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Περίληψη 

 

Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα μας να ταυτισθούμε με τον άλλο και να 

κατανοήσουμε την κατάσταση του ή τα συναισθήματα του, αποτελεί συγκεκριμένη 

ανθρώπινη δεξιότητα και παραλλάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο, κινούμενη σε ένα 

συνεχές, ανάμεσα στην ακραία ενσυναίσθηση και στην απουσία ενσυναίσθησης. Οι 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΦΑ) αποτελούν ένα παράδειγμα μιας κατά 

κανόνα ελλειμματικής ενσυναίσθησης. Χαμηλή ενσυναίσθηση, για παράδειγμα, 

μπορεί να προβλέψει την ύπαρξη αυτιστικών χαρακτηριστικών. Καθώς τόσο τα 

αυτιστικά, όσο και τα ενσυναισθητικά χαρακτηριστικά κινούνται κατά μήκος μιας 

διάστασης (ακραία παρόντα/ ακραία απόντα), σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 

αξιολόγηση της σχέσης αυτών των δυο παραμέτρων σε ένα κοινοτικό δείγμα. Τα 

ερωτηματολόγια Autism Spectrum Quotient (AQ) και Empathy Quotient (EQ) 

συμπλήρωσε ένα μη κλινικό δείγμα νεαρών ενηλίκων (Ν=320), μέσης ηλικίας 27,5 

ετών, κατά 65% γυναίκες. Οι άνδρες παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα 

ενσυναισθητικά χαρακτηριστικά από ότι οι γυναίκες. Τόσο το AQ όσο και το EQ δεν 

συσχετίσθηκαν σημαντικά με την ηλικία. Ωστόσο, υπήρξε μία μέτρια αρνητική, 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των AQ και EQ - περισσότερα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά σήμαιναν χαμηλότερη ενσυναίσθηση και αντίστροφα. Η 

ενσυναίσθηση συσχετίσθηκε επίσης σημαντικά αρνητικά με όλες τις υποκλίμακες του 

AQ (‘κοινωνική δεξιότητα’, ‘αλλαγή εστιασμένης προσοχής’, ‘επικοινωνία’, 

‘φαντασία’), πλην της υποκλίμακας ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’. Τα παρόντα 

ευρήματα υποστηρίζουν πως, καθώς η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 

της τυπικής κοινωνικής λειτουργικότητας, τα ελλείμματα στην ενσυναισθητική 

ικανότητα προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά μιας αυτιστικού τύπου κατανόησης του 

εαυτού και του κόσμου, συμπέρασμα χρήσιμο για την κατανόηση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της ελλειμματικής ενσυναίσθησης που εμφανίζουν τα 

άτομα με ΔΦΑ.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρύς Αυτιστικός Φαινότυπος, ενσυναίσθηση, γενικός 

πληθυσμός, διαφορά φύλων 
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Abstract 

 

Empathy is the capacity to adopt the perspective of another person and  to 

understand or feel what another being is experiencing. Empathy is a core concept for 

successful human interaction with varying levels, ranging from well-balanced 

empathy to no apparent empathic ability. Autism Spectrum Disorder (ASD) is 

associated with atypical empathic processing. Low empathy, for instance, can predict 

the existence of autistic characteristics. As both autistic traits and empathy are thought 

to exist on a continuum, the aim of the present study was to examine their association 

in a community sample. A total of N= 320 participants (mean age: 27.5, 65% 

females), completed the Autism Spectrum Quotient (AQ) and the Empathy Quotient 

(EQ). Males scored significantly higher than females on the AQ and significantly 

lower on the EQ. There were no correlation between the age of participants and AQ 

and EQ scores. However, the AQ had a moderate negative correlation with EQ – more 

autistic traits indicate empathy deficits and vice versa. Moreover, empathy had a 

negative correlation with all the subscales of AQ (‘social skill’, ‘attention switching’, 

communication’, ‘imagination’) except for the subscale ‘attention to detail’. As 

empathy is regarded an essential prerequisite for successful social functioning, our 

data suggest a strong link between empathy deficits and an autistic like understanding 

of self and others. These findings are useful for a better understanding of interpersonal 

relationships and the empathy deficits in people with ASD.    

 

 

Keywords: Broader Autism Phenotype, empathy, general population, sex 

differences 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τον αυτισμό1 (Hill 

& Frith, 2003). Ο αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή με τις ακριβείς 

αιτίες να είναι ακόμα άγνωστες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η περιγραφή 

του, μέχρι τώρα, περιλαμβάνει συμπεριφορικά κριτήρια και όχι βιολογικά (Frith, 

1999, σ.27). Η κλινική εικόνα του αυτισμού ποικίλει σε σοβαρότητα και 

τροποποιείται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την 

ικανότητα και την ίδια την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, ενώ αλλάζει κατά την πορεία 

ανάπτυξης του ατόμου και συχνά δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένη διαταραχή (Hill & 

Frith, 2003). Πλέον είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ) να εμπλακούν σε τυπικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, ενώ εμφανίζουν, συνήθως, περιορισμένες επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (APA,2013). 

Χαρακτηριστικά όμοια αυτών που εμφανίζονται στα άτομα με ΔΦΑ 

εμφανίζονται, κάποιες φορές, και στους συγγενείς των ατόμων αυτών. Τέτοιου είδους 

χαρακτηριστικά είναι ελλειμματική κοινωνική αλληλεπίδραση, κυριολεκτική χρήση 

της γλώσσας και στερεότυπη συμπεριφορά (Bailey et al., 1998; Hurley et al., 2007; 

Piven et al., 1997). Η παρατήρηση πως οι φαινομενικά υγιείς συγγενείς των ατόμων 

με διάγνωση αυτισμού εμφανίζουν συχνά παρόμοια γνωστικά και κοινωνικά 

ελλείμματα, αλλά σαφώς ηπιότερα, έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι η γενετική 

προδιάθεση για τον αυτισμό εκφράζεται ‘αθόρυβα’ με αυτή τη διάχυτη και ήπια 

επίδραση στο επίπεδο των γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων (Hoekstra, Bartels, 

Verweij & Boomsma, 2007). Οι υπο-κλινικές παραλλαγές των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών ελλειμμάτων ή/και μίας στερεότυπης συμπεριφοράς, που ως 

συμπτώματα ορίζουν τις ΔΦΑ, είναι γνωστές με τον όρο Ευρύς Αυτιστικός 

Φαινότυπος –ΕΑΦ (Broader Autism Phenotype – BAP) (Tsang, Gillespie-Lynch & 

Hutman, 2016). Αυτές οι μη-τυπικές κοινωνικο-επικοινωνιακές και στερεότυπες 

συμπεριφορές που παραπέμπουν σε αυτιστικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να 

μοιράζονται κάποια κοινά γενετικά ‘θεμέλια’ με τον αυτισμό. 

                                                 
1 Με τον όρο ‘αυτισμός’ αναφερόμαστε στις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ) 

όπως αυτές ορίζονται στο DSM-V, συμπεριλαμβανομένων και των υποκατηγοριών: Αυτιστική 

Διαταραχή (Autism Disorder)’, ‘Σύνδρομο Asperger (Asperger Syndrome)’ και ‘Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή μη άλλως προσδιοριζόμενη (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)’. 
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Επιπλέον, παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στο γενικό πληθυσμό, 

με τα υποκείμενα που τα εμφανίζουν να μην έχουν ή να χρειάζονται διάγνωση ΔΦΑ. 

Έτσι, πολλοί μελετητές (λ.χ. Austin, 2005; Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, 

Martin & Clubley, 2001; Constantino & Todd, 2003; Hoekstra et al., 2007) 

υποστηρίζουν ότι ο ΕΑΦ δεν πρόκειται για όρο που αφορά μόνο μία κατηγορική 

διάσταση χαρακτηριστικών, αλλά πρόκειται για ένα συνεχές, διαφορετικής έντασης 

χαρακτηριστικών που εμφανίζονται και στο γενικό πληθυσμό νευροτυπικών2. Αν και 

τα υψηλά επίπεδα αυτιστικών συμπτωμάτων3 είναι πιο πιθανό να εμφανίζονται στους 

γονείς και στα αδέρφια των παιδιών με ΔΦΑ απ’ ότι σε άτομα χωρίς κάποιο 

οικογενειακό ιστορικό αυτισμού (Tsang et al., 2016), είναι βέβαιο πως 

διαμοιράζονται και στο γενικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει, συνεπώς, μία διαχωριστική 

γραμμή που να μπορεί να ορίσει την τυπική από την ψυχοπαθολογική συμπεριφορά 

των ατόμων, καθώς τα αυτιστικά συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν χωρίς να είναι 

αρκετά σοβαρά ώστε να οδηγούν σε δυσκολίες της καθημερινότητας του ατόμου (aan 

het Rot & Hogenelst, 2014; Melchers, Montag, Markett & Reuter, 2015).   

Η ενσυναισθητική ικανότητα του ατόμου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς βοηθά στην πρόβλεψη και υιοθέτηση 

συμπεριφορών ανάλογα με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων. Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι η ενσυναισθητική ικανότητα διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στους κοινωνικούς δεσμούς που δημιουργεί ο 

άνθρωπος στο περιβάλλον του. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 

γύρω από την ενσυναίσθηση σε διάφορα ακαδημαϊκά πεδία και τη συσχέτιση αυτής 

με τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη μη λεκτική επικοινωνία, στην ανάγνωση των εκφράσεων του 

προσώπου και των κινήσεων του σώματος. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο 

λόγος που τα αυτιστικά άτομα έχουν ελλειμματική ενσυναίσθηση συσχετίζεται 

περισσότερο στις δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης που αντιμετωπίζουν παρά 

στην έλλειψη συναισθηματικής αντίδρασης (Frith, 1999, σ. 159). 

                                                 
2 Η χρήση των όρων ‘νευροτυπικοί (neurotypicals)’ και ‘τυπική ανάπτυξη’ χρησιμοποιούνται 

ακολουθώντας τις τρέχουσες συμβάσεις της ορολογίας μεταξύ των ερευνητών. Οι όροι αναφέρονται 

στο γεγονός ότι τα άτομα δεν έχουν διαγνωσθεί με κάποια μορφή αυτισμού ή άλλης αναπτυξιακής 

διαταραχής και έτσι αποτελούν ομάδα σύγκρισης, χωρίς κάτι τέτοιο να ερμηνευθεί ως ‘τυπικότητα’ με 

κάθε τρόπο. 
3 Με τη χρήση των όρων ‘αυτιστικά συμπτώματα’, ‘αυτιστικά χαρακτηριστικά’ και 

‘αυτιστικά στοιχεία’ θα αναφερόμαστε στα, σαφώς ηπιότερα, γνωστικά και κοινωνικά ελλείμματα που 

παρουσιάζονται σε μη κλινικό πληθυσμό (συγγενείς και γενικός πληθυσμός) και θυμίζουν 

συμπτώματα που εμφανίζονται σε άτομα με ΔΦΑ. 
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Ελλιπής ενσυναισθητική ικανότητα εμφανίζεται και στους συγγενείς των 

ατόμων με αυτισμό, χωρίς διάγνωση. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη διεθνή έρευνα 

στην αναζήτηση μίας ελλειμματικής ενσυναισθητικής ικανότητας και στο γενικό 

πληθυσμό, όταν αυτός επιδεικνύει αυξημένα αυτιστικά χαρακτηριστικά.  

Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας οργανώνεται σε δύο βασικά μέρη. 

Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα θέματα της έρευνας και δίνεται το θεωρητικό τους 

πλαίσιο (αυτιστικά στοιχεία, ευρύς αυτιστικός φαινότυπος, ενσυναισθητική 

ικανότητα). Στο δεύτερο μέρος, περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της εργασίας. Συγκεκριμένα, αρχικός σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ αυξημένων 

αυτιστικών στοιχείων και ενσυναισθητικής ικανότητας σε ενήλικο πληθυσμό τυπικής 

ανάπτυξης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συσχετίζονται και με το φύλο 

εξετάζοντας κατά πόσο το φύλο, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, μπορεί να επηρεάσει την 

ενσυναισθητική ικανότητα ή τα αυτιστικά στοιχεία που επιδεικνύει το άτομο. Έπειτα, 

πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων και 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα. Στο τελευταίο κομμάτι της έρευνας, 

γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και αποτυπώνονται οι περιορισμοί,  ενώ 

προτείνονται και μελλοντικές έρευνες. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΔΦΑ) 

 

1.1 Ορισμός-Χαρακτηριστικά-Διάγνωση 

 

Ο αυτισμός είναι μία συχνή νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή4, η οποία 

παρατηρείται, κατ’ αρχήν, στην παιδική ηλικία, χωρίς ωστόσο να είναι μία διαταραχή 

της παιδικής ηλικίας αλλά μία διαταραχή της ανάπτυξης (Frith, 1999, σ.15).  Πρώτοι 

που δημοσίευσαν μελέτες γύρω από το θέμα του παιδικού αυτισμού είναι ο Leo 

Kanner (1943) και ο Hans Asperger (1944), οι οποίοι περιέγραψαν περιπτώσεις 

παιδιών με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και με μία ανικανότητα 

στην καλλιέργεια και διατήρηση συναισθηματικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους. 

Και οι δύο επέλεξαν τον όρο ‘αυτισμό’ για να χαρακτηρίσουν τη φύση της βαθύτερης 

αυτής διαταραχής. Ο όρος δε δόθηκε τυχαία καθώς είχε επινοηθεί από τον Bleuler 

(1911) ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη για να περιγράψει την κοινωνική απόσυρση 

που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια (Frith, 1999, σ.21). Η εμφάνιση των κοινωνικών 

προβλημάτων, ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαταραχής των παιδιών, 

οδήγησε τους δύο ερευνητές να χρησιμοποιήσουν τον όρο αυτό. 

Παρά την ποικιλία των ατομικών διαφορών στα αυτιστικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και την περιγραφική φύση της συμπτωματολογίας της διαταραχής ο Kanner 

(1943), στην εργασία του με τίτλο Διαταραχές Συναισθηματικής Επαφής του 

Αυτιστικού Ατόμου, μελετώντας 11 παιδιά, περιέγραψε για πρώτη φορά τα κλινικά 

συμπτώματα του αυτισμού, που στοιχειοθετούν μέχρι και σήμερα τον πυρήνα των 

ΔΦΑ. Για τον Kanner τα ουσιαστικά και καθοριστικά συμπτώματα του αυτισμού 

ήταν η ‘αυτιστική μοναχικότητα’ (σ.242) και η ‘ψυχαναγκαστική επιθυμία διατήρησης 

της ομοιομορφίας’ (σ.246).  

                                                 
4 Όποτε αναφέρεται ο αυτισμός ως διαταραχή εννοείται το σύνολο των διαταραχών που, 

σύμφωνα με τo ανανεωμένο διαγνωστικό/ταξινομικό εγχειρίδιο (DSM-V) των τελευταίων χρόνων 

(από το 2013), συνθέτουν τις ‘Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού’.  
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Τα αυτιστικά συμπτώματα των ατόμων με Διαταραχές του Φάσματος του 

Αυτισμού (ΔΦΑ) μπορούν να ποικίλουν από μία τυπική ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα μέχρι σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, και να 

διακυμαίνονται στον τρόπο εκδήλωσής τους (Happe,1998, σ.53). Τέτοιου είδους 

δυσκολίες είναι η καθυστέρηση ή το έλλειμμα στην ανάπτυξη του λόγου, η αδυναμία 

χρήσης χειρονομιών και εκφράσεων προσώπου ως παράγοντες αντιστάθμισης των 

ελλειμμάτων λόγου, η στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη ομιλία, η αντιστροφή 

αντωνυμιών, η απουσία προσωδίας και, τέλος, οι εννοιολογικές δυσκολίες (Happe, 

1998, σ.84). Υπάρχει, επομένως, μια γενικότερη έκπτωση στις επικοινωνιακές 

συναλλαγές, στην κατανόηση των μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων και στη σύναψη 

φιλικών σχέσεων.  

Τα παιδιά με αυτισμό δεν εμφανίζουν ολική ανεπάρκεια στην κοινωνική τους 

λειτουργικότητα. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη κάποιας στοιχειώδους κοινωνικής 

συμπεριφοράς, παρουσιάζουν ορισμένα ελλείμματα στην κοινωνική κατανόηση. 

Συγκεκριμένα, πρώιμα δείγματα αυτής είναι η αδυναμία τους σε δεξιότητες τύπου 

‘joint attention’, στην ικανότητα μίμησης και στην πρώιμη αναγνώριση 

συναισθηματικών καταστάσεων (Happe, 1998, σ.83). Ως (joint attention) ορίζεται μια 

δραστηριότητα κατά την οποία το παιδί συνεργάζεται με ένα άλλο άτομο, 

εστιάζοντας στο ίδιο αντικείμενο με αυτό, με εστίαση με το βλέμμα και χειρονομίες 

που δείχνουν/επισημαίνουν ένα συγκεκριμένο σημείο (pointing). Η ελλιπής μιμητική 

ικανότητα αναφέρεται στην δυσκολία των ατόμων με ΔΦΑ να αναπαράγουν κινήσεις 

που τους παρουσιάζονται. Ωστόσο, ο Hobson (2004 όπως αναφέρεται στο 

Κυπριωτάκη & Μαρκοδημητράκη, 2011) υποστηρίζει ότι τα παιδιά με αυτισμό 

εμφανίζουν ορισμένες μιμητικές ικανότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της 

ηχολαλίας (συνεχής επανάληψη κραυγών, λέξεων, φράσεων, σύμπτωμα των παιδιών 

με ΔΦΑ), όπου το παιδί αναπαράγει τον ήχο που άκουσε, συνδέοντας την ακουστική 

πληροφορία με έναρθρο λόγο. Τέλος, τα άτομα με ΔΦΑ γενικότερα εμφανίζουν 

ορισμένες δυσκολίες σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με εκφράσεις και 

αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων (Blair, 2005).  

Η εμφάνιση στερεοτυπιών, η υψηλή ευαισθησία σε αλλαγές του 

περιβάλλοντος και η προσκόλληση σε συγκεκριμένα αντικείμενα ανήκουν στη 

δεύτερη κατηγορία συμπτωμάτων που συναντώνται στις ΔΦΑ (APA, 2013). Τις 

πλέον αναγνωρίσιμες επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες κινήσεις  των ατόμων με 

ΔΦΑ, ο Kanner τις έχει ονομάσει ‘επιμονή στην ομοιότητα’ ενώ άλλοι μελετητές τις 
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περιγράφουν ως ένα περιορισμένο ρεπερτόριο συμπεριφορών ‘επενδυμένων από 

ακαμψία και εμμονή’ (Hill & Frith, 2003). Οι τελετουργικές πράξεις, οι ιδιόρρυθμες 

ενασχολήσεις και τα περιορισμένα ενδιαφέροντα αποτελούν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων με ΔΦΑ (Frith, 1999, σ. 26) και 

παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο, από απλές στερεότυπες κινήσεις χτυπήματος 

χεριών μέχρι πολυπλοκότερες. 

Παραπάνω δόθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά που συναντώνται στον 

αυτισμό, έτσι όπως αυτά έχουν ορισθεί και από τα επίσημα διαγνωστικά εργαλεία. 

Αυτά συνοδεύουν, ωστόσο, και κάποια ακόμα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται 

στη διαταραχή. Για παράδειγμα, συχνή είναι η παρουσία μη-τυπικών ‘απαντήσεων’ 

των ατόμων με ΔΦΑ σε αισθητηριακά ερεθίσματα, όπου η εμφάνιση υποτονίας ή 

υπερτονίας σε ηχητικά, οπτικά ή απτικά ερεθίσματα, ή αδυναμίας στο συνδυασμό 

των πέντε αισθήσεων έχει επιπτώσεις στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση 

(Robertson & Simmons, 2013). Μάλιστα, η συστηματική αποφυγή της επαφής με 

ανθρώπους λόγω, παραδείγματος χάρη, της αισθητηριακής τους ‘δυσανεξίας’, μπορεί 

να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση ή ακόμα και σε κοινωνική φοβία (Robertson & 

Simmons, 2013). Ταυτόχρονα, απουσιάζει η δημιουργική φαντασία, η ικανότητα 

δηλαδή για αυθόρμητο συμβολικό παιχνίδι (Happe, 1998, σ.86), ενώ συνηθίζεται να 

βρίσκουν μεγάλη ευχαρίστηση με την απασχόληση με κομμάτια αντικειμένων και την 

ταξινόμησή τους. 

