε ησλ αηόκσλ απηώλ γηα απιά αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα (θπξίσο νπηηθά) θαη απνθπγή ζύλζεησλ αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ 

(Gerrard&Rugg, 2009). Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα πεξηζζόηεξα παηδηά κε απηηζκό 

απνθεύγνπλ ηηο αιιαγέο κε ζθνπό λα δηαηεξήζνπλ ηελ άλεζε-εξεκία ηνπο ζ’ έλα 

αηζζεηεξηαθά αζθαιέο πεξηβάιινλ. Όηαλ απηό δελ είλαη δπλαηό θαη δελ ληώζνπλ 

άλεηα, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ επηζεηηθόηεηα ή πξνζπάζεηα απόζπξζεο από κηα 

δξαζηεξηόηεηα ή θαηάζηαζε (Veenendall, 2009).  

 ε έξεπλα ησλ Shoener, Kinnealey&Koenig (2008), έλα παηδί κε απηηζκό ν 

David πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πιεθηξνινγεί πξάγκαηα πνπ ζα ήζειε λα πεη, 

αλαθέξεη ηηο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα σο «απην-ηνλσηηθέο» 

ζπκπεξηθνξέο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ελδέρεηαη λα είλαη θνηλέο ζε άηνκα κε απηηζκό 

(θσλήκαηα, θηλνύληαη γύξσ από ην δσκάηην, ρατδεύνπλ ην πξόζσπό ηνπο θ.ά.). 

Δπηζεκαίλεη, όηη νη «ζπκπεξηθνξέο» απηέο δελ ζπκβαίλνπλ ηπραία ή γηα λα 

πξνθαιέζνπλ εζθεκκέλα αλαζηάησζε, αιιά εμππεξεηνύλ έλα ζθνπό πέξα από ηελ 

απιή δηέγεξζε ηνπ ζώκαηνο θαη κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ θαιύηεξα σο ζπκπεξηθνξέο 

"απηνξξύζκηζεο". Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάθνξνπο 
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ζθνπνύο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζηνρεύνπλ ζηελ 

εξεκία θαη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο, άιιεο θνξέο ζηελ απόθιηζε εξεζηζκάησλ πνπ 

βνκβαξδίδνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη θάπνηεο άιιεο ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο (Shoener, 

Kinnealey&Koenig, 2008). Δίλαη, ινηπόλ, ζεκαληηθό λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα 

αμηνινγεζνύλ ηα βαζύηεξα αίηηα απηώλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη πξνηνύ γίλεη 

παξέκβαζε κε ζηόρν ηε δηαθνπή ηνπο, λα γίλεη αληηθαηάζηαζε, κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ίζσο λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο θαη δε ζα πξνθαινύλ αλαζηάησζε. 

Σα άηνκα κε απηηζκό ζεσξείηαη όηη δηαζέηνπλ έλα αζηαζέο ζύζηεκα 

δηέγεξζεο, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξ-δηέγεξζεο. 

Δπνκέλσο, ε δπζθνιία πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ σο πξνο ην ρεηξηζκό ησλ 

θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ  κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ππεξ-δηέγεξζή ηνπο, θαζώο ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ είλαη επκεηάβιεην, απξόβιεπην θαη ζπρλά δεκηνπξγεί 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε  (Liss, Saulnier, Fein&Kinsbourne, 2006) . 

 Άιισζηε, επξήκαηα εξεπλώλ,επηβεβαηώλνπλ πσο ηα πξνβιήκαηα 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ αξθεηά έλα παηδί κε απηηζκό. 

πλήζσο, εμαηηίαο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, δπζθνιεύνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

παηρλίδηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απην-θξνληίδα, ζε 

δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο 

(Gerrard&Rugg, 2009; Schaaf, Toth-Cohen, Johnson, Outten&Benevides, 2011; 

Schaaf, 2011).  

 Σέηνηα πξνβιήκαηα ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κπνξεί λα ζηαζνύλ 

εκπόδην ζηελ  αθαδεκατθή πξόνδν ηνπ παηδηνύ, δηόηη δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί άλεηα 

θαη λα ζπγθεληξσζεί ζε απηή.  Παξά ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ 

δηδαζθαιίαο  ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, έλα αξλεηηθό επαθόινπζν ησλ κεζόδσλ απηώλ είλαη ε αύμεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ ζηελ αίζνπζα γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζύγρξνλεο 

αίζνπζεο είλαη πην ρανηηθέο νπηηθά θαη ηα παηδηά θαηαλέκνληαη ζπρλά ζε νκάδεο όπνπ 

αλαπόθεπθηα εθηίζεληαη ζε απξόβιεπηα αγγίγκαηα. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο 

πξόβιεκα ζπλίζηαηαη ζηνλ ππεξβνιηθό ζόξπβν πνπ επηθξαηεί ζηελ αίζνπζα θαη ν 

νπνίνο κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηώλ. Γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ  ε επεμεξγαζία ηεο νκηιίαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη 

θαηεμνρήλ ε δηδαζθαιία, είλαη δύζθνιε θαζώο ε νκηιία είλαη από ηε θύζε ηεο 
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γξήγνξε θαη παξνδηθή θαη ε δπζθνιία απηή απμάλεηαη πεξηζζόηεξν όηαλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν θπξηαξρεί ζόξπβνο (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008). 

 Άιισζηε, ππάξρεη απεπζείαο ζύλδεζε ησλ δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ θάζε παηδηνύ λα απηνξπζκίδεηαη θαη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη αλαιόγσο. Απηό, πνιιέο θνξέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

απνξύζκηζε ζπκπεξηθνξώλ ηνπ παηδηνύ θαη ηελ εκθάληζε δπζθνιηώλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο (Moyer, 2009).Γηα έλα παηδί κε δηαηαξαρή 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ν θπζηνινγηθόο, γηα ηνπο άιινπο, ζόξπβνο κίαο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο κπνξεί λα γίλεη αλππόθνξνο θαη ηα θώηα λα κνηάδνπλ 

πεξηζζόηεξν κε αλαθξηηηθό πξνβνιέα (Willis, 2009).Μειέηεο ησλ Ornitz, 

Guthrie&Farley ην 1978 θαη ησλ Talay-Ongan&Wood ην 2010 ππνζηεξίδνπλ πσο 

πίζσ από ηα εμίζνπ βαζηθά θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα ζηνλ απηηζκό 

θξύβνληαη ζπκπηώκαηα δηαηαξαρώλ αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Gabriels&Hill, 

2007).   

 Δπίζεο, καξηπξίεο γνλέσλ αλαθέξνπλ πσο ηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ζηα 

άηνκα κε απηηζκό είλαη ε αηηία ηεο θνηλσληθήο απνκόλσζεο ηόζν ησλ παηδηώλ όζν 

θαη ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ 

θνηλσληθή εκπινθή θαη πνιιέο θνξέο ζπλεπάγνληαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

νιόθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Schaaf, 2011;Schaaf etal. 2012; Schaaf etal. 2013). 

πγθεθξηκέλα, κειέηε έδεημε πσο ηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

έλα παηδί κε απηηζκό είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζπλήζεηεο αιιά 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο νιόθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Schaafetal. 2011). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη κία πξόζθαηε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζρεηηθή κε 

ηηο δηαηαξαρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκό σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπ 

ιόγνπ. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ είλαη απαξαίηεηεο ηόζν αθνπζηηθέο όζν θαη 

νπηηθέο ελδείμεηο.  Έλα άηνκν, ινηπόλ, κε απηηζκό, ην νπνίν παξνπζηάδεη ειιείκκαηα 

ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή επεμεξγαζία ιόγσ αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ είλαη 

ινγηθό λα παξνπζηάδεη ειιείκκαηα θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο νκηιίαο  

(Gerrard&Rugg, 2009; Foss-Feig, etal. 2010). 

ε έξεπλα κε παηδηά κε ΓΑΦ,  ην δείγκα ηεο νπνίαο απνηέιεζαλ 95 

νηθνγέλεηεο, βξέζεθε όηη ηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε 

επαηζζεζία ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή επεμεξγαζία. Ο ζόξπβνο πνπ ππάξρεη θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ελόο θαγεηνύ, ν ζόξπβνο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, ν ζόξπβνο ησλ ζθεπώλ ή αθόκα θαη ν ζόξπβνο από ην κάζεκα 
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κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλα παηδί κε απηηζκό. Από ηελ άιιε, θαη κόλν ε 

νπηηθή επαθή θαη κόλν κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν θαγεηό κπνξεί λα ηνπο θέξνπλ 

αξλεηηθέο αλακλήζεηο πνπ πηζαλόλ λα είραλ από ην θαγεηό απηό 

(Nadon,Feldman,Dunn & Gisel, 2011). 

  

2.12Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη ειηθία. 

 Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ δίλνπλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε εηθόλα ηνπ πσο 

εμειίζζνληαη νη αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο κε ην ρξόλν. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο 

έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη δπζιεηηνπξγίεο απμάλνληαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ελώ άιιεο δείρλνπλ βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ αηζζεηεξηαθώλ 

πεξηνρώλ (Leekametal., 2007; Taley-Ongan&Wood, 2010).ε απηό ην ζεκείν, ζα 

παξνπζηαζηνύλ ηα πην ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα θαη από ηηο δύν ππν- νκάδεο 

εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ. 

(I) Αύξηζη αιζθηηηπιακών δςζλειηοςπγιών ζε ζσέζη με ηον παπάγονηα σπόνο 

Οη Talay-Ongan&Wood (2010), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζθνπό λα 

κειεηήζνπλ ηε θύζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ ππέξ θαη ππν- επαηζζεζηώλ ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε δηάγλσζε απηηζκνύ. Δηδηθόηεξα, ηα παηδηά κε απηηζκό (Ν=30) ήηαλ 

ειηθίαο 4-14 εηώλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (Ν=30) θαη νη δύν 

νκάδεο ήηαλ εμηζνξξνπεκέλεο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θύιν. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο απνθάιπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κεηαμύ 

παηδηώλ κε απηηζκό θαη ηππηθή αλάπηπμε.  Μάιηζηα, παξά ηελ αξρηθή ππόζεζε όηη νη 

αηζζεηεξηαθέο δηαθνξέο ζα νπδεηεξνπνηνύληαη κε ην ρξόλν, βξέζεθε όηη νη 

αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα παηδί κε απηηζκό 

απμάλνληαη θαηά ειηθία. Σέηνηα απνηειέζκαηα βέβαηα δε δειώλνπλ, απαξαίηεηα, ηελ 

αύμεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ παξάιιεια κε ηελ ειηθία, αιιά ην γεγνλόο  

όηη ηα κεγαιύηεξα παηδηά είλαη ίζσο πεξηζζόηεξν ηθαλά, ζπλήζσο, λα εθθξάζνπλ ηηο 

αηζζεηεξηαθέο ηνπο δηαηαξαρέο.  

Δπηπξόζζεηα, ε έξεπλα ησλ Lane, Young, Baker and Angley, (2010), ε νπνία 

είρε σο ζηόρν λα εληνπίζεη αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό 

(Ν= 54) θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, επηζήκαλε πσο ηα κεγαιύηεξα παηδηά κε 

απηηζκό επηδηώθνπλ, ζπλήζσο, ηελ αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε θαη εθδειώλνπλ 

πεξηζζόηεξεο ππεξ-αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηα κηθξόηεξα παηδηά, 
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γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηε ζπζζώξεπζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ. 

 

(ΙΙ) Βεληίυζη αιζθηηηπιακών ζςμπηυμάηυν ζε ζςγκεκπιμένερ αιζθηηηπιακέρ 

πεπιοσέρ 

Όπσο έρεη ήδε πξν-αλαθεξζεί έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη γηα νξηζκέλα 

αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα παξαηεξείηαη βειηίσζε θαη γηα άιια επηδείλσζε θαηά ηε 

δηάξθεηα δσήο ησλ αηόκσλ. Οη Leekametal. (2007) πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ 

πνξεία εμέιημεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε 

απηηζκό. πγθεθξηκέλα ην δείγκα ηνπο απνηεινύληαλ από 200 άηνκα, ειηθίαο κεηαμύ 

32 κελώλ έσο θαη 38 εηώλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη νη 

αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο πεξηνρέο ηεο αθήο, ηεο όζθξεζεο θαη ηεο γεύζεο 

δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ειηθία. Αληίζεηα, νη νπηηθέο θαη νη ζηνκαηηθέο 

παξνπζίαζαλ κείσζε, ελώ νη αθνπζηηθέο ήηαλ ζηαζεξέο, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

δηαθπκάλζεηο. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώζεθε όηη νη αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη 

κεηά ηελ εθεβεία ή ηελ ελειηθίσζε. Απιώο θάπνηα από απηά ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί 

κεηαβάιινληαη όζν κεηαβάιιεηαη θαη ε ειηθία.  

Παξόκνηα ζηόρεπζε είρε θαη ε έξεπλα ησλ Kern, Trivedi, Garver, 

Grannemann, Andrews, Savla, Johnson, Mehta&Shroeder (2006), νη νπνίνη ζέιεζαλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ζε άηνκα κε 

απηηζκό (Ν= 104), ειηθίαο 3 έσο 56 εηώλ. Γηα λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ 

επξεκάησλ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη κηα νκάδα ειέγρνπ πνπ απνηεινύληαλ από 

άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε, ώζηε λα επηηξαπεί ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ. 

Σα επξήκαηα έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε απηηζκό είραλ πεξηζζόηεξεο αηζζεηεξηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο από ηελ νκάδα ειέγρνπ.  Δπίζεο, ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο ηα άηνκα κε 

απηηζκό είραλ ρακειόηεξνπ βαζκνύ αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ζε όιεο ηηο 

αηζζεηεξηθέο πεξηνρέο (αθνπζηηθή, νπηηθή, ζηνκαηηθή) εθηόο από ηελ απηηθή, ε νπνία 

δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε. Ζ κε βειηίσζε ηεο απηηθή πεξηνρήο 

εληνπίζηεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Leekametal. (2007). 

πκπεξαίλεηαη, ινηπόλ, πσο θάπνηεο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο κπνξεί λα 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θάζε αηόκνπ. Κάπνηεο από απηέο ελδέρεηαη 
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λα είλαη πην ζπρλέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο από ό, ηη 

θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηόκνπ (Dawson&Watling, 2000). Άιισζηε, ε 

αλαπηπμηαθή σξίκαλζε (developmentalmaturation) ηνπ θάζε αηόκνπ θαίλεηαη λα 

παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθδήισζε αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ ή ζπκπησκάησλ 

(Boydetal. 2010). 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ  ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

 

3.1 Αμηνιόγεζε αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ. 

 Πνιιά παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ νξζή ξύζκηζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ, γεγνλόο πνπ έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνδεηθλύνπλ 

δπζιεηηνπξγία ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

εληνπίδνληαη θαη λα αμηνινγνύληαη. Τπάξρνπλ, ινηπόλ, ζηαζκηζκέλα εξγαιεία γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο, (ε νπνία ζπλήζσο 

γίλεηαη από ηνπο εξγνζεξαπεπηέο) (Kientz&Dunn, 1997).  

Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα αμηνινγνύλ απνθιεηζηηθά ηηο αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ απηηζκό (π.ρ. 

EvaluationofSensoryProcessing).  Χζηόζν, ππάξρνπλ θαη εξγαιεία αμηνιόγεζεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηνλ απηηζκό θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ, όπσο ην SensorySensitivityQuestionnaire- Revised 

(Talay-OnganandWood, 2010), ην νπνίν δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλν όζν ε 

πξνεγνύκελε θαηεγνξία εξγαιείσλ θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ Απζηξαιία, 

ζηε ρώξα δεκηνπξγίαο ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ εξγαιεία ηα νπνία όρη κόλν εληνπίδνπλ 

ηηο αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο, αιιά δηαθξίλνπλ πξόηππα ππεξ θαη ππό- 

επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε θνηλσληθά θαη κε θνηλσληθά πιαίζηα (π.ρ. 

SensoryExperiencesQuestionnaire). ε απηό ην θεθάιαην, ζα παξνπζηαζηνύλ ηα πην 

δηαδεδνκέλα εξγαιεία αμηνιόγεζεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ην 
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SensoryProfileTest θαη ην DISCO, θαζώο θαη ην εμεηδηθεπκέλν εξσηεκαηνιόγην γηα 

ηηο αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο SensoryExperiencesQuestionnaire. 

  

3.2 Δξγαιείν αμηνιόγεζεο αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ: 

SensoryProfileTest. 

Σν Sensory Profile Test (SPT), πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ Dunn ην 1994, 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο ζε παηδηά ειηθίαο 5 κε 10 εηώλ, κε ζηόρν λα βνεζήζεη ηνπο 

εξγνζεξαπεπηέο ζηελ αμηνιόγεζε αιιά θαη ζην ζρεδηαζκό κίαο απνηειεζκαηηθήο 

παξέκβαζεο γηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο 

(Kientz&Dunn, 1997; Schaafetal. 2013). Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη ζπκπιεξώλεηαη από 

ην θξνληηζηή θαη απνηειείηαη από 125 ζηνηρεία, όπνπ ν θξνληηζηήο θαιείηαη λα 

αμηνινγήζεη ηε ζπρλόηεηα ησλ αληηδξάζεσλ πνπ επηδεηθλύεη ην άηνκν ζε δηάθνξεο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε κηαο πεληάβαζκεο θιίκαθαο από ην 1 έσο ην 5, όπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην 

«πνηέ» θαη ην 5 ζην «πάληα». ’ απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο όζν 

ρακειόηεξεο είλαη νη ηηκέο πνπ εκθαλίδεη έλα παηδί, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

δπζιεηηνπξγία ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Ermer&Dunn, 1997). 

Σα  125 ζηνηρεία ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη νκαδνπνηνύληαη ζηηο αθόινπζεο 3 

θαηεγνξίεο:  

1) Αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη έμη ππν-θαηεγνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα είδε αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. 

 Αθνπζηηθή επεμεξγαζία: ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

παηδηώλ ζηα ερεηηθά εξεζίζκαηα. 

 Οπηηθή επεμεξγαζία: ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ 

ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα.  

 Αηζνπζαία επεμεξγαζία: ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

παηδηώλ ζηελ θίλεζε. 

 Απηηθή επεμεξγαζία: αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ ζε εξεζίζκαηα πνπ 

αγγίδνπλ ην δέξκα. 
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 Πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία: αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ 

ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ζπλδπαζκό αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ. 

 ηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία: αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ ζε 

ζρέζε κε ην άγγηγκα θαη γεύζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο. 

2) Ρύζκηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε ππν-θαηεγνξίεο ζπλδπαζκώλ δηαθόξσλ 

εξεζηζκάησλ. 

 αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία: ζρεηίδεηαη κε ηε δηάξθεηα θαη ηνλ ηόλν: αθνξά 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαηεξεί ηελ απόδνζή ηνπ. 

 ξύζκηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε: ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζην ρώξν. 

 ξύζκηζε ηεο θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο: ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επίδεημε ελεξγεηηθόηεηαο από ην παηδί. 

 ξύζκηζε ηνπ αηζζεηεξηαθνύ εξεζίζκαηνο πνπ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή      

αληίδξαζε: αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ ζώκαηνο γηα λα πξνθιεζνύλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

 ξύζκηζε ηνπ νπηηθνύ εξεζίζκαηνο πνπ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε θαη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο: ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

παηδηνύ λα αμηνπνηεί νπηηθά ζηνηρεία γηα λα εδξαηώζεη επαθή κε ηνπο άιινπο. 

3) πκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξεηο 

ππν-θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ απνηεινύλ έλδεημε ησλ αηζζεηεξηαθώλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ παηδηνύ. 

 ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή αληίδξαζε: ζρεηίδεηαη κε ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηεί ην παηδί. 

 ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο: αθνξά ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απαηηήζεηο απόδνζεο. 

 ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνπλ νξηαθά ζεκεία όζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε: 

ζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθόηεξε ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ηνπ παηδηνύ. 

(Kern, Trivedi, Grannemann, Garver, Johnson, Andrews, Savla, Mehta & Schroeder, 

2007). 
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Γηα ηε δηακόξθσζε λνξκώλ γηα ην SensoryProfile ρξεζηκνπνηήζεθαλ 1037 

παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε θαη 150 παηδηά κε δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ζ 

αμηνπηζηία ηνπ ηεζη θπκαίλεηαη από κέηξηα σο πνιύ ηθαλνπνηεηηθή 

(Cronbach’salphacoefficient .47 - .91). Αλαθνξηθά ζηα ζέκαηα εγθπξόηεηαο, 

παξνπζηάδνληαη πςειόηεξεο ζπζρεηίζεηο κε κέηξα πνπ αθνξνύλ ηελ αηζζεηεξηαθή 

αληίιεςε θαη ζπκπεξηθνξηθή ξύζκηζε θαη ρακειόηεξεο ζπζρεηίζεηο κε κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο δεμηνηήησλ (Dunn, Myles&Orr, 2002). 

 Με ηε ζπκβνιή απηνύ ηνπ ηεζη, ζπιιέγνληαη από απηόλ πνπ εθηειεί ην ηεζη 

(ην θξνληηζηή) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αηζζεηεξηαθέο δεμηόηεηεο επεμεξγαζίαο ελόο 

παηδηνύ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ απόδνζή ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Αθόκα, 

πξνζδηνξίδνληαη ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπρλά έρνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό, 

απνζαθελίδνληαη ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπζηθά 

εληνπίδνληαη νη αηζζεηεξηαθέο εθείλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα θάλνπλ έλα 

άηνκν δπζιεηηνπξγηθό. Μέζα από απηά ηα βήκαηα δηακνξθώλεηαη ην ππόβαζξν γηα 

ηε δηακόξθσζε απνηειεζκαηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο (Kientz&Dunn, 

1997; Schaafetal. 2013). 

 

 

3.3 Δξγαιείν αμηνιόγεζεο αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ: 

DISCO. 

 Έλα άιιν εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο ιεηηνπξγίαο, ππό 

ηε κνξθή ζπλέληεπμεο, είλαη ην DISCO 

(DiagnosticInterviewforSocialandCommunicationDisorders), ην νπνίν αλαπηύρζεθε 

από ηνπο WingandGould (1979), γηα λα εληνπίδεη ηα αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη από ηε γέλλεζή ησλ παηδηώλ έσο θαη ηελ παξνύζα ζηηγκή (ζηηγκή 

αμηνιόγεζεο), κε άιια ιόγηα αθνξά όιεο ηηο ειηθίεο θαη όια ηα αλαπηπμηαθά 

νξόζεκα (δεκηνπξγώληαο έλα ηζηνξηθό ηεο θαηάζηαζεο).Ζ δνκή ηεο παξνύζαο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο ησλ εξεπλεηώλ κε παηδηά θαη 

ελήιηθεο κε απηηζκό, αιιά θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Handicaps, 

BehavioursandSkillsSchedule (HBS), ην νπνίν εθαξκόζηεθε ζηα πιαίζηα κηαο 

έξεπλαο γηα ηνλ απηηζκό, από ηελ νπνία πξνέθπςε ε βαζηθή αξρή ησλ δηαηαξαρώλ 
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ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο, όηη δειαδή έρνπλ θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηηο αλεπάξθεηεο 

ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε θαληαζία θαη ηα 

επαλαιακβαλόκελα θαη ηειεηνπξγηθά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο (Nygen, Hagbery, 

Billstedt, Skogland, Gilleberg&Johansson, 2009). 

Ζ αξρηθή ηνπ κνξθή απνηειείηαη από 21 ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ 

αηζζεηεξηαθή δπζιεηηνπξγία, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε 3 νκάδεο: α) 14 

ζηοισεία εγγύηηηαρ (αθή, γεύζε, όζθξεζε, θηλαηζζεηηθά), β) 3 ακοςζηικά, θαη γ) 4 

οπηικά (Leekam, Nieto, Libby, Wing & Gould, 2007). Χζηόζν, ε πην πξόζθαηε 

κνξθή ηνπ, ην DISCO-10, απνηειείηαη από 362 ζηνηρεία, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο, όπσο ε βξεθηθή ειηθία, νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ηα πξνβιήκαηα ύπλνπ, ηα θαηαηνληθά ζηνηρεία θαη νη 

δεμηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Nygen, etal., 2009). Σν DISCO θαηαγξάθεη ηελ 

ειηθία έλαξμεο ησλ κε ηππηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, όκσο δίλεη κεγαιύηεξε βαξύηεηα 

ζηελ θνξύθσζε ησλ κελ ηππηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θαη αλ απηέο 

παξαηεξεζνύλ. Δπίζεο, έρεη επέιηθηε κνξθή, κε ηελ έλλνηα όηη ελώ ην πεξηερόκελν 

ησλ εξσηήζεσλ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ε επηινγή ησλ ιέμεσλ δελ είλαη, ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη 

ην DISCO (Wing, Leekam, Gould&Larcombo, 2002). 

Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη από ηνπο γνλείο ή από ηα παηδηά ηα ίδηα θαη 

αμηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηάγλσζε κηαο εθ ησλ αθνινύζσλ 

θαηαζηάζεσλ: δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο, αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ή θάπνηνο ζπλδπαζκόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαηαξαρώλ. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ην DISCO ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα θιηληθή ρξήζε, πιένλ 

αμηνπνηείηαη ζηελ θαζνδήγεζε ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ 

θαη απηνθξνληίδαο, αιιά θαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο (Wing, etal., 2002; Nygen, etal., 

2009).  

Αλαθνξηθά ζηηο ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηόηεηεο έρεη δηαπηζησζεί όηη ην DISCO  

έρεη πνιύ θαιή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (kappacoefficient .75), κε θαιή 

ζπλέπεηα κεηαμύ θιηληθήο δηάγλσζεο ηνπ DISCO θαη ησλ αιγνξίζκσλ ηνπ DISCO γηα 

ηνλ απηηζκό όπσο πεξηγξάθεηαη από ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ICD-10, γηα πάλσ από 

ην 90% ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη (Wing, etal., 2002; Nygen, etal., 2009). 
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3.4Δξγαιείν αμηνιόγεζεο αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ: 

SensoryExperiencesQuestionnaire. 

Έλα αθόκε εξγαιείν εθηίκεζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ παηδηώλ ζε θαζεκεξηλά 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα είλαη ην SensoryExperiencesQuestionnaire- Version 1 

(SEQ), ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο από 5 κελώλ έσο 6 εηώλ θαη 

ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο γνλείο ή ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Σν SEQ είλαη έλα εξγαιείν 

ζύληνκεο δηάξθεηαο (10- 15 ιεπηά) θαη έρεη σο ζηόρν λα εληνπίζεη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη λα δηαθξίλεη πξόηππα ππν θαη ππεξ-

επαηζζεζίαο ζε θνηλσληθά θαη κε πεξηβάιινληα, ζε ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό, αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ηππηθήο 

αλάπηπμεο (Baranek, David, Poe, Stone&Watson, 2006). Με άιια ιόγηα, ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηάγλσζεο αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ. 

Σα 21 ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ην SEQ πξνήιζαλ από ηελ αλαζθόπεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά κε απηηζκό θαζώο θαη από ηελ πηνζέηεζε ησλ ζεσξεηηθώλ αξρώλ γηα ηηο 

δύν νδνύο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (αηζζεηεξηαθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη 

αηζζεηεξηαθή απνζηξνθή) πνπ νδεγνύλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ππεξ θαη ππό- 

επαηζζεζίαο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα.  Σα 21 ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε πέληε αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο:  

(η) απηηθή,   

(ηη) αθνπζηηθή,  

(ηηη) νπηηθή,  

(iv) αηζνπζαία, θαη   
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(v) νζθξεηηθή   (Little, Freuler, Hower, Guckian, Carbine, David&Baranek, 

2011). Δπηπξόζζεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο 

νκάδεο εξσηήζεσλ: 

 ηελ πξώηε νκάδα, ν γνλέαο ή θεδεκόλαο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο ηνπ παηδηνύ, 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα πεληάβαζκε θιίκαθα από 1-5, όπνπ ην «1» 

αληηζηνηρεί ζην «ζρεδόλ πνηέ», ελώ ην «5» αληηζηνηρεί ζην «ζρεδόλ 

πάληα» 

 ηε δεύηεξε νκάδα ν γνλέαο ή θεδεκόλαοεξσηάηαη γηα ην αλ 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο λα αιιάμεη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο 

ηνπ παηδηνύ, απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο κε «λαη» ή «όρη». 

 Καη ζηελ ηειεπηαία νκάδα, ν θξνληηζηήο ή γνλέαο θαιείηαη λα 

πξνζδηνξίζεη πνηα ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί γηα λα αιιάμεη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ ηνπ (π.ρ. ππνζηήξημε, 

παξέκβαζε, θ.α) ( Baraneketal, 2006). 

 

Σν SEQ δηαζέηεη αξθεηά θαιή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο γηα παηδηά 

ειηθίαο από 5 κελώλ έσο θαη 80 κελώλ θαη κέηξηα εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ 

(Baraneketal, 2006; Little, etal., 2011). Δπίζεο, θαηέδεημε όηη νη αηζζεηεξηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο είλαη πεξηζζόηεξεο γηα ηα παηδηά κε απηηζκό, παξά ζηα παηδηά κε 

άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή κε ηππηθή αλάπηπμε. Αθόκε, δηαθξίλεη 

ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά πξόηππα ζε παηδηά κε απηηζκό, όπνπ ε ππν-επαηζζεζία 

αθνξά αηζζεηεξηαθά ζπκπηώκαηα ζε θνηλσληθά πιαίζηα, ελώ ε ππεξ-επαηζζεζία 

ζρεηίδεηαη κε κε θνηλσληθά πιαίζηα (Baraneketal, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1θνπόο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Μέζα από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε πιήζνο εξεπλώλ, νη 

νπνίεο κειεηνύλ ηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο. Οη έξεπλεο θπξίσο επηθεληξώλνληαη ζην λ’ 

αλαθαιύςνπλ ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν, ηα παηδηά απηά, παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.  

ηόρνο, ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη ζην ζπίηη θαζώο επίζεο θαη ε ζύγθξηζε ησλ απόςεσλ 

κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ. 

Χο δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα ηελ παξνύζα έξεπλα ηέζεθαλ ηα παξαθάησ: 

1. Πνηα ε θύζε θαη ν βαζκόο ησλαηζζεηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ); 

2. ε πνηνπο ηνκείο ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα 

αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα; 

3. Ζ αμηνιόγεζε γνλέσλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, ίδηεο ή δηαθέξνπλ γηα θάζε παηδί; Καη αλ δηαθέξνπλ, 

κπνξεί απηό λα ζεκαίλεη κία εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν αιιά όρη 

ζην ζπίηη (νηθείν πεξηβάιινλ) ή θαη ην αληίζεην; 

 

4.2πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 50 γνλείο θαη από 50 εθπαηδεπηηθνύο-

ζεξαπεπηέο νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην γηα ην ίδην παηδί θαη νη νπνίνη 
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εξγάδνληαη ζε Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία, ζε Σκήκαηα Έληαμεο ή ζε παξάιιειε 

ζηήξημε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.   

43 (86%) από ηνπο καζεηέο ήηαλ αγόξηα θαη ηα 7 (14%) ήηαλ θνξίηζηα. Σα 

παηδηά ήηαλ ειηθίαο 6-15 ρξνλώλ. Από απηά, ηα 29 (58%) αλήθαλ ζηελ πξώηε 

ειηθηαθή νκάδα, δειαδή 6-10 ρξνλώλ θαη ηα 21 (42%) αλήθαλ ζηε δεύηεξε ειηθηαθή 

νκάδα, δειαδή 11-15 ρξνλώλ. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην, από ηα 50 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε, ηα 41 (82%) ζπκπιεξώζεθαλ από 

κεηέξε

ο θαη 

κόιηο 

ηα 9 

(18%) 

ζπκπιε

ξώζεθ

αλ από ηνπο παηεξάδεο.  

Σώξα όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο-ζεξαπεπηέο, ηα 43 (86%) 

εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ην δάζθαιν ηνπ παηδηνύ θαη κόιηο ηα 7 (14%) 

ζπκπιεξώζεθαλ από θάπνηνλ ζεξαπεπηή (εξγνζεξαπεπηή, ςπρνιόγν θ.ά.) πνπ 

γλσξίδεη πνιύ θαιά ην παηδί. 

Πίλαθαο 1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία παηδηώλ 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΟ  ΠΑΗΓΗΟΤ Ν % 

Αγόξη 43 86 

Κνξίηζη 7 14 

ΖΛΗΚΗΑ  ΠΑΗΓΗΟΤ   

6-10 29 58 

11-15 21 42 
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Πίλαθαο 2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 

ΦΤΛΟ  ΓΟΝΔΑ Ν % 

κεηέξα 41 82 

παηέξαο 9 18 

 

 

 

Πίλαθαο 3 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ν % 

εθπαηδεπηηθόο 43 86 

ζεξαπεπηήο 7 14 

 

 

4.3Γηαδηθαζία 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-

2014. πγθεθξηκέλα ε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2013  θαη ε ηειεπηαία ζπιινγή έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014.  

Σα εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ ζε Δηδηθά Γεκνηηθά ζρνιεία, ζε Γεληθά 

Γεκνηηθά ρνιεία όπνπ θνηηνύλ καζεηέο κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο αιιά 

θαη ζε ηδησηηθά θέληξα ηα νπνία εθπαηδεύνπλ ηέηνηα παηδηά. Σα εξσηεκαηνιόγηα 



55 

 

δόζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο Διιάδαο (Θεζ/λίθε, Αιεμάλδξεηα, ύξνο, Ληβαδεηά). Γηα έλα παηδί, 

ζπκπιήξσζε έλα εξσηεκαηνιόγην έλαο από ηνπο δύν γνλείο θαη αθξηβώο ην ίδην 

εξσηεκαηνιόγην δόζεθε γηα ζπκπιήξσζε θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό-ζεξαπεπηή ηνπ 

παηδηνύ.  

Αξρηθά, ήξζακε ζε επαθή κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ 

ηδησηηθώλ θέληξσλ ώζηε λα εγθξίλνπλ πξώηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο-ζεξαπεπηέο θαη έπεηηα λα ηα πξνσζήζνπλ 

πξνο ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. Όπνπ θξίζεθε απαξαίηεην ήξζακε ζε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο κε ζηόρν ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπο.  

Σν θάζε έλα  εξσηεκαηνιόγην ζπλνδεπόηαλ από εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ην 

νπνίν ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, 

έδηλε νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηόληδε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη ηέινο επραξηζηνύζε πξναηξεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή. 

Μνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά 134 εξσηεκαηνιόγηα. ηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο-ζεξαπεπηέο θαη 

απηνί ηα πξνώζεζαλ ζηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ θαζώο επίζεο ήηαλ ππεύζπλνη θαη γηα 

ηε ζπιινγή ηνπο. Τπήξρε ρξνληθό πεξηζώξην κίαο εβδνκάδαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη έπεηηα αθνινπζνύζε επίζθεςε ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηε ζπιινγή 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο   όπνπ δελ είραλ επηζηξαθεί ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ρξεηάζηεθε θαη δεύηεξε επίζθεςε. ηηο πεξηνρέο εθηόο 

Θεζζαινλίθεο αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηε 

δηαθνξά όηη ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηάιζεθαλ κε ην ηαρπδξνκείν. Φπζηθά θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ππήξρε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. Από ηα 134 

εξσηεκαηνιόγηα, ινηπόλ, ηα 10 δελ επεζηξάθεζαλ από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ-

ζεξαπεπηώλ, ηα άιια  10 δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαηί ήηαλ κόλν από γνλείο, 9 

ζεσξήζεθαλ άθπξα, αθνύ έιεηπαλ θάπνηεο απαληήζεηο θαη ηα ππόινηπα 5 δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαηί δελ αλήθαλ ζην ειηθηαθό πιαίζην πνπ νξίζακε. 

 

4.4Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
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Σόζν νη εθπαηδεπηηθνί-ζεξαπεπηέο, όζν θαη νη γνλείο ζπκπιήξσζαλ ην ίδην 

αθξηβώο εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε από ηελ εξεπλήηξηα. Έπεηηα από 

αλαδήηεζε ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαηαιήμακε ζηε δεκηνπξγία κίαο 

θιίκαθαο πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε δύν ζηαζκηζκέλα εξγαιεία, ζην SensoryProfileTest 

θαη ζην DISCO. Δξγαιεία ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αμηνιόγεζε αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ αηόκσλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ 

Φάζκαηνο. Πξόθεηηαη γηα δύν επξύηαηα ρξεζηκνπνηεκέλαεξγαιεία ηα νπνία 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

αλαπηύζζνπλ ηα παηδηά  κε ΓΑΦ ώζηε λα βνεζήζνπλ ηελ αμηνιόγεζε θαη ην 

ζρεδηαζκό παξέκβαζεο γηα απηά ηα παηδηά. Με βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνβιεκάησλν ζεξαπεπηήο κπνξεί επθνιόηεξα λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο πξνζσπηθέο 

αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ.  

Αλαιπηηθόηεξα, ην εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί 

γξήγνξα θαη εύθνια. πκπιεξώζεθε αλώλπκα θαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ 

δεηήζεθαλ ήηαλ ηα απαξαίηεηα δεκνγξαθηθά. Ζ αξρηθή ζειίδα πεξηέρεη έλα ζύληνκν 

θείκελν ζην νπνίν εμεγείηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην 

εξσηεκαηνιόγην, ε ζεκαηνινγία ησλ εξσηήζεσλ θαζώο επίζεο θαη ν ζθνπόο ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηπρόλ 

απνξίεο ή επηζπκία επηθνηλσλίαο εθ κέξνπο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα αηνκηθά. 

 

Ζ επόκελε ζειίδα μεθηλάεη κε ηε ζπκπιήξσζε 6 δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, 

όπσο ην θύιν ηνπ παηδηνύ, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θ.ά. Αθνινπζνύλ 98 εξσηήζεηο 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ ηόζν από ην γνληό όζν θαη από ην δάζθαιν. 