Τα κοινωνικά ελλείμματα των ατόμων με ΔΦΑ είναι αρκετά εμφανή στην 

καθημερινή τους συναναστροφή με άλλα πρόσωπα (Hamilton, 2013). Έτσι, λόγω του 

ελλειμματικής τους κοινωνικής επικοινωνίας, τα άτομα με ΔΦΑ είναι πιθανό να 

αναπτύσσουν ορισμένους ‘αμυντικούς’ μηχανισμούς έτσι ώστε να καταφέρνουν να 

ανταπεξέρχονται στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο που βρίσκονται και 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν (Smith, 2006). Οι στερεότυπες και 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η συνεχής ενασχόλησή τους με την ομοιομορφία και η 

εστίαση σε περιορισμένα ενδιαφέροντα, κάνουν τον κόσμο γύρω τους περισσότερο 

προβλέψιμο και εύκολο να χειριστούν (Grove, Baillie, Allison, Baron-Cohen & 

Hoekstra, 2015). 

Το πλέγμα των βασικών ελλειμμάτων αποτελεί και τη βάση για τη διάγνωση 

του αυτισμού. Ο ειδικός καταγράφει λεπτομερώς τις πληροφορίες που παρατηρεί, 

χορηγεί τις κατάλληλες ψυχολογικές δοκιμασίες, συνυπολογίζει τη χρονολογική και 

νοητική ηλικία του παιδιού και συντάσσει το πλήρες αναπτυξιακό ιστορικό του και 
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την πορεία της διαταραχής από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή. Οι γονείς μπορεί να 

μην αντιληφθούν από την πρώτη στιγμή τις ανωμαλίες στην εξέλιξη του παιδιού 

(Frith, 1999, σ.28). Τα πρώτα σημάδια και συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να είναι 

φανερά από μικρή ηλικία αλλά εκδηλώνονται με πλήρη σαφήνεια στην ηλικία των 

τριών ετών (Happe, 1998, σ.59). Γι’ αυτό και ο αυτισμός διαγιγνώσκεται, συνήθως. 

μετά το δεύτερο και πριν το τρίτο έτος ηλικίας του παιδιού (Frith, 1999, σ.28), έπειτα 

από σύγκριση των συμπεριφορών του παιδιού με τα συμπτώματα της διαταραχής, 

όπως αυτά περιγράφονται, από τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια του πέμπτου, κατά 

σειρά, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders - DSM-V) της 

Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (American Psychological Association - APA) ή 

του δέκατου ICD (International Classification of Diseases – ICD-10) του Διεθνούς 

Οργανισμού Υγείας. Έτσι, η διάγνωση του αυτισμού βασίζεται σε συγκεκριμένα 

γνωρίσματα που εμφανίζονται στη συμπεριφορά του ατόμου, καθώς έως και σήμερα 

δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική εξέταση ικανή να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει 

την παρουσία του. 

Σύμφωνα με το 5ο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 

Διαταραχών, που πρόκειται για το πιο ευρέως αποδεκτό εγχειρίδιο για τη διάγνωση 

του αυτισμού (APA, 2013), οι Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ) 

συγκαταλέγονται μέσα στις νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία επίμονων προβλημάτων στην κοινωνική 

επικοινωνία και από περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, ήδη από την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο του 

παιδιού.  

Στο νέο, αυτό, εγχειρίδιο (DSM-V), που δημιουργήθηκε το 2013, τα 

ξεχωριστά κριτήρια ‘δυσκολίες στην κοινωνική επαφή’ και ‘δυσκολίες στην 

επικοινωνία’ ενοποιήθηκαν σε μία ομάδα που ονομάζεται ‘προβλήματα στην 

κοινωνική επικοινωνία’. Η νέα αυτή αλλαγή οδήγησε στη δυάδα συμπτωμάτων των 

ΔΦΑ, αντικαθιστώντας την τριάδα συμπτωμάτων της προηγούμενης έκδοσης του 

εγχειριδίου (DSM-IV). Η νέα αυτή δυάδα αφορά ‘επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων’ και 

‘περιορισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες’ 

(Kulage, Smaldone & Cohn, 2014; Volkmar & McPartland, 2014). Επιπλέον, οι 

διαγνώσεις ‘Αυτιστική Διαταραχή (Autism Disorder)’, ‘Σύνδρομο Asperger (Asperger 

Syndrome)’ και ‘Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη άλλως προσδιοριζόμενη 
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(Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)’ μεταφέρονται στη 

διάγνωση ‘Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ)’ (Volkmar & McPartland, 

2014). Στο νέο αυτό διαγνωστικό/ταξινομικό εργαλείο, οι ΔΦΑ έχουν τρεις 

κατηγορίες βαρύτητας με βάση το επίπεδο λειτουργικότητας (βαρύτητας των 

συμπτωμάτων) του ατόμου που εξετάζεται. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει η ‘Ανάγκη 

υποστήριξης’, στο δεύτερο, η ‘Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης’ και στο τρίτο, η 

‘Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης’ (Kulage et al., 2014). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλα τοποθετούνται κάτω από την ‘ομπρέλα’ του 

αυτισμού. Ο αυτισμός εκφράζει αυτήν ακριβώς την πολυπλοκότητα. Διαφοροποιείται 

στην ένταση των συμπτωμάτων από άτομο σε άτομο (APA, 2013). Ο αυτισμός, 

λοιπόν, αποτελεί μία διαταραχή διακυμαινόμενων συμπτωμάτων, τα οποία 

ταξινομούνται από ήπιας μορφής (ελάχιστα ηπιότερης μορφής αυτιστικά στοιχεία και 

τυπική νοημοσύνη) μέχρι ακραίας (πολλαπλά αυτιστικά στοιχεία συνοδευόμενα από 

βαριά νοητική καθυστέρηση), ανάλογα με τη σοβαρότητα τους.  

 

1.2 Μηχανισμοί λειτουργίας των ΔΦΑ 

 

Τα συμπτώματα του αυτισμού προκύπτουν από τις αναπτυξιακές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στα διάφορα συστήματα και τμήματα του εγκεφάλου (Frith, 

1999, σ.86). Για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που επιτελούνται στον 

αυτισμό, αυτοί θα περιγραφούν σύμφωνα με δύο τομείς: α) της παθοφυσιολογίας, η 

οποία ασχολείται με την διαταραχή της φυσιολογίας του οργανισμού που οδηγεί στην 

εκδήλωση του αυτισμού (εγκεφαλικές δομές και διαδικασίες που σχετίζονται με τον 

αυτισμό) και β) της νευροψυχολογίας, η οποία στοχεύει να κατανοήσει πως η δομή 

και η λειτουργία του εγκεφάλου σχετίζονται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης 

σκέψης και συμπεριφοράς (οι σχέσεις μεταξύ εγκεφαλικών δομών και 

συμπεριφοράς). 

 

1.2.1 Παθοφυσιολογία 

 

Ο τρόπος δόμησης του εγκεφάλου ατόμων με αυτισμό έχει εξετασθεί από 

πολλούς ερευνητές, με τον εντοπισμό ορισμένων νευρολογικών ανωμαλιών (Frith, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
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1999, σ.90). Σύμφωνα με τον Κωτσόπουλο (2007), στον εγκέφαλο των ατόμων με 

ΔΦΑ εντοπίζονται πολλαπλές ανωμαλίες, που παρατηρούνται στη φαιά και τη λευκή 

ουσία των ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας. Η λευκή ουσία, μάλιστα αναφέρει, 

παρουσιάζει ασυνέχεια σε πολλαπλά σημεία επαφής με το φλοιό, με αποτέλεσμα την 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ δικτύων του εγκεφάλου όταν αυτά ενεργοποιούνται. 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές (Hill & Frith, 2003) υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

ανωμαλιών στη δομή του εγκεφάλου αυτών των ατόμων, σύμφωνα με τα ως τώρα 

στοιχεία από πτωματικό υλικό. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα ευρήματα  του 

μειωμένου μεγέθους των νευρικών κυττάρων και της αυξημένης πυκνότητας των 

κυττάρων σε περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος (σημαντικές για τη 

συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά), στην  παρεγκεφαλίδα και σε διάφορες 

περιοχές του φλοιού (Hill & Frith, 2003). Εμπόδιο για τις μελέτες αυτές δεν είναι 

μόνο η σπανιότητα του υλικού, αλλά και το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 

συσχετιστούν οι παρατηρούμενες εγκεφαλικές ανωμαλίες με τις νοητικές λειτουργίες, 

καθώς επαρκή στοιχεία για τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων υποκείμενων δεν 

είναι συνήθως διαθέσιμα.  

Σύμφωνα με τις ερευνήτριες Hill και Frith (2003), και τη βιβλιογραφική τους 

ανασκόπηση σχετικά με τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με ΔΦΑ, 

μελέτες αναφέρουν διακριτές λειτουργικές ανωμαλίες σε έναν αριθμό φλοιωδών (με 

επίκεντρο στον μετωπιαίο και κροταφικό λοβό και στην παρεγκεφαλίδα) και 

υποφλοιώδων περιοχών (με επίκεντρο την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο). 

Υποστηρίζεται, ότι ο εγκέφαλος των αυτιστικών ατόμων είναι κατά μέσο όρο 

μεγαλύτερος και βαρύτερος από τον τυπικό εγκέφαλο, με την αύξηση του μεγέθους 

του εγκεφάλου να μην είναι εμφανής από τη γέννηση, αλλά να παρατηρείται από τα 

2ο έως το 4ο έτος ζωής (Courchesne, Karns, Davis, Ziccardi et al., 2001). 

Άλλη έρευνα των Damasio και Maurer (1978) που αναλύει τις διαταραχές στη 

συμπεριφορά και στη κίνηση των παιδιών με αυτισμό, προτείνει ότι, αναλογικά με τα 

σημεία που παρατηρούνται στη νευρολογία του  ενήλικα, η διαταραχή είναι 

αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ενός συστήματος νευρώνων. Οι περιοχές που εδράζονται 

οι νευρώνες αυτοί περιλαμβάνουν τον μεσομεταιχμιακό φλοιό και εκτείνονται από 

τον μέσο μετωπιαίο και κροταφικό λοβό ως το νεοραβδωτό σώμα, τα μαστία και τον 

πρόσθιο πυρήνα του θαλάμου. 

Τελευταία το ενδιαφέρον των μελετητών των ΔΦΑ στρέφεται στο σύστημα 

των κατοπτρικών νευρώνων (mirror neuron system, MNS). Εφόσον οι κατοπτρικοί 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maurer%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=718482
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82)
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νευρώνες σχετίζονται με την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου, είναι αναμενόμενο 

να υποθέτουμε ότι οι διαταραχές που εμφανίζουν κοινωνικές δυσκολίες, όπως ο 

αυτισμός, θα υπολείπονται στις συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές (Hamilton, 

2013). Η πρώτη παρατήρηση της σημασίας του MNS έγινε στον εγκέφαλο των 

μακάκων (Premack & Woodruff, 1978), όπου ο κοιλιακός προκινητικός φλοιός 

(περιοχή F5) φάνηκε να ενεργοποιείται τόσο όσο ο πίθηκος εκτελούσε μια ενέργεια-

στόχο, όσο και ενώ παρατηρούσε την ίδια ενέργεια εκτελούμενη από  κάποιον 

άνθρωπο. Αυτό το σύστημα  παρατήρησης - εκτέλεσης πιστεύεται ότι παρέχει ένα 

νευρωνικό μηχανισμό με τον οποίο οι δράσεις και οι προθέσεις των άλλων μπορούν 

να κατανοηθούν (Dapretto, Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, Bookheimer & Iacoboni, 

2006). Η ύπαρξη ενός ανάλογου συστήματος στους ανθρώπους έχει αποδειχθεί από 

πολλές ανεξάρτητες έρευνες (Rizzolatti & Craighero, 2004). Ως εκ τούτου, για την 

εξακρίβωση της παραπάνω υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε άτομα με ΔΦΑ 

με τη χρήση διαφόρων νευροαπεικονιστικών μεθόδων και τεχνικών. Ειδικότερα, 

μέσω Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) βρέθηκαν παραλλαγές στη δομή των 

εγκεφάλων, ενώ μέσω μαγνητοεγκεφαλογραφήματος (MEG) βρέθηκε μειωμένη 

ενεργοποίηση των κατοπτρικών νευρώνων του μετωπιαίου λοβού. Η διερεύνηση με 

Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση – TMS (μέθοδο διέγερσης των νευρικών 

κυττάρων στον εγκέφαλο με μαγνητικά πεδία) εντόπισε ασθενέστερη ενεργοποίηση 

των κατοπτρικών νευρώνων του κινητικού φλοιού, κατά τη διάρκεια 

παρατηρούμενης κίνησης δακτύλων (Theoret, Halligan, Kobayashi, Fregni, Tager-

Flusberg & Pascual-Leone, 2005). Σε άλλη μελέτη, των Dapretto και συνεργατών 

(2006), εξετάστηκε η δραστηριότητα των κατοπτρικών νευρώνων κατά την 

παρατήρηση και μίμηση συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου. Βρέθηκε πως τα 

 τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά μπορούν να βασιστούν στο μεταιχμιακό σύστημα για 

την αποκωδικοποίηση του μιμούμενου ή παρατηρούμενου συναισθήματος, το οποίο 

ενεργοποιείται μέσω τις σύνδεσης του με τους κατοπτρικούς νευρώνες του δεξιού 

ημισφαιρίου. Αντιθέτως, στα παιδιά με ΔΦΑ ενεργοποιήθηκαν απλά περιοχές που 

αποκωδικοποιούν το οπτικό-κινητικό ερέθισμα, στις οποίες όμως το συναίσθημα δε 

βιώνεται. Συγχρόνως, οι ερευνητές (Dapretto et al., 2006), με τη χρήση fMRI, 

παρατήρησαν ασθενέστερη ενεργοποίηση των κατοπτρικών νευρώνων στην κάτω 

μετωπιαία έλικα (inferior frontal gyrus) στα παιδιά με ΔΦΑ. Μάλιστα, όσο πιο 

χαμηλή ήταν η ενεργοποίηση τους, τόσο αυξάνονταν τα κοινωνικά ελλείμματα των 

παιδιών. 
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Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών προτείνουν τη δυσλειτουργία των 

κατοπτρικών νευρώνων, η οποία πιθανότατα οδηγεί σε κοινωνικά ελλείμματα και 

επηρεάζει αρνητικά την ενσυναισθητική ικανότητα. Έτσι, η μειωμένη ενεργοποίηση 

τους μπορεί να είναι υπεύθυνη για τα ελλείμματα της κοινωνικής ανταπόκρισης, του 

διαχωρισμού του εαυτού από τους άλλους, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και για 

την παρεμπόδιση της ανάπτυξης της ενσυναισθητικής ικανότητας (Theoret et al., 

2005). Πράγματι, και οι Decety και Moriguchi (2007) παρατήρησαν μειωμένη 

ενεργοποίηση των κατοπτρικών νευρώνων στα άτομα με ΔΦΑ, η οποία, όπως 

υποστηρίζουν, συμβάλλει σε κινητικά και κοινωνικά ελλείμματα. Ωστόσο, έπειτα από 

ανασκόπηση 25 προηγούμενων ερευνών (Hamilton, 2013), τα δεδομένα που έχουμε 

μέχρι και σήμερα φαίνονται να μην είναι επαρκή για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ενώ τα αποτελέσματα στις έρευνες αυτές δεν είναι εύκολο να ερμηνευθούν. 

Υπάρχουν λίγα στοιχεία για να θεωρήσουμε ότι οι κατοπτρικοί νευρώνες 

δυσλειτουργούν στον αυτισμό, και συνεπώς για την πιθανή σύνδεση αυτών με τα 

κοινωνικά ελλείμματα που παρατηρούνται στις ΔΦΑ. 

Όσον αφορά στη γονιδιακή εμπλοκή, θέσεις σε αρκετά χρωμοσώματα 

ειδικότερα στο 7 καθώς και 2, 16 και 17 έχουν ενοχοποιηθεί (Hill & Frith, 2003), 

δίχως και πάλι να υπάρχουν επαρκή και εξακριβωμένα ερευνητικά δεδομένα.  

 

1.2.2 Νευρο-ψυχολογία (γνωστικές θεωρίες των ΔΦΑ) 

 

Οι γνωστικές θεωρίες είναι απαραίτητες για την εξήγηση των ειδικών 

συμπτωμάτων συμπεριφοράς και τη σύνδεσή τους με τα κοινωνικά και επικοινωνιακά 

ελλείμματα των ατόμων με ΔΦΑ. Συγκεκριμένα, προσπαθούν να παρέχουν εξηγήσεις 

όσον αφορά στα σφάλματα σε βασικούς μηχανισμούς του νου, οι οποίοι τυπικά 

βρίσκονται πίσω από συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες και διευκολύνουν τη 

μάθηση σε συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο, έρευνες για την εξακρίβωση των 

συμπτωμάτων της διαταραχής, με συμμετέχοντες άτομα με ΔΦΑ, μπορεί να 

καταλήξουν σε αρκετά διαφορετικά πορίσματα, λόγω των ατομικών διαφορών (λ.χ. 

επίπεδο γνωστικών λειτουργιών, δείκτης νοημοσύνης) που παρουσιάζουν τα άτομα 

αυτά. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες γνωστικές θεωρίες που σχετίζονται 

με τον αυτισμό: 
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1.2.2.1 Θεωρία του Νου (Theory of Mind) 

Η Θεωρία του Νου αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αποδίδει 

νοητικές καταστάσεις (λ.χ. σκέψεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, προθέσεις, γνώσεις) στον 

εαυτό του και στους άλλους (Kunihira, Senju, Dairoku, Wakabayashi & Hasegawa, 

2006) για να μπορεί να ερμηνεύει συμπεριφορές (Happe, 1998, σ.90). Για τη σωστή 

ερμηνεία και πρόβλεψη της συμπεριφοράς των άλλων χρειάζεται η ενεργοποίηση 

ενός συνόλου νοητικών διεργασιών (Blair, 2005). Είναι η διαισθητική ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται ότι οι άλλοι έχουν αισθήματα και σκέψεις που διαφέρουν 

από τα δικά του. Η Θεωρία του Νου ξεκινά να αναπτύσσεται ήδη από την ηλικία των 

18 μηνών (Frith & Frith, 2006). Τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά είναι ικανά, από 

την ηλικία περίπου των τεσσάρων ετών (Wellman, 2001), να κατανοούν ότι οι 

άνθρωποι έχουν εσωτερικά συναισθήματα, επιθυμίες και πιστεύω χωρίς να τα 

γνωρίζουν οι γύρω τους. Αντίθετα, τα άτομα με ΔΦΑ δυσκολεύονται να ‘διαβάσουν 

το νου’ των άλλων ανθρώπων και να καταλάβουν ότι οι άλλοι αισθάνονται, 

επιθυμούν ή πιστεύουν κάτι διαφορετικό από τους ίδιους. Τα άτομα με ΔΦΑ 

παρουσιάζουν αδυναμία στην κατανόηση των εννοιών και τους τρόπους με τους 

οποίους αυτές σχηματίζονται, τόσο για τα ίδια όσο και για τους άλλους ανθρώπους. 

Πρόκειται για μια ανώτερου επιπέδου νοητική λειτουργία, για την πραγματοποίηση 

της οποίας απαιτείται συσχέτιση, συνοχή και συντονισμός αρκετών άλλων νοητικών 

λειτουργιών, κάτι που συνήθως δυσκολεύει τα άτομα με ΔΦΑ (Hill & Frith, 2003). 

Εντέλει, πρόκειται για μια νοητική κυρίως ικανότητα, που δίνει στο άτομο τη 

δυνατότητα να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους.  

 

1.2.2.2 Κεντρική συνοχή (Central Coherence)  

Η θεωρία της κεντρικής συνοχής αναφέρεται στον τρόπο συλλογής και 

επεξεργασίας των πληροφοριών, με σκοπό την εξαγωγή νοήματος (Frith & Happe, 

1994). Περιγραφικά, η κεντρική συνοχή είναι η ικανότητα ολοκλήρωσης και 

γενίκευσης γνωστικών σχημάτων και όχι επικέντρωσης στα επιμέρους στοιχεία, αλλά 

στο όλο, γεγονός που πιθανά εξηγεί και τα στερεότυπα ενδιαφέροντα που 

συναντώνται στον αυτισμό (Frith & Happe, 1994). Στα άτομα τυπικής ανάπτυξης η 

κεντρική συνοχή εμφανίζεται ισχυρή, κάτι το οποίο όμως μπορεί να λειτουργήσει εις 

βάρος της προσοχής στις λεπτομέρειες και της ανάμνησης αυτών (Frith, 1999). 

Αντίθετα, τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν ασθενή κεντρική συνοχή εις βάρος της 
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εξαγωγής κεντρικού νοήματος και υπέρ της αποσπασματικής επεξεργασίας. Η 

ελλειμματική κεντρική συνοχή των ατόμων με ΔΦΑ, σε συνδυασμό με τη 

στερεότυπη τους συμπεριφορά, μπορεί να εξηγεί την υπερβολική ενασχόληση τους 

με τις λεπτομέρειες, καθώς, και την ιδιαίτερη κλίση που επιδεικνύουν στα 

μαθηματικά (Hill & Frith, 2003). 

Παράδειγμα ελλειμματικής κεντρικής συνοχής αποτελεί η κλασική μελέτη του 

Bartlett (1932 όπως αναφέρεται στο Hill & Frith, 2003) όπου οι συμμετέχοντες 

άκουγαν μία ιστορία και μετά καλούνταν να την διηγηθούν με όσο το δυνατόν 

περισσότερα στοιχεία της. Παρατηρήθηκε ότι οι νευροτυπικοί ανακαλούσαν με 

ακρίβεια την ουσία της ιστορίας και όχι τις συγκεκριμένες λεπτομέρειές της, ενώ οι 

συμμετέχοντες με ΔΦΑ εμφάνισαν το ακριβώς αντίθετο προφίλ, δίνοντας τα ακριβή 

λόγια της ιστορίας και όχι την ουσία της.  

Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών ερμηνεύουμε τα δεδομένα με ένα 

σχετικά σφαιρικό-ολιστικό τρόπο, που λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο. Αυτή η 

διαδικασία μας βοηθά στην καλύτερη απομνημόνευση των πολύπλοκων 

πληροφοριών, αφαιρώντας τις λεπτομέρειες και εστιάζοντας στη βασική ουσία-

νόημα. Αντίθετα, τα άτομα με ΔΦΑ επεξεργάζονται με κατακερματισμένο τρόπο τις 

πληροφορίες, αντί της ολιστικής επεξεργασίας των νευροτυπικών, χωρίς να 

διαμορφώνουν μία γενική-σφαιρική εικόνα. 

Το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής 

ανθρώπινης επικοινωνίας και διακρίνει την επικοινωνία από τη μετάδοση 

στοιχειωδών μηνυμάτων. Κάθε πρόταση μπορεί να κατανοηθεί πλήρως μόνο εάν δεν 

αντιμετωπισθεί τμηματικά και αν τοποθετηθεί στο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εκφράζεται (Frith, 1999, σ.203). Συνεπώς, η τάση για επικέντρωση στο μερικό έναντι 

του γενικού, εξηγεί εν μέρει ορισμένες μη κοινωνικές συμπεριφορές των ατόμων με 

ΔΦΑ, όπως την εμμονή με συγκεκριμένα αντικείμενα, την επιμονή για διατήρηση της 

ομοιότητας και την αδυναμία γενίκευσης.  

 

1.2.2.3 Εκτελεστική δυσλειτουργία (Executive Dysfunction) 

Οι Εκτελεστικές Λειτουργίες αφορούν μια ευρύτατη ομάδα νοητικών 

διεργασιών που σχετίζονται με την ομαλή επεξεργασία πληροφοριών και τις 

συντονισμένες ενέργειες επίλυσης προβλημάτων (Jurado & Rosselli, 2007). 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν γενικό όρο που εσωκλείει τον σχεδιασμό της 



22 

 

μνήμης-εργασίας (working memory), τον έλεγχο των παρορμήσεων, την μετατόπιση 

της προσοχής, την έναρξη και την παρακολούθηση μιας ενέργειας (Hill & Frith, 

2003). Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν ελλείμματα στην εκτελεστική λειτουργία 

(Hughes, Russel & Robbins, 1994; Ozonoff et al., 1991). Τα βασικά προβλήματα 

συμπεριφοράς που συνδέονται με τη θεωρία της εκτελεστικής δυσλειτουργίας και τον 

αυτισμό είναι η ακαμψία και η εμμονή, που εξηγούνται από την αδυναμία έναρξης 

νέων δράσεων και την τάση προσκόλλησης σε μια δεδομένη ενέργεια (Ozonoff et al., 

1991). 

Προβλήματα στη λειτουργία αυτή εμφανίζουν συνήθως ασθενείς με επίκτητη 

ή εγγενή βλάβη στους προμετωπιαίους λοβούς (Hill & Frith, 2003). Το πιο γνωστό 

πείραμα που αποδεικνύει τη θεωρία της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στον αυτισμό 

είναι ο Πύργος του Ανόι (Tower of Hanoi). Η διαδικασία ξεκινά με τους ερευνητές να 

δίνουν στα άτομα τρεις πασσάλους και κάποιους ήδη τοποθετημένους δίσκους σε 

αυτούς με μία συγκεκριμένη ακολουθία. Έπειτα τα άτομα καλούνται να αφαιρέσουν 

τους δίσκους και να τους επανατοποθετήσουν σύμφωνα με τη νέα ακολουθία που 

δίνεται από τον ερευνητή και με όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις. Τα παιδιά με 

αυτισμό εμφανίζουν πιο συχνά αποτυχία στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τεστ 

(Hughes et al., 1994; Ozonoff et al., 1991).  

 

1.3 Επιδημιολογία 

 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον γύρω από τις ΔΦΑ αυξάνεται, με 

πολλούς να κάνουν λόγο για αύξηση των ποσοστών των παιδιών με διάγνωση 

αυτισμού (Christensen, Baio, Braun et al., 2016; Elsabbagh, Divan, Koh, Kim et al., 

2012; Zablotsky, Black, Maenner, Schieve & Blumberg, 2015). Τη δεκαετία του ’80, 

σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σουηδικό πληθυσμό, η συχνότητα των 

ΔΦΑ ανερχόταν στο 0.2% (Gillberg, 1984). Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ανατραπεί, 

εμφανίζοντας μία μεγάλη αύξηση (Christensen et al., 2016; Elsabbagh et al., 2012; 

Zablotsky et al, 2015). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν ο Christensen και οι 

συνεργάτες του (2016) σε 11 πολιτείες της Αμερικής, κατά το έτος 2012, η συχνότητα 

εμφάνισης του αυτισμού εκτιμήθηκε να είναι 1,46 % (1:68) σε παιδιά ηλικίας 8 ετών. 

Υψηλό ποσοστό εμφανίζεται και έπειτα από ανασκόπηση των σύγχρονων 

παγκόσμιων επιδημιολογικών μελετών (Elsabbagh et al., 2012), όπου για το έτος 
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2012, βρέθηκε μία μέση τιμή της επικράτησης των ΔΦΑ σε παγκόσμιο επίπεδο και 

σύμφωνα με την οποία 62 περιπτώσεις ατόμων με ΔΦΑ εμφανίζονται σε σύνολο 

10000 ατόμων (0,62%). Σε επόμενη συγκριτική έρευνα των τελευταίων χρόνων 

(Zablotsky et al., 2015), οι ΔΦΑ, με βάση τα δεδομένα του 2014, απαντάται σε 

συχνότητα 2,24%, κάτι που αποτελεί μία σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα 

δεδομένα του διαστήματος 2011-2013, όπου το ανάλογο ποσοστό ανερχόταν στο 

1,25%. Αντίθετα, σύμφωνα με τους ίδιους, σε επίπεδο άλλων αναπτυξιακών 

αναπηριών (Developmental Delays - DD) το ποσοστό μειώθηκε από 4,48% το 2011-

2013 σε 3,57% το 2014, ενώ ο επιπολασμός της νοητικής αναπηρίας (Intellectual 

Diasability) δεν μεταβλήθηκε ανάμεσα στις δύο περιόδους. Οι ερευνητές αναφέρουν 

ως αιτία αυτής της διαφοράς το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια οι γονείς των 

παιδιών με αυτισμό αναφέρονταν στη συγκεκριμένη διαταραχή ως DD αντί του 

αυτισμού ή ως DD μαζί με αυτισμό.  

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι σχετικά με την αύξηση των ποσοστών 

εμφάνισης του αυτισμού. Ο αριθμός των ατόμων με διάγνωση ΔΦΑ υποστηρίζεται να 

έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω των αλλαγών στις διαγνωστικές 

μεθόδους (Zablotsky et al., 2015), με τα κριτήρια να έχουν αλλάξει (παλαιότερα ήταν 

αυστηρότερα με βάση της περιγραφές του Kanner), και την αντικατάσταση των 

άλλων ‘ειδών’ Αυτιστικών Διαταραχών (‘Αυτιστική Διαταραχή’, ‘Σύνδρομο 

Asperger’, ‘Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη άλλως προσδιοριζόμενη’) από τον όρο 

ΔΦΑ. Παράλληλα, η πρόοδος στη γνώση (των επιστημόνων και των γονέων των 

παιδιών) γύρω από τις ΔΦΑ, η αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τις 

συγκεκριμένες διαταραχές και η μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή των ατόμων με 

ΔΦΑ, πιθανά να έχουν οδηγήσει και στην αύξηση των διαγνώσεων σε παιδιά 

(Elsabbagh et al., 2012).  

Σχετικά με την αναλογία αγοριών-κοριτσιών με ΔΦΑ, τα αγόρια έχουν 

τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με αυτισμό (4:1) (λ.χ. 

Brunyé, Ditman, Giles, Mahoney, Kessler & Taylor, 2012; Grove et al., 2015). Η 

έρευνα των Christensen και συνεργατών (2016) επιβεβαιώνει τα προηγούμενα 

ευρήματα, με τον αυτισμό να εμφανίζεται στα αγόρια κατά 4,5 φορές περισσότερο 

απ’ ότι στα κορίτσια.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Durkin και συνεργατών (2010) ο αυτισμός 

μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε παιδί ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο της οικογένειάς του. Η παλαιότερη πεποίθηση για την εκδήλωση του 
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αυτισμού σε οικογένειες ανώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, έχει κατά πολύ 

καταρριφθεί. Πιθανά η εκδήλωση αυτής της διαφοράς οφείλεται στη μειωμένη 

δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 

στις υπηρεσίες για παιδιά με αυτισμό (Durkin, Maenner, Meaney et al., 2010).  

Η καταγεγραμμένη συχνότητα του αυτισμού εξαρτάται σημαντικά από τον 

τρόπο διάγνωσης και ορισμού της διαταραχής (Zablotsky et al., 2015). Ως εκ τούτου, 

τα παραπάνω ποσοστά δεν μπορεί να θεωρηθούν οριστικά, καθώς κάθε μελέτη 

μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία, με αποτέλεσμα διαφορετικά 

πορίσματα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν πραγματικά η συχνότητα έχει αυξηθεί. 

Η καλύτερη πληροφόρηση, οι περισσότερες παροχές και η μεγαλύτερη γνώση και 

απενοχοποίηση της διαταραχής πιθανά έχει οδηγήσει στην αύξηση αυτών των 

ποσοστών (Elsabbagh et al., 2012). Εντούτοις, είναι εμφανές ότι ο αυτισμός δεν 

πρόκειται για σπάνια διαταραχή και αυτό συνεπάγεται τη συνεχή επαγρύπνηση των 

ειδικών σχετικά με την αναζήτηση της φύσης του αυτισμού σε επίπεδο γνωστικό, 

συμπεριφορικό και βιολογικό. 

 

1.4 Αιτιολογία 

 

Η ακριβής αιτία του αυτισμού παραμένει άγνωστη, με διάφορες ερευνητικές 

υποθέσεις να λαμβάνουν χώρα. Η τάση αυτή και η ενασχόληση πολλών επιστημόνων 

διαφορετικών πεδίων με την αναζήτηση της αιτιολογίας του αυτισμού, υποδηλώνει 

ότι ο αυτισμός δεν αποτελεί ένα σύνδρομο και δεν έχει μία ξεκάθαρη και 

μεμονωμένη αιτιολογία και αναπτυξιακή πορεία και συνεπώς έναν συγκεκριμένο 

τρόπο παρέμβασης.  

Κατά τη δεκαετία του ’60 υπήρξε η θεωρία της ‘ψυχρής μητέρας’ από τον 

Bettleheim (1956,1967), ο οποίος υποστήριζε ότι ο αυτισμός ήταν αποτέλεσμα μιας 

απροσάρμοστης αντίδρασης σ’ ένα εκφοβιστικό και άστοργο περιβάλλον (Happe, 

1998, σ.71). Ο Kanner, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρατηρώντας, ηπιότερης μορφής, 

υπο-κλινικά συμπτώματα του αυτισμού στους γονείς των παιδιών που 

παρακολουθούσε, τα ερμήνευσε ως σημεία μίας γενετικής βάση του αυτισμού. Η 

προσέγγιση του Kanner αποδείχθηκε σωστή, με τις ψυχογενείς ερμηνείες του 

αυτισμού να έχουν κατά πολύ πλέον απορριφθεί (Happe, 1998, σ.71). Ορισμένοι 

θεώρησαν ως πιθανές αιτίες εμφάνισης αυτισμού και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
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όπως τους εμβολιασμούς έναντι της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, με κάτι 

τέτοιο ωστόσο να κρίνεται και πάλι αβάσιμο (Taylor, Swerdfeger & Eslick, 2014). 

Στη συνέχεια, η έρευνα άρχισε να επικεντρώνεται στα γονίδια, τον εγκέφαλο, το νου 

και την αλληλεπίδρασή τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες (Hill & Frith, 2003). 

Ο αυτισμός προκαλείται από περισσότερα από ένα αίτια, με διαφορετικές 

εκδηλώσεις σε διαφορετικά άτομα που μοιράζονται κοινά συμπτώματα (Hill & Frith, 

2003). Έπειτα από τη ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών η Ratajczak (2011) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα γενετικών ανωμαλιών 

και εγκεφαλικών βλαβών. Οι βλάβες αυτές μπορεί να προκληθούν από μια ευρεία 

ποικιλία παραγόντων, όπως ένα τοξικό περιβάλλον, λοιμώξεις και συν-νοσηροτήτων 

σε άτομα που είναι γενετικά επιρρεπή προς την αναπτυξιακή διαταραχή (Ratajczak, 

2011). Ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα οργανικής δυσλειτουργίας και έχει βιολογική 

προέλευση, ενώ χρειάζεται να αναζητήσουμε μια μακρά αιτιολογική αλυσίδα του 

αυτισμού (Frith, 1999, σ.83). Σύμφωνα με τη Frith (1999, σ.96) ο κίνδυνος μπορεί να 

εμφανισθεί με κάποια μορφή (ελαττωματικά γονίδια, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, 

μεταβολικές διαταραχές, ιογενείς λοιμώξεις, ανοσολογικές  ανεπάρκειες και ανοξία 

κατά τη περιγεννητική περίοδο ή μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου) 

και να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη ορισμένων εγκεφαλικών συστημάτων, 

το οποίο συνεπάγεται αναστολή της ανάπτυξης ενός ζωτικού συστήματος σε μια 

κρίσιμη αναπτυξιακά χρονική στιγμή. Παρόμοια είναι και η θέση της Happe, (1998, 

σ.74) η οποία υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να υπάρχει μία γενετική προδιάθεση για 

αυτισμό η οποία εκδηλώνεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί από προγεννητικά αίτια ή 

περιγεννητικά συμβάματα. 

Η σύγχρονη άποψη για την αιτιολογία του αυτισμού αναγνωρίζει ως 

σημαντικές και τις γενετικές επιδράσεις (Frith, 1999, σ.93). Σε μία πρωτοποριακή 

μελέτη διδύμων, οι Folstein και Rutter (1977) συγκέντρωσαν 21 ζεύγη διδύμων, 11 

μονοζυγωτικών (ιδανικοί) και 10 διζυγωτικών (απλοί), με το ένα μέλος του ζεύγους 

να έχει διάγνωση ΔΦΑ. Η έρευνα τους ανέδειξε την ύπαρξη γενετικού αιτίου στη 

διαταραχή. Στα 4 από τα 11 μονοζυγωτικά δίδυμα (36%) βρέθηκε νοσηρότητα 

κλασικού αυτισμού και των δύο αδελφών, ενώ δε βρέθηκε σε κανένα από τα 

διζυγωτικά. Σε παρόμοια επιδημιολογική μελέτη (Bailey et al., 1995) 27 

μονοζυγωτικών και 20 διζυγωτικών διδύμων, εμφανίστηκε ακόμα πιο μεγάλη 

διαφορά, με νοσηρότητα στους μονοζυγωτικούς αδελφούς με ποσοστό 60% και στους 

διζυγωτικούς 0%. Συγχρόνως, το 2% των αδελφών των ατόμων με ΔΦΑ έχουν και 



26 

 

αυτοί διάγνωση αυτισμού, με συχνότητα εμφάνισης 50-100 φορές μεγαλύτερη από 

ότι ισχύει στο γενικό πληθυσμό (Frith, 1999, σ.93), μπορούμε απευθείας να 

συμπεράνουμε τη γενετική φύση της διαταραχής. Οι παραπάνω έρευνες, καθώς και 

άλλες που ακολούθησαν αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη γενετικής αιτίας 

της ΔΦΑ (Ratajczak, 2011). Η γενετική επιβάρυνση που παρατηρείται, οδηγεί στην 

υπόθεση της εμπλοκής περισσοτέρων του ενός γονιδίων που δρουν συνεργικά, χωρίς 

ωστόσο να έχει αποδειχθεί η ενοχοποίηση ενός συγκεκριμένου γονιδίου, κάνοντας 

λόγο για συνδυασμό 10 γονιδίων τα οποία πιθανά αλληλεπιδρούν στην πρόκληση της 

ΔΦΑ (Ratajczak, 2011). 

Η βιολογική βάση του αυτισμού, πλέον έχει αναγνωρισθεί από πολλούς 

ερευνητές και είναι βέβαιο ότι πρόκειται για νευροβιολογική και γενετικής φύσεως 

διαταραχή με τις κατηγορίες που αποδίδονταν στη γονική φροντίδα και σε άλλα 

ψυχογενή αίτια να αποκλείονται ως αιτιολογικοί παράγοντες (Frith, 1999, σ.83-84). Η 

συνέχιση της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης του αυτισμού από τους μελετητές, 

μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως βοηθητική για τη διάγνωση, παρέμβαση και υποστήριξη 

των ατόμων με ΔΦΑ. 

Από τότε που περιγράφηκε για πρώτη φορά ο αυτισμός από τον Αμερικανό 

ψυχίατρο Leo Kanner (1943) και από την αυστριακή παιδίατρο Hans Asperger 

(1944), πολλές θεωρίες σχετικά τη προέλευσή του έχουν προταθεί, με αυτές να έχουν 

προχωρήσει από τη ψυχογενή ιδέα της ‘μητέρας ψυγείο’ προς μια πιο λεπτομερή 

κατανόηση τόσο σε γνωστικό όσο και σε βιολογικό επίπεδο (Hill & Frith, 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΥΡΥΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 

(ΕΑΦ) 

 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου ΕΑΦ 

 

Για κάποια χρόνια η έρευνα γύρω από τη γενετική βάση του αυτισμού είχε 

εκλείψει λόγω των χαμηλών ποσοστών εμφάνισης της διαταραχής στα υπόλοιπα μέλη 

των οικογενειών αυτών των ατόμων. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει 

επανέλθει η άποψη ότι υπάρχουν ορισμένα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά (γενετικής 

φύσης) που μοιράζονται οι γονείς και τα παιδιά τους με αυτισμό (Bishop, 

Maybery, Maley, Wong, Hill & Hallmayer, 2004). Η γενετική βάση του αυτισμού, 

πλέον, υποδηλώνεται από την ύπαρξη τέτοιων ήπιων χαρακτηριστικών αυτιστικού 

τύπου, χωρίς, ωστόσο, αυτά να μπορούν να οδηγήσουν σε διάγνωση ΔΦΑ για τους 

κοντινούς συγγενείς των παιδιών με αυτισμό. Πρώτη η μελέτη των Folstein και 

Rutter (1977), εξέτασε τις γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες διδύμων, με το ένα 

μέλος αυτών να έχει διάγνωση ΔΦΑ. Διαπιστώθηκαν γνωστικά και γλωσσικά 

ελλείμματα που παρατηρούνται στον αυτισμό, με το 82% των μη αυτιστικών μελών 

των μονοζυγωτικών διδύμων και το 10% των διζυγωτικών, να εμφανίζει κάποια άλλη 

διαταραχή γνωστικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, σε επόμενη έρευνα (Bailey et al., 1995) 

το 92% των μη αυτιστικών μελών των μονοζυγωτικών και το 10% των διζυγωτικών 

εμφάνιζε γνωστικά και κοινωνικά ελλείμματα. Εκτός από τις μελέτες διδύμων, 

μελέτες οικογενειών παρέχουν ενδείξεις για τη σημασία των γενετικών επιρροών 

στον αυτισμό (Sucksmith, Roth & Hoekstra, 2011).   