Υσξίδεηαη ζε 8 θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο: 

1. Αθνπζηηθή Λεηηνπξγία, ε νπνία αμηνινγείηαη από 6 εξσηήκαηα 

2. Οπηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία αμηνινγείηαη από 9 εξσηήκαηα 

3. Γεύζε / Μπξσδηά, ε νπνία αμηνινγείηαη από 8 εξσηήκαηα 

4. Απηηθή ιεηηνπξγία / Άγγηγκα, ε νπνία αμηνινγείηαη από 21 εξσηήκαηα 
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5. Κηλεηηθόηεηα, ε νπνία αμηνινγείηαη από 19 εξσηήκαηα 

6. Θέζε ώκαηνο, ε νπνία αμηνινγείηαη από 12 εξσηήκαηα 

7. Πνιπαηζζεηεξηαθή Λεηηνπξγία, ε νπνία αμηνινγείηαη από 6 εξσηήκαηα 

8. πλαηζζεκαηηθή / Κνηλσληθή Λεηηνπξγία, ε νπνία αμηνινγείηαη από 17 

εξσηήκαηα 

 

Ζ κέηξεζε έγηλε κε θιίκαθα Likert 6 ζεκείσλ (1=ΠΑΝΣΑ, 2=ΤΥΝΑ, 

3=ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ, 4=ΠΑΝΗΑ, 5=ΠΟΣΔ, 6=ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ). Σόζν νη γνλείο 

όζν θαη νη δάζθαινη έπξεπε λα ζεκεηώζνπλ κε έλα Υ ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ην θάζε αηζζεηεξηαθό ζύκπησκα. 

 

4.5 Αμηνπηζηία 

Σν εξσηεκαηνιόγην ήηαλ απηνζρέδην θαη γη’ απηό ην ιόγν έγηλε έιεγρνο ηεο 

ζπλνιηθήο ηνπ αμηνπηζηίαο. Βαζηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο είλαη ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην 

ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ δείθηε ζηαηηζηηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach’sAlpha  ή 

δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internalconsistencycoefficient), ν νπνίνο είλαη έλαο 

από ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη ππνινγίζηεθε από ηνλ 

Cronbachην 1951.  

Ο δείθηεο Cronbach’sAlphaιακβάλεη ηηκέο από ην –άπεηξν έσο ην 1 (κόλν νη 

ζεηηθέο ηηκέο έρνπλ λόεκα).  

Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο:  

<.06   ε θιίκαθα είλαη αμηόπηζηε  

  0.6   ην ειάρηζην απνδεθηό όξην (κε απνδεθηό γηα θιίκαθεο κε πνιιά items) 

0.7επαξθέο, αιιά όρη θαιό 

  0.8   θαιύηεξν 

0.95   πνιύ πςειή αμηνπηζηία (κάιινλ ζπάλην)  

 

Παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ ηελ αμηνπηζηία: 

Α. Λάζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη 
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Β. Απαληήζεηο ζηε ηύρε (π.ρ ζε εξσηήκαηα ηύπνπ ζσζηό/ιάζνο) 

Γ. Μηθξόο αξηζκόο εξσηήζεσλ 

Γ. Δξσηήζεηο πνπ δελ είλαη μεθάζαξεο θαη ελδέρεηαη λα κπεξδέςνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

 

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο, ινηπόλ, Cronbach’sAlpha γηα ην εξσηεκαηνιόγην ησλ 

γνληώλ βξέζεθε 0,932 πνπ ζεσξείηαη αξθεηά πςειόο, όπσο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ-

ζεξαπεπηώλ πνπ βξέζεθε 0,914. 

 

Πίλαθαο 4Cronbach's Alpha 

πλνιηθόο Γείθηεο  αμηνπηζηίαο  Cronbach’sAlpha 

Γνλείο 0,932 

Δθπαηδεπηηθνί-Θεξαπεπηέο 0,914 

 

 

Καη αλαιπηηθόηεξα γηα θάζε θαηεγνξία: 

Γείθηεο  αμηνπηζηίαο  Cronbach’sAlpha 

αλά αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία 

Αθνπζηηθή Λεηηνπξγία 0,630 

Οπηηθή Λεηηνπξγία 0,380 

Γεύζε / Μπξσδηά 0,765 

Άγγηγκα 0,779 

Κηλεηηθόηεηα 0,751 

Θέζε ζώκαηνο 0,669 

Πνιπαηζζεηεξηαθή Λεηηνπξγία 0,741 

πλαηζζεκαηηθή / Κνηλσληθή 

Λεηηνπξγία 

0,782 
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4.6ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό ινγηζκηθό 

παθέην SPSS 20.0. 

Σν SPSS είλαη ην πην δεκνθηιέο ζηαηηζηηθό παθέην όζνλ αθνξά ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θνηλσληθώλ εξεπλώλ. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (ζπρλόηεηεο, πνζνζηά, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, 

κέζνη όξνη, ηππηθή απόθιηζε, ινμόηεηα, θύξησζε) γηα ηα εμαρζέληα ζθνξ γηα ην 

ζπλνιηθό εξσηεκαηνιόγην αιιά θαη ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

 θνξ δπζιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά θαη γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία 

 PairedSamplesT-test γηα λα ειέγμνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζθνξ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο σο πξνο ηελ θξίζε γνλέσλ – δαζθάισλ 

 πζρεηίζεηο Pearson κεηαμύ ηεο θιίκαθαο θαη ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηώλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Απόςεηο γνλέσλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από 

ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλά αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία.   ε θάζε εξώηεζε νη 

γνλείο ζεκείσζαλ κε Υ ην θαηάιιειν πεδίν αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ην ζύκπησκα. ηηο απαληήζεηο ην ΠΑΝΣΑ=1, ην ΤΥΝΑ=2, ην 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ=3, ην ΠΑΝΗΑ=4, ην ΠΟΣΔ=5 θαη ην ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ=6. ηνλ 

πίλαθα αλαγξάθνληαη ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ, ε ηππηθή απόθιηζε, ε κέγηζηε 

θαη ειάρηζηε ηηκή, ε ινμόηεηα θαη ε θύξησζε. 

Πίλαθαο 5 Απόςεηο γνλέσλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Μ SD ΔΛΑΥΗΣΖ/ 

ΜΔΓΗΣΖ 

ΣΗΜΖ 

ΛΟΞΟΣΖΣΑ ΚΤΡΣΧΖ 

Αθνπζηηθή 3,400 0,719 2,00/5,00 0,140 -0,536 

Οπηηθή 3,517 0,469 2,33/4,22 -0,321 -0,192 

Γεύζε/Μπξσδηά 3,349 0,772 1,38/4,75 -0,476 -0,150 

Απηηθή 3,722 0,494 2,62/4,65 -0,174 -0,463 

Κηλεηηθόηεηα 3,702 0,547 2,68/4,79 0,029 -0,871 

Θέζε ώκαηνο 4,178 0,507 3,00/4,83 -0,561 -0,583 

Πνιπαηζζεηε-

ξηαθή 

3,063 0,859 1,50/4,83 0,070 -0,732 

πλαηζζεκαηηθή/ 3,139 0,588 1,53/4,35 -0,298 0,381 
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Κνηλσληθή 

εκείσζε: ΠΑΝΣΑ=1  ΤΥΝΑ=2  ΜΔΡ.ΦΟΡΔ=3  ΠΑΝΗΑ=4  ΠΟΣΔ=5  ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ=6 

 

Από η’ απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο ζηηο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο νη γνλείο 

απάληεζαλ «κεξηθέο θνξέο». Καη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία 

(mean=3.40, SD=0.71), ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία (mean=3.51, SD=0.46), ζηελ 

γεύζε/κπξσδηά (mean=3.34, SD=0.77), ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (mean=3.72, 

SD=0.49), ζηελ θηλεηηθόηεηα (mean=3.70, SD=0.54), ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή 

ιεηηνπξγία (mean=3.06, SD=0.85) θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(mean=3.13, SD=0.58). Μόλν ζηε ζέζε ζώκαηνο νη απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζην 

«ζπάληα» (mean=4.17, SD=0.50). Ζ ηππηθή απόθιηζε γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ θπκαίλνληαη από 0,469 (νπηηθή ιεηηνπξγία) έσο 0,859 

(πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία). Όζν κηθξόηεξε ε ηηκή ηεο ηππηθήο απόθιηζεο ηόζν 

πην ζπγθεληξσκέλεο είλαη νη ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ζην δείγκα γύξσ από ηε κέζε 

ηηκή θαη ηόζν πην αζθαιέο είλαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ ηηκή πνπ 

ιακβάλεη ν κέζνο όξνο ηεο κεηαβιεηήο. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα 

επηβεβαηώλνληαη θαη γξαθηθά κε ην ξαβδόγξακκα ησλ κέζσλ ηηκώλ αλά 

αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία πνπ αθνινπζεί: 
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5.2 Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από 

ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ αλά αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία.   ε 

θάζε εξώηεζε νη εθπαηδεπηηθνί-ζεξαπεπηέο ζεκείσζαλ κε Υ ην θαηάιιειν πεδίν 

αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην ζύκπησκα. ηηο απαληήζεηο ην 

ΠΑΝΣΑ=1, ην ΤΥΝΑ=2, ην ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ=3, ην ΠΑΝΗΑ=4, ην ΠΟΣΔ=5 

θαη ην ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ=6. ηνλ πίλαθα αλαγξάθνληαη ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ, 

ε ηππηθή απόθιηζε, ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, ε ινμόηεηα θαη ε θύξησζε. 

Πίλαθαο 6 Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Μ SD ΔΛΑΥΗΣΖ/ 

ΜΔΓΗΣΖ 

ΣΗΜΖ 

ΛΟΞΟΣΖΣΑ ΚΤΡΣΧΖ 

Αθνπζηηθή 3,116 0,685 1,80/4,50 0,054 -0,811 

Οπηηθή 3,193 0,585 2,00/4,33 -0,164 -0,444 

Γεύζε/Μπξσδηά 3,147 0,971 1,40/5,00 0,255 -0,735 

Απηηθή 3,559 0,592 1,71/4,76 -0,373 0,764 

Κηλεηηθόηεηα 3,609 0,502 2,63/4,58 -0,046 -0,919 

Θέζε ώκαηνο 4,142 0,562 2,42/5,00 -0,819 0,513 

Πνιπαηζζεηε-

ξηαθή 

2,743 0,719 1,00/4,66 0,075 0,752 

πλαηζζεκαηηθή/ 

Κνηλσληθή 

3,032 0,586 1,93/4,24 0,014 -1,045 

εκείσζε: ΠΑΝΣΑ=1  ΤΥΝΑ=2  ΜΔΡ.ΦΟΡΔ=3  ΠΑΝΗΑ=4  ΠΟΣΔ=5  ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ=6 
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Όζνλ αθνξά η’ απνηειέζκαηα από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ-

ζεξαπεπηώλ θαίλεηαη πσο ζηηο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη εδώ απάληεζαλ «κεξηθέο 

θνξέο». Καη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία (mean=3.11, SD=0.68), ζηελ 

νπηηθή ιεηηνπξγία (mean=3.19, SD=0.58), ζηελ γεύζε/κπξσδηά (mean=3.14, 

SD=0.97), ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (mean=3.55, SD=0.59), ζηελ θηλεηηθόηεηα 

(mean=3.60, SD=0.50), θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (mean=3.03, 

SD=0.58). Καη ζηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ γηα ηε ζέζε ζώκαηνο νη 

απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζην «ζπάληα» (mean=4.14, SD=0.56). Χζηόζν, δηαθνξά 

παξνπζηάδεηαη ζηηο απόςεηο γηα ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία όπνπ νη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ θηλήζεθαλ ζην «ζπρλά» (mean=2.74, 

SD=0.71). ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο αλά 

αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία. Από ην γξάθεκα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη νη κέζεο 

ηηκέο ηεο απηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ιακβάλνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο. 

ε αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε γηα ηηο κέζεο ηηκέο ηεο 

γεύζεο/κπξσδηάο, ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αθνπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

5.3 Αλάιπζε T-test 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε T-test γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά γηα λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θάζε παηδηνύ από γνλείο θαη από εθπαηδεπηηθνύο-
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ζεξαπεπηέο. Tot-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independentsamplesT-test) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζνδνο ειέγρνπ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε κέζε ηηκή δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη από αλεμάξηεηα δείγκαηα. Ζ κεδεληθή ππόζεζε δειώλεη όηη δελ 

πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε απνδερόκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππόζεζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ δεηγκάησλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Κξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο απνηειεί ε ηηκή ηνπ p-value ηνπ t-

test κε βάζε ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ην νπνίν έρεη επηιέμεη ν εξεπλεηήο (ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, όπσο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθώλ εξεπλώλ 

ρξεζηκνπνηείηαη επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ίζν κε 5%). Γηα ηηκέο ηνπ p-value 

ρακειόηεξεο επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο, δελ απνδερόκαζηε ηελ κεδεληθή ππόζεζε ηεο 

ηζόηεηαο ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά βξέζεθε ζηελ θαηεγνξία Α.Αθνπζηηθή Λεηηνπξγία [t(2,46), df 49, p<0,05]. 

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία Β.Οπηηθή Λεηηνπξγία [t(3,66), df 49, p<0,05]. Καζώο 

επίζεο θαη ζηελ θαηεγνξία Ε.Πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία [t(2,62), df 49, 

p<0,05]. Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθό εξσηεκαηνιόγην, ζπγθξίλνληαο ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

[t(2,43), df 49, p<0,05]. 

Πίλαθαο 7Αλαιύζεηο Σ-test 

ΑΝΑΛΤΔΗ  T-test 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ t Df p 

ΑΚΟΤΣΗΚΖ 2,466 49 0,017 

ΟΠΣΗΚΖ 3,666 49 0,001 

ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ 2,628 49 0,011 

 

 

5.4 πληειεζηήο pearson 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

ησλ ιεηηνπξγηώλ (νπηηθή, αθνπζηηθή θ.ά.) πνπ αλαθέξνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, ην 

νπνίν ζπκπιεξώζεθε από ηνπο γνλείο, εθαξκόζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 
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pearson. Ο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson 

(Pearson’scorrelationcoefficient) ιακβάλεη αθέξαηεο ηηκέο από -1 έσο 1 νη νπνίεο 

θαηαδεηθλύνπλ ην είδνο ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ 2 κεηαβιεηώλ. Αξλεηηθέο 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή απνηεινύλ έλδεημε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ ππό 

κειέηε κεηαβιεηώλ, δειαδή όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κηαο κεηαβιεηήο κεηώλεηαη ε 

ηηκή ηεο δεύηεξεο. Θεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή απνηεινύλ έλδεημε ζεηηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ ππό κειέηε κεηαβιεηώλ, δειαδή όηαλ ιακβάλεη πςειόηεξεο 

ηηκέο ε κηα κεηαβιεηή ηόηε ιακβάλεη θαη ε δεύηεξε. Όηαλ ν ζπληειεζηήο ηνπ Pearson 

ιακβάλεη ηηκέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην κεδέλ θαηαδεηθλύεη έιιεηςε ζπζρέηηζεο κεηαμύ 

ησλ ππό κειέηε κεηαβιεηώλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη όζν πεξηζζόηεξν 

πξνζεγγίδεη ν ζπληειεζηήο ηνπ Pearson ην -1 ή ην 1 ηόζν πςειόηεξε αξλεηηθή ή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη κεηαμύ ηνπ δεύγνπο ησλ κεηαβιεηώλ. Χζηόζν, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή καο πιεξνθνξεί γηα ηελ ύπαξμε ή όρη 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ 2 κεηαβιεηώλ αιιά δελ καο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηηόηεηα ηεο ζπζρέηηζεο (δειαδή πνηα κεηαβιεηή είλαη ε εμαξηεκέλε 

θαη πνηα ε αλεμάξηεηε) θαη ζε απηό ην ζεκείν νθείινπκε σο εξεπλεηέο λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξαζκαηνινγία κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή αλά 

δεύγνο αηζζεηεξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ην 1%. Οη ζπζρεηίζεηο νη νπνίεο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο εκθαλίδνληαη κε θόθθηλε γξακκαηνζεηξά ζηνλ ελ ιόγσ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 8 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο pearson-γνλείο 

Λεηηνπξγία 

Οπηηθή  

Γεύζε/ 

Μπξσδηά 

   Απηηθή/ 

Άγγηγκα 

Κηλεηηθό-

ηεηα 

Θέζε 

ώκαηνο 

Πνιπαηζζε- 

ηεξηαθή  

πλαηζζεκα   

     -ηηθή/ 

Κνηλσληθή   

Αθνπζηηθή   ,354
*
 ,448

**
 ,428

**
 ,405

**
 ,166 ,414

**
 ,507

**
 

        

        

Οπηηθή   1 ,222 ,645
**

 ,446
**

 ,419
**

 ,443
**

 ,492
**

 

        

        

Γεύζε/Μπξσδηά   1 ,517
**

 ,561
**

 ,255 ,372
**

 ,477
**

 

        

        

Απηηθή/ 

Άγγηγκα 

   1 ,678
**

 ,438
**

 ,522
**

 ,618
**

 

        

        

Κηλεηηθόηεηα     1 ,511
**

 ,553
**

 ,469
**

 

        

        

Θέζε ώκαηνο      1 ,449
**

 ,357
*
 

        

        

Πνιπαηζζεηεξηα-

θή  

      1 ,599
**

 

        

        

εκείσζε: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.01 

Παξαηεξνύκε όηη ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ: 

 Ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη αλάκεζα: 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.507, p<.01)  

 ηελ νπηηθή θαη απηηθή ιεηηνπξγία (r=.645, p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (r=.517, p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.561, p<.01) 
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 ηελ απηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.678, p<.01) 

 ηελ απηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.522, 

p<.01) 

 ηελ απηηθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.618, p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο (r=.511, p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία 

(r=.553, p<.01) 

 ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία (r=.599, p<.01) 

 

 Μέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη αλάκεζα: 

 ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ γεύζε/κπξσδηά (r=.448, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (r=.428, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.405, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.414, 

p<.01) 

 ηελ νπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.446, p<.01) 

 ηελ νπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο (r=.419, p<.01) 

 ηελ νπηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.443, p<.01) 

 ηελ νπηηθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.492, 

p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.372, 

p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.477, p<.01) 

 ηελ απηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο (r=.438, p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.469, p<.01) 

 ηε ζέζε ζώκαηνο θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.449, 

p<.01) 

 ηε ζέζε ζώκαηνο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.357, p<.01) 
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Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ιεηηνπξγηώλ (νπηηθή, αθνπζηηθή θ.ά.) πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζπκπιεξώζεθε θαη από ηνπο δαζθάινπο-

ζεξαπεπηέο. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 Πίλαθαο 9 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο pearson-δάζθαινη 

Λεηηνπξγία 

Οπηηθή 

Γεύζε/ 

Μπξσδηά 

Απηηθή/ 

Άγγηγκα 

Κηλεηηθό-

ηεηα 

Θέζε 

ώκαηνο 

Πνιπαηζζε-

ηεξηαθή 

πλαηζζεκα   

     -ηηθή/ 

Κνηλσληθή   

Αθνπζηηθή  ,470
**

 ,414
**

 ,489
**

 ,415
**

 ,255 ,613
**

 ,528
**

 

        

        

Οπηηθή  1 ,211 ,568
**

 ,275 ,305
*
 ,696

**
 ,287

*
 

        

        

Γεύζε/ 

Μπξσδηά 

  1 ,415
**

 ,327
*
 ,112 ,333

*
 ,367

**
 

        

        

Απηηθή/ 

Άγγηγκα 

   1 ,432
**

 ,438
**

 ,409
**

 ,503
**

 

        

        