Υπάρχει ένα σημαντικό οικογενειακό φορτίο του αυτισμού, όπως αναφέρει η 

Happe (1998, σ. 74), με τα αδέρφια ατόμων με ΔΦΑ χωρίς διάγνωση, να εμφανίζουν 

μια επαυξημένη συχνότητα άλλων γνωστικών ελλειμμάτων. Προτάθηκε, έτσι, με 

βάση τα ευρήματα αυτά, η υπόθεση της εμφάνισης, και στους συγγενείς χωρίς 

αυτισμό, ορισμένων αυτιστικών χαρακτηριστικών ηπιότερης μορφής αλλά ποιοτικά 

κοινών με αυτά που εμφανίζονται στη διαταραχή (Baron-Cohen et al., 2001; 

Constantino & Todd, 2003; Hurley et al., 2007).  

Αυτού του είδους οι εκφράσεις αυτιστικών χαρακτηριστικών ονομάζονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως ‘Ευρύς Αυτιστικός Φαινότυπος - ΕΑΦ’ (Broader Autism 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maybery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maley%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maley%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hallmayer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
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Phenotype - BAP). Ο ΕΑΦ είναι όρος που περιγράφει μία ομάδα υπο-κλινικών 

συμπτωμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνιακών χαρακτηριστικών και 

στοιχείων προσωπικότητας, τα οποία εμφανίζονται συχνά σε συγγενείς τον ατόμων 

με αυτισμό και τα οποία θεωρούνται ηπιότερης μορφής εκφράσεις αυτιστικών 

συμπτωμάτων (Piven, Palmer, Jacobi, Childress & Arndt, 1997; Sucksmith et al., 

2011). Ως έννοια ο ΕΑΦ προκύπτει ήδη από παρατηρήσεις των Leo Kanner και Hans 

Asperger, οι οποίοι ανέφεραν κοινά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών με 

ΔΦΑ και των γονέων τους (Sucksmith et al., 2011). Ο Kanner (1943) περιγράφει τους 

συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού παιδιών με ΔΦΑ, ως αργούς ομιλητές, με 

ήπιες στερεοτυπίες και αδιάφορους για κοινωνική επαφή. Όπως αναφέρεται στους 

Sasson, Nowlin και Pinkham (2012), τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να χωριστούν 

και σε υποτομείς που αντιστοιχούν στις δύο κατηγορίες των βασικών αυτιστικών 

συμπτωμάτων των ατόμων με ΔΦΑ. Οι κατηγορίες αυτές είναι η κοινωνική (λ.χ. 

κοινωνική επιφυλακτικότητα,  συμπεριφορά χωρίς διακριτικότητα) και η ακοινώνητη 

(λ.χ. τελετουργικές/επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές-συνήθειες, δυσκολία 

προσαρμογής στην αλλαγή, τελειοθηρίας). Αρχικά, ο ΕΑΦ αναφερόταν σε ένα υπο-

σύνολο των συγγενών ατόμων με ΔΦΑ, οι οποίοι εμφάνιζαν κοινωνικά και 

επικοινωνιακά ελλείμματα ή/και στερεότυπη συμπεριφορά. Πλέον αποκτά και μία 

γενικότερη διάσταση συνεχούς κατανομής στο γενικό πληθυσμό, με την εμφάνιση 

και άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων και στοιχείων συμπεριφοράς που 

παραπέμπουν στον αυτισμό (Tsang et al., 2016). 

 

2.2 Μέσα αξιολόγησης των αυτιστικών στοιχείων 

 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε που για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκε εμπεριστατωμένη ανάλυση του όρου ΕΑΦ (Bailey et al., 1998). 

Από τότε έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στα μεθοδολογικά εργαλεία για τη μελέτη 

του ΕΑΦ. Έχουν χρησιμοποιηθεί παρατηρήσεις και συνεντεύξεις σχετικά με 

πληροφορίες γύρω από την πυρηνική οικογένεια και τους συγγενείς δευτέρου βαθμού 

των ατόμων με ΔΦΑ, τη μελέτη του οικογενειακού τους ιστορικού αλλά και πιο 

άμεσες αξιολογήσεις (Hurley et al., 2007). Έτσι, αρχικά, οι μελέτες οικογενειών που 

υποστήριζαν την ύπαρξη ενός Ευρύτερου Αυτιστικού Φαινοτύπου στους γονείς και 

στα αδέλφια παιδιών με ΔΦΑ, στηρίχθηκαν σε ποιοτικά εργαλεία συλλογής 
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δεδομένων μέσω συνεντεύξεων και παρατηρήσεων (Piven et al., 1997), τα 

αποτελέσματα των οποίων αποκλειστικά κατέληγαν στην ύπαρξη ή όχι του ΕΑΦ. 

Η πρόοδος των τελευταίων χρόνων στην έρευνα των αυτιστικών 

συμπτωμάτων είναι αναντίρρητη. Αυτό συνδυάστηκε με την ανάπτυξη νέων 

ψυχομετρικών κλιμάκων που βοήθησαν στην πιο ακριβή μέτρηση τέτοιου είδους 

υπο-κλινικών χαρακτηριστικών. Σήμερα, οι περισσότερες έρευνες αναζήτησης 

αυτιστικών στοιχείων χρησιμοποιούν τα ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργηθεί για 

να εκτιμήσουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, αυτά που 

συναντώνται πιο συχνά στη διεθνή έρευνα είναι το Broad Autism Phenotype 

Questionnaire (BAPQ; Hurley et al., 2007), το Social Responsiveness Scale (SRS; 

Constantino, 2002) και το Autism Spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen et al., 

2001), χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση αυτιστικών στοιχείων, αλλά και για να 

διαχωρίσουν τα άτομα με διάγνωση αυτισμού από τα τυπικά αναπτυσσόμενα. Σε 

τέτοιας μορφής εργαλεία αξιολόγησης, οι βαθμολογίες μπορούν να έχουν από 

υψηλότερες μέχρι χαμηλότερες τιμές για την εμφάνιση υπο-κλινικών αυτιστικών 

συμπτωμάτων. Να σημειωθεί ωστόσο ότι τέτοιου είδους κλίμακες αξιολόγησης δεν 

αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία.  

Τέλος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μεγαλύτερη διάθεση τεχνικών 

σάρωσης εγκεφάλου, οι οποίες προσφέρονται για την ανάλυση της δομής και των 

λειτουργιών του, επιτρέποντας μία πιο άμεση εξέταση των ατόμων με ΔΦΑ, των 

συγγενών τους και ομάδων ελέγχου (Sucksmith et al., 2011). 

 

2.3 Συγγενείς ατόμων με ΔΦΑ 

 

Μελέτες διδύμων και οικογενειών φανερώνουν την κληρονομική προδιάθεση 

του αυτισμού, με τους συγγενείς των ατόμων με ΔΦΑ να παρουσιάζουν ηπιότερης 

μορφής αυτιστικά γνωρίσματα (Hoekstra et al, 2007). Χαρακτηριστικά του 

Ευρύτερου Αυτιστικού Φαινοτύπου έχουν παρατηρηθεί σε πολλές έρευνες, με αρκετά 

σημαντική, λόγω του μεγάλου δείγματος της (3095 πρώτου βαθμού συγγενείς 

αυτιστικών ατόμων) την έρευνα των Pickles, Starr, Kazak, Bolton, Papanikolaou, 

Bailey, Goodman και Rutter (2000) όπου με ποσοστό (7,5%) γονείς και αδέλφια 

εμφάνισαν χαρακτηριστικά αυτιστικού τύπου. Τα μέλη οικογενειών παιδιών με ΔΦΑ 

είναι πιθανό να εμφανίσουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή δυσκολίες στην 
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κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία (Bailey, Palferman, Heavey & Le 

Couteur, 1998; Piven et al., 1997).  

Έρευνες σε μέλη οικογενειών ατόμων με ΔΦΑ υποστηρίζουν τη σχέση του 

ΕΑΦ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως απόμακρη (aloof 

personality) και άκαμπτη συμπεριφορά (rigid personality) (Hurley, Losh, Parlier, 

Reznick & Piven, 2007; Piven et al., 1997), κυριολεκτική χρήση της γλώσσας 

(pragmatic language) (Hurley et al., 2007), υψηλά επίπεδα άγχους και δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές επαφές, όπως στον αριθμό και στην ποιότητα των φιλικών σχέσεων 

(Piven et al., 1997). Ταυτόχρονα, συχνά οι συγγενείς ατόμων με ΔΦΑ εκτός από τα 

ήπιας μορφής ελλείμματα σε δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας (Bishop et al., 

2004; Ruser, Arin, Dowd, Putnam, Winklosky, Rosen-Sheidley 2007), εμφανίζουν 

και κάποιας μορφής στερεότυπη συμπεριφορά (Piven et al., 1997). Τέλος, ελλείμματα 

στις γνωστικές λειτουργίες της Θεωρίας του Νου (Tsang et al., 2016), της 

εκτελεστικής λειτουργίας (Hughes, Leboyer & Bouvard, 1997) και της κεντρικής 

συνοχής (Happe, Frith & Briskman, 2001) αναφέρονται σε συγγενείς ατόμων με 

ΔΦΑ, με κάτι τέτοιο, εντούτοις, να είναι ακόμα υπό διερεύνηση. 

 

2.3.1 Ερευνητική τεκμηρίωση εκδήλωσης αυτιστικών χαρακτηριστικών 

στους συγγενείς ατόμων με ΔΦΑ 

 

Σύμφωνα με έρευνα (Bishop et al., 2004) οι γονείς των παιδιών με αυτισμό 

εμφανίζονται να έχουν δυσκολίες και σε θέματα επικοινωνίας. Μάλιστα, οι δύο 

υποκλίμακες του AQ ‘φτωχή κοινωνική δεξιοτήτα’ και ‘φτωχή επικοινωνία’ 

μπόρεσαν να διαχωρίσουν τους γονείς των παιδιών με ΔΦΑ από τους γονείς παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, με τις υπόλοιπες υποκλίμακες (‘αλλαγή εστιασμένης προσοχής’, 

‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’ και ‘φαντασία’) να μην εμφανίζουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.  

Σε άλλες έρευνες (Piven et al., 1997; Ruser et al., 2007), εξετάσθηκαν οι 

συγγενείς και συγκρίθηκαν με διαφορετικές ομάδες ελέγχου. Για παράδειγμα, στην 

έρευνα της Ruser και των συνεργατών της (2007), υπήρχαν δύο ομάδες ελέγχου, με 

την πρώτη να αποτελείται από γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και τη δεύτερη από 

γονείς παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ), έτσι ώστε να εξαλειφθούν 

μεταβλητές που αφορούν τη φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες και οι οποίες 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
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μπορούσαν να επηρεάσουν τα πορίσματα. Βρέθηκε ότι οι γονείς των παιδιών με 

αυτισμό και ΕΓΔ είχαν σημαντικά μειωμένες επικοινωνιακές ικανότητες συγκριτικά 

με τους γονείς ατόμων με σύνδρομο Down, σύμφωνα με το εργαλείο Pragmatic 

Rating Scale, με το 15% μάλιστα να εμφανίζει σοβαρές δυσκολίες. Έτσι, τα 

αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι ελλειμματικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

συναντώνται στους συγγενείς των δύο αυτών ομάδων (ΔΦΑ, ΕΓΔ) και κυρίως στο 

ανδρικό φύλο, με πιθανή κάποια γενετική αιτιολογία.  

Άλλα χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας των ΔΦΑ είναι η εμμονή στην 

επανάληψη και η στερεότυπη συμπεριφορά με ένα περιορισμένο εύρος 

ενδιαφερόντων (Hill & Frith, 2003). Στην έρευνα τους οι Piven και συνεργάτες 

(1997) προσπάθησαν να εξετάσουν την εμφάνιση, σε πιο ήπια εκδοχή, αυτών των 

κλινικών εκδηλώσεων. Στα αποτελέσματα, σύμφωνα με συνεντεύξεις συγγενών 

πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι γονείς των παιδιών με ΔΦΑ εμφάνισαν περισσότερα 

ελλείμματα στην κοινωνική και στερεότυπη συμπεριφορά συγκριτικά με τους γονείς 

των παιδιών με σύνδρομο Down, με την εμφάνιση στερεοτυπιών στους πατέρες στο 

26% και 3% και στις μητέρες 12% και 0% αντίστοιχα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος 

τομέας χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω καθώς η έρευνα περιορίζεται σε 

συγκεκριμένες διαστάσεις της στερεότυπης συμπεριφοράς. 

Η άποψη της ύπαρξης ελλειμμάτων στους συγγενείς των ατόμων με ΔΦΑ, 

κοινών με αυτών που εμφανίζονται στα άτομα με διάγνωση, είναι πλέον ευρέως 

αποδεκτή. Εντούτοις, η γενετική ευθύνη αυτών των χαρακτηριστικών δεν έχει 

οριστικά προσδιοριστεί. 

 

2.4 Γενικός πληθυσμός 

 

Κάποια στιγμή, το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε προς το γενικό 

πληθυσμό και την εμφάνιση υπο-κλινικών αυτιστικών χαρακτηριστικών. Ο αυτισμός 

είναι μία διαταραχή στην οποία δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα όρια της, ενώ και 

η διάγνωση της γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του παιδιού 

και όχι έπειτα από ιατρικές εξετάσεις. Αποτέλεσμα είναι η επέκταση των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών και σε άτομα χωρίς την τυπική εικόνα του αυτισμού και χωρίς, 

σαφώς, τη δυνατότητα λήψης διάγνωσης. 
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 Τα νέα αυτά ερευνητικά δεδομένα δεν περιορίζουν τον ΕΑΦ στα μέλη των 

οικογενειών ατόμων με αυτισμό, προτείνοντας ότι τα αυτιστικά συμπτώματα είναι 

κατανεμημένα και στο γενικό πληθυσμό (λ.χ. Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; 

Constantino & Todd, 2003; Hoekstra et al., 2007). Είναι όρος που χρησιμοποιείται 

για να ερμηνεύσει τα ήπιας μορφής αυτιστικά συμπτώματα, τα οποία δεν πληρούν τα 

κλινικά κριτήρια, ενώ παράλληλα μπορεί να μην είναι εμφανή ή εύκολα 

αναγνωρίσιμα και να θεωρούνται απλά ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του ατόμου. 

 

2.4.1 Ερευνητική τεκμηρίωση εκδήλωσης αυτιστικών χαρακτηριστικών 

στο γενικό πληθυσμό  

 

Διάφορες έρευνες έχουν προσπαθήσει να βρουν κάποια σύνδεση μεταξύ 

υψηλής βαθμολογίας σε ερωτηματολόγια (λ.χ. AQ) νευροτυπικού πληθυσμού και 

χαρακτηριστικών συμπτωμάτων τα οποία εμφανίζουν άτομα με διάγνωση ΔΦΑ, έτσι 

όπως αυτά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (λ.χ. Ingersoll, 2009). Έχοντας ως 

βάση, λοιπόν, τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΦΑ, αρκετοί ερευνητές 

αναζήτησαν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά και στο γενικό πληθυσμό.  

Σύμφωνα με ανασκόπηση 73 προηγούμενων ερευνών με 6.934 άτομα τυπικής 

ανάπτυξης και 1.963 άτομα με ΔΦΑ, όπου χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αξιολόγησης 

αυτιστικών χαρακτηριστικών το εργαλείο AQ, οι ερευνητές (Ruzich, Allison, Smith, 

Watson, Auyeung, Ring & Baron-Cohen, 2015) κατέληξαν ότι τα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά, πράγματι, ενυπάρχουν στο γενικό πληθυσμό. Τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα που έχουν υψηλή βαθμολογία της κλίμακας AQ είναι 

πιθανότερο να δείχνουν στοιχεία προσωπικότητας τα οποία παραπέμπουν στον ΕΑΦ 

(Austin, 2005; Jobe & White, 2007; Kunihira et al., 2006; Whakabayashi, Baron-

Cohen & Wheelwright, 2006). Τα αυτιστικά γνωρίσματα ατόμων γενικού πληθυσμού 

εμφανίζονται σε έρευνες να συνδέονται με ορισμένες διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας 

(Hurst, Nelson-Gray, Mitchell & Kwapil, 2006) και με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης 

και άγχους (Kunihira et al., 2006). Στη συνέχεια, τα αυτιστικά χαρακτηριστικά 

συνδέονται και με συγκεκριμένους παράγοντες της προσωπικότητας, σύμφωνα με το 

μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων (The Big Five) και συγκεκριμένα με υψηλά 

επίπεδα Νευρωτισμού, χαμηλά επίπεδα Εξωστρέφειας και Προσήνειας 

(Agreeableness) (Austin, 2005; Whakabayashi et al., 2006). Ταυτόχρονα, στην 
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έρευνα τους οι Jobe και White (2007) βρήκαν ότι τα αυτιστικά χαρακτηριστικά 

νευροτυπικών συνδέονται και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε διαπροσωπικό 

επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους άλλους, όπως αίσθημα μοναξιάς και μικρής 

διάρκειας φιλίες, ενώ συνδέονται και με τα χαμηλότερα επίπεδα ενσυναισθητικής 

ικανότητας των ατόμων (Baron-Cohen et al., 2001; Gökçen, Petrides, Hudry, 

Frederickson & Smillie, 2014; Wheelwright, Baron-Cohen, Goldenfeld, Delaney, 

Fine, Smith, Weil & Wakabayashi, 2006). 

Αποτελέσματα άλλων ερευνών (Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; 

Constantino & Todd, 2003; Hoekstra et al., 2007; Hoekstra, Bartels, Cath & 

Boomsma, 2008) έδειξαν ότι στο γενικό πληθυσμό τα άτομα με περισσότερα υπο-

κλινικά αυτιστικά συμπτώματα είναι πιο πιθανό να είναι αρσενικού φύλου και να 

ασχολούνται με θετικές επιστήμες. Οι Constantino και Todd (2003) συμπληρώνουν 

ότι καθώς τα γονίδια που επηρεάζουν τα αυτιστικά συμπτώματα φαίνεται να είναι 

κοινά και για τα δύο φύλα, η λιγότερο συχνή εμφάνιση και ένταση αυτών στο 

γυναικείο φύλο μπορεί να οφείλονται στο κοινωνικά προσδιορισμένο γυναικείο φύλο 

και στις κοινωνικά κατασκευασμένες διαστάσεις των διαφορών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. 

Εκτός από ορισμένα στοιχεία προσωπικότητας υπάρχουν και ορισμένες ακόμα 

ελλειμματικές πλευρές των νευροτυπικών, οι οποίες φαίνεται να εξαρτώνται άμεσα 

από τα υψηλότερα επίπεδα αυτιστικών συμπτωμάτων τους. Για τη σύγκριση των 

ατόμων με υψηλή και χαμηλή βαθμολογία στο AQ έχουν χρησιμοποιηθεί μελέτες 

οπτικής επεξεργασίας (Almeida, Dickinson, Maybery, Badcock, & Badcock, 2010), 

αισθητηριακής επεξεργασίας (Robertson & Simmons, 2013), εγκεφαλικής 

δραστηριότητας (Nummenmaa, Engell, von dem Hagen, Henson & Calder, 2012), 

δραστηριότητας των κατοπτρικών νευρώνων (Puzzo, Cooper, Vetter, & Russo, 2010), 

ικανότητας επεξεργασίας προσώπων (Poljac et al., 2012; Halliday, MacDonald, 

Scherf και Tanaka, 2014), καθώς και μελέτες των γενικότερων κοινωνικο-γνωστικών 

ελλειμμάτων (Sasson et al., 2012).   

Τα άτομα με ΔΦΑ σύμφωνα με τη θεωρία της κεντρικής συνοχής εμφανίζουν 

μία τάση στην εστίαση σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και δεν επεξεργάζονται 

ολιστικά τις παρεχόμενες πληροφορίες από το περιβάλλον τους (Frith & Happe, 

1994). Σε μελέτη οπτικής επεξεργασίας (Almeida et al., 2010), λοιπόν, εξετάστηκε η 

επιτυχία και ο χρόνος φοιτητών τυπικής ανάπτυξης στον εντοπισμό ενός σχήματος, 

το οποίο προηγουμένως είχε ορισθεί από τον ερευνητή. Το σχήμα αυτό βρισκόταν 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6k%C3%A7en%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrides%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudry%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudry%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frederickson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frederickson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nummenmaa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nummenmaa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20dem%20Hagen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henson%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calder%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
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μεταξύ άλλων σε μία οθόνη που προβαλλόταν στους συμμετέχοντες της έρευνας. Σε 

κάθε προσπάθεια, το μέγεθος απεικόνισης του συγκεκριμένου σχήματος 

εναλλασσόταν. Τα αποτελέσματα τους συσχετίσθηκαν με τον βαθμό εκδήλωσης 

αυτιστικών συμπτωμάτων, όπως αυτά μετρήθηκαν με τη χρήση του AQ. Πραγματικά, 

οι φοιτητές με υψηλότερες βαθμολογίες στο AQ ήταν γρηγορότεροι έναντι των 

φοιτητών με χαμηλότερες βαθμολογίες στο AQ. Σε άλλη έρευνα οι Kunihura και 

συνεργάτες (2006) εξέτασαν τη σχέση των αποτελεσμάτων του AQ φοιτητών τυπικής 

ανάπτυξης με τα γνωστικά ελλείμματα που παρατηρούνται στον αυτισμό. Οι φοιτητές 

εξετάστηκαν σε δοκιμασίες ελέγχου κατάκτησης της Θεωρίας του Νου, των 

εκτελεστικών λειτουργιών και της κεντρικής συνοχής. Αντίθετα με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, η εμφάνιση αυτιστικών συμπτωμάτων στους φοιτητές δεν σχετίστηκε 

με γνωστικά ελλείμματα που εμφανίζουν τα άτομα με διάγνωση αυτισμού. Το πεδίο 

των γνωστικών λειτουργιών ατόμων που εμφανίζουν υπο-κλινικά αυτιστικά 

συμπτωμάτα παραμένει ανοικτό και χρειάζεται ερευνητική διερεύνηση. 

Σε άλλη έρευνα των Robertson και Simmons (2013) εξετάστηκε εάν τα 

αισθητηριακά ελλείμματα που παρατηρούνται στα άτομα με ΔΦΑ, επεκτείνονται και 

στον τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό που εμφανίζει υψηλό δείκτη αυτιστικών 

συμπτωμάτων. Το ερωτηματολόγιο καλούσε τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε 

42 κλειστού τύπου ερωτήσεις εξετάζοντας την υπερ- ή υπό-ευαισθησία τους σε 

καταστάσεις οπτικών, ακουστικών, γευστικών, απτικών, οσφρητικών ερεθισμάτων, 

αιθουσαίου αισθητικού συστήματος (vestibular) και ιδιοδεκτικότητας 

(proprioceptive). Με δείγμα 212 νευροτυπικών νεαρών ενηλίκων βρέθηκε υψηλή 

θετική συσχέτιση μεταξύ των αυτιστικών συμπτωμάτων και των αισθητηριακών 

ελλειμμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα προβλήματα αισθητηριακής 

επεξεργασίας μπορεί να αποτελούν παράγοντα δυσκολιών στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και των νευροτυπικών.  

Και πάλι, τα αυτιστικά συμπτώματα φάνηκε να ενυπάρχουν στο γενικό 

πληθυσμό. Επομένως, αποδείχθηκε ότι ο ΔΦΑ δεν πρόκειται για διαταραχή που 

αφορά μόνο μία κατηγορική διάσταση χαρακτηριστικών, αλλά πρόκειται για ένα 

συνεχές, διαφορετικής έντασης χαρακτηριστικών που εμφανίζονται και στο γενικό 

πληθυσμό νευροτυπικών. Από τις προηγούμενες μελέτες μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι στο γενικό πληθυσμό υπάρχει η ομάδα των ατόμων που εμφανίζει 

ηπιότερης έντασης αυτιστικά συμπτώματα, γεγονός το οποίο επικυρώνει την υπόθεση 
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ότι τα αυτιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να επεκτείνονται και στον μη κλινικό 

πληθυσμό. 

 

2.5 Αυτιστικά στοιχεία και θεωρία του ακραίου άρρενος εγκεφάλου 

 

Ο αυτισμός φαίνεται να εμφανίζεται σύμφωνα με αρκετά ερευνητικά 

δεδομένα από 4 (Brunyé et al., 2012; Grove et al., 2015) έως και 4,5 φορές 

(Christensen et al., 2016) περισσότερο στο αρσενικό απ’ ότι στο θηλυκό φύλο. Αυτή 

η αναλογία οδήγησε ορισμένους μελετητές να ασχοληθούν με την ύπαρξη αυτιστικών 

στοιχείων σε πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης και να συγκρίνουν εάν η εμφάνιση 

τέτοιων υπο-κλινικών χαρακτηριστικών σχετίζεται με το φύλο του ατόμου. Πράγματι 

αρκετοί ερευνητές (Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; Constantino & Todd, 

2003, Hoekstra, et al., 2007; Hoekstra, et al., 2008; Wheelwright et al., 2006), με τη 

χρήση του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς AQ, παρατήρησαν ότι οι άντρες 

εμφάνισαν υψηλότερα ‘σκορ’ συγκριτικά με τις γυναίκες. Μάλιστα, σύμφωνα με τη 

μελέτη των Constantino και Todd (2003), τα γονίδια που σχετίζονται με τα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι κοινά και για τα δύο φύλα με χαμηλότερο ποσοστό 

εμφάνισης και σοβαρότητας αυτών στα κορίτσια (1,4% στα αγόρια και 0,3% στα 

κορίτσια). Τέλος, και σύμφωνα με ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών, οι ερευνητές 

(Ruzich et al., 2015) κατέληξαν ότι πράγματι υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση των 

αυτιστικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο φύλων, με τους άνδρες τυπικής 

ανάπτυξης να εμφανίζουν υψηλότερες βαθμολογίες από τις γυναίκες. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα (Ruzich et al., 2015) και την ανασκόπηση ερευνών με 

συμμετέχοντες άτομα με ΔΦΑ, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη βαθμολογία των δύο 

φύλων, όπως ίσχυε για τους νευροτυπικούς.  

Τα άτομα με ΔΦΑ, αν και μπορεί να δυσκολεύονται στην επικοινωνία, λόγω 

της συναισθηματικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν οι σχέσεις με τους άλλους 

ανθρώπους, είναι εξίσου πιθανό να είναι ικανά στην ανάλυση, κατανόηση, πρόβλεψη, 

έλεγχο και οικοδόμηση συστημάτων με σταθερή, προβλεπόμενη μεταβολή (Baron-

Cohen, 2002; Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Wheelwright et al., 2006). Τα 

παραπάνω δεδομένα οδήγησαν στη δημιουργία της έννοιας και του ορισμού της 

συστηματοποίησης (systemizing) (Baron-Cohen, 2009). Σύμφωνα με αυτή, το 

γεγονός των επαναληπτικών κινήσεων και το συχνά μεγάλο ενδιαφέρον των ατόμων 
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με ΔΦΑ για τα συστήματα μετατρέπεται σε πλεονέκτημα και ικανότητα των ατόμων 

αυτών (aan het Rot & Hogenelst, 2014). 

Έτσι ο Baron-Cohen, το 2009, προτείνει τη θεωρία ενσυναίσθησης-

συστηματοποίησης (empathizing-systemizing theory), σύμφωνα με την οποία οι 

δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία των ατόμων με ΔΦΑ οφείλονται στην 

ανεπαρκή τους ενσυναισθητική ικανότητα και συνεπώς στην έλλειψη κατάλληλης 

συναισθηματικής αντίδρασης στις σκέψεις, στις πράξεις και στα συναισθήματα των 

άλλων, ενώ τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, οι στερεοτυπίες και η επιθυμία της 

ομοιομορφίας οφείλονται στην τάση τους για συστηματοποίηση. Οι ‘ανεπάρκειες’ 

(στερεότυπες συμπεριφορές και επικοινωνιακή έκπτωση) των παιδιών αυτών πιθανά 

εξηγούνται από τις υψηλές ικανότητες συστηματοποίησης και στις χαμηλές 

ενσυναίσθησης που αυτά διαθέτουν (Grove et al., 2015).  

Τα χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και τα υψηλά επίπεδα συστηματοποίησης 

που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΦΑ συνθέτουν, σύμφωνα με τον Baron-Cohen (2002), 

τη θεωρία του ακραίου άρρενος εγκεφάλου (extreme male brain theory). Αυτή η 

θεωρία υποστηρίζει ότι ο αυτισμός μπορεί να πρόκειται για έναν ακραίο τύπο του 

τυπικού αρσενικού εγκεφάλου, με μια υπερβολική προτίμηση για προβλέψιμες, 

συστηματικές καταστάσεις, ασυνήθιστες στον κοινωνικό κόσμο. Αποδεικτικά 

στοιχεία για αυτή τη θεωρία είναι η επικράτηση των ανδρών με διάγνωση ΔΦΑ 

καθώς και διαφορές που παρατηρούνται σε τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα και που 

ευνοούν τις γυναίκες σε κοινωνικούς τομείς, όπως αυτόν της ενσυναίσθησης.  

Σε ορισμένες έρευνες (Austin, 2005; Hoekstra et al., 2008; Wheelwright et al., 

2006) οι νευροτυπικοί που προέρχονται από θετικές επιστήμες εμφανίζονται να έχουν 

υψηλότερο βαθμό αυτιστικών συμπτωμάτων (σύμφωνα με την κλίμακα αυτό-

αξιολόγησης AQ) συγκριτικά με αυτούς που προέρχονται από κοινωνικές επιστήμες 

ή επιστήμες καλών τεχνών. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελεί απόδειξη των όσων 

αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (Empathy) 

 

 

Σύμφωνα με τη γνωσιακή νευροεπιστήμη (cognitive neuroscience), η 

κοινωνική νόηση (social cognition) αναφέρεται στον τρόπο συμπεριφοράς των 

ανθρώπων στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια (Gökçen et al.,2014). Η κοινωνική 

συμπεριφορά είναι συνάρτηση των σκέψεων και των ερμηνειών που κάνουμε για 

τους άλλους ανθρώπους και για τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες 

συμμετέχουμε (Adolphs, 2003). Η κοινωνική νόηση, συνεπώς, πρόκειται για μία 

πολυδιάστατη έννοια αλληλένδετων λειτουργιών που διευκολύνουν την κοινωνική 

λειτουργικότητα των ατόμων. Δυσκολίες της κοινωνικής νόησης συχνά εμφανίζονται 

σε άτομα με ΔΦΑ, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα σε διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν κοινωνική επαφή. (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Gökçen et 

al., 2014).  

Η ενσυναίσθηση συνιστά ένα συγκεκριμένο παράγοντα της κοινωνικής 

νόησης, ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να αισθάνεται ή να αντιλαμβάνεται τα 

συναισθήματα του επικοινωνιακού του εταίρου και να απαντά σε αυτά με τον 

κατάλληλο κάθε φορά τρόπο (Wheelwright et al., 2006). Η ενσυναισθητική 

ικανότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης 

του ατόμου, ενώ επηρεάζει τη συμπεριφορά και την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων που αναπτύσσει. Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον γύρω από την ενσυναίσθηση, είναι ακόμα αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας 

αποκλειστικός ορισμός για αυτή (Decety & Moriguchi, 2007).  

Οι περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ενσυναίσθηση είναι το 

μεταιχμιακό σύστημα, η αμυγδαλή, ο κογχομετωπιαίος και εσω-μετωπιαίος φλοιός 

και η άνω κροταφική αύλακα (Baron-Cohen, 2009, σ. 324; Baron-Cohen, Ring, 

Bullmore, Wheelwright, Ashwin & Williams, 2000). 

 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου ενσυναίσθηση 

 

Ο όρος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 1903, στα γερμανικά ως 

‘Einfühlung’, από το γερμανό ψυχολόγο Theodore Lipps (Oberman & Ramachandran, 

2007), ενώ στην αγγλική γλώσσα μεταφράζεται ως ‘empathy’. Η αγγλική αυτή 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6k%C3%A7en%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
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ορολογία που δόθηκε έχει εντελώς διαφορετική σημασία από την ελληνική λέξη 

‘εμπάθεια’ (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Στα ελληνικά ο όρος ερμηνεύεται ως 

‘ενσυναίσθηση’ υποδηλώνοντας την επέκταση της αίσθησης του ατόμου πέρα από 

τον εαυτό του. Οι Preston και de Waal (2002) προτείνουν το μοντέλο αντίληψης-

δράσης (perception-action model) της ενσυναίσθησης, το οποίο υποστηρίζει ότι με 

την παρακολούθηση μίας κατάστασης αυτόματα ενεργοποιούνται στο άτομο-

παρατηρητή αναπαραστάσεις της παρούσας κατάστασης. Επίσης, αυτού του είδους οι 

αναπαραστάσεις, εάν δεν περιορισθούν, δημιουργούν αυτόματα σχετικές με την 

κατάσταση αυτόνομες και σωματικές αναπαραστάσεις οι οποίες συνθέτουν την 

εσωτερική απομίμηση (internal simulation) στην εσυναισθητική ικανότητα (Oberman 

& Ramachandran, 2007).  

Οι εννοιολογικοί όροι της ενσυναίσθησης είναι πολυάριθμοι (Decety & 

Moriguchi, 2007). Σύμφωνα με τη Μαλικιώση-Λοΐζου (2003), ενσυναίσθηση είναι η 

ικανότητα της εμβίωσης (εμβιώ= ζω εν τινι) της κατάστασης του άλλου, της 

κατανόησης και του μοιράσματος των συγκινήσεων, των σκέψεων και της 

συμπεριφοράς του άλλου ατόμου με ταυτόχρονη συναισθηματική συμμετοχή. 

Συνεπώς, ο άνθρωπος με την ικανότητα ενσυναίσθησης προσπαθεί να λειτουργήσει 

μέσα στο εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του συνομιλητή του και να παραμείνει σε 

ενσυναισθητή επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο (Greenberg & Elliott, 1977 όπως 

αναφέρεται στο Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Η ενσυναίσθηση πρόκειται για μία 

συναισθηματική συμμετοχή που προϋποθέτει την αναγνώριση των διαφορετικών 

νοητικών καταστάσεων και ψυχικών διαθέσεων, αλλά και την υιοθέτηση του 

νοητικού πλαισίου του άλλου ανθρώπου (Frith, 1999, σ.176). Η ικανότητα 

τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου (perspective-taking), πρόκειται για την 

πρόθεση και ικανότητα κατανόησης της υποκειμενικής πραγματικότητας του άλλου, 

καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί 

(Decety & Moriguchi, 2007). Πρόκειται για την προσπάθεια του ατόμου να 

κατανοήσει στο μέγιστο βαθμό τη συμπεριφορά, το συναίσθημα ή το πλαίσιο 

αναφοράς του άλλου, την εμπειρία, δηλαδή, που βιώνει ο άλλος.  

Συνοπτικά, ο Feshbach (όπως αναφέρεται στο Blair, 2005) θεωρεί την 

ενσυναίσθηση συνάρτηση τριών διαδικασιών, α) της γνωστικής ικανότητας για 

διάκριση συναισθηματικών ‘σινιάλων’, β) των πιο ώριμων γνωστικών δεξιοτήτων 

που χρειάζονται για τη κατανόηση  της οπτικής γωνίας των άλλων και, τέλος, γ) της 

συναισθηματικής ανταπόκρισης δηλαδή, της ικανότητας βίωσης συναισθημάτων. 
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3.2 Τα θεμελιώδη συστατικά της ενσυναίσθησης  

 

Η ενσυναίσθηση επιτρέπει την συναισθηματική ‘μόλυνση’ (emotional 

‘contagion’), να νιώσουμε δηλαδή τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Συνολικά 

οι πράξεις, οι σκέψεις, οι επιθυμίες και τα συναισθήματα των ανθρώπων 

δημιουργούνται σε σχέση με τους άλλους. Μια κρίσιμη διάσταση της ενσυναίσθησης 

είναι η αυτοαναφορική συναισθηματική νόηση (self-referential emotional cognition) 

η οποία χρειάζεται προκειμένου να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής  

κατάστασης  των άλλων και του εαυτού. Με αυτόν τον τρόπο το άτομο καταφέρνει 

να διαχωρίσει τα συναισθήματα του από αυτά των γύρω του (Schulte-Ruether, 

Greimel, Markowitsch, Kamp-Becker, Remschmidt, Fink & Piefke, 2011). Συνεπώς, 

η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει διαστάσεις της συναισθηματικής επικοινωνίας, της 

αυτογνωσίας και της θεωρίας του νου. Η κατανόηση και βίωση των συναισθημάτων 

του άλλου εκδηλώνεται σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του ατόμου, γεγονός που 

απεικονίζει την κοινωνική φύση του εαυτού, συνεπώς την εγγενή υποκειμενικότητά 

του (Decety & Moriguchi, 2007). Τα συστατικά, συνεπώς, που αλληλεπιδρούν 

δυναμικά για τη δημιουργία της εμπειρίας της ενσυναίσθησης στον άνθρωπο,  

εμπεριέχονται στο μοντέλο που προτείνεται από τους Decety και Moriguchi (2007): 

 

i. Το συναισθηματικό μοίρασμα μεταξύ του εαυτού και του άλλου, βασισμένο 

στην αυτόματη σύζευξη μεταξύ αντίληψης και δράσης (μοντέλο αντίληψης-

δράσης της ενσυναίσθησης) με αποτέλεσμα τα κοινά βιώματα. 

ii. Η αυτεπίγνωση, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ του εαυτού και του 

άλλου, ακόμα και όταν υπάρχει κάποια προσωρινή ταύτιση αυτών των δύο. 

iii. Η ψυχική ευελιξία, για την υιοθέτηση της οπτικής του άλλου. 

iv. Οι κατάλληλες ρυθμιστικές διαδικασίες, για την διαμόρφωση των 

υποκειμενικών-ατομικών αισθημάτων που δημιουργούν το συναίσθημα. 

 

3.3 Οι κύριες διαστάσεις της ενσυναίσθησης 

 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια ακολουθία μηχανισμών έτσι ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα της κοινωνίας. Η ενσυναισθητική 

ικανότητα του ατόμου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την κοινωνική 
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αλληλεπίδραση, καθώς βοηθά στην πρόβλεψη και υιοθέτηση συμπεριφορών ανάλογα 

με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων (Frith, 1999, σ.178). Η ενσυναίσθηση 

μας βοηθά να καταλάβουμε τις προθέσεις των άλλων, να προβλέψουμε τις 

συμπεριφορές τους και να βιώσουμε συναισθήματα που πυροδοτούνται από τους 

γύρω μας (Blair, 2005). Συνεπώς, η ενσυναίσθηση μας βοηθά να αλληλεπιδράσουμε 

αποτελεσματικά στην κοινωνία.  

Η ενσυναίσθηση δεν είναι μια ενιαία και μοναδική λειτουργία, αλλά μια 

σύνθεση στοιχείων από τα μερικώς διαχωρισμένα νευρογνωστικά συστήματα. 

Σύμφωνα με τον Blair (2005) μπορούν να ονοματιστούν τρεις βασικές κατηγορίες: α) 

η γνωστική ή Θεωρία του Νου (cognitive empathy/theory of mind), β) η κινητική 

(motor/somatic empathy) και γ) η συναισθηματική ενσυναίσθηση 

(affective/emotional empathy). Η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην 

ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, η κινητική ενσυναίσθηση 

στην ασυνείδητη ‘αντανάκλαση’ των εκφραστικών κινήσεων του  παρατηρούμενου 

προσώπου και η συναισθηματική ενσυναίσθηση στη βίωση συναισθημάτων που 

συνάδουν και έρχονται προς απάντηση στα συναισθήματα του άλλου (Bons, 

Scheepers, Rommelse και Buitelaaar, 2010). 

Συχνά πολλοί από τους θεωρητικούς αποδέχονται είτε τη γνωστική είτε τη 

συναισθηματική διάσταση για την προσέγγισή της ενσυναίσθησης, με την κινητική 

να σχετίζεται περισσότερο με τη μιμητική ικανότητα. Ωστόσο, η ενσυναίσθηση είναι 

μια κοινωνικο-συναισθηματική ικανότητα που σχετίζεται στενά με τη μίμηση και 

δείχνει ότι η νοητική αλλαγή συμβαίνει από πολύ νωρίς μέσα στην κοινωνική 

συναλλαγή και στο μοίρασμα των συναισθημάτων (Κυπριωτάκη & 

Μαρκοδημητράκη, 2011). Ο μιμητής δεν αναπαράγει απλώς την πράξη που του 

παρουσιάζει το μοντέλο, αλλά μοιράζεται μαζί του επικοινωνιακές προθέσεις και 

συγκινησιακές εκφράσεις, δηλαδή νιώθει όπως αυτό. 