Κηλεηηθόηε-

ηα 

    1 ,583
**

 ,366
**

 ,418
**

 

        

        

Θέζε 

ώκαηνο 

     1 ,357
*
 ,370

**
 

        

        

Πνιπαηζζεη

ε-ξηαθή 

      1 ,432
**

 

        

        

εκείσζε: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.01  
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Παξαηεξνύκε όηη ζηηο απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ-ζεξαπεπηώλ: 

 Ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη αλάκεζα: 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.613, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.528,   

p<.01) 

 ηελ νπηηθή θαη απηηθή ιεηηνπξγία (r=.568, p<.01) 

 ηελ νπηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.696, p<.01) 

 ηελ απηηθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.503, 

p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο (r=.583, p<.01) 

 

 Μέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη αλάκεζα: 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία (r=.470, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ γεύζε/κπξσδηά (r=.414, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (r=.489, p<.01) 

 ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.415, p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ απηηθή ιεηηνπξγία (r=.415, p<.01) 

 ηε γεύζε/κπξσδηά θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.367,   

p<.01) 

 ηελ απηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα (r=.432, p<.01) 

 ηελ απηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε ζέζε ζώκαηνο (r=.438, p<.01) 

 ηελ απηηθή θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.409, p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία (r=.366, p<.01) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.418, 

p<.01) 

 ηε ζέζε ζώκαηνο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία (r=.370, 

p<.01) 

 ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(r=.432, p<.01) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη ηζρπξέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ αηζζεηεξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ηόζν γηα ηηο απαληήζεηο ησλ 

γνλέσλ όζν θαη γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο κε 

θόθθηλν είλαη εθείλεο όπνπ ζπκθσλνύλ ηα απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη είλαη νη παξαθάησ: 

 πλαηζζεκαηηθή/Κνηλσληθή-Αθνπζηηθή 

 Απηηθή/Άγγηγκα-Οπηηθή 

 Απηηθή/Άγγηγκα-πλαηζζεκαηηθή/Κνηλσληθή 

 Θέζε ώκαηνο-Κηλεηηθόηεηα 

Πίλαθαο 10  πγθξηηηθόο πίλαθαο Ηζρπξώλ πζρεηίζεσλ 

Γονείσ √ √

Εκπαιδευτικοί √ √

Γονείσ √

Εκπαιδευτικοί √ √

Γονείσ √ √

Εκπαιδευτικοί

Γονείσ √ √ √ √ √

Εκπαιδευτικοί √ √

Γονείσ √ √ √ √

Εκπαιδευτικοί √

Γονείσ √ √

Εκπαιδευτικοί √ √

Γονείσ √ √ √

Εκπαιδευτικοί √ √

Γονείσ √

Εκπαιδευτικοί √Θζςη Σώματοσ

Θζςη 

Σώματοσ

Συγκριτικόσ Πίνακασ Ιςχυρών Συςχετίςεων (Απαντήςεισ Γονζων & Εκπαιδευτικών)

Συναιςθηματι

κή/Κοινωνική

Συναιςθηματική/

Κοινωνική

Προζλευςη 

Δείγματοσ Οπτική Γεφςη/Μυρωδιά Απτική/Άγγιγμα Κινητικότητα

Πολυαιςθη

τηριακή

Αιςθητηριακζσ 

Λειτουργίεσ Ακουςτική

Ακουςτική

Οπτική

Γεφςη/Μυρωδιά

Απτική/Άγγιγμα

Κινητικότητα

Πολυαιςθητηριακ

ή
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: πκπεξάζκαηα – πδήηεζε 

Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνύ θάζκαηνο ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη ζην ζπίηη κε ηε βνήζεηα ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξώζεθε γηα ην ίδην παηδί θαη από ηνλ γνλέα θαη από ηνλ 

δάζθαιν-ζεξαπεπηή. ύκθσλα κε η’ απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αηζζεηεξηαθέο 

δηαηαξαρέο παξνπζηάδνληαη ζε θάζε αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία θαη γίλνληαη 

αληηιεπηέο, ζε δηαθνξεηηθό βέβαηα βαζκό, ηόζν από ηνπο γνλείο όζν θαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Γηαηαξαρέο νη νπνίεο κπνξεί, από κόλεο ηνπο, λα κελ νδεγνύλ ζηε 

δηάγλσζε δηαηαξαρώλ απηηζηηθνύ θάζκαηνο, σζηόζν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

αθνύ απνηεινύλ δηαθξηηηθά ζπκπηώκαηα θαη νη επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. 

Γηα έλα παηδί κε δηαηαξαρέο θάζκαηνο, νη δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζε ζεκαληηθό βαζκό. 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ απαηηνύλ ηελ επεμεξγαζία πνιιαπιώλ 

αιιά θαη απξόβιεπησλ εξεζηζκάησλ ηόζν κέζα ζην ζπίηη όζν θαη ζην ζρνιείν. 

Παηδηά κε ππεξεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κπνξεί λα γίλνπλ ηδηαίηεξα 

αγρώδε κε δηάθνξνπο ήρνπο, αγγίγκαηα, θηλήζεηο, γεύζεηο, πθέο κε απνηέιεζκα λ’ 

αγλνήζνπλ ή λ’ αληηζηαζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ηέηνηεο απνζηξνθηθέο, γη’ απηά, αηζζήζεηο. Μπνξεί λα επηκέλνπλ ζηελ 

νκνηόηεηα ζε θαζεκεξηλέο ξνπηίλεοκε κνλαδηθό ζηόρν λ’ απμήζνπλ ηελ 

πξνβιεςηκόηεηα θαη λα ειέγμνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Μπνξεί λα θνξάλε θαζεκεξηλά 

ηα ίδηα ξνύρα ή λα επηιέγνπλ ζπλερώο ην ίδην θαγεηό γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έιιεηςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή αθόκα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

παρπζαξθία. Γεληθά, ε ππεξεπαηζζεζία απηώλ ησλ παηδηώλ κπνξεί λα ηνπο εκπνδίδεη 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα αθνύ ελδέρεηαη λα απνζπνύληαη από ηξηγύξσ ήρνπο, κπξσδηέο 

θαη νπηηθά εξεζίζκαηα.  

Από ηελ άιιε, παηδηά κε ππνεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κπνξεί 

λα κελ επεμεξγάδνληαη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ κε απνηέιεζκα 

λα κελ αληηιακβάλνληαη όηη ην παπνύηζη πνπ θνξνύλ είλαη ζε ιάζνο πόδη, όηη ε κύηε 

ηνπο ηξέρεη ή όηη ηα ξνύρα ηνπο είλαη βξεγκέλα. πρλά, παηδηά κε ππνεπαηζζεζία 

κπνξεί λα κελ αλαθέξνπλ θάπνην ηξαπκαηηζκό θαη λα πεξπαηνύλ π.ρ. κε ζπαζκέλν 

πόδη γηα κέξεο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ βιάβε.  
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Παηδηά πνπ αλαδεηνύλ ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε κπνξεί λ’ αλαδεηνύλ 

ζπλερώο ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε θαη λ’ απαηηνύλ π.ρ. δπλαηή κνπζηθή γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κία θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα. πρλά κπνξεί λα παίξλνπλ 

επηθίλδπλα ξίζθα κε απνηέιεζκα λ’ απαηηνύλ επηηήξεζε ζε θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αζθαιή νινθιήξσζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ε ιαρηάξα ηνπο 

γηα λέα, έληνλα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κπνξεί λα είλαη ηόζε πνπ λα ηνπο απνζπά 

από ηελ νινθιήξσζε απιώλ, θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Δπηπξόζζεηα, ε επηζεηηθόηεηα, νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνλ εαπηό ηνπο ή 

πξνο ηνπο άιινπο, πνπ ζπρλά απαζρνινύλ γνλείο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο παηδηώλ κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο, ελδέρεηαη λα είλαη αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ειιείκκαηα ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπο. Ζ έθζεζε ζε κε επράξηζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή ε 

ιαρηάξα ηνπο γηα έληνλα εξεζίζκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Οη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ θαη ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη 

πνιιέο πξνθιήζεηο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο. πρλά, παηδηά κε δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο 

εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα πξνζέμνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ εξεζίζκαηα πνπ 

έξρνληαη από ην δάζθαιν. Μπνξεί λ’ απνζπνύληαη από ηνλ γεκάην, πιεξνθνξίεο, 

πίλαθα ή από ηνπο ήρνπο ζην δηάδξνκν (π.ρ. γηα έλα παηδί κε αθνπζηηθή 

ππεξεπαηζζεζία). Όπσο επίζεο θαη έλαο δάζθαινο κε πςειό ηόλν θσλήο κπνξεί λα 

κελ ην αθήλνπλ λ’ αθνινπζήζεη νδεγίεο θαη λα ζπγθεληξσζεί.  

εκαληηθή, όκσο, θαίλεηαη λα είλαη ε επηξξνή ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

δηαηαξαρώλ θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ. Ο 

ειεύζεξνο ρξόλνο πνπ γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη μεθνύξαζε θαη 

δηαζθέδαζε, γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί λα ζπληζηά πνιιέο δπζθνιίεο. Πνιιέο 

ηππηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηα παηδηά επηιέγνπλ γηα ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν έρνπλ 

πςειά αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε παηδηθή ραξά ππάξρεη 

πιεζώξα εξεζηζκάησλ πνπ έλα παηδί κε ππνεπαηζζεζία αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί, 

γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ παηδηνύ. Δπίζεο, 

δξαζηεξηόηεηεο ζύλζεηεο θαη πνιύπινθεο πνπ απαηηνύλ θαιέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 

κπνξεί λα είλαη δύζθνιεο γηα ηέηνηα παηδηά. Από ηελ άιιε, παηδηά κε ππεξεπαηζζεζία 

ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ίζσο λ’ απνθεύγνπλ θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ρεηξνηερλίεο αθνύ πνιιέο θνξέο απαηηνύλ επαθή κε βξώκηθα, αθαηάζηαηα πιηθά 
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(κπνγηέο, ρξώκαηα). Δλδέρεηαη, ινηπόλ, λα πξνηηκνύλ θαζηζηηθέο-νηθείεο 

δξαζηεξηόηεηεο κε ζηόρν λα πεξηνξίζνπλ ηελ απξόβιεπηε δηέγεξζε ή αληίζεηα λ’ 

αλαδεηνύλ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο πξνθαινύλ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε (π.ρ. 

πνδήιαην, πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεόξαζε κε έληνλα ρξώκαηα θαη γξήγνξεο 

ελαιιαγέο). 

Χο επηπξόζζεηνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ηέζεθε ε ζύγθξηζε ησλ 

απόςεσλ κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ-ζεξαπεπηώλ. Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, 

ίδηεο ή δηαθέξνπλ γηα θάζε παηδί; Καη αλ δηαθέξνπλ, κπνξεί απηό λα ζεκαίλεη κία 

εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν αιιά όρη ζην ζπίηη (νηθείν πεξηβάιινλ) ή θαη 

ην αληίζεην; 

 ε ζρέζε κε ηηο απόςεηο ησλ γνλέσλ, όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ήηαλ θνληά ζηελ ηξίηε βαζκίδα ηεο πεληάβαζκεο 

θιίκαθαο Likert, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «κεξηθέο θνξέο». Οη απαληήζεηο 

απηέο αθνξνύλ ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ νπηηθή ιεηηνπξγία, ηελ απηηθή 

ιεηηνπξγία, ηελ γεύζε / κπξσδηά, ηελ θηλεηηθόηεηα, ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή / θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Αληίζεηα, απαληήζεηο 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ζέζε ηνπ ζώκαηνο θηλήζεθαλ θνληά ζηελ ηέηαξηε 

βαζκίδα ηεο θιίκαθαο (Μ=4,178), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «ζπάληα». Όζνλ 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία «ζέζε ζώκαηνο», ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο απόςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη παξόκνηα κε απηά ησλ γνλέσλ (Μ=4,142) θαη δελ 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

t-test. 

 Βιέπνπκε, ινηπόλ, πσο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνύλ ζην όηη ζπάληα 

παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα ζηελ ζέζε ζώκαηνο ησλ παηδηώλ. Οη δηαηαξαρέο ζηελ ζέζε 

ηνπ ζώκαηνο αλαθέξνληαη, κεηαμύ άιισλ, από ηνπο Milleretal. (2007), σο 

«νξζνζηαηηθή δηαηαξαρή», ε νπνία κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία λα θξαηήζνπλ ην ζώκα ηνπο 

ζηαζεξό ηελ ώξα πνπ θηλείηαη, είηε ηελ ώξα πνπ βξίζθεηαη ζε εξεκία θαζώο θαη 

δπζθνιία ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο ζην ρώξν, λα 

ππνινγίζνπλ ηελ απόζηαζή ηνπο από ηα αληηθείκελα θαη γεληθά λα ιακβάλνπλ κε-

θπζηνινγηθέο ζέζεηο ζώκαηνο (Gabriels&Hill, 2007). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο ππνδεηθλύνπλ όηη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη 

ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, ηνπιάρηζηνλ βάζεη ησλ 
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απόςεσλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Δπίζεο, όπσο έρεη αλαθεξζεί, κηα ζεηξά 

εξεπλώλ ζρεηίδεη ηηο δηαηαξαρέο ζηελ ζέζε ηνπ ζώκαηνο κε ηα αηζζεηεξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, θαζώο ε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζπκβάιιεη ζηελ ξύζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ ζώκαηνο (Καξηαζίδνπ, 2004).  

 ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαίλεηαη όηη νη δηαηαξαρέο ζηελ 

ζέζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ιηγόηεξεο ζε ζπρλόηεηα από ηηο ινηπέο αηζζεηεξηαθέο 

δηαηαξαρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζαλ «πνηέ» ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε ηνπ ζώκαηνο (αδπλακία κπώλ, θνύξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο ζώκαηνο, δύζθακπηεο αξζξώζεηο, ρξήζε ζηεξηγκάησλ πξνο 

ππνζηήξημε ηνπ ζώκαηνο, επηξξέπεηα ζε αηπρήκαηα θηι.). ηνπο δάζθαινπο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη παξόκνηα, κε εμαίξεζε ην όηη ε πιεηνςεθία (36%) δήισζε όηη ηα 

παηδiά κε ΓΑΦ ζπρλά πξνζθνιινύληαη ζε αλζξώπνπο, αληηθείκελα, έπηπια θαη γεληθά 

ζε νηθείεο γηα απηά θαηαζηάζεηο. Σέηνηνπ ηύπνπ πξνζθόιιεζε αλαθέξεηαη θαη σο 

θξηηήξην από ην DSM-V (APA, 2013). Σν γεγνλόο όηη ην ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη 

εκθαλέζηεξν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ελώ δελ αλαθέξεηαη από ηνπο γνλείο, κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηελ κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα πνπ ληώζεη ην παηδί ζην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ, ηόζν ζε ζρέζε κε πξόζσπα, όζν θαη κε αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο.  

 Παξ’ όια απηά, νη απόςεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζπγθιίλνπλ θαη ζηηο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θηλεηηθόηεηα, νη νπνίεο θηλνύληαη γύξσ από ηελ 

ηηκή 3 («κεξηθέο θνξέο») θαη δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ 

ηνπο, όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-test. Οη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ζε 

άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ έρνπλ πεξηγξαθεί από κηα ζεηξά εξεπλώλ, νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ όηη ηα άηνκα απηά ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ηεο 

θίλεζεο, ηελ ηζνξξνπία, ηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηόκα (Milleretal., 2007), θαζώο θαη ύπαξμε κηαο ζεηξάο 

θηλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηεξενηππηθέο - επαλαιακβαλόκελεο 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο θαη γεληθή αδεμηόηεηα (Kientz&Dunn, 1997; Gabriels&Hill, 

2007; Watling&Dietz, 2007), όπσο θαη αλσκαιίεο ζηελ ρξήζε ηεο γιώζζαο ηνπ 

ζώκαηνο
1
. Δπίζεο, όπσο έρεη αλαθεξζεί, κηα ζεηξά εξεπλώλ ζρεηίδνπλ ηηο δηαηαξαρέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθόηεηα κε ην ζύζηεκα αληίιεςεο ηεο ζέζεο ηνπ 

ζώκαηνο, αθνύ ε ηθαλόηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ξπζκίδεη ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλεη 

από ηα αηζζεηεξηαθά καο ζπζηήκαηα, ζπκβάιιεη ζηελ ξύζκηζε ηεο δηθήο ηνπ 

                                                           
1
www.autismconsortium.org 
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δξαζηεξηόηεηαο αιιά θαη ηνπ ζώκαηνο, ελώ νη αηζζεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αδπλακία ζεκειίσζεο ζθόπηκσλ θηλήζεσλ θαη ηελ εκθάληζε 

θηλεηηθώλ δπζθνιηώλ (Καξηαζίδνπ, 2004; Willis, 2009; Willis, 2009; Talay-

Ongan&Wood, 2010).  

 Σόζν νη γνλείο, όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αλέθεξαλ όηη ηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ παξνπζηάδνπλ αθνπζηηθή δπζιεηηνπξγία, αθνύ 

νη απαληήζεηο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θηλνύληαη γύξσ από ηελ ηηκή 3 

(«κεξηθέο θνξέο»). Σν εύξεκα απηό θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεη ελ κέξεη ηελ αληίζηνηρε 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, αθνύ νη δπζθνιίεο ζηελ αθνή θαίλεηαη λα είλαη ε 

επηθξαηέζηεξε αηζζεηεξηαθή δηαηαξαρή ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ (Greenberg&Wilder, 1997; Tomchek&Dunn, 2007). Όπσο αλαθέξζεθε,, 

ζύκθσλα κε ηνπο Ashburner, Ziviani &Rodger (2008), πνιιά άηνκα κε ΓΑΦ 

εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα ζην θηιηξάξηζκα/ ζηε δηάθξηζε ησλ αθνπζηηθώλ 

εξεζηζκάησλ πνπ εθδειώλεηαη, ηόζν σο απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ππό ηελ παξνπζία 

ζνξύβνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (ππεξ-αληηδξαζηηθή απόθξηζε) όζν θαη σο 

απνηπρία λα απνθξηζνύλ όηαλ θάπνηνο ηνπο απεπζύλεηαη (ππν-αληηδξαζηηθή 

απόθξηζε). ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Ashburner etal. 

(2008) πνπ αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ζην αθνπζηηθό θηιηξάξηζκα, όπσο θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Tomchek&Dunn (2007), νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ 

αλαδεηνύλ αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα από πνιιαπιά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην αθνπζηηθό θηιηξάξηζκα (auditoryfiltering) 

ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο.. Σα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη λα 

επηβεβαηώλνληαη κόλν ελ κέξεη ζηηο απόςεηο ησλ γνλέσλ, αθνύ ην 26% αλαθέξεη όηη 

«κεξηθέο θνξέο» ην παηδί δπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη εξγαζίεο όηαλ ππάξρεη 

ζόξπβνο (π.ρ αλεκηζηήξαο), ελώ επίζεο έλα 26% ησλ γνλέσλ αλαθέξεη όηη «πνηέ» δελ 

έρεη παξαηεξήζεη ηέηνηνπ ηύπνπ δπζιεηηνπξγία. Παξ’ όια απηά, ζηηο απόςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ε πιεηνςεθία (36%) αλαθέξεη ηελ ύπαξμε δπζθνιίαο νινθιήξσζεο 

εξγαζηώλ όηαλ ππάξρεη ζόξπβνο. Έηζη, νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηώλνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δπζθνιία 

αθνπζηηθνύ θηιηξαξίζκαηνο ζε παηδηά κε ΓΑΦ.  

 Οη δπζθνιίεο ζην αθνπζηηθό θηιηξάξηζκα θαίλεηαη λα ζπλδένληαη θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε δηάζπαζε θαη ε αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο, 

ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Όπσο αλαθέξνπλ κηα ζεηξά εξεπλώλ 
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(Lane, Young, Baker&Angley, 2010) νη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ζηνλ αθνπζηηθό 

ηνκέα έρνπλ ζπλδεζεί κε δπζθνιίεο ζηελ πξνζήισζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη 

ζπρλά ηα παηδηά κε ΓΑΦ ραξαθηεξίδνληαη από ππν-επαηζζεζία θαη από έιιεηςε 

πξνζνρήο. Σα παξαπάλσ θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνληαη ελ κέξεη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο ζηελ νινθιήξσζε εξγαζηώλ ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζνξύβνπ, 

αιιά θαη ζε απώιεηα πξνζνρήο ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, αθνύ ην 32% ησλ γνλέσλ 

θαη ην 50% ησλ εθπαηδεπηηθώλ απάληεζε «κεξηθέο θνξέο» ζηελ εξώηεζε «Γείρλεη λα 

κελ αθνύεη απηά πνπ ιέηε (π.ρ δελ ελεξγνπνηείηαη, δείρλεη λα ζαο αγλνεί)».  

 Οη απαληήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξνληαη θαηά πιεηνςεθία ζε 

παηδηά κε αηζζεηεξηαθή ππν-αληαπόθξηζε. ύκθσλα κε κηα ζεηξά κειεηεηώλ 

(Gabriels&Hill, 2007; Milleretal. 2007; Moyer, 2009; Boydetal. 2010; Watsonetal. 

2011; Brock, Freuler, Baranek, Watson, Poe&Sabatino, 2012), ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ αηζζεηεξηαθά ππνεπαίζζεην ηύπν ππνδηεγείξνληαη από δηάθνξα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα, δείρλνπλ αδηάθνξα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα, παξνπζηάδνληαο κία γεληθόηεξε απάζεηα. Δπίζεο, ζπρλά ηνπο αξέζεη λα 

παίδνπλ κε παηρλίδηα πνπ παξάγνπλ δπλαηό ζόξπβν, λα κηινύλ δπλαηά θαη λα αθνύλ 

ξαδηόθσλν ή ηειεόξαζε ζε πςειή έληαζε (Willis, 2009; Wiggins, Robins, 

Bakeman&Adamson, 2009; Talay-Ongan&Wood, 2010; Tan, Xi , Jiang, Shi, 

Wang&Wang, 2012). Σα ζηνηρεία απηά απνηππώλνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο ε πιεηνςεθία ηόζν ησλ γνλέσλ (32%), όζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (34%), απάληεζαλ όηη «ζπρλά» ζην παηδί αξέζνπλ νη παξάμελνη 

ζόξπβνη / επηζπκεί λα θάλεη ζόξπβν γηα λα ηνλ αθνύεη. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

γνλέσλ (32%) απάληεζε όηη ζπάληα ην παηδί αληηδξά αξλεηηθά ζε απξόζκελνπο ή 

δπλαηνύο ζνξύβνπο (π.ρ ειεθηξηθή ζθνύπα, ζεζνπάξ καιιηώλ) ή θιείλεη κε ηα ρέξηα 

ηα απηηά ηνπ γηα λα πξνζηαηεπηεί από θάπνην ήρν.  

 Οη αληίζηνηρεο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξνπλ, θαηά πιεηνςεθία, όηη 

ε αξλεηηθή αληίδξαζε ζε δπλαηνύο ζνξύβνπο ζπκβαίλεη «κεξηθέο θνξέο» (32%), ελώ 

νη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο ην παηδί επηρεηξεί λα πξνζηαηεπηεί από δπλαηνύο 

ζνξύβνπο είλαη ζπάληεο (32%). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζύκθσλα κε κηα ζεηξά 

εξεπλώλ (Willis, 2009; Wiggins, Robins, Bakeman&Adamson, 2009; Talay-

Ongan&Wood, 2010; Tan, Xi , Jiang, Shi, Wang&Wang, 2012) είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ «ππεξεπαίζζεηνπ ηύπνπ», ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην παηδί θαιύπηεη ηα απηηά ηνπ 
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κε ηνλ παξακηθξό ζόξπβν,   αληηδξά ζε ήρνπο πνπ πηζαλόλ άιια παηδηά λα κε δίλνπλ 

ζεκαζία (π.ρ ειεθηξηθή ζθνύπα, θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα) θαη θαίλεηαη λα κελ αθνύεη 

ζην όλνκά ηνπ, θάηη ην νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξεη όηη δελ 

ζπκβαίλεη (32%), ελώ ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ αλαθέξεη όηη ζπκβαίλεη ζπάληα 

(32%).  

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ t-test έδεημαλ όηη, παξ’ όιν πνπ νη γνλείο θαη νη 

δάζθαινη δείρλνπλ λα ζπκθσλνύλ ζηελ ζπρλόηεηα ύπαξμεο αθνπζηηθώλ 

αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ, σζηόζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο (t(2,46), df 49, p<0,05). Οη δάζθαινη αλαθέξνπλ 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα αθνπζηηθώλ δπζθνιηώλ ζηα παηδηά κε ΓΑΦ, αθνύ ν κέζνο 

όξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη εγγύηεξα ζηελ ηηκή 3 (κεξηθέο 

θνξέο), από όηη εθείλνο ησλ γνλέσλ (Μ=3,116 / SD=0,685 ησλ εθπαηδεπηηθώλ, έλαληη 

M=3,400 / SD=0,719 ησλ γνλέσλ). Σν απνηέιεζκα απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ 

ζπρλόηεξε εκθάληζε αθνπζηηθώλ δπζθνιηώλ ζην ζρνιηθό πιαίζην, θάηη ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ απηνύ. ύκθσλα κε ηνλ 

Willis (2009), ε ίδηα ε ζρνιηθή αίζνπζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί δπζκελείο ζπλζήθεο, 

θαζώο γηα έλα παηδί κε δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ν θπζηνινγηθόο, γηα 

ηνπο άιινπο, ζόξπβνο κίαο ζρνιηθήο αίζνπζαο κπνξεί λα γίλεη αλππόθνξνο θαη ηα 

θώηα λα κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε αλαθξηηηθό πξνβνιέα (Willis, 2009).  

 ε ζρέζε κε ηελ νπηηθή αηζζεηεξηαθή δπζιεηηνπξγία, νη γνλείο, όπσο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί θηλήζεθαλ θαηά βάζε γύξσ από ηελ ηηκή 3 («κεξηθέο θνξέο»). Σν 

απνηέιεζκα απηό επηβεβαηώλεη ελ κέξεη κηα ζεηξά κειεηώλ θαη εξεπλώλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία νπηηθώλ 

εξεζηζκάησλ, ζηα πιαίζηα ησλ γεληθόηεξσλ δπζθνιηώλ ζηελ επεμεξγαζία θαη 

ελζσκάησζε αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηελ νκαιή αληαπόθξηζή ζηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο (Leekametal., 2007; Schaafetal., 2013). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

κηα ζεηξά εξεπλώλ (Faherty, 2003; Willis, 2009; Talay-Ongan&Wood, 2010; Hilton, 

2011) αλαθέξεη έλαλ δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζε ππεξεπαίζζεηνπο θαη ππνεπαίζζεηνπο 

ηύπνπο ηεο νπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Ο ππεξεπαίζζεηνο ηύπνο ραξαθηεξίδεηαη από 

ζπκπεξηθνξέο όπσο ε θάιπςε ησλ καηηώλ όηαλ ν θσηηζκόο είλαη πνιύ έληνλνο, ε 

αλαζηάησζε όηαλ βιέπεη εηθόλεο κε  έληνλνπο ρξσκαηηζκνύο, ην ηξίςηκν ησλ καηηώλ 

θαη ε πξνηίκεζε ηνπ αηόκνπ λα θάζεηαη ζην ζθνηάδη ή  καθξηά από έληνλν θσηηζκό, 

ελώ ν ππνεπαίζζεηνο ηύπνο ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπεξηθνξέο όπσο ε κε-αληίδξαζε 
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ζε θσηεηλά εξεζίζκαηα, ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο αληηθεηκέλσλ από απόζηαζε, ην 

θάξθσκα ηνπ βιέκκαηνο ζε θώηα πνπ ηξεκνπαίδνπλ θαη ην έληνλν / επίκνλν 

θνίηαγκα αλζξώπσλ ή αληηθεηκέλσλ (Faherty, 2003; Willis, 2009; Talay-

Ongan&Wood, 2010; Hilton, 2011).  

 ηα απνηειέζκαηα ηηο παξνύζαο έξεπλαο, όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο, θαίλεηαη 

λα θαηαγξάθνληαη κεηθηά απνηειέζκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ησλ δύν παξαπάλσ ηύπσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζε «πνηέ» ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηίκεζεο ηνπ ζθνηαδηνύ, ηεο απνθπγήο ησλ έληνλσλ θώησλ, 

ηεο δπζθνιίαο ζπλαξκνιόγεζεο παδι, ηεο κε-παξαηήξεζεο αλζξώπσλ πνπ κπαίλνπλ 

ζην δσκάηην, θαη ηεο δπζθνιίαο εύξεζεο αληηθεηκέλσλ ζε πεξηβάιινληα κε πνιιά 

εξεζίζκαηα (π.ρ ηα παπνύηζηα ηνπ ζε αθαηάζηαην δσκάηην, ην αγαπεκέλν ηνπ 

παηρλίδη ζε αθαηάζηαην ξάθη). Παξ’ όια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (38%) 

απάληεζε όηη «πάληα» ην παηδί δπζθνιεύεηαη  λα κέλεη κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ 

δσγξαθίδεη ή γξάθεη, θάηη ην νπνίν όκσο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πηζαλόηεηα 

δπζθνιηώλ ζηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο, ηελ ηζνξξνπία θαη ηηο ιεπηέο θηλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (Milleretal., 2007), θαζώο θαη ηελ ύπαξμε κηαο γεληθήο αδεμηόηεηαο 

(Kientz&Dunn, 1997; Gabriels&Hill, 2007; Watling&Dietz, 2007). Δπίζεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (40%) αλέθεξε όηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξαθνινπζνύλ θάζε 

άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρώξν κε απηά, αιιά ηαπηόρξνλα απνθεύγνπλ ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή. Σα απνηειέζκαηα είλαη παξόκνηα θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

αθνύ ε πιεηνςεθία απάληεζε «ζπάληα» ή «πνηέ» ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθπγήο 

έληνλσλ θώησλ, ηεο δπζθνιίαο ζπλαξκνιόγηζεο παδι, ηεο κε-παξαηήξεζεο αηόκνπλ 

πνπ κπαίλνπλ ζηνλ ρώξν θαη ζηελ δπζθνιία εύξεζεο αληηθεηκέλσλ ζε πεξηβάιινληα 

κε πνιιά εξεζίζκαηα, ελώ ε πιεηνςεθία (42%) απάληεζε όηη «πάληα» ηα παηδηά 

δπζθνιεύνληαη λα κείλνπλ κέζα ζηηο γξακκέο ζηελ δσγξαθηθή ή ζην γξάςηκν, 

παξαηεξνύλ επίκνλα όζνπο είλαη ζηνλ ίδην ρώξν (34%), αιιά απνθεύγνπλ ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή (36%).  

 Αλ θαη γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηηο ίδηεο δπζιεηηνπξγίεο, 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

αλαθέξζεθαλ νη νπηηθέο απηέο δπζιεηηνπξγίεο ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο κε βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-test [t(3,66), df 49, p<0,05], θάηη ην νπνίν ππνδεηθλύεη όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηηο αλέθεξαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό, ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο. Όπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθνπζηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ, κηα πηζαλή εμήγεζε είλαη νη 
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δηαθνξέο αλάκεζα ζε ζρνιηθό θαη νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, θαζώο είλαη πηζαλόηεξν 

νη εθπαηδεπηηθνί λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γξαθή θαη ηελ 

δσγξαθηθή, όπσο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζαλ ηελ απνθπγή βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ηελ 

παξαηήξεζε αηόκσλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά άηνκα, όπσο ε 

ζρνιηθή ηάμε. Παξ’ όια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ δείρλνπλ 

λα επηβεβαηώλνπλ κηα ζεηξά από ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη από ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, όπσο ε εζηίαζε / ην επίκνλν θνίηαγκα ζην θελό (Talay-Ongan&Wood, 

2010 ζει. 206) θαη ε απξόβιεπηε αληίδξαζε ζε νπηηθά εξεζίζκαηα, ιόγσ πξόθιεζεο 

θόβνπ (Veenendall, 2009).  

 Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά 

ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (40%) αλέθεξε όηη ην 

παηδί κε ΓΑΦ έρεη «ζπρλά» δπζθνιία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, θαζώο θαη όηη 

δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ από κηα δξαζηεξηόηεηα γηα λα παξαηεξήζεη ηί ζπκβαίλεη 

γύξσ ηνπ. Σαπηόρξνλα, νη γνλείο αλέθεξαλ όηη «ζπρλά» (28%) ή «κεξηθέο θνξέο» 

(28%) ην παηδί δείρλεη ρακέλν ζε έλα ελεξγεηηθό πεξηβάιινλ, ελώ ε πιεηνςεθία 

(42%) απάληεζε όηη «κεξηθέο θνξέο» ην παηδί θαίλεηαη αδηάθνξν γηα κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

(46%) αλέθεξε όηη «πνηέ» ην παηδί δελ ράλεηαη εύθνια, αθόκα θαη ζε άγλσζηα κέξε, 

θαζώο θαη όηη «πνηέ» δελ αθήλεη ηα ξνύρα ηνπ ηζαιαθσκέλα ζην ζώκα ηνπ (24%).  

 Από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη έλα πεξηβάιινλ κε πνιιά 

εξεζίζκαηα ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζε παηδηά κε ΓΑΦ. Σν ζηνηρείν απηό αλαθέξεηαη ζε 

κηα πιεηάδα εξεπλώλ θαη κειεηώλ ζηελ βηβιηνγξαθία, όπσο ζύκθσλα κε ηνπο 

Gomotetal. (2006) νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ, πξνζπαζνύλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο όζν ην δπλαηόλ πην πξνβιέςηκν, εμαηηίαο ηεο 

δπζθνιίαο ηνπο λα επεμεξγαζηνύλ κεηαβαιιόκελα θαη απξόβιεπηα εξεζίζκαηα, κε 

απνηέιεζκα λα ειθύνληαη από απιά επαλαιακβαλόκελα εξεζίζκαηα.Ζ πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλώλ αλαθέξεη όηη ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ 

ύπαξμε πνιιώλ εξεζηζκάησλ θπξίσο αθνπζηηθώλ, ελώ, όπσο αλαθέξνπλ νη Lane, 

Young, Baker&Angley (2010) νη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ζηνλ αθνπζηηθό ηνκέα 

έρνπλ ζπλδεζεί κε δπζθνιίεο ζηελ πξνζήισζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ζπρλά ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ ραξαθηεξίδνληαη από ππν-επαηζζεζία θαη από έιιεηςε πξνζνρήο. 

ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ζηελ ηηκή 2 

(«ζπρλά»), ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία, 
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ππνδεηθλύνληαο ηελ αλαθνξά ζπρλόηεξσλ δπζιεηηνπξγηώλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, 

ζηελ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ηελ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο από 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αδηαθνξία γηα θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ γεληθόηεξε αηεκέιεηα. Φαίλεηαη ινηπόλ κηα δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζε γνλείο θαη δαζθάινπο (ε νπνία είλαη εκθαλήο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

t-test), αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία. Απηή ε έληαζε ησλ δπζθνιηώλ ζηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθέξεηαη θαη από έξεπλεο όπσο απηή 

ησλ Ashburner, Ziviani & Rodger (2008), πνπ αλαθέξνπλ όηη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

είλαη ζπρλά «ρανηηθό» κε έθζεζε ησλ παηδηώλ ζε πνιιά θαη απξόβιεπηα εξεζίζκαηα, 

ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξνζνρή θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηώλ, ελώ ε επεμεξγαζία ηεο νκηιίαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη θαηεμνρήλ ε 

δηδαζθαιία, είλαη δύζθνιε θαζώο ε νκηιία είλαη από ηε θύζε ηεο γξήγνξε θαη 

παξνδηθή θαη ε δπζθνιία απηή απμάλεηαη πεξηζζόηεξν όηαλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 

θπξηαξρεί ζόξπβνο (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008), νδεγώληαο ζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ. 

 ε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γεύζεο θαη ηεο κπξσδηάο, ε 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ αλέθεξε ηελ κε-ύπαξμε πξνβιεκάησλ ζε κηα ζεηξά 

θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθώλ. Έηζη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, νη γνλείο 

αλέθεξαλ όηη ηα παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ ηάζε λα κπξίδνπλ αληηθείκελα, λα έρνπλ 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα νξηζκέλεο κπξσδηέο, λα καζάλε ή λα γιύθνπλ κε-θαγώζηκα 

αληηθείκελα, λα έρνπλ δπζθνιία ζηελ αληίιεςε νξηζκέλσλ κπξσδηώλ, ελώ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (70%) αλέθεξε όηη ην παηδί ηνπο δελ παξνπζηάδεη δπζθνιία 

ζηελ ρξήζε πηξνπληνύ ή θνπηαιηνύ θαη δελ πλίγεηαη εύθνια κε πθέο θαγεηώλ. Παξ’ 

όιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ αλέθεξε ηελ κε-ύπαξμε ηδηαηηεξνηήησλ ζε ζρέζε 

κε ηηο κπξσδηέο, ην πνζνζηό πνπ απάληεζε όηη «ζπρλά» ή «κεξηθέο θνξέο» είλαη 

αξθεηά κεγάιν. Όζνλ αθνξά ηελ γεύζε, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ αλέθεξε ηελ 

πξνηίκεζε ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο θαη θαγεηά, θαζώο θαη όηη 

είλαη γεληθά επηιεθηηθά ζε ζρέζε κε ην θαγεηό. ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε πιεηνςεθία απάληεζε «δελ γλσξίδσ», θαζώο ε 

παξαηήξεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεύζε θαη ηελ 

όζθξεζε είλαη ζπάλην λα παξαηεξεζεί ζην ζρνιείν, εθ’ όζνλ ηα παηδηά δελ ζηηίδνληαη 

εθεί. Παξ’ όια απηά, θάπνηεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηβεβαηώλνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ γνλέσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ θαηά πιεηνςεθία ηελ κε-



81 

 

ύπαξμε πνιιώλ πεξηπηώζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά κε ΓΑΦ επηδηώθνπλ λα 

κπξίδνπλ αληηθείκελα, θαζώο θαη ην όηη επηζπκνύλ ζπγθεθξηκέλα θαγεηά. Βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ απηώλ, θαίλεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπκθσλνύλ όηη 

ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ γεύζε θαη ην 

θαγεηό, ελώ ζπκθσλνύλ ιηγόηεξν γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ όζνλ 

αθνξά ηελ νζθξεηηθή αηζζεηηθή ιεηηνπξγία.  

 Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ελ κέξεη κηα ζεηξά από έξεπλεο 

πνπ αλαθέξνπλ όηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο 

ππεξεπαηζζεζίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη επαηζζεζία ζε κπξσδηέο θαη γεύζεηο, θαζώο 

ελδέρεηαη θάπνηεο κπξσδηέο λα ηνπο πξνθαινύλ εθλεπξηζκό ή αλεζπρία, ελώ άιιεο 

λα ηνπο είλαη επράξηζηεο  (Faherty, 2003; Leekametal., 2007; Ashbruner, Bennet, 

Rodger&Ziviani, 2013).Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηβεβαηώλνπλ ελ 

κέξεη ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ππεξεπαηζζεζία ή ππνεπαηζζεζία ζηελ 

αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο όζθξεζεο (Willis, 2009; Wiggins, Robins, 

Bakeman&Adamson, 2009), θαζώο νη απαληήζεηο θάλεθαλ λα κνηξάδνληαη όζνλ 

αθνξά ηελ ζπρλόηεηα παξνπζίαζεο αληίζηνηρσλ ηδηαηηεξνηήησλ.  

Αληίζεηα, ζε ζρέζε κε ηελ γεύζε, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζπκθσλεί ζηελ ύπαξμε ηδηαηηεξνηήησλ. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ κηα 

ζεηξά εξεπλώλ, νη νπνίεο αλαθέξνπλ όηη ε επηιεθηηθόηεηα ζην θαγεηό θαη ηηο γεύζεηο 

ραξαθηεξίδεη έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ, κε απνηέιεζκα ηνλ 

ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηνπ δηαηξνθνινγίνπ ηνπο, ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη ηελ δπζθνιία ζην λα δνθηκάζνπλ λέεο γεύζεηο (Fahert, 2003; Cermak, 

Curtin&Bandini, 2009; Nadon,Feldman,Dunn & Gisel, 2011; Davis, Bruce, 

Khasawneh, Schulz, Fox&Dunn, 2013). Παξ’ όια απηά, βάζεη ησλ απνηειέζκαησλ 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ηα παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αλαθέξνληαη από έξεπλεο (Faherty, 2003; Wigginset. al, 

2009; Willis, 2009; Talay-Ongan&Wood, 2010), ηόζν ηνπ ππεξεπαίζζεηνπ ηύπνπ 

(όπσο ε πηζαλόηεηα λα πλίγεηαη όηαλ ηξώεη), όζν θαη ηνπ ππνεπαίζζεηνπ ηύπνπ 

(όπσο ε ηάζε λα γιύθεη αληηθείκελα), θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

αλέθεξε όηη παξαηεξεί ζπάληα ή πνηέ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απηηθή αηζζεηηθή ιεηηνπξγία, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

αλαθέξεη όηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνξία ή αξλεηηθή / επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ αθή, κε εμαίξεζε ηελ δπζθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη 



82 

 

ζηελ πεξίπησζε επίζθεςεο ζηνλ νδνληίαηξν, γηα ηελ νπνία ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ απάληεζε «κεξηθέο θνξέο». Έηζη, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ 

ηνπ δείγκαηνο, ηα παηδηά κε ΓΑΦ δελ θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζε κηα ζεηξά από 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθή, όπσο -

κεηαμύ άιισλ- έθθξαζε δπζθνξίαο ή άγρνπο θαηά ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα, ε 

επαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκέλα απηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. πθάζκαηα), ε απνθπγή λα 

θνξέζνπλ παπνύηζηα, ε επηζεηηθή αληίδξαζε όηαλ ηα αγγίδνπλ, νη ζπκπεξηθνξέο 

απηνηξαπκαηηζκνύ, ε αλάγθε λα αγγίδεη αλζξώπνπο ή αληηθείκελα ζε ππεξβνιηθό 

βαζκό, ε κε αληίδξαζε ζην άγγηγκα θαη ε κεησκέλε επαηζζεζία ζηνλ πόλν ή ζηελ 

ζεξκόηεηα. Αληίζεηα, νη γνλείο αλέθεξαλ θαηά πιεηνςεθία όηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

επηδηώθνπλ ηελ απηηθή αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε, θαζώο αληηδξνύλ ζεηηθά ζην άγγηγκα 

θαη επηδηώθνπλ, αληί λα ελνρινύληαη, ηελ απηηθή επαθή κε αλζξώπνπο, όζν θαη κε 

αληηθείκελα. Έηζη, βάζεη ησλ αλαθνξώλ ησλ γνλέσλ, ηα παηδηά κε ΓΑΦ θαίλεηαη λα 

αλήθνπλ ζηνλ ππεξεπαίζζεην ηύπν, ζε ζρέζε κε ηελ απηηθή αηζζεηεξηαθή 

ιεηηνπξγία, δείρλνληαο όκσο κηα ζεηηθή αληίδξαζε, ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

πεξηπηώζεσλ, αληί ησλ αξλεηηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ ζπρλά θαηαγξάθνληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηύπν θαη πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά από αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο 

ε επηζεηηθή αληίδξαζε ζην άγγηγκα, ε ππεξβνιηθή επαηζζεζία ζε πθέο ή πιηθά, ην 

ηξίςηκν ηνπ ζεκείνπ επαθήο κε θάπνην άιιν άηνκν, ε δπζθνξία θαηά ηελ πεξηπνίεζε 

θαη ε δπζθνξία ηνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζε άιια άηνκα (Faherty, 2003; Wiggins, 

Robins, Bakeman & Adamson, 2009; Willis, 2009; Talay-Ongan & Wood, 2010, 

Hilton, 2011). Σαπηόρξνλα, νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ππνδεηθλύνπλ όηη θαηά 

πιεηνςεθία ηα παηδηά κε ΓΑΦ δελ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνεπαίζζεηνπ 

ηύπνπ, όπσο ε κεησκέλε αίζζεζε ηνπ πόλνπ ή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ε άξλεζε ηνπ 

παηδηνύ λα θνξέζεη παπνύηζηα, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη θαηά πιεηνςεθία ζύκθσλα κε 

εθείλα ησλ γνλέσλ, κε εμαίξεζε κεγαιύηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δπζθνιία ησλ παηδηώλ λα θαζίζνπλ ζηελ γξακκή ζην ζρνιείν ή θνληά ζε 

άιινπο αλζξώπνπο θαη ζηελ ηάζε ηνπο λα επηδεηθλύνπλ αζπλήζηζηε αλάγθε λα  

αγγίδνπλ ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα, επηθάλεηεο θαη πθέο. Έηζη, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ θαίλεηαη όηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ όλησο επηδεηθλύνπλ κηα επαηζζεζία 

ζε ζρέζε κε ηελ απηηθή επαθή, παξ' όια απηά ε επαηζζεζία απηή αλαθέξεηαη θαηά 
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θύξην ιόγν ζε ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζην άγγηγκα, αληί ηεο έθθξαζεο δπζθνξίαο ή 

επηζεηηθόηεηαο. 

Σέινο, κηα ζεηξά πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ αλαθέξνληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή / θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ηόζν από ηνπο γνλείο, όζν θαη από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. ηα απνηειέζκαηα ησλ γνλέσλ, νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ θαηά 

πιεηνςεθία ηελ απάληεζε «ζπρλά» ζε κηα ζεηξά από πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε αλαπνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ ηνπ παηδηνύ γηα λα θάλεη θάηη, 

ην γεγνλόο όηη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζηαζία από άιια παηδηά, ηελ κεησκέλε 

απηνπεπνίζεζε, ηελ αλώξηκε ζπκπεξηθνξά, ηελ ύπαξμε θνβηώλ, ηελ δπζθνιία ζην λα 

θάλεη θίινπο θαη ηελ έθθξαζε δπζθνξίαο όηαλ αιιάδεη ην πξόγξακκά ηνπ. 

Αληίζηνηρα, ζε κηα ζεηξά από ζπκπεξηθνξέο ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ αλαθέξνπλ όηη "πνηέ" δελ παξαηεξείηαη ηέηνηνπ ηύπνπ ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο αθνξνύλ ηελ ύπαξμε εθηαιηώλ, ηελ αδπλακία έθθξαζεο βαζηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιύπε, θόβνο, ζπκόο), ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ηνπ ρηνύκνξ 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία ην παηδί κηιάεη ζηνλ εαπηό ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο. Όπσο επίζεο θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή / 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο, αλαθέξνληαο ηελ ύπαξμε 

πξνβιεκάησλ αθόκα θαη ζε ζπκπεξηθνξέο όπνπ νη γνλείο αλαθέξνπλ όηη "ζπάληα" ή 

"πνηέ" δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ησλ ζπρλώλ 

"εθξήμεσλ ζπκνύ" (30%), θάηη ην νπνίν αλαθέξεηαη κε ζεκαληηθά κηθξόηεξε 

ζπρλόηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ. Σα παξαπάλσ ειιείκκαηα ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή / ιεηηνπξγία κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο αλακελόκελα ζηελ 

πεξίπησζε παηδηώλ κε ΓΑΦ, θαζώο ε δπζιεηηνπξγία ζηελ θνηλσληθή - 

ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηόηεηα, ε κε-θπζηνινγηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη ε 

απνηπρία έθθξαζεο ή αληαπόθξηζεο ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο απνηεινύλ βαζηθά 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ ΓΑΦ, ζύκθσλα κε ην DSM-V (American Psychological 

Association, 2013), ελώ νη ελ γέλεη δπζθνιίεο ζηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαηαλόεζε αλαθέξνληαη από πιεηάδα εξεπλώλ 

θαη κειεηώλ (Willis, 2009; Boyd, Baraneck, Sideris, Poe, Watson, Patten & Miller, 

2010; Foss-Feig, Kwakye, Cascio, Burnette, Kadivar, Stone & Wallace, 2010; Tan, 

Xi, Jiang, Shi, Wang & Wang, 2012).Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζπρλόηεηα κε ηελ 

νπνία αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή / θνηλσληθή ιεηηνπξγία είλαη 

αλακελόκελεο, θαζώο ε επαθή ησλ παηδηώλ κε άιια παηδηά, ζηα πιαίζηα ηνπ 
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ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κηα πιεξέζηεξε 

παξαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ απηώλ. 

Αλαθεθαιαηώλνληαο, είλαη εκθαλέο όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

επηβεβαηώλνπλ ελ κέξεη ηελ αληίζηνηρε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξ' όια απηά, 

παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ απόςεσλ γνλέσλ 

θαη εθπαηδεπηηθώλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δειώλνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε 

κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηζζεηεξηαθέο ιεηηνπξγίεο, όζν θαη 

κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή / θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Έηζη, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηαπηίδεηαη, σζηόζν νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο, νη 

νπνίεο κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαηά βάζε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ελώ δελ 

πξνθύπηνπλ κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα ζε έλα νηθείν πεξηβάιινλ, όπσο ην νηθνγελεηαθό. 

Δπίζεο, ε αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ απόςεσλ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο 

όηη έλαο εθπαηδεπηηθόο έρεη, πηζαλόηαηα, ηηο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λ’ 

αληηιεθζεί θαη λα εληνπίζεη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία. Από ηελ άιιε έλαο γνληόο, κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηέηνησλ γλώζεσλ 

σζηόζν, πεξλάεη πεξηζζόηεξεο ώξεο κε ην παηδί ηνπ θαη απηόκαηα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζεη κε πεξηζζόηεξε επθνιία ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο. Πνιιέο θνξέο, βέβαηα, 

έρεη παξαηεξεζεί από γνλείο ε άξλεζε παξαδνρήο ή ε αδπλακία αλαγλώξηζεο 

θάπνησλ δπζθνιηώλγεγνλόο ην νπνίν θαζηζηά ηελ εθηίκεζή ηνπο κε αληηθεηκεληθή. 

Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη, θπζηθά, κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο. Έλαο εμ' απηώλ 

αθνξά ην γεγνλόο όηη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην δείγκα απνηεινύληαλ από 

γνλείο αγνξηώλ κε ΓΑΦ (86%), κελ επηηξέπνληαο κηα έγθπξε δηεξεύλεζε πηζαλώλ 

δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. Αληίζηνηρα, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

απνηεινύληαλ από κεηέξεο (82%), ζέηνληαο επίζεο πεξηνξηζκνύο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζρέζε ηνπ θύινπ ησλ γνλέσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ. Έλαο 

βαζηθόο πεξηνξηζκόο είλαη όηη ην πνζνζηό ησλ εηδηθώλ ζεξαπεπηώλ / ςπρνιόγσλ, νη 

νπνίνη έρνπλ άκεζε θαη θαζεκεξηλή επαθή κε ηα παηδηά, ήηαλ ζεκαληηθά κηθξό. Καηά 

απηήλ ηελ έλλνηα, ε παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε έλα δείγκα γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο θαη ηελ 

απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα λα αλαγλσξίζνπλ κηα ζεηξά από ζπκπεξηθνξέο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο. Έηζη, κηα κειινληηθή θαηεύζπλζε έξεπλαο ζα κπνξνύζε λα 
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επηθεληξσζεί ζε έλα δείγκα απνηεινύκελν θαηά απνθιεηζηηθόηεηα από εηδηθνύο 

ζεξαπεπηέο θαη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, έηζη ώζηε λα ππάξμεη κηα πην 

αμηόπηζηε θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αηζζεηεξηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο. Σαπηόρξνλα, κηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα πηνζεηήζεη κηα 

κηθηή κεζνδνινγία, ρξεζηκνπνηώληαο ηόζν ηελ ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ, όζν θαη 

ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηή, ζην ζρνιηθό θαη ην νηθνγελεηαθό πιαίζην, έηζη 

ώζηε λα ππάξμεη κηα εγθπξόηεξε αμηνιόγεζε ηεο θύζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ζε παηδηά κε ΓΑΦ.Σέινο, κηα κειινληηθή 

θαηεύζπλζε έξεπλαο ζα κπνξνύζε λα αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηθώλ θαη βειηίσζεο ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ, όπσο απηά πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

από ηνπο Marretal. (2007) θαη ηνπο Wating&Dietz (2007), κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε 

ηεο αμίαο ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δπζθνιηώλ, ηόζν ζην νηθνγελεηαθό, όζν θαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 
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 Α. ΑΚΟΤΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

1 Αληηδξά αξλεηηθά ζε απξόζκελνπο ή δπλαηνύο 

ζνξύβνπο (π.ρ ειεθηξηθή ζθνύπα, ζεζνπάξ 

καιιηώλ) 

2 / 4 7 / 14 14 / 28 16 / 32 11 / 22  0 / 0 

2 Κιείλεη κε ηα ρέξηα ηα απηηά ηνπ γηα λα 

πξνζηαηεπηεί από θάπνην ήρν 

5 / 10 12 / 24 10 / 20 15 / 30 8 / 16 0 / 0 

3 Γπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη εξγαζίεο όηαλ 

ππάξρεη ζόξπβνο (π.ρ αλεκηζηήξαο)  

5 / 10 8 / 16 13 / 26 11 / 22 13 / 26 0 / 0 

4 Γείρλεη λα κελ αθνύεη απηά πνπ ιέηε (π.ρ δελ 

ελεξγνπνηείηαη, δείρλεη λα ζαο αγλνεί) 

1 / 2 7 / 14 25 / 50 13 / 26 4 / 8 0 / 0 

5 Γελ αληαπνθξίλεηαη όηαλ ηνλ θσλάδνπλ κε ην 

όλνκά ηνπ   

0 / 0 6 / 12 13 / 26 16 / 32 15 / 30 0 / 0 

6 Σνπ αξέζνπλ νη παξάμελνη ζόξπβνη / επηζπκεί λα 

θάλεη ζόξπβν γηα λα ηνλ αθνύεη 

2 / 4 16 / 32 11 / 22 9 / 18 12 / 24 0 / 0 

 Β. ΟΠΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N /% N / % N / % N / % N / % 

7 Πξνηηκά λα θάζεηαη ζην ζθνηάδη 0 / 0 2 / 4 8 / 16 13 / 26 27 / 54 0 / 0 

8 Γείρλεη άβνια κε δπλαηά θώηα ή ηα απνθεύγεη (π.ρ 

θξύβεηαη από ην θσο πνπ κπαίλεη από ην παξάζπξν 

ηνπ απηνθηλήηνπ)  

0 / 0 2 / 4 4 / 8 6 / 12 38 / 76 0 / 0 

9 Γπζθνιεύεηαη  λα κέλεη κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ 

δσγξαθίδεη ή γξάθεη 

19 / 38 9 / 18 13 / 26 5 / 10 3 / 6 1 / 2 

10 Γπζθνιεύεηαη λα ζπλαξκνινγεί παδι (ζε ζύγθξηζε 

κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ) 

9 / 18 6 / 12 11 / 22 7 / 14 16 / 32 1 / 2 

11 Παξαθνινπζεί ην θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ίδην ρώξν  

11 / 22 9 / 18 20 / 40 8 / 16 2 / 4 0 / 0 

12 Γελ παξαηεξεί όηαλ κπαίλνπλ άλζξσπνη ζην 

δσκάηην  

2 / 4 3 / 6 7 / 14 13 / 26 25 / 50 0 / 0 

13 Παξαηεξεί πξνζεθηηθά ή επίκνλα, «θαξθώλεη» ην 

βιέκκα ζε αληηθείκελα / αλζξώπνπο 

2 / 4 11 / 22 14 / 28 16 / 32 7 / 14 0 / 0 
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14 Γπζθνιεύεηαη λα βξεη αληηθείκελα ζε 

πεξηβάιινληα κε πνιιά εξεζίζκαηα (π.ρ ηα 

παπνύηζηα ηνπ ζε αθαηάζηαην δσκάηην, ην 

αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη ζε αθαηάζηαην ξάθη) 

2 / 4 6 / 12 14 / 28 9 / 18 18 / 36 1 / 2 

 

 

15 

 

 

Απνθεύγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή  

 

2 / 4 7 / 14 17 / 34 16 / 32 8 / 16 0 / 0 

 Γ. ΓΔΤΖ / ΜΤΡΧΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

16 Δπηδηώθεη λα κπξίδεη αληηθείκελα 6 / 12 12 / 24 8 / 16 6 / 12 18 / 36 0 / 0 

17 Έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα νξηζκέλεο κπξσδηέο 3 / 6 11 / 22 8 / 16 9 / 18 16 / 32 3 / 6 

18 Έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα νξηζκέλεο γεύζεηο 10 / 20 21 / 42 9 / 18 6 / 12 4 / 8 0 / 0 

19 Μαζάεη ή γιύθεη κε θαγώζηκα αληηθείκελα 

(κνιύβη, ρέξηα) 

5 / 10 8 / 16 8 / 16 9 / 18 20 / 40 0 / 0 

20 Δπηζπκεί ζπγθεθξηκέλα θαγεηά 14 / 28 14 / 28 11 / 22 6 / 12 5 / 10 0 / 0 

21 Φαίλεηαη όηη δελ αληηιακβάλεηαη έληνλεο κπξσδηέο 1 / 2 7 / 14 6 / 12 11 / 22 20 / 40 5 / 10 