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί στον άνθρωπο ήδη 

από τα νεότερα στάδια της ζωής του (Smith, 2006). Ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά, 

κάτω των τριών ετών, μπορούν και αντιδρούν συναισθηματικά όταν παρατηρούν 

άλλους ανθρώπους, ίσως όμως όχι ακόμη γνωστικά (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Η 

γνωστική ενσυναίσθηση εμφανίζεται αργότερα, μετά την ηλικία των επτά ετών. Στα 

πρώτα σχολικά χρόνια τα παιδιά έχουν σημαντικές κατακτήσεις στην περιοχή της 

γνωστικής ενσυναίσθησης, με κάτι τέτοιο εν μέρει να οφείλεται και στις περισσότερο 
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ανεπτυγμένες γλωσσικές τους ικανότητες, και συνεπώς στη μεγαλύτερη ευκολία 

εντοπισμού και μέτρησης αυτών (McDonald & Messinger, 2011).  

Εάν και η ικανότητα της ενσυναίσθησης τυπικά κατακτάται τα πρώτα χρόνια 

ζωής του παιδιού, οι διαφορετικές διαστάσεις της μπορούν να αναπτυχθούν και 

άνισα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση δυσκολιών στη λειτουργία του 

ατόμου σχετικά με το κοινωνικό πλαίσιο. Οι δύο κύριες διαταραχές που συνδέονται 

με δυσλειτουργία της ενσυναισθητικής ικανότητας θεωρούνται ο αυτισμός και η 

ψυχοπάθεια (psychopathy) (Blair, 2005). Ωστόσο, η ικανότητα της ενσυναίσθησης 

είναι αντιστρόφως ανάλογη στις δύο αυτές διαταραχές. Συγκεκριμένα, στον αυτισμό 

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα συναισθηματικής και χαμηλά γνωστικής και κινητικής 

ενσυναίσθησης, ενώ στην ψυχοπάθεια παρατηρούνται ελλείμματα μόνο στη 

συναισθηματική με τις άλλες δύο να μην εμφανίζουν κάποια δυσκολία (Blair, 2005).  

 

3.3.1 Γνωστική ενσυναίσθηση 

 

Ο όρος γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στη νοερή κατανόηση της 

εμπειρίας του άλλου, δηλαδή το άτομο βλέπει και εκτιμά την κάθε εμπειρία από τη 

σκοπιά του άλλου ατόμου (Blair, 2005). Είναι η ικανότητα του ατόμου να αποδώσει 

κάποια συναισθηματική κατάσταση στον εαυτό του ή στους άλλους κατανοώντας τις 

αιτίες που την προκαλούν (Baron-Cohen, 2004; Melchers et al., 2015). Τα γνωστικά 

συστατικά της ενσυναίσθησης είναι στενά συνδεδεμένα με την έννοια της Θεωρίας 

του Νου, η οποία ονομάζεται διαφορετικά ως εν-νόηση (mentalizing). Η εν-νόηση 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ‘διαβάσει’ τις ψυχικές καταστάσεις των 

άλλων (Frith & Frith, 2003). Έτσι, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται σε 

δοκιμασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση της κατακτημένης ή όχι 

Θεωρίας του Νου. Αυτές στοχεύουν στην ικανότητα απόδοσης των σκέψεων και των 

προθέσεων των άλλων με δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης (false belief tasks; 

Wellman et al. 2001) ή εργασίες που απαιτούν την περιγραφή συναισθηματικών 

καταστάσεων με βάση εικόνες πρόσωπων (Schulte-Ruether et al., 2011). 

Στην ηλικία 4-5 ετών τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να 

αντιλαμβάνονται μια κατάσταση από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου και 

συμμετέχουν σε δοκιμασίες όπως αυτή της αθέατης αλλαγής θέσης (unseen 

displacement task; Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) ή δοκιμασίες εσφαλμένης 
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πεποίθησης, οι οποίες διευρύνουν της θεωρίας του νου. Κατά τη διάρκεια τέτοιων 

δοκιμασιών παρουσιάζεται στα παιδιά ένα σενάριο με δύο χαρακτήρες, ο ένας εκ των 

οποίων (πρώτος) τοποθετεί ένα αντικείμενο σε μία τοποθεσία και αφήνει το δωμάτιο. 

Στη συνέχεια ο άλλος χαρακτήρας μετακινεί το αντικείμενο σε μία νέα τοποθεσία και 

όταν ξαναμπαίνει στο δωμάτιο ο πρώτος, το παιδί καλείται να απαντήσει που θα 

κοιτάξει για το αντικείμενο (ερώτηση πεποίθησης). Εάν το παιδί έχει κατακτήσει τη 

Θεωρία του Νου θα απαντήσει σωστά την πρώτη τοποθεσία που δόθηκε στο 

αντικείμενο, δείχνοντας το βαθμό ικανότητας του να αντιλαμβάνεται μία κατάσταση 

από την (περιορισμένη) οπτική γωνία αυτού που άφησε το δωμάτιο. Συνήθως τα 

παιδιά με ΔΦΑ δυσκολεύονται σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. 

Σχετικά με την ικανότητα της εν-νόησης (mentalizing), νευροαπεικονιστικές 

μελέτες εξετάζουν τη ενεργοποίηση του εγκεφάλου κατά την επεξεργασία προσώπων 

και την αναγνώριση συναισθημάτων. Στα άτομα τυπικής ανάπτυξης εντοπίστηκε ένα 

δίκτυο περιοχών του εγκεφάλου που είναι σταθερά ενεργό κατά τη διάρκεια 

δοκιμασιών εν-νόησης (mentalizing tasks). Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τον έσω 

προμετωπιαίο φλοιό (ιδιαίτερα τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου), τη κροταφο-

βρεγματική σύνδεση και τους κροταφικούς πόλους. Σε έρευνα (Castelli, Frith, Happe 

& Frith, 2002) παρατηρήθηκε υπό απεικόνιση PET μειωμένη δραστηριότητα στις 

παραπάνω περιοχές στα άτομα με αυτισμό.  

 

3.3.2 Κινητική ενσυναίσθηση 

 

Η κινητική ενσυναίσθηση ορίζεται ως η τάση της αυτόματης μίμησης και 

συγχρονισμού του προσώπου σε εκφράσεις, ένταση φωνής, στάσεις και κινήσεις του 

σώματος, με εκείνες ενός άλλου προσώπου (Blair, 2005). Συνήθως αξιολογείται με τη 

χρήση ηλεκτρομυογραφημάτων όπου μετράται η μίμηση του προσώπου και πιο 

συγκεκριμένα η κίνηση των μυών του (Bons et al., 2010). Η ικανότητα της 

επεξεργασίας προσώπων έχει εξετασθεί και από την οπτική των εγκεφαλικών 

συνάψεων και λειτουργιών λόγω της ξεκάθαρης σχέσης μεταξύ αυτισμού και 

δυσκολίας επεξεργασίας των προσώπων (face processing), με συγκεκριμένες περιοχές 

του εγκεφάλου να ενεργοποιούνται διαφορετικά στις περιπτώσεις των ατόμων με 

ΔΦΑ (Blair, 2005).  
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Τελευταία, έχει αναπτυχθεί μία νευρογνωστική προσέγγισή της κινητικής 

ενσυναίσθησης, η οποία στηρίζεται στους κατοπτρικούς νευρώνες και τη 

δραστηριότητα τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, αλλά και παρατήρησης μιας 

ενέργειας. Έχει αποδειχθεί νευροαπεικονιστικά ότι τα νευρωνικά κυκλώματα που 

εμπλέκονται στην εκτέλεση μιας δράσης συμπίπτουν με αυτά που  ενεργοποιούνται 

όταν παρατηρείται μια δράση (Blakemore & Decety, 2001).  

Σε ανατομικό επίπεδο, ο ανώτερος  κροταφικός φλοιός (superior temporal 

cortex) κωδικοποιεί μια πρώιμη οπτική περιγραφή της δράσης, στέλνει την 

πληροφορία αυτή στους οπίσθιους βρεγματικούς κατοπτρικούς  νευρώνες, αυτοί με 

τη σειρά τους κωδικοποιούν την ακριβή κιναισθητική διάσταση της κίνησης, 

πληροφορία η οποία καταλήγει  στους κατώτερους μετωπιαίους (BA 44/45) 

κατοπτρικούς νευρώνες (Blair, 2005).  

Εν ολίγοις, η ικανότητα της ενσυναίσθησης βασίζεται στην ενεργοποίηση των 

νευρώνων του ανώτερου κροταφικού φλοιού (superior temporal cortex), περιοχή 

αποκωδικοποίησης των οπτικών ερεθισμάτων, καθώς και των κατοπτρικών 

νευρώνων (στον βρεγματικό και κατώτερο τμήμα του μετωπιαίου φλοιού). Ως εκ 

τούτου, βλάβες σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές θα πρέπει να διαταράσσουν 

σημαντικά την ικανότητα  της ενσυναίσθησης (Blair, 2005).  

 

3.3.3 Συναισθηματική ενσυναίσθηση 

 

Η έννοια της κινητικής ενσυναίσθησης ενσωματώνεται στο νέο μοντέλο 

αντίληψης - δράσης της συναισθηματικής ενσυναίσθησης (Preston & de Waal, 2002). 

Έτσι, δημιουργούνται τουλάχιστον δύο κύριες μορφές της συναισθηματικής 

ενσυναίσθησης. Η πρώτη και κύρια μορφή είναι οι απαντήσεις στις συναισθηματικές 

αναπαραστάσεις (εκφράσεις προσώπου, φωνητικές αντιδράσεις και κινήσεις του 

σώματος) του άλλου. Η δεύτερη είναι η απάντηση σε άλλα συναισθηματικά 

ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα, η απάντηση σε μία δυσάρεστη είδηση που μας 

μεταφέρει κάποιος (Blair, 2005). Η συναισθηματική ενσυναίσθηση αναφέρεται στο 

άμεσο βίωμα των συναισθημάτων του άλλου, όπου το άτομο συμμερίζεται τη 

συναισθηματική εμπειρία του άλλου ατόμου απαντώντας με το κατάλληλο κάθε φορά 

συναίσθημα (Baron-Cohen, 2004; Melchers et al., 2015). Η συναισθηματική 

ενσυναίσθηση συνήθως μετριέται με την καρδιακή συχνότητα ή με την αγωγιμότητα 
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του δέρματος κατά την προβολή εικόνων οδύνης ή απειλής και τα αποτελέσματα 

συγκρίνονται με τις μετρήσεις σε εικόνες ευχάριστων συναισθημάτων (Bons et al., 

2010). 

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση ωθεί τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται 

αλτρουιστικά απέναντι στα κοντινά τους πρόσωπα, ενώ παρέχει τη θεμελιώδη βάση 

για το συναισθηματικό δέσιμο γονέα-παιδιού (McDonald & Messinger, 2011). 

Εξάλλου, ο άνθρωπος εμφανίζει συναισθηματική ενσυναίσθηση ήδη από την ηλικία 

του ενός έτους (Smith, 2006). Στην έρευνα των Martin και Clark (1982) τα 

νεογέννητα τυπικής ανάπτυξης (18-72 ώρες αφότου είχαν γεννηθεί) αντιδρούν με 

κλάμα όταν ακούν κάποιο άλλο παιδί να κλαίει, ενώ δεν το κάνουν σε άλλους ήχους, 

όπως κλάμα ζώων ή και το δικό τους. Κάτι τέτοιο υποστηρίζεται να φανερώνει μία 

βιολογική προδιάθεση του ατόμου να ενδιαφέρεται και να απαντά στα αρνητικά 

συναισθήματα των άλλων.  

 

3.4 Ενσυναίσθηση και φύλο 

 

Η ικανότητα της ενσυναίσθησης κατέχει ρόλο καθοριστικής σημασίας στη 

ζωή ενός ατόμου, καθώς επιτρέπει στο άτομο να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά στις 

διάφορες κοινωνικές καταστάσεις (Gökçen et al., 2014). Ήδη από τα πρώτα στάδια 

ζωής των παιδιών τυπικής ανάπτυξης παρατηρούνται  διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων. Οι Connellan και συνεργάτες (2000) πραγματοποίησαν έρευνα με δείγμα 102 

νεογέννητων παιδιών (24 ώρες μετά τη γέννηση τους), με σκοπό να εξετάσουν εάν οι 

διαφορές που παρατηρούνται στον κοινωνικό τομέα είναι αποτέλεσμα βιολογικών ή 

κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα. Παρατηρήθηκε ότι τα 

κορίτσια, συγκριτικά με τα αγόρια, έτειναν να κοιτούν περισσότερο, δείχνοντας 

περισσότερο ενδιαφέρον, για τα φυσικά πρόσωπα που τους προβάλλονταν ως 

κοινωνικά ερεθίσματα (social stimuli).  

Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίζονται και στους ενήλικες. Οι γυναίκες 

εμφανίζονται να υπερτερούν έναντι των ανδρών στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

στην ενσυναισθητική ικανότητα (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Wheelwright et 

al., 2006). Μελέτες με χρήση κλιμάκων αυτοαναφοράς (Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2004; Wheelwright et al., 2006) καταλήγουν, συνήθως, σε μεγάλες 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6k%C3%A7en%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
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διαφορές ανάμεσα στα φύλα, με τις γυναίκες να δείχνουν πολύ μεγαλύτερη 

ενσυναισθητική ικανότητα από τους άνδρες. 

Κατά τους Lennon και Eisenberg (1983), η διαφορά των φύλων στην 

ικανότητα της ενσυναίσθησης είναι σε συνάρτηση και με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση της. Σε επόμενη έρευνα τους οι παραπάνω 

ερευνητές (1987) βρήκαν ότι οι υψηλές βαθμολογίες ενσυναισθητικής ικανότητας 

των γυναικών σχετίζονται με την τάση αυτών να απαντούν σύμφωνα με αυτό που 

είναι κοινωνικά επιθυμητό (social desirability). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι 

συμμετέχοντες μίας έρευνας με χρήση κλιμάκων αυτοαναφοράς, πιθανά απαντούν 

ανάλογα με τις χαρακτηριστικές απαιτήσεις της κάθε φορά εξέτασης. Εάν δηλαδή 

γνωρίζουν ότι οι ερευνητές ενδιαφέρονται για την αναζήτηση της ενσυναίσθησης, οι 

γυναίκες πιθανά να έχουν την τάση να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε συμφωνία με 

τη στερεότυπη αντίληψη, δείχνοντας υψηλή συναισθηματικότητα και τρυφερότητα, 

ενώ οι άνδρες να παρουσιάζουν τον εαυτό τους λιγότερο κατ’ αυτόν τον τρόπο.   

Όταν ένα εργαλείο αξιολογεί την ενσυναίσθηση είναι πιθανό οι απαντήσεις 

του να επηρεάζονται από τα κοινωνικά διαμορφωμένα στερεότυπα των φύλων 

(Michalska, Kinzler & Decety, 2013), τα οποία εισάγονται στη ζωή του ατόμου από 

πολύ νωρίς. Σε έρευνα των Michalska και συνεργατών (2013), παιδιά εξετάσθηκαν 

σχετικά με την ενσυναισθητική τους ικανότητα αναλογικά με το φύλο και την ηλικία 

τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε υψηλότερη 

ενσυναισθητική ικανότητα των κοριτσιών συγκριτικά με αυτή των αγοριών, της 

οποίας οι μέσοι όροι των βαθμολογιών στα κορίτσια αυξάνονταν αναλογικά με την 

αύξηση της ηλικίας τους, ενώ στα αγόρια μειώνονταν. Φαίνεται ότι τα παιδιά 

προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους όλο και περισσότερο, κατά τη συνεχή πορεία της 

ηλικίας τους, και σύμφωνα με τα συμβατικά κοινωνικά στερεότυπα. 

Είναι αβέβαιο, συνεπώς, κατά πόσο η ικανότητα της ενσυναίσθησης είναι 

υπολογίσιμη και κατά πόσο παραμένει ανεπηρέαστη από πολιτισμικά και κοινωνικά 

κατασκευασμένα στερεότυπα, τα οποία αποδίδουν στις γυναίκες ιδιαίτερες ‘θηλυκές’ 

ιδιότητες, όπως αυτή της μεγαλύτερη ενσυναισθητικής ικανότητας συγκριτικά με 

τους άνδρες (Michalska et al., 2013). Πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι 

σίγουρο ότι επηρεάζουν την ενσυναισθητική ικανότητα, ενώ μπορεί να είναι και η 

αιτία των διαφορετικών αποτελεσμάτων που εντοπίζονται στα φύλα.  
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3.5 Ενσυναίσθηση και ΔΦΑ 

 

Οι ΔΦΑ συχνά συνδέονται με μη-τυπική ενσυναισθητική συμπεριφορά και 

σύμφωνα με έρευνες (λ.χ. Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) τα άτομα με ΔΦΑ 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ενσυναισθητικής ικανότητας. Η μειωμένη ενσυναίσθηση 

αποτελεί πρώιμο σημάδι του αυτισμού και τα ελλείμματα της ενσυναισθητικής 

ικανότητας, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, μπορούν να εμφανισθούν ακόμα και 

από τους πρώτους 20 μήνες ζωής του παιδιού (Charman, Swettenham, Baron-Cohen, 

Cox, Baird & Drew, 1997). Ωστόσο, η βασική αιτία του ελλείμματος της 

ενσυναίσθησης που συναντάται στα άτομα με ΔΦΑ, είναι αμφιλεγόμενη. Για 

παράδειγμα, όπως αναφέρουν οι Decety και Moriguchi (2007), μία άποψη 

υποστηρίζει ότι η αιτία βρίσκεται στον ελλιπή μηχανισμό της θεωρίας του νου, άλλη 

στη δυσκολία έκφρασης των συναισθημάτων τους, άλλη στις δυσκολίες της 

εκτελεστικής λειτουργίας, άλλη στην απουσία των πρώτων σταδίων της κοινωνικής 

ανάπτυξης (λ.χ. μίμηση) με επιπτώσεις και στα επόμενα στάδια, και άλλη στη 

μειωμένη προσοχή προς τα κοινωνικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, λόγω της 

πολυπλοκότητας που εμφανίζουν (λ.χ. εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες). Έτσι, η 

αίτια της ελλιπούς ενσυναισθητικής ικανότητας των ατόμων με ΔΦΑ μπορεί να 

οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων.  

Η γνωστική ενσυναίθηση, η κινητική ενσυναίσθηση και η συναισθηματική 

μοιράζονται σε έναν βαθμό τις ίδιες ανατομικές περιοχές του εγκεφάλου και πιο 

συγκεκριμένα τις ανώτερες κροταφικές περιοχές. Ωστόσο, φαίνεται πως οι τρεις 

αυτές διαστάσεις της ενσυναίσθησης μπορούν να λειτουργούν και ανεξάρτητα η μία 

από την άλλη (Blair, 2005).  

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τις βασικές διαστάσεις τις ενσυναίσθησης, 

όπως αυτές έχουν ορισθεί από τον Blair (2005), παραθέτοντας ορισμένα ευρήματα 

ερευνών σχετικά με την απόδοση των ατόμων με ΔΦΑ σε αυτές. 

 

3.5.1 Γνωστική ενσυναίσθηση και ΔΦΑ 

 

Η πρώτη έρευνα που εξέτασε την υπόθεση της Θεωρίας του Νου σε παιδιά με 

αυτισμό είναι η έρευνα των Baron-Cohen και των συνεργατών του (1985) όπου 

συμμετείχαν 20 παιδιά με ΔΦΑ, 14 με σύνδρομο Down και 27 τυπικώς 
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αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 4-5ετών. Στην έρευνα οι ερευνητές έδειξαν στα παιδιά 

δύο κούκλες, τη Sally και την Ann, με την κάθε μία να έχει ένα κουτί. Στη συνέχεια, 

η Sally βάζει μια μπίλια στο κουτί της και αποχωρεί από το δωμάτιο. Ενώ είναι έξω, 

η Ann μετακινεί τη μπίλια της Sally στο δικό της κουτί. Η Sally τότε επιστρέφει και 

αναζητά τη μπίλια της. Στο τέλος των ιστοριών τα παιδιά ρωτήθηκαν για το ποιο 

είναι το κουτί στο οποίο θα ψάξει πρώτα η Sally για τη μπίλια της. Στα τυπικώς  

αναπτυσσόμενα παιδιά, η απάντηση είναι σαφής. Η Sally θα κοιτάξει για τη μπίλια 

της, όπου νομίζει ότι βρίσκεται και όχι όπου είναι πραγματικά τώρα, επειδή εκεί την 

είχε τοποθετήσει και δεν γνωρίζει ότι μετακινήθηκε. Στην έρευνα το 80% των 

παιδιών με αυτισμό, και νοητική ηλικία ισοδύναμη με αυτή παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 4 ετών ή παραπάνω, απέτυχε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα 

σωστά, δηλώνοντας ότι η Sally θα αναζητήσει την μπίλια στο κουτί της Ann. 