22 Δίλαη επηιεθηηθόο ζην θαγεηό, ηδίσο κε κεξηθέο 

πθέο 

11 / 22 10 / 20 11 / 22 9 / 18 9 / 18 0 / 0 

23 Πλίγεηαη εύθνια κε πθέο θαγεηώλ ή όηαλ 

ρξεζηκνπνηεί πηξνύλη ή θνπηάιη 

0 / 0 1 / 2 4 / 8 10 / 20 35 / 70 0 / 0 

  

 

Γ. ΑΠΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ /  

ΑΓΓΗΓΜΑ 

 

 

ΠΑΝΣΑ 

 

 

ΤΥΝΑ 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 

 

ΠΑΝΗΑ 

 

 

ΠΟΣΔ 

 

 

ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

24 Απνθεύγεη λα «βξσκίδεηαη» (π.ρ κε θόιια, 

δαθηπινκπνγηέο, άκκν) 

4 / 8 8 / 16 7 / 14 14 / 28 17 / 34 0 / 0 

25 Δθθξάδεη άγρνο/δπζθνξία θαηά ηελ πξνζσπηθή 

θξνληίδα (π.ρ παιεύεη ή θιαίεη θαηά ην θνύξεκα, ην 

θόςηκν ησλ λπρηώλ, ην πιύζηκν ηνπ  πξνζώπνπ) 

5 / 10 10 / 20 8 / 16 10 / 20 17 / 34 0 / 0 
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26 Πξνηηκά θνληνκάληθα ξνύρα ελώ έρεη θξύν ή 

καθξπκάληθα ελώ έρεη δέζηε  

0 / 0 1 / 2 6 / 12 11 / 22 31 / 62 1 / 2 

27 Δθθξάδεη δπζθνξία ζηνλ νδνληίαηξν ή θαηά ην 

πιύζηκν ησλ δνληηώλ (π.ρ θιαίεη ή παιεύεη) 

9 / 18 4 / 8 14 / 28 11 / 22 11 / 22 

 

1 / 2 

28 Δίλαη επαίζζεην ζε ζπγθεθξηκέλα πθάζκαηα (π.ρ 

ζπγθεθξηκέλα ξνύρα, πηηδάκεο, ζεληόληα) 

2 / 4 5 / 10 3 / 6 2 / 4 38 / 76 0 / 0 

29 Γίλεηαη αλήζπρν θνξώληαο  παπνύηζηα ή θάιηζεο, 

πξνηηκά λα είλαη μππόιπην 

3 / 6 3 / 6 8 / 16 8 / 16 28 / 56 0 / 0 

30 Απνθεύγεη λα πξνρσξά μππόιεην, εηδηθά ζηελ 

άκκν ή ην γξαζίδη 

5 / 10 1 / 2 6 / 12 8 / 16 30 / 60 0 / 0 

31 Αληηδξά επηζεηηθά όηαλ ην αγγίδνπλ 1 / 2 3 / 6 2 / 4 7 / 14 37 / 74 0 / 0 

32 Αληηδξά ζεηηθά ζην άγγηγκα  22 / 44 14 / 28 9 / 18 5 / 10 0 / 0  0 / 0 

33 Αθνινπζεί απζηεξή ξνπηίλα ζηελ πξνζσπηθή 

πγηεηλή  

6 / 12 11 / 22 14 / 28 12 / 24 7 / 14 0 / 0 

34 Απνδηνξγαλώλεηαη κε ηα πηηζηιίζκαηα κε ην λεξό 3 / 6  3 / 6 7 / 14 12 / 24 25 / 50 0 / 0 

35 Έρεη δπζθνιία λα θαζίζεη ζηε γξακκή ζην ζρνιείν 

ή θνληά ζε άιινπο αλζξώπνπο 

5 / 10 9 / 18 12 / 24 11 / 22 10 / 20 3 / 6 

36 Σξίβεη ή μύλεη ην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο πνπ ηνπ 

έρνπκε αγγίμεη 

1 / 2 1 / 2 5 / 10 8 / 16 35 / 70 0 / 0 

37 Αγγίδεη αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα ζε βαζκό πνπ 

λα ελνριεί ηνπο άιινπο 

1 / 2 5 / 10 15 / 30 11 / 22 18 / 36  0 / 0 

38 Έρεη αζπλήζηζηε αλάγθε λα αγγίδεη ζπγθεθξηκέλα 

παηρλίδηα, επηθάλεηεο ή πθέο 

1 / 2 9 / 18 8 / 16 14 / 28 18 / 36 0 / 0 

39 Έρεη κεησκέλε επαηζζεζία ζηνλ πόλν θαη ηε  

ζεξκόηεηα 

2 / 4 7 / 14 12 / 24 10 / 20 19 / 38 0 / 0 

40 Γελ αληηδξά όηαλ θάπνηνο ηνλ αθνπκπά ζηνλ ώκν ή 

ηελ πιάηε  

3 / 6 3 / 6 7 / 14 14 / 28 22 / 44 1 / 2 

41 Γελ ελνριείηαη όηαλ ην πξόζσπν ή ηα ρέξηα ηνπ 

είλαη βξώκηθα  

4 / 8 8 / 16 14 / 28 9 / 18 15 / 30 0 / 0 

42 Δπηδηώθεη λ’ αθνπκπά αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα 3 / 6 16 / 32 16 / 32 12 / 24 3 / 6 0 / 0 

43  Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηδηώμεη αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε 

4 / 8 14 /28 10 /20 6 / 12 12 / 24 4 / 8 

44 Απηνηξαπκαηίδεηαη 1 / 2 1 / 2 6 / 12 6 / 12 36 / 72 0 / 0 
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Δ. ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

ΠΑΝΣΑ 

 

ΤΥΝΑ 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 

ΠΑΝΗΑ 

 

ΠΟΣΔ 

 

ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

45 Πάληα ελ θηλήζεη, ζπλερώο «ζηελ πξίδα» 8 / 16 22 / 44 10 / 20 6 / 12 4 / 8 0 / 0 

46 Γίλεηαη λεπξηθό θαη αλήζπρν όηαλ ηα πόδηα ηνπ 

αθήλνπλ ην έδαθνο 

3 / 6 5 / 10 3 / 6 8 / 16 29 / 58 2 / 4 

47 Γελ ηνπ αξέζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ην 

θεθάιη ηνπ είλαη αλάπνδα (π.ρ. ηνύκπεο) 

7 / 14 2 / 4 8 / 16 8 / 16 18 / 36 7 / 14 

48 Απνθεύγεη ηα παηρλίδηα ηεο παηδηθήο ραξάο ή ηα 

θηλνύκελα παηρλίδηα (π.ρ θνύληεο, κύινο) 

0 / 0 4 / 8 8 / 16 5 / 10 33 / 66 0 / 0 

49 Γελ ηνπ αξέζεη λα κεηαθηλείηαη κε  απηνθίλεην  0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 10 45 / 90 0 / 0 

50 Κξαηά ην θεθάιη όξζην αθόκα θαη όηαλ ζθύβεη ή 

γέξλεη (π.ρ δηαηεξεί κία άθακπηε ζέζε / ζηάζε 

θαηά ηε δξαηεξηόηεηα) 

3 / 6  2 / 4 9 / 18 5 / 10 29 / 58 2 / 4 

51 Απνπξνζαλαηνιίδεηαη κεηά από βαζύ ζθύςηκν (π.ρ 

θάησ από ην ηξαπέδη) 

1 / 2 2 / 4 2 / 4 6 / 12 35 / 70 4 / 8 

52 Απνδεηά ζπλερώο πνιιά  είδε θηλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ λα πεξηζηξέθεηαη από 

ελήιηθα, αινγάθη, γύξσ-γύξσ, παηρλίδηα παηδηθήο 

ραξάο) 

5 / 8 8 / 16 15 / 30 12 / 24 10 / 20 0 / 0 

53 Απνιακβάλεη λα πεξηζηξέθεηαη  (π.ρ ηνπ αξέζεη ε 

αίζζεζε ηεο «δαιάδαο») 

3 / 6 12 / 24 12 / 24 7 / 14 16 / 32 0 / 0 

54 Κνπληέηαη αζπλείδεηα θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ  (π.ρ ελώ βιέπεη ηειεόξαζε) 

5 / 10 13 / 26 8 / 16 13 / 26 11 / 22 0 / 0 

55 Γπξίδεη γύξσ γύξσ ή ηξέρεη ζε θύθινπο 1 / 2 8 / 16 11 / 22 11 / 22 19 /38 0 / 0 

56 Απνθεύγεη αλαξξίρεζε, άικαηα, αλώκαιν έδαθνο 8 / 16 5 / 10 6 / 12 9 / 18 18 / 36 4 / 8 

57 Ρηςνθηλδπλεύεη όηαλ παίδεη (ζθαξθαιώλεη ςειά ζε 

δέληξν, πεδά από ςειά έπηπια, ζθαξθαιώλεη ζε 

ηνίρνπο ή θάγθεια ) 

4 / 8  8 / 16 7 / 14 7 / 14 23 / 46 1 / 2 

58 Γίλεηαη ππεξβνιηθά αλήζπρνο (επεξέζηζηνο) κεηά 

από θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

0 / 0 6 / 12 9 / 18 13 / 26 19 / 38 3 / 6 

59 Πξνηηκά θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ 

ηειεόξαζε, βηβιία, παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή) 

9 / 18   21 / 42 8 / 16 7 / 14 5 / 10 0 / 0 
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60 Φησρή αλνρή ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο / 

παξαηηείηαη εύθνια 

1 / 2 10 / 20 18 / 36 9 / 18 10 / 20 2 / 4 

61 Παξνπζηάδεη ππνηνλία 0 / 0  5 / 10 5 / 10 15 / 30 23 / 46 2 / 4 

62 Κηλείηαη ζην ζξαλίν / θαξέθια / πάησκα 7 / 14 16 / 32 9 / 18 10 / 20 8 / 16 0 / 0 

63 Γηζηάδεη λα αλεβαίλεη ή λα θαηεβαίλεη ζθαιηά 0 / 0 4 / 8 4 / 8 11 / 22 31 / 62 0 / 0 

 Σ. ΘΔΖ  ΧΜΑΣΟ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

64 Πξνζθνιιάηαη ζε αλζξώπνπο, αληηθείκελα, έπηπια, 

αθόκα θαη ζε νηθείεο, γηα εθείλν, θαηαζηάζεηο 

2 / 4 9 / 18 13 / 26 10 / 20 15 / 30 1 / 2 

65 Γείρλεη λα έρεη αδύλακνπο κπο  1 / 2 3 / 6 6 / 12 3 / 6 36 / 72 1 / 2 

66 Κνπξάδεηαη εύθνια, όηαλ ζηέθεηαη ή όηαλ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζώκαηνο 

1 / 2 1 / 2 7 / 14 6 / 12 34 / 68 1 / 2 

67 Έρεη δύζθακπηεο αξζξώζεηο (αγθώλεο, γόλαηα), 

δπζθνιεύεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί (είλαη ζθηγκέλνο, 

θηλείηαη δύζθακπηα) 

0 / 0 2 / 4 5 / 10 4 / 8 37 / 74 2 / 4 

68 Πεξπαηάεη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ 0 / 0 4 / 8 10 / 20 6 / 12 30 / 60 0 / 0 

69 Φαίλεηαη λ’ απνιακβάλεη ηηο πηώζεηο  2 / 4 7 / 14 9 / 18 4 / 8 27 /54 1 / 2 

70 Φνβάηαη ηα πεζίκαηα θαη ηα ύςε 8 / 16 6 / 12 12 / 24 8 / 16 14 / 28 2 / 4 

71 Δπηδηώθεη λα πέθηεη  ρσξίο λα πξνθπιάζζεηαη 0 / 0 5 / 10 1 / 2 10 / 20 34 / 68 0 / 0 

72 Γελ κπνξεί λα ζεθώζεη βαξηά αληηθείκελα  3 / 6 3 / 6 12 / 24 9 / 18 22 / 44 1 / 2 

73 Υξεζηκνπνηεί ζηεξίγκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ην 

ζώκα ηνπ  

0 / 0 0 / 0 4 / 8 5 / 10 41 / 82 0 / 0 

74 Φαίλεηαη επηξξεπήο ζε αηπρήκαηα 1 / 2 3 / 6 7 / 14 12 / 24 26 / 52 1 / 2 

75 Γπξλάεη νιόθιεξν ην ζώκα γηα λα ζε δεη 1 / 2 5 / 10 1 / 2 10 / 20 32 / 64 1 / 2 
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Ε. ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

76 Υάλεηαη εύθνια (αθόκα θαη ζε γλσζηά κέξε) 1 / 2 7 / 14 6 / 12 9 / 18 23 / 46 4 / 8 

77 Έρεη δπζθνιία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο 6 / 12 20 / 40 13 / 26 8 / 16 3 / 6 0 / 0 

78 Γηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ  από κηα  δξαζηεξηόηεηα 

γηα λα παξαηεξήζεη ηη γίλεηαη γύξσ ηνπ (ζην 

ζρνιείν ή ζην ζπίηη) 

7 / 14 18 / 36 15 / 30 5 / 10 4 / 8 1 / 2 

79 Φαίλεηαη  αδηάθνξν γηα κία δξαζηεξηόηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ  

6 / 12 10 / 20 21 / 42 7 / 14 6 / 12 0 / 0 

80 Αθήλεη ηα ξνύρα ηνπ ηζαιαθσκέλα ζην ζώκα ηνπ 

(π.ρ δε δηνξζώλεη ην πνπθάκηζν) 

10 / 20 11 / 22 6 / 12 11 / 22 12 / 24 0 / 0 

81 Γείρλεη ρακέλν ζε έλα ελεξγεηηθό πεξηβάιινλ 2 / 4 14 / 28 14 / 28 11 / 22 8 / 16 1 / 2 

 Ζ. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ /  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

82 Υξεζηκνπνηεί αλαπνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο γηα λα 

θάλεη θάηη (π.ρ ζπαηαιάεη ρξόλν, θηλείηαη αξγά, 

θάλεη ηα πξάγκαηα δπζθνιόηεξα απ’ όηη 

ρξεηάδεηαη) 

4 / 8 14 / 28 11 / 22 8 / 16 12 / 24 1 / 2 

83 Γείρλεη όηη δελ έρεη απηνπεπνίζεζε 5 / 10 8 / 16 14 / 28 8 / 16 11 / 22 4 / 8 

84 Υξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζηαζία από άιια 

παηδηά  

11 / 22 14 / 28 11 / 22 10 / 20 3 / 6  1 / 2 

85 Γπζθνιεύεηαη λα «κεγαιώζεη», λα σξηκάζεη 

(αληηδξά αλώξηκα) 

6 / 12 20 / 40 17 / 34 2 / 4  4 / 8 1 / 2 

86 Δίλαη επαίζζεην ζηελ θξηηηθή 9 / 18 9 / 18 16 / 32 6 / 12 6 / 12 4 / 8 

87 Έρεη ζπγθεθξηκέλεο θνβίεο  2 / 4 16 / 32 15 / 30 10 / 20 6 / 12 1 / 2 

88 Φαίλεηαη αγρώδεο, αλήζπρν 3 / 6 9 / 18 24 / 48 10 / 20  3 / 6 1 / 2 

89 Γπζθνιεύεηαη λα αλερηεί αιιαγέο ζηα ζρέδηα θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

7 / 14 13 / 26 12 / 24 13 / 26 3 / 6 2 / 4 

90 Δίλαη ηζρπξνγλώκνλ θαη κε ζπλεξγάζηκν 2 / 4 14 / 28 16 / 32 12 / 24 6 / 12 0 / 0 

91 Έρεη εθξήμεηο ζπκνύ 0 / 0 9 / 18 16 / 32 18 / 36 7 / 14 0 / 0 

92 Έρεη εθηάιηεο 0 / 0 1 / 2 5 / 10 14 / 28 25 / 50 5 / 10 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πνζνζηηαίεο 

ζπρλόηεηεο θαη ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(δάζθαινη). Με θόθθηλα γξάκκαηα εκθαλίδεηαη ε πςειόηεξε ζπρλόηεηα αλά 

εξώηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 Γελ εθθξάδεη ηε ραξά, ηε ιύπε, ην θόβν θαη ην 

ζπκό είηε κε ιόγηα είηε κε πξάμεηο 

2 / 4 8 / 16 11 / 22 13 / 26 16 / 32 0 / 0 

94 Γελ θαηαλνεί ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ή ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 

2 / 4 9 / 18 10 / 20 13 / 26 16 / 32 0 / 0 

95 Κιαίεη εύθνια 2 / 4 8 / 16 18 / 36 14 / 28 8 / 16 0 / 0 

96 Γελ έρεη αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ 8 / 16 6 / 12 14 / 28 11 / 22 8 / 16 3 / 6 

97 Έρεη δπζθνιία ζην λα θάλεη θίινπο 16 / 32 15 / 30 12 / 24 4 / 8 3 / 6 0 / 0 

98 Μηιάεη ζηνλ εαπηό ηνπ ζηε δηάξθεηα θάπνηαο 

εξγαζίαο 

5 / 10 11 / 22 11 / 22 3 / 6 18 / 36 2 / 4 
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 Α. ΑΚΟΤΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

1 Αληηδξά αξλεηηθά ζε απξόζκελνπο ή δπλαηνύο 

ζνξύβνπο (π.ρ ειεθηξηθή ζθνύπα, ζεζνπάξ 

καιιηώλ) 

2 / 4 15 / 30 16 / 32 10 / 20 2 / 4 5 / 10 

2 Κιείλεη κε ηα ρέξηα ηα απηηά ηνπ γηα λα 

πξνζηαηεπηεί από θάπνην ήρν 

3 / 6 13 / 26 9 / 18 16 / 32 9 / 18 0 / 0 

3 Γπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη εξγαζίεο όηαλ 

ππάξρεη ζόξπβνο (π.ρ αλεκηζηήξαο)  

7 / 14 18 / 36 10 / 20 8 / 16 4 / 8 3 / 6 

4 Γείρλεη λα κελ αθνύεη απηά πνπ ιέηε (π.ρ δελ 

ελεξγνπνηείηαη, δείρλεη λα ζαο αγλνεί) 

4 / 8 14 / 28 16 / 32 13 / 26 3 / 6 0 / 0 

5 Γελ αληαπνθξίλεηαη όηαλ ηνλ θσλάδνπλ κε ην 

όλνκά ηνπ   

1 / 2 11 / 22 8 / 16 14 / 28 16 / 32 0 / 0 

6 Σνπ αξέζνπλ νη παξάμελνη ζόξπβνη / επηζπκεί λα 

θάλεη ζόξπβν γηα λα ηνλ αθνύεη 

3 / 6 17 / 34 9 / 18 7 / 14 13 / 26 1 / 2 

 Β. ΟΠΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N /% N / % N / % N / % N / % 

7 Πξνηηκά λα θάζεηαη ζην ζθνηάδη 1 / 2 0 / 0 0 / 0 7 / 14 17 / 34 25 / 50 
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8 Γείρλεη άβνια κε δπλαηά θώηα ή ηα απνθεύγεη (π.ρ 

θξύβεηαη από ην θσο πνπ κπαίλεη από ην παξάζπξν 

ηνπ απηνθηλήηνπ)  

0 / 0 1 / 2 4 / 8 6 / 12 23 / 46 16 / 32 

9 Γπζθνιεύεηαη  λα κέλεη κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ 

δσγξαθίδεη ή γξάθεη 

21 / 42 15 / 30 7 / 14 4 / 8 3 / 6 0 / 0 

10 Γπζθνιεύεηαη λα ζπλαξκνινγεί παδι (ζε ζύγθξηζε 

κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ) 