Αντίθετα, το 86% των παιδιών με σύνδρομο Down, και με γενικά χαμηλότερα 

επίπεδα ικανότητας από ό, τι τα παιδιά με αυτισμό, πέρασε τη δοκιμασία επιτυχώς. 

Στην παραπάνω έρευνα ελέγχθηκε η νοητική ηλικία των παιδιών ώστε να μην 

αποτελέσει παράγοντα αποτυχίας τους στη δοκιμασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 

έρευνες έχει αποδειχτεί ότι η ικανότητα για μετα-αναπαράσταση δεν εμφανίζεται πριν 

την ηλικία των 4 ετών, ενώ από τη στιγμή της ανάπτυξης της και μετέπειτα παραμένει 

σταθερή. (Wimmer &Perner, 1983 όπως αναφέρεται στο Hill & Frith, 2003).  

Η θεωρία της ελλειμματικής Θεωρίας του Νου ονομάζεται και ως ‘θεωρία 

νοητικής τύφλωσης (mindblindness theory)’ ή ‘αποτυχία της εν-νόησης (mentalizing 

failure)’. Η βλάβη στην επικοινωνία των ατόμων με αυτισμό υποκρύπτει ένα 

νευρολογικής φύσεως έλλειμμα, το οποίο επηρεάζει τη εν-νόηση, εξηγώντας έτσι την 

επιφυλακτική όσο και την περιορισμένη κοινωνική επαφή των ατόμων με ΔΦΑ. Ως 

εν-νόηση ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται ότι βρίσκεται στη θέση 

ενός άλλου, κατανοώντας τον τρόπο σκέψης και προβλέποντας τη συμπεριφορά του 

(Brunyé et al., 2012). 

Η διαδικασία μετα-αναπαράστασης, τόσο των συναισθημάτων των άλλων όσο 

και αυτών του ίδιου του εαυτού, μπορεί να επηρεαστεί στον αυτισμό (Frith, 1999, 

σ.193). Πράγματι, τα άτομα με ΔΦΑ χρησιμοποιούν λιγότερες περιγραφές της δικής 

τους ψυχικής κατάστασης, όταν μιλάνε για τις  προσωπικές τους καθημερινές 

εμπειρίες και ονειροπολήσεις και δεν εμφανίζουν τη συνηθισμένη μνήμη για τα 

συναισθήματά ή για τα βιώματά τους, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τη μειωμένη ικανότητα ενσυναίσθησης (Lombardo, Barnes, 
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Wheelwright & Baron-Cohen, 2007). Ταυτόχρονα, η συχνά λανθασμένη  χρήση  

προσωπικών αντωνυμιών εξετάζεται ως μια πλευρά της καθυστερημένης εμφάνισης 

της  αυτο-αντίληψης στα παιδιά με αυτισμό (Schulte-Ruether et al., 2011). 

Η ικανότητα κατανόησης των άλλων ανθρώπων ισοδυναμεί με την κατανόηση 

του ίδιου μας του εαυτού και, συνεπώς, η απουσία εν-νόησης ισοδυναμεί με την 

απουσία αυτοσυνείδησης (Frith, 1999, σ.193). Στους τυπικά αναπτυσσόμενους 

εγκεφάλους κατά τη διάρκεια της εν-νόησης και της αυτοαναφορικής γνωστικής 

λειτουργίας ενεργοποιούνται οι κοιλιακές περιοχές του έσω προμετωπιαίου φλοιού. 

Αυτά τα ευρήματα έχουν οδηγήσει στην πρόταση ότι η Θεωρία του Νου μπορεί να 

περιλαμβάνει στρατηγικές ‘προσομοίωσης’ (Schulte-Ruether et al., 2011). Με άλλα 

λόγια, η κατανόηση της κατάστασης ενός άλλου ατόμου μπορεί να συνδέεται με τις 

εμπειρίες  του ίδιου του ατόμου. Ο Schulte-Ruether και οι συνεργάτες του (2011) 

στην έρευνα τους ζήτησαν από τους  συμμετέχοντες  (18 ενήλικες με ASD 

αντιστοιχήθηκαν με 18 νευροτυπικούς στην ηλικία και το IQ) να προσδιορίσουν 

αρχικά την συναισθηματική κατάσταση ενός προσώπου σε μια φωτογραφία (other-

task) και στη συνέχεια να εκτιμήσουν τη δική τους συναισθηματική ανταπόκριση 

(self-task), κατά τη διάρκεια απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία. Η διαφορά  

αυτής  της έρευνας είναι ότι δεν επικεντρώθηκε σε μια απλή αντιληπτική περιγραφή 

μιας συναισθηματικής κατάστασης, αλλά στη διεργασία της συναισθηματικής 

αυτοαναφοράς και της αναγνώρισης του συναισθήματος. Στα άτομα με ΔΦΑ οι 

περιοχές της Θεωρίας του Νου ενεργοποιήθηκαν, γεγονός που συνεπάγεται σύμφωνα 

με τους ερευνητές ότι όταν δίνεται η ρητή εντολή στα άτομα με ΔΦΑ να 

επικεντρωθούν  στο  κοινωνικό περιεχόμενο των ερεθισμάτων ενεργοποιούνται 

καλύτερα οι περιοχές της Θεωρίας του Νου. Κατά τη δεύτερη συνθήκη τα άτομα με 

ΔΦΑ εμφάνισαν αξιοσημείωτες δυσκολίες στη περιγραφή της συναισθηματικής τους 

ανταπόκρισης. 

Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του (εικονικά) για 

να βρεθεί στη θέση του άλλου ατόμου ονομάζεται VPT (visual perspective taking) 

και επιτρέπει μία προσωρινή εμπειρία του κόσμου από μία φανταστική οπτική γωνία. 

(Hamilton, Brindley & Frith, 2009). Το VPT περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς 

γνωστικούς, νευρικούς και αναπτυξιακούς μηχανισμούς. Ο πρώτος (VPT-1) αφόρα 

την ικανότητα του ατόμου να βλέπει ένα αντικείμενο ακολουθώντας τη γραμμή 

πορείας του και ο δεύτερος (VPT-2) την ικανότητα υιοθέτησης της οπτικής του 

άλλου (λ.χ. βρίσκοντας σε ποιο χέρι του άλλου βρίσκεται το αντικείμενο). Ο δεύτερος 
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μηχανισμός θεωρείται περισσότερο απαιτητικός γνωστικά από τον VPT-1 και 

επιτυγχάνεται αργότερα στην παιδική ηλικία. Τα παιδιά με ΔΦΑ, εμφανίζουν καλά 

αποτελέσματα σε δοκιμασίες του VPT-1, αλλά αποτυγχάνουν σε αυτές του VPT-2 

συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς το δεύτερο προϋποθέτει την 

ικανότητα της εν-νόησης. Τα άτομα με ΔΦΑ δυσκολεύονται να κατανοήσουν την 

οπτική των άλλων ανθρώπων, ενώ σε δοκιμασίες με τη χρήση νευροαπεικονιστικών 

μεθόδων, η εν-νόηση και ο VPT-2 πιθανά συνδέονται (Brunyé et al., 2012). 

 

3.5.2 Κινητική ενσυναίσθηση και ΔΦΑ 

 

Στα παιδιά με αυτισμό φαίνεται ότι απουσιάζει ή υστερεί η ενσυναίσθηση, η 

κατανόηση της ψυχικής κατάστασης των άλλων. Γι’ αυτό το λόγο σύμφωνα με τους 

Κυπριωτάκη και Μαρκοδημητράκη (2011) τα παιδιά με αυτισμό δεν συνδέονται με 

τους άλλους και δεν μοιράζονται μαζί τους συναισθήματα και εμπειρίες, κοιτάζουν 

λιγότερο τους άλλους, έχουν σαφώς λιγότερα κίνητρα για αλληλεπίδραση και 

συνεργασία μαζί τους και επομένως δεν τους μιμούνται, με αποτέλεσμα να έχουν 

χαμηλότερη επίδοση στη μίμηση σε σχέση με τα παιδιά των ομάδων ελέγχου. 

Πράγματι, ένα από τα πρώτα αναγνωριστικά συμπτώματα του αυτισμού, που μπορεί 

να εμφανίζεται ήδη από την ηλικία του ενός έτους, είναι η απουσία στην προσοχή 

των προσώπων (Hadjikhani, 2007).  Και μετέπειτα τα άτομα με ΔΦΑ δυσκολεύονται 

στη κατανόηση των επικοινωνιακών πληροφοριών (λ.χ. σύμφωνα με κινήσεις του 

προσώπου), ενώ δυσκολεύονται και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων. 

Το αποτέλεσμα είναι να μην επιδεικνύουν την αναμενόμενη ενσυναισθητική 

αντίδραση σε καταστάσεις φόβου, ευχαρίστησης ή πόνου του άλλου (Hadjikhani, 

2007). Η μικρή εξοικείωση των παιδιών σε επικοινωνιακές συναλλαγές με τους 

άλλους μπορεί να είναι η αιτία που τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να μιμηθούν 

αλλά και να ερμηνεύσουν απλές εκφράσεις προσώπου, σωματικές κινήσεις και 

ενέργειες (Hadjikhani, 2007).  

Σε ανασκόπηση ερευνών που πραγματοποιήθηκε από τον Bons και τους 

συνεργάτες του (2010), τα παιδιά με ΔΦΑ φαίνεται να εμφανίζουν ελλείμματα στην 

κινητική ενσυναίσθηση, στο επίπεδο της αυθόρμητης μίμησης εκφράσεων προσώπου. 

Οι εκφράσεις του προσώπου έχουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές  λειτουργίες, ώστε 

να μεταδίδουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον παρατηρητή (Blair, 2005). Από αυτή 
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την άποψη, η ενσυναίσθηση, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις εκφράσεις του προσώπου 

και τα φωνητικά ερεθίσματα, είναι η ‘μετάφραση’ της επικοινωνίας από τον 

παρατηρητή. Αυτό το έλλειμμα μπορεί να σχετίζεται και με τη γενικότερη 

ελλειμματική ενσυναίσθηση των ατόμων με ΔΦΑ, δεδομένου ότι η ενσυναίσθηση 

σχετίζεται με τη μίμηση εκφράσεων προσώπου σε άτομα τυπικής ανάπτυξης (Bons et 

al., 2010). Νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν γενικά διαπιστώσει ότι όλες οι 

εκφράσεις φόβου, χαράς και λύπης διαμορφώνουν μία σχετική δραστηριότητα στην 

περιοχή της αμυγδαλής (Blair, 2005). Η κινητική ενσυναίσθηση είναι πιθανό να είναι 

ελλειμματική στα άτομα με τη διάγνωση του αυτισμού λόγω της σχέσης της με τη 

μιμητική ικανότητα και τα ελλείμματα που εμφανίζουν σε αυτή τα άτομα με ΔΦΑ. 

Ωστόσο, οι ερευνητές αναζητούν ακόμη τη σχέση μεταξύ του αυτισμού, της 

μειωμένης ικανότητας για μίμηση και της ελλειμματικής ενσυναίσθησης (Blair, 

2005). 

Σύμφωνα με άλλες έρευνες έχει προταθεί ότι το σύστημα των κατοπτρικών 

νευρώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι υπεύθυνο για ένα σύνολο διαδικασιών που 

περιλαμβάνουν κινητικές, μιμητικές και εκφραστικές κινήσεις (Rizzolati & 

Craighero, 2004). Οι κατοπτρικοί νευρώνες ενεργοποιούνται όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια μίας πραγματοποιούμενης κίνησης από το ίδιο το άτομο, αλλά και κατά τη 

διάρκεια παρατήρησης της κίνησης αυτής. Σύμφωνα με την εργασία των Oberman 

και Ramachandran (2007) και την μετα-ανάλυση που πραγματοποιούν σε αυτή με τη 

συλλογή δεδομένων από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, οι κατοπτρικοί 

νευρώνες, ως μηχανισμοί εσωτερικής απομίμησης (internal simulation), είναι 

απαραίτητοι για την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως της αναγνώρισης, της μίμησης, της 

θεωρίας του νου, της ενσυναίσθησης και της γλώσσας. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η 

δυσλειτουργία των μηχανισμών εσωτερικής απομίμησης μπορεί να αποτελούν τη 

βάση των κοινωνικών και επικοινωνιακών ελλειμμάτων που εμφανίζουν τα άτομα με 

ΔΦΑ. 

 

3.5.3 Συναισθηματική ενσυναίσθηση και ΔΦΑ 

 

Ορισμένοι (λ.χ. Hobson, 1986) υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός οφείλεται σε μια 

έμφυτη ανεπάρκεια της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να 

ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές εκφράσεις των άλλων, με το έλλειμμα αυτό να 
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οδηγεί σε σοβαρές δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, στην 

έρευνα των Minio-Paluello, Baron-Cohen, Avenanti, Walsh και Aglioti (2009) 

παρατηρείται μειωμένος αισθητικό-κινητικός συντονισμός (sensorimotor resonance) 

των ατόμων με διάγνωση Asperger όταν κοιτούν ανθρώπους να πονούν. Αυτού του 

είδους η μειωμένη ‘σωματοποίηση’ της ενσυναίσθησης θεωρείται, σύμφωνα με τους 

παραπάνω ερευνητές, πως φανερώνει χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

ενσυναίσθησης, ενώ μπορεί να συνδέεται και με διαφοροποιήσεις του κεντρικού 

νευρικού συστήματος των ατόμων αυτών. 

Φαίνεται, πάντως, πως υπάρχουν και έντονοι υποστηρικτές της επαρκούς 

συναισθηματικής ενσυναίσθησης στις ΔΦΑ (Blair, 2005). Για παράδειγμα, Ο 

Dziobek και οι συνεργάτες του (2008) πραγματοποίησαν έρευνα σε ενηλίκους με 

διάγνωση Asperger (Ν=17) για να αναζητήσουν τα επίπεδα γνωστικής και 

συναισθηματικής τους ενσυναίσθησης, με τη χρήση ενός εργαλείου βασισμένου σε 

εικόνες (Multifaceted Empathy Test - MET). Συγκριτικά με τους νευροτυπικούς, τα 

άτομα με ΔΦΑ εμφάνισαν δυσκολίες στη γνωστική ενσυναίσθηση, αλλά όχι στη 

συναισθηματική. Στη συγκεκριμένη έρευνα ελέγχθηκε και ο βαθμός γενικής 

συναισθηματικής διέγερσης (emotional arousability) και κοινωνικά αποδεκτών 

(socially desirable) απαντήσεων και στάσεων, χωρίς να βρεθεί κάποια διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων που συγκρίθηκαν.  

Σε επόμενη έρευνα των Fan, Chen, Chen, Decety & Cheng (2013) με τη 

χρήση νευροαπεικονιστικής μεθόδου (fMRI) οι ερευνητές έδειξαν εικόνες 

καταστάσεων πόνου (αυτοτραυματισμού ή που έχουν προκληθεί από άλλα άτομα) και 

εξέτασαν τις αντιδράσεις ατόμων με ΔΦΑ και νευροτυπικών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τους, τα άτομα με ΔΦΑ, εκτός από τα μειωμένα 

όρια πόνου που αισθάνονται τα ίδια (Robertson & Simmons, 2013), δείχνουν έντονη 

διέγερση σε περιοχές που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, όμοια με αυτή των 

νευροτυπικών. Ταυτοχρόνως, η μειωμένη κοινωνική κατανόηση (όταν ο πόνος του 

εικονιζόμενου ατόμου προερχόταν από άλλο άτομο) που εμφάνισαν τα άτομα με 

ΔΦΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα, μπορεί να είναι δείγμα της δυσκολίας τους να 

εμπλακούν κοινωνικά με άλλους.  

Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να μην εμπλέκονται σε καταστάσεις όπου 

υπάρχει κοινή εστία προσοχής και να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να 

εκφράσουν συναισθήματα (Frith, 1999, σ.176), ωστόσο οι δυσκολίες αυτές 

στρέφονται γύρω από ορισμένες διαστάσεις της επικοινωνίας, ενώ δεν οφείλονται 
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στην απουσία συναισθημάτων των ίδιων των παιδιών ή απουσίας στοργής προς αυτά. 

Ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός σε γνωστική και συναισθηματική ενσυναίσθηση 

κρίνεται απαραίτητος, λόγω των ελλειμμάτων που παρατηρούνται στη γνωστική 

αντιληπτική ικανότητα των ατόμων με ΔΦΑ έναντι της συναισθηματικής (Hill & 

Frith, 2003).  

 

3.5.4 Ενσυναίσθηση και κοινωνικό περιβάλλον 

 

Εν ολίγοις, τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν ελλείμματα στη Θεωρία του Νου 

και την κινητική ενσυναίσθηση (με δεδομένη την ανεπαρκή ικανότητα μίμησης). 

Γεγονός που αντανακλά μάλλον ένα χαρακτηριστικό της παθοφυσιολογίας του 

αυτισμού, που πιθανά σχετίζεται με τη λειτουργία του άνω κροταφικού φλοιού (Blair, 

2005). Ωστόσο, η συναισθηματική ενσυναίσθηση φαίνεται να παραμένει 

ανεπηρέαστη, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία (Hill & Frith, 2003).  

Η ελλιπής ενσυναισθητική ικανότητα που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΦΑ, 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε μίας τάσης να μην εκφράζουν φανερά τα 

συναισθήματα τους, τουλάχιστον με τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο (Smith, 2006), 

είτε ενός διαφορετικού τρόπου επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών που 

λαμβάνουν από το περιβάλλον τους (Lockwood, Bird, Bridge & Viding, 2013). Σε 

κάθε επικοινωνιακή κατάσταση, κατά συνέπεια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 

δύο πλευρές που αλληλεπιδρούν (Zaki et al., 2008).  

Τα άτομα με ΔΦΑ δηλώνουν ότι μοιράζονται τα συναισθήματα των άλλων, 

ενώ οι γονείς παιδιών με ΔΦΑ τα περιγράφουν ως στοργικά (Smith, 2006). Κάτι 

τέτοιο αξίζει να επισημανθεί, καθώς τα άτομα με ΔΦΑ μπορεί να κρίνονται άδικα ως 

κοινωνικά υστερούντα, εάν οι απέναντι τους δεν προσπαθούν να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους κατάλληλα (aan het Rot & Hogenelst, 2014). Έτσι μπορεί να 

δημιουργείται μια ψευδής εικόνα ότι υστερούν ενσυναισθητικά και έχουν 

επικοινωνιακά ελλείμματα, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα εντοπίζεται στο 

πλαίσιο την αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Zaki et al., 2008). Τα άτομα με 

ΔΦΑ μπορούν να πλησιάσουν ευκολότερα άτομα που εκφράζουν θετικά 

συναισθήματα με ήρεμο και προβλέψιμο τρόπο, ενώ είναι λογικό να αποφεύγουν 

απρόβλεπτες και δυσνόητες για αυτούς κοινωνικές καταστάσεις, ιδιαίτερα λόγω της 
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μειονεξίας τους στη γνωστική ενσυναίσθηση (Smith, 2006). Επομένως, ένα άτομο με 

ΔΦΑ μπορεί να θέλει να βοηθήσει κάποιον που το έχει ανάγκη, αλλά εξαιτίας αυτού 

του ελλείμματος να μη μπορεί. Η συναισθηματική αλληλεπίδραση με τους γύρω τους 

σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής ενσυναίσθησης που 

εμφανίζουν πιθανό είναι να τους προκαλεί ανυπόφορο πόνο. Χωρίς ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, τα άτομα με ΔΦΑ μπορεί να δυσκολεύονται να 

διαχωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα από αυτά των άλλων, αβέβαιοι για την 

προέλευση τους ή για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα διαχειρισθούν (Smith, 

2006).  

Τα άτομα με ΔΦΑ βιώνουν τις καταστάσεις των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με περισσότερο άγχος συγκριτικά με τα άτομα χωρίς διάγνωση 

ΔΦΑ (Bellini, 2004). Εξάλλου η δυσκολία προσαρμογής του ατόμου στις κοινωνικές 

περιστάσεις, με τις οποίες έρχεται συχνά αντιμέτωπος ως κοινωνικό ον, αυξάνει το 

άγχος του προς αυτές (Melchers et al., 2015). Με σκοπό να αποφύγουν το άγχος μιας 

κοινωνικής κατάστασης, τα άτομα με ΔΦΑ καταλήγουν να είναι απομονωμένα. Η 

απόσυρση και απομάκρυνση από κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και η φαινομενική, 

ίσως, αδιαφορία τους για τα συναισθήματα των άλλων, μπορεί να εμφανίζονται ως 

μηχανισμοί άμυνας στην υπερβολική ευαισθησία της συναισθηματικής 

ενσυναίσθησης που διαθέτουν αυτά τα άτομα και όχι λόγω ελλείμματος. Έτσι, τα 

άτομα με ΔΦΑ συχνά περιθωριοποιούνται από τους γύρω τους, δημιουργώντας την 

εικόνα ότι προτιμούν να είναι απομονωμένα (Jobe & White, 2007).  