10 / 20 10 / 20 6 / 12 8 / 16 14 / 28 2 / 4 

11 Παξαθνινπζεί ην θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ίδην ρώξν  

7 / 14 12 / 24 13 / 26 14 / 28 4 / 8 0 / 0 

12 Γελ παξαηεξεί όηαλ κπαίλνπλ άλζξσπνη ζην 

δσκάηην  

1 / 2 8 / 16 11 / 22 14 / 28 16 / 32 0 / 0 

13 Παξαηεξεί πξνζεθηηθά ή επίκνλα, «θαξθώλεη» ην 

βιέκκα ζε αληηθείκελα / αλζξώπνπο 

4 / 8 13 / 26 17 / 34 12 / 24 4 / 8 0 / 0 

14 Γπζθνιεύεηαη λα βξεη αληηθείκελα ζε 

πεξηβάιινληα κε πνιιά εξεζίζκαηα (π.ρ ηα 

παπνύηζηα ηνπ ζε αθαηάζηαην δσκάηην, ην 

αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη ζε αθαηάζηαην ξάθη) 

5 / 10 1 / 2 12 / 24 12 / 24 6 / 12 14 / 28 

 

 

15 

 

 

Απνθεύγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή  

 

3 / 6 18 / 36 16 / 32 7 / 14 5 / 10 1 / 2 

 Γ. ΓΔΤΖ / ΜΤΡΧΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

16 Δπηδηώθεη λα κπξίδεη αληηθείκελα 4 / 8 12 / 24 10 / 20  8 / 16 14 / 28 2 / 4 

17 Έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα νξηζκέλεο κπξσδηέο 1 / 2 7 / 14 5 / 10 6 / 12 5 / 10 26 / 52 

18 Έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα νξηζκέλεο γεύζεηο 7 / 14 16 / 32 1 / 2 2 / 4 3 / 6 21 / 42 

19 Μαζάεη ή γιύθεη κε θαγώζηκα αληηθείκελα 

(κνιύβη, ρέξηα) 

10 / 20 7 / 14 10 / 20 6 / 12 16 / 32 1 / 2 

20 Δπηζπκεί ζπγθεθξηκέλα θαγεηά 11 / 22 17 / 34 3 / 6 2 / 4 2 / 4 15 / 30 

21 Φαίλεηαη όηη δελ αληηιακβάλεηαη έληνλεο κπξσδηέο 1 / 2 2 / 4 11 / 22 5 / 10 7 / 14 24 / 48 

22 Δίλαη επηιεθηηθόο ζην θαγεηό, ηδίσο κε κεξηθέο 

πθέο 

9 / 18 9 / 18 4 / 8 7 / 14 5 / 10 16 / 32 
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23 Πλίγεηαη εύθνια κε πθέο θαγεηώλ ή όηαλ 

ρξεζηκνπνηεί πηξνύλη ή θνπηάιη 

1 / 2 3 / 6 0 / 0 7 / 14 21 / 42 18 / 36 

  

 

 

 

 

Γ. ΑΠΣΗΚΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ /  

ΑΓΓΗΓΜΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΑ 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΝΑ 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΗΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΔ 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

24 Απνθεύγεη λα «βξσκίδεηαη» (π.ρ κε θόιια, 

δαθηπινκπνγηέο, άκκν) 

8 / 16 8 / 16 9 / 18 6 / 12 18 / 36 1 / 2 

25 Δθθξάδεη άγρνο/δπζθνξία θαηά ηελ πξνζσπηθή 

θξνληίδα (π.ρ παιεύεη ή θιαίεη θαηά ην θνύξεκα, ην 

θόςηκν ησλ λπρηώλ, ην πιύζηκν ηνπ  πξνζώπνπ) 

0 / 0 8 / 16 10 / 20 5 / 10 5 / 10 22 / 44 

26 Πξνηηκά θνληνκάληθα ξνύρα ελώ έρεη θξύν ή 

καθξπκάληθα ελώ έρεη δέζηε  

0 / 0 1 / 2 6 / 12 7 / 14 22 / 44 14 / 28 

27 Δθθξάδεη δπζθνξία ζηνλ νδνληίαηξν ή θαηά ην 

πιύζηκν ησλ δνληηώλ (π.ρ θιαίεη ή παιεύεη) 

1 / 2 4 / 8 6 / 12 3 / 6 7 / 14 

 

29 / 58 

28 Δίλαη επαίζζεην ζε ζπγθεθξηκέλα πθάζκαηα (π.ρ 

ζπγθεθξηκέλα ξνύρα, πηηδάκεο, ζεληόληα) 

0 / 0 4 / 8 5 / 10 3 / 6 11 / 22 27 / 54 

29 Γίλεηαη αλήζπρν θνξώληαο  παπνύηζηα ή θάιηζεο, 

πξνηηκά λα είλαη μππόιπην 

2 / 4 2 / 4 6 / 12 5 / 10 29 / 58 6 / 12 

30 Απνθεύγεη λα πξνρσξά μππόιεην, εηδηθά ζηελ 

άκκν ή ην γξαζίδη 

1 / 2 0 / 0 3 / 6 0 / 0 15 / 30 31 / 62 

31 Αληηδξά επηζεηηθά όηαλ ην αγγίδνπλ 0 / 0 0 / 0 6 / 12 13 / 26 31 / 62 0 / 0 

32 Αληηδξά ζεηηθά ζην άγγηγκα  13 / 26 18 / 36 11 / 22 6 / 12 2 / 4 0 / 0 

33 Αθνινπζεί απζηεξή ξνπηίλα ζηελ πξνζσπηθή 

πγηεηλή  

3 / 6 4 / 8 9 / 18 9 / 18 4 / 8 21 / 42 

34 Απνδηνξγαλώλεηαη κε ηα πηηζηιίζκαηα κε ην λεξό 1 / 2 3 / 6 4 / 8 5 / 10 19 / 38 18 / 36 

35 Έρεη δπζθνιία λα θαζίζεη ζηε γξακκή ζην ζρνιείν 

ή θνληά ζε άιινπο αλζξώπνπο 

7 / 14 8 / 16 14 / 28 10 / 20 10 / 20 1 /2 

36 Σξίβεη ή μύλεη ην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο πνπ ηνπ 

έρνπκε αγγίμεη 

1 / 2 1 / 2 11 / 22 11 / 22 26 / 52 0 / 0 
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37 Αγγίδεη αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα ζε βαζκό πνπ 

λα ελνριεί ηνπο άιινπο 

6 / 12 10 / 20 10 /20 10 / 20 12 / 24 2 /4 

38 Έρεη αζπλήζηζηε αλάγθε λα αγγίδεη ζπγθεθξηκέλα 

παηρλίδηα, επηθάλεηεο ή πθέο 

4 / 8 10 / 20 17 / 34 4 / 8 13 / 26 2 / 4 

39 Έρεη κεησκέλε επαηζζεζία ζηνλ πόλν θαη ηε  

ζεξκόηεηα 

0 / 0  3 / 6 8 / 16 8 / 16 13 / 26 18 / 36 

40 Γελ αληηδξά όηαλ θάπνηνο ηνλ αθνπκπά ζηνλ ώκν ή 

ηελ πιάηε  

3 / 6 4 / 8 7 / 14 15 / 30 21 / 42 0 / 0 

41 Γελ ελνριείηαη όηαλ ην πξόζσπν ή ηα ρέξηα ηνπ 

είλαη βξώκηθα  

6 / 12 6 / 12 12 / 24 5 / 10 18 / 36 3 / 6 

42 Δπηδηώθεη λ’ αθνπκπά αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα 6 / 12 22 / 44 7 / 14 12 / 24 2 / 4 1 / 2 

43  Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηδηώμεη αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε 

5 / 10 15 / 30 10 /20 10 / 20 5 / 10 5 / 10 

44 Απηνηξαπκαηίδεηαη 3 / 6 1 / 2 5 / 10 7 / 14 34 / 68 0 / 0 

 Δ. ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

45 Πάληα ελ θηλήζεη, ζπλερώο «ζηελ πξίδα» 10 / 20 16 / 32 7 / 14 6 / 12 11 / 22 0 / 0 

46 Γίλεηαη λεπξηθό θαη αλήζπρν όηαλ ηα πόδηα ηνπ 

αθήλνπλ ην έδαθνο 

1 / 2 3 / 6 5 / 10 2 / 4 23 / 46 16 / 32 

47 Γελ ηνπ αξέζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ην 

θεθάιη ηνπ είλαη αλάπνδα (π.ρ. ηνύκπεο) 

4 / 8 3 / 6 7 / 14 4 / 8 6 / 12 26 / 52 

48 Απνθεύγεη ηα παηρλίδηα ηεο παηδηθήο ραξάο ή ηα 

θηλνύκελα παηρλίδηα (π.ρ θνύληεο, κύινο) 

2 / 4 3 / 6 2 / 4 11 / 22 20 / 40 12 / 24 

49 Γελ ηνπ αξέζεη λα κεηαθηλείηαη κε  απηνθίλεην  0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 16 26 / 52 16 / 32 

50 Κξαηά ην θεθάιη όξζην αθόκα θαη όηαλ ζθύβεη ή 

γέξλεη (π.ρ δηαηεξεί κία άθακπηε ζέζε / ζηάζε 

θαηά ηε δξαηεξηόηεηα) 

3 / 6  5 / 10 1 / 2 8 / 16 27 / 54 6 / 12 

51 Απνπξνζαλαηνιίδεηαη κεηά από βαζύ ζθύςηκν (π.ρ 

θάησ από ην ηξαπέδη) 

3 / 6 1 / 2 4 / 8 3 / 6 28 / 56 11 / 22 

52 Απνδεηά ζπλερώο πνιιά  είδε θηλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ λα πεξηζηξέθεηαη από 

ελήιηθα, αινγάθη, γύξσ-γύξσ, παηρλίδηα παηδηθήο 

ραξάο) 

6 / 12 12 / 24 11 / 22 13 / 26 6 / 12 2 / 4 
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53 Απνιακβάλεη λα πεξηζηξέθεηαη  (π.ρ ηνπ αξέζεη ε 

αίζζεζε ηεο «δαιάδαο») 

3 / 6 11 / 22 3 / 6 8 / 16 18 / 36 7 / 14 

54 Κνπληέηαη αζπλείδεηα θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ  (π.ρ ελώ βιέπεη ηειεόξαζε) 

4 / 8 16 / 32 9 / 18 10 / 20 8 / 16 3 / 6 

55 Γπξίδεη γύξσ γύξσ ή ηξέρεη ζε θύθινπο 3 / 6 7 / 14 11 / 22 10 / 20 19 /38 0 / 0 

56 Απνθεύγεη αλαξξίρεζε, άικαηα, αλώκαιν έδαθνο 6 / 12 6 / 12 9 / 18 8 / 16 9 / 18 12 / 24 

57 Ρηςνθηλδπλεύεη όηαλ παίδεη (ζθαξθαιώλεη ςειά ζε 

δέληξν, πεδά από ςειά έπηπια, ζθαξθαιώλεη ζε 

ηνίρνπο ή θάγθεια ) 

3 / 6 3 / 6 9 / 18 8 / 16 25 / 50 2 / 4 

58 Γίλεηαη ππεξβνιηθά αλήζπρνο (επεξέζηζηνο) κεηά 

από θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

2 / 4 2 / 4 8 / 16 14 / 28 19 / 38 5 / 10 

59 Πξνηηκά θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ 

ηειεόξαζε, βηβιία, παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή) 

7 / 14 16 / 32 12 / 24 5 / 10 6 / 12 4 / 8 

60 Φησρή αλνρή ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο / 

παξαηηείηαη εύθνια 

8 / 16 5 / 10 16 / 32 9 / 18 8 / 16 4 / 8 

61 Παξνπζηάδεη ππνηνλία 0 / 0  4 / 8 10 / 20 8 / 16 23 / 46 5 / 10 

62 Κηλείηαη ζην ζξαλίν / θαξέθια / πάησκα 9 / 18 13 / 26 13 / 26 9 / 18 6 / 12 0 / 0 

63 Γηζηάδεη λα αλεβαίλεη ή λα θαηεβαίλεη ζθαιηά 0 / 0 4 / 8 3 / 6 5 / 10 32 / 64 6 / 12 

 Σ. ΘΔΖ  ΧΜΑΣΟ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

64 Πξνζθνιιάηαη ζε αλζξώπνπο, αληηθείκελα, έπηπια, 

αθόκα θαη ζε νηθείεο, γηα εθείλν, θαηαζηάζεηο 

0 / 0 18 / 36 12 / 24 12 / 24 6 / 12 2 / 4 

65 Γείρλεη λα έρεη αδύλακνπο κπο  2 / 4 2 / 4 6 / 12 7 / 14 30 / 60 3 / 6 

66 Κνπξάδεηαη εύθνια, όηαλ ζηέθεηαη ή όηαλ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε  

0 / 0 4 / 8 5 / 10 10 / 20 24 / 48 7 / 14 

67 Έρεη δύζθακπηεο αξζξώζεηο (αγθώλεο, γόλαηα), 

δπζθνιεύεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί (είλαη ζθηγκέλνο, 

θηλείηαη δύζθακπηα) 

1 / 2 3 / 6 2 / 4 4 / 8 36 / 72 4 / 8 

68 Πεξπαηάεη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ 1 / 2 0 / 0 3 / 6 10 / 20 35 / 70 1 / 2 

69 Φαίλεηαη λ’ απνιακβάλεη ηηο πηώζεηο  3 / 6 5 / 10 7 / 14 2 / 4 17 / 34 16 / 32 

70 Φνβάηαη ηα πεζίκαηα θαη ηα ύςε 3 / 6 4 / 8 6 / 12 11 / 22 9 / 18 17 / 34 
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71 Δπηδηώθεη λα πέθηεη  ρσξίο λα πξνθπιάζζεηαη 1 / 2 3 / 6 2 / 4 12 / 24 27 / 54 5 / 10 

72 Γελ κπνξεί λα ζεθώζεη βαξηά αληηθείκελα  3 / 6 1 / 2 7 / 14 14 / 28 12 / 24 13 / 26 

73 Υξεζηκνπνηεί ζηεξίγκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ην 

ζώκα ηνπ  

0 / 0 1 / 2 1 / 2 5 / 10 42 / 84 1 / 2 

74 Φαίλεηαη επηξξεπήο ζε αηπρήκαηα 1 / 2 4 / 8 9 / 18 10 / 20 22 / 44 4 / 8 

75 Γπξλάεη νιόθιεξν ην ζώκα γηα λα ζε δεη 4 / 8 3 / 6 5 / 10 9 / 18 27 / 54 2 / 4 

 Ε. ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

76 Υάλεηαη εύθνια (αθόκα θαη ζε γλσζηά κέξε) 3 / 6 5 / 10 4 / 8 9 / 18 13 / 26 16 / 32 

77 Έρεη δπζθνιία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο 11 / 22 24 / 48 7 / 14 5 / 10 3 / 6 0 / 0 

78 Γηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ  από κηα  δξαζηεξηόηεηα 

γηα λα παξαηεξήζεη ηη γίλεηαη γύξσ ηνπ (ζην 

ζρνιείν ή ζην ζπίηη) 

7 / 14 24 / 48 14 / 28 2 / 4 2 / 4 1 / 2 

79 Φαίλεηαη  αδηάθνξν γηα κία δξαζηεξηόηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ  

4 / 8 23 / 46 12 / 24 10 / 20 0 / 0 1 / 2 

80 Αθήλεη ηα ξνύρα ηνπ ηζαιαθσκέλα ζην ζώκα ηνπ 

(π.ρ δε δηνξζώλεη ην πνπθάκηζν) 

7 / 14 15 / 30 9 / 18 7 / 14 3 / 6 9 / 18 

81 Γείρλεη ρακέλν ζε έλα ελεξγεηηθό πεξηβάιινλ 2 / 4 10 / 20 20 / 40 8 / 16 5 / 10 5 / 10 

 Ζ. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ /  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΝΣΑ ΤΥΝΑ ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΠΑΝΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

  N / % N / % N / % N / % N / % N / % 

82 Υξεζηκνπνηεί αλαπνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο γηα λα 

θάλεη θάηη (π.ρ ζπαηαιάεη ρξόλν, θηλείηαη αξγά, 

θάλεη ηα πξάγκαηα δπζθνιόηεξα απ’ όηη 

ρξεηάδεηαη) 

6 / 12 8 / 16 20 / 40 9 / 18 6 / 12 1 / 2 

83 Γείρλεη όηη δελ έρεη απηνπεπνίζεζε 7 /14 6 / 12 16 / 32 7 / 14 9 / 18 5 / 10 

84 Υξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζηαζία από άιια 

παηδηά  

12 / 24 7 / 14 8 / 16 10 / 20 12 / 24 1 / 2 

85 Γπζθνιεύεηαη λα «κεγαιώζεη», λα σξηκάζεη 

(αληηδξά αλώξηκα) 

10 / 20 17 / 34 11 / 22 6 / 12 4 / 8 2 / 4 

86 Δίλαη επαίζζεην ζηελ θξηηηθή 7 / 14 15 / 30 5 / 10 9 / 18 8 / 16 6 / 12 
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Δίλαη εκθαλέο όηη νη εθπαηδεπηηθνί απαληνύλ ζπρλόηεξα «Γελ Γλσξίδσ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο θαη απηό είλαη απόιπηα ινγηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

87 Έρεη ζπγθεθξηκέλεο θνβίεο  0 / 0 9 / 18 18 / 36 9 / 18 2 / 4 12 / 24 

88 Φαίλεηαη αγρώδεο, αλήζπρν 5 / 10 17 / 34 13 / 26 10 / 20  5 / 10 0 / 0 

89 Γπζθνιεύεηαη λα αλερηεί αιιαγέο ζηα ζρέδηα θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

6 / 12 14 / 28 14 / 28 11 / 22 4 / 8 1 / 2 

90 Δίλαη ηζρπξνγλώκνλ θαη κε ζπλεξγάζηκν 2 / 4 14 / 28 15 / 30 12 / 24 7 / 14 0 / 0 

91 Έρεη εθξήμεηο ζπκνύ 1 / 2 15 / 30 10 / 20 14 / 28 10 / 20 0 / 0 

92 Έρεη εθηάιηεο 0 / 0 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 4 45/ 90 

93 Γελ εθθξάδεη ηε ραξά, ηε ιύπε, ην θόβν θαη ην 

ζπκό είηε κε ιόγηα είηε κε πξάμεηο 

3 / 6 9 / 18 13 / 26 16 / 32 9 / 18 0 / 0 

94 Γελ θαηαλνεί ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ή ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 

4 / 8 7 / 14 9 / 18 21 / 42 9 / 18 0 / 0 

95 Κιαίεη εύθνια 0 / 0 10 / 20 14 / 28 18 / 36 7 / 14 1 / 2 

96 Γελ έρεη αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ 12 / 24 7 / 14 10 / 20 8 / 16 10 / 20 3 / 6 

97 Έρεη δπζθνιία ζην λα θάλεη θίινπο 25 / 50 17 / 34 6 / 12 1 / 2 0 / 0 1 / 2 

98 Μηιάεη ζηνλ εαπηό ηνπ ζηε δηάξθεηα θάπνηαο 

εξγαζίαο 

4 / 8 9 / 18 10 / 20 6 / 12 21 / 42 0 / 0 