 

3.6 Ενσυναίσθηση και ΕΑΦ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη ανασκόπησης του ΕΑΦ συγγενών ατόμων με ΔΦΑ 

που πραγματοποιήθηκε από τους Sucksmith, Roth και Hoekstra (2011), ορισμένες 

μελέτες έχουν εστιάσει την προσοχή της τους στην εξέταση πρώιμων κοινωνικών 

συμπεριφορών, όπως της εστιασμένης προσοχής, της βλεμματικής επαφής και της 

συμπεριφοράς στο παιχνίδι, ενώ άλλες έχουν εστιάσει σε δεξιότητες που 

εμφανίζονται αργότερα, όπως την ενσυναισθητική ικανότητα και την κοινωνική 

έκφραση (social expressiveness). Εδώ θα ασχοληθούμε με την δεύτερη κατηγορία 

μελετών. Σε πρόσφατη έρευνα των Melchers και συνεργατών (2015), εξετάσθηκε η 

επέκταση των υπο-κλινικών αυτιστικών συμπτωμάτων σε νευροτυπικούς γενικού 
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πληθυσμού. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι τα υποκείμενα που αναφέρουν 

περισσότερα αυτιστικά συμπτώματα επιδεικνύουν χαμηλότερου βαθμού 

ενσυναισθητική ικανότητα και αισθάνονται μεγαλύτερο άγχος στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις.   

 

3.6.1 Γνωστική ενσυναίσθηση και ΕΑΦ 

 

Τα άτομα με ΔΦΑ επιδεικνύουν ένα εύρος κοινωνικο-γνωστικών 

ελλειμμάτων, όπως είναι η επεξεργασία προσώπων, η αναγνώριση συναισθημάτων 

και η Θεωρία του Νου (Sasson et al., 2012). Κατά συνέπεια, η αναζήτηση των 

ελλειμμάτων της κοινωνικής νόησης στο γενικό πληθυσμό κρίνεται ιδιαιτέρως 

σημαντική και μπορεί να συσχετισθεί με διαταραχές που επηρεάζουν την αναγνώριση 

των προσώπων και τη γλώσσα του σώματος (Ingersoll, 2010). Οι δύο αυτές 

ικανότητες εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής νόησης (social cognition), όρο που 

αναφέρεται στις γνωστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 

μίας κοινωνικής εμπειρίας, και συμπεριλαμβάνουν την αντίληψη, την επεξεργασία 

και την ερμηνεία των κοινωνικών πληροφοριών (Sasson et al., 2012). Στην έρευνα 

τους οι Sasson, Nowlin και Pinkham (2012) εξέτασαν κατά πόσο τα κοινωνικο-

γνωστικά ελλείμματα που εμφανίζονται στους συγγενείς ατόμων με ΔΦΑ 

επεκτείνονται και στο γενικό πληθυσμό και εάν συσχετίζονται με τη μειωμένη 

κοινωνική τους δεξιότητα. Συνολικά 74 φοιτητές αποτέλεσαν το δείγμα  

συμπληρώνοντας το BAPQ (Broad Autism Phenotype Questionnaire; Hurley et al., 

2007) – ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμφάνιση αυτιστικών χαρακτηριστικών –, 

τρεις κοινωνικο-γνωστικές δοκιμασίες και μία κατάσταση όπου κάθε άτομο θα 

αλληλεπιδρούσε κοινωνικά με κάποιον άγνωστο, μέχρι τότε, ερευνητή. Πράγματι τα 

χαρακτηριστικά του ΕΑΦ συσχετίστηκαν με τα κοινωνικο-γνωστικά ελλείμματα και 

τη μειωμένη κοινωνική δεξιότητα. Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα 

κοινωνικο-γνωστικά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν τις ΔΦΑ επεκτείνονται με 

ηπιότερη μορφή στον ΕΑΦ του γενικού πληθυσμού, ενώ οι νευροτυπικοί που τα 

εμφανίζουν σε μεγάλη ένταση είναι πιθανό να εκδηλώνουν μια μειωμένη κοινωνική 

ικανότητα.  

Τα άτομα με ΔΦΑ εμφανίζουν δυσκολία και στη χρήση μη-λεκτικών 

επικοινωνιακών μέσων, όπως τη βλεμματική επαφή, τις εκφράσεις προσώπου, τις 
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χειρονομίες, τη γλώσσα του σώματος και την προσωδία. Έτσι, οι ερευνητές Poljac, 

Poljac και Wagemans, (2012) αναζήτησαν την επίδοση νευροτυπικών ενηλίκων σε 

δοκιμασίες αναγνώρισης συναισθημάτων από τις εκφράσεις προσώπου. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματά τους, οι ενήλικες με τις υψηλότερες τιμές στο AQ αναγνώριζαν 

δυσκολότερα τις συναισθηματικές εκφράσεις προσώπων που παρουσιάστηκαν, 

ιδιαίτερα όταν αυτές απεικόνιζαν θυμό, αηδία και λύπη. Στην έρευνα του Ingersoll 

(2010) εξετάστηκε, σε μη-κλινικό δείγμα φοιτητών, η σχέση των βαθμολογιών της 

κλίμακας AQ με τη χρήση αυτών των μη-λεκτικών επικοινωνιακών μέσων (nonverbal 

sensitivity), τα οποία αποτελούν υπό-κλινικά συμπτώματα του αυτισμού. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ΕΑΦ ενυπάρχει στο γενικό πληθυσμό, με τα αυτιστικά 

συμπτώματα να συνεπάγονται δυσκολίες σε μη-λεκτικούς διαύλους επικοινωνίας, 

ιδιαίτερα αυτών της ανάγνωσης των αρνητικών συναισθημάτων (λύπης και θυμού) 

από τις εκφράσεις του προσώπου. Σε παρόμοια έρευνα, οι Halliday και συνεργάτες 

(2014), εξέτασαν νευροτυπικούς σε δοκιμασίες αναγνώρισης προσώπων. Και πάλι, τα 

άτομα με υψηλότερα αυτιστικά συμπτώματα είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στην 

αναγνώριση εκφράσεων προσώπου συγκριτικά με αυτούς με χαμηλότερες 

βαθμολογίες αυτιστικών συμπτωμάτων. 

Όπως οι εκφράσεις του προσώπου αποτελούν κομμάτι της επιτυχούς 

ενσυναισθητικής ικανότητας, έτσι και η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιήσει τη 

φαντασία του (εικονικά) για να βρεθεί στη θέση του άλλου ατόμου (visual 

perspective taking-VPT) θεωρείται ένα κομμάτι αυτής της ικανότητας. Σε φοιτητές 

τυπικής ανάπτυξης ελέγχθηκε (Brunyé et al., 2012) η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

εμφάνισης αυτιστικών στοιχείων και αποτελεσμάτων σε δοκιμασίες του VPT. Οι 

φοιτητές, ιδιαίτερα τα αγόρια, με υψηλότερες βαθμολογίες αυτιστικών 

χαρακτηριστικών, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο στις δοκιμασίες του VPT που 

συνδέονται με την ικανότητα εν-νόησης (mentalizing). Η ικανότητα του ατόμου να 

αντιλαμβάνεται την οπτική των πραγμάτων από τη θέση ενός άλλου ατόμου, είναι 

ένας πρόδρομος της επιτυχούς ενσυναισθητικής ικανότητας, με τους νευροτυπικούς 

που εμφανίζουν αυτιστικά χαρακτηριστικά να δυσκολεύονται σε τέτοιου είδους 

δοκιμασίες (Brunyé et al., 2012).  

Πρόσφατα, σε μελέτη των Tsang και συνεργατών (2016) διερευνήθηκε η 

σχέση των αυτιστικών συμπτωμάτων με τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

α) παιδιών με ΔΦΑ, β) αδελφών των παιδιών με ΔΦΑ και γ) παιδιών χωρίς αδέλφια 

με ΔΦΑ. Βρέθηκε ότι τα αυτιστικά συμπτώματα έχουν σχέση με τη Θεωρία του Νου, 
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την ικανότητα προσαρμογής, τη γνωστική ενσυναίσθηση και τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες και στις τρεις ομάδες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εργασίας, η Θεωρία 

του Νου αποτέλεσε τον πυρήνα του σχολικού ΕΑΦ ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι 

συγγενικής σχέσης με άτομο με ΔΦΑ. Μάλιστα, οι ερευνητές προτείνουν τις 

αφηγήσεις ιστοριών για την ενίσχυση της Θεωρίας του Νου.  

Σε νευροαπεικονιστικές μελέτες τα άτομα με ΔΦΑ εμφανίζουν διαφορές στη 

δομή και λειτουργία του εγκεφάλου τους οι οποίες εμπλέκονται στην κοινωνική 

αντίληψη (μετωπιαίο και κροταφικό λοβό, παρεγκεφαλίδα, αμυγδαλή και ιππόκαμπο) 

(Baron-Cohen et al., 2000; Hill & Frith, 2003). Κάτι τέτοιο οδήγησε τους ερευνητές 

(Nummenmaa et al., 2012) να αναζητήσουν μία σχέση μεταξύ των αυτιστικών 

συμπτωμάτων νευροτυπικών ατόμων (με τη χρήση του εργαλείου AQ) και της 

εγκεφαλικής τους δραστηριότητας (με τη χρήση νευροαπεικονιστικής μεθόδου-fMRI) 

κατά τη διάρκεια παρατήρησης προσώπων με βλέμματα προς διάφορες κατευθύνσεις 

(eye gaze). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ 

νευροφυσιολογίας και αυτιστικών συμπτωμάτων σε μη-κλινικό πληθυσμό και 

σύμφωνα με τους ερευνητές οι αλλαγές στη λειτουργία του κυκλώματος των 

νευρώνων που σχετίζονται με την κοινωνική αντίληψη αποτελούν απόδειξη της 

επέκτασης των ΔΦΑ και στο γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλους (λ.χ. 

Halliday et al., 2014) κάτι τέτοιο μπορεί να εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, 

όπως η εστίαση στα μάτια, η παρουσίαση οικείου προσώπου και το κοινωνικό άγχος.  

 

3.6.2 Κινητική ενσυναίσθηση και ΕΑΦ 

 

Η κινητική ενσυναίσθηση, σε επίπεδο μιμητικής ικανότητας, δε φαίνεται να 

έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα σε άτομα που εμφανίζουν αυτιστικά συμπτώματα. Παρ’ 

όλα αυτά, στο επίπεδο των κατοπτρικών νευρώνων έχουν γίνει ορισμένες, σε πρώιμο 

στάδιο ακόμα, μελέτες (λ.χ. Dapretto et al., 2006; Hamilton, 2013; Rizzolatti & 

Craighero, 2004; Theoret et al., 2005). Συγκεκριμένα η σύνδεση των κατοπτρικών 

νευρώνων με την εμφάνιση ελλειμμάτων στα άτομα με ΔΦΑ, οδήγησε τους Puzzo 

και συνεργάτες (2010) να εξετάσουν σε νευροτυπικούς, με τη χρήση 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), τη λειτουργία των κατοπτρικών νευρώνων, 

κατά τη διάρκεια παρατήρησης της κίνησης ενός χεριού, με ταυτόχρονη χρήση του 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nummenmaa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22062191
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εργαλείου AQ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εξεταζόμενοι με υψηλή βαθμολογία 

στο AQ, εμφάνισαν τον τυπικό τρόπο λειτουργίας των κατοπτρικών νευρώνων. 

 

3.6.3 Συναισθηματική ενσυναίσθηση και ΕΑΦ 

 

Η συναισθηματική εσυναίσθηση είναι μία διάσταση της ενσυναίσθησης που 

τα άτομα τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν από νωρίς (McDonald & Messinger, 

2011). Ακόμα και άτομα με ΔΦΑ, εμφανίζουν συναισθηματική ενσυναίσθηση (Blair, 

2005; Dziobek et al., 2008; Fan et al., 2013), με λίγες έρευνες να αποδεικνύουν το 

αντίθετο (Minio-Paluello et al., 2009). Η εμφάνιση αυτιστικών συμπτωμάτων σε 

ενήλικο πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης, οδήγησε ορισμένους ερευνητές, στην 

αναζήτηση ελλειμμάτων στη συναισθηματική ενσυναίσθηση με μερικούς (aan het 

Rot & Hogenelst, 2014; Zaki, Bolger & Ochsner, 2008), μάλιστα, να υποστηρίζουν 

ότι η δυσκολία κατανόησης και αναγνώρισης των συναισθημάτων και στο 

νευροτυπικό πληθυσμό σχετίζεται με αυξημένα αυτιστικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με τους Aaron, Benson και Park (2015) σε πολλές μελέτες 

αναφέρεται η σχέση μεταξύ αλεξιθυμίας και ελλειμμάτων στην ενσυναίσθηση. 

Αλεξιθυμία είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με δυσκολία 

κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων τους (Lane, Ahern, Schwartz & 

Kaszniak, 1997). Πρόσφατα, σε έρευνα (Aaron et al., 2015) η αλεξιθυμία, σε μεγάλο 

ποσοστό ατόμων, φαίνεται να σχετίζεται με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά 

νευροτυπικών, ενώ προτείνεται και ως πιθανή αιτία εμφάνισης των κοινωνικών 

ελλειμμάτων που εμφανίζουν. Σε άλλη έρευνα, των Gökçen και των συνεργατών του 

(2014), συμμετείχαν 163 ενήλικες με τα υψηλές βαθμολογίες που εμφάνισαν σε 

κλίμακα μέτρησης αυτιστικών συμπτωμάτων να συσχετίζονται με τη δυσκολία 

έκφρασης των συναισθημάτων τους, την αντίληψη της προοπτικής από τη θέση ενός 

άλλου ατόμου, την ευέλικτη συμπεριφορά (flexible behaviour) και συνεπώς την 

ενσυναισθητική και διαπροσωπική τους ικανότητα. Αντίθετα, σύμφωνα με τους 

Lockwood και συνεργάτες (2013) η αλεξιθυμία φάνηκε να είναι ανεξάρτητη από τα 

χαμηλά επίπεδα γνωστικής ενσυναίθησης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε 

πως τα άτομα με υψηλές βαθμολογίες στο ΑQ είχαν χαμηλά επίπεδα γνωστικής 

ενσυναίσθησης και υψηλά συναισθηματικής.  
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3.6.4 Σκοπός της έρευνας 

 

Η θεωρία και η έρευνα υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά του αυτισμού δεν 

περιορίζονται μόνο σε άτομα με διάγνωση ΔΦΑ και ότι μεμονωμένα συμπτώματα 

αυτισμού εμφανίζονται και στο γενικό πληθυσμό (ΕΑΦ) (λ.χ. Austin, 2005; Baron-

Cohen et al., 2001; Constantino & Todd, 2003; Hoekstra et al., 2007). Τα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά κινούνται κατά μήκος μίας διάστασης, με το ένα άκρο αυτού να 

αφορά άτομα με διάγνωση ΔΦΑ και το άλλο νευροτυπικούς (ΕΑΦ). Παράλληλα, τα 

κοινωνικά ελλείμματα των ΔΦΑ είναι καλύτερο να θεωρούνται ως ένα συνεχές, ως 

ένα εύρος. Καθώς, λοιπόν, οι κοινωνικές δυσκολίες αποτελούν βασικό γνώρισμα των 

ατόμων με ΔΦΑ, θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί η μειωμένη ενσυναισθητική 

ικανότητα των ατόμων που παρουσιάζουν αυτιστικά συμπτώματα.  

 Έτσι, η παρούσα εργασία θεωρεί τα αυτιστικά συμπτώματα ως ένα συνεχές 

δυσκολιών και επιχειρεί να εξετάσει τη σχέση των υπο-κλινικών συμπτωμάτων, που 

συνδέονται με τον αυτισμό και της ενσυναισθητικής ικανότητας που παρουσιάζουν 

ενήλικες τυπικής ανάπτυξης. Υποθέτουμε ότι περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά 

θα συνεπάγονται χαμηλότερη ενσυναισθητική ικανότητα και το αντίστροφο. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Στην παρούσα έρευνα κύριος σκοπός είναι η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ 

των αυτιστικών χαρακτηριστικών και της ενσυναισθητικής ικανότητας των 

συμμετεχόντων τυπικής ανάπτυξης. Έτσι, με βάση αυτό, διαμορφώθηκαν τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

Βασικό ερώτημα: 

 Πώς συνδέεται ο ΕΑΦ (η βαθμολογία των συμμετεχόντων στο Autism 

Spectrum Quotient for Adults-AQ) με την ενσυναισθητική ικανότητα (η 

βαθμολογία των συμμετεχόντων στο Empathy Quotient-EQ);  

 Πώς συνδέεται η βαθμολογία των συμμετεχόντων στις 

υποκλίμακες/διαστάσεις του AQ με τη βαθμολογία στο συνολικό EQ;  

 

Δευτερεύοντα ερωτήματα: 

 Πώς το φύλο και η ηλικία σχετίζονται με τον ΕΑΦ, σύμφωνα με το Autism 

Spectrum Quotient for Adults (AQ) και τις υποκλίμακές του; 

 Πώς το φύλο και η ηλικία σχετίζονται με την ενσυναισθητική ικανότητα, 

σύμφωνα με το Empathy Quotient (EQ); 

 

4.2 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 320 ενήλικες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τις δύο 

κλίμακες που εξετάζονται (AQ, EQ), από τους οποίους οι 111 ήταν άνδρες (34,7%) 

και οι 209 γυναίκες (65,3%). Αναφορικά με την ηλικιακή του σύνθεση, το δείγμα 

κυμαίνονταν μεταξύ 18 και 40 ετών (Μ.Ο.= 27,46, Τ.Α.= 4,92). Όσον αφορά στο 

επίπεδο εκπαίδευσης, από το σύνολο του δείγματος μόνο ένας/μία συμμετέχων/ουσα 
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δε δήλωσε το επίπεδο εκπαίδευσής του. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 1) όπου παρατίθενται αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος, ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

(56,3%), ενώ ακολουθούσε ένα μεγάλο ποσοστό το οποίοι κατείχε τίτλο 

μεταπτυχιακού διπλώματος (23,8%).  

 

Πίνακας 1 

Κατανομή (απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων) των συμμετεχόντων (Ν=320) ως προς το φύλο 

και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

 

 

4.3 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σύντομο 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, που αφορούσε συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία 

(φύλο, ηλικία, βαθμίδα εκπαίδευσης) και δύο ερωτηματολόγια (Autism Spectrum 

Quotient for Adults και Empathy Quotient), τα οποία περιείχαν μία σειρά 

προτάσεων/δηλώσεων για τη μέτρηση προδιαθέσεων και χαρακτηριστικών του 

ατόμου που κάθε φορά τα συμπληρώνει. Τα ερωτηματολόγια παρατίθενται στο 

Παράρτημα.  

 N % 

Φύλο   

Άνδρες 111 34,7 

Γυναίκες 209 65,3 

Σύνολο 320 100 

Εκπαίδευση   

Απόφοιτος/η λυκείου 48 15,0 

Απόφοιτος/η  Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 180 56,3 

Απόφοιτος/η Μεταπτυχιακών σπουδών 76 23,8 

Άλλο 15 4,7 

Σύνολο 319 99,7 
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4.3.1 Ερωτηματολόγιο Autism Spectrum Quotient for Adults (AQ) 

Το Autism Spectrum Quotient for Adults (AQ – Baron-Cohen et al., 2001) 

δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου του Cambridge για τον 

Αυτισμό (www.autismresearchcenter.com). Συγκεκριμένα, το 2001, οι Baron-Cohen, 

Wheelwright, Skinner, Martin και Clubley δημιούργησαν ένα εργαλείο 

αυτοαναφοράς για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο κάποιος/α ενήλικος/η τυπικής 

ανάπτυξης περιγράφει τον εαυτό του/της με αυτιστικά χαρακτηριστικά.  

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο μέτρησης των αυτιστικών στοιχείων σε 

ενήλικες τυπικής νοημοσύνης και αποτελείται από 50 ερωτήσεις που στοχεύουν στη  

μέτρηση χαρακτηριστικών/γνωρισμάτων του αυτισμού. Ο/Η συμμετέχων/ουσα 

καλείται να εκφράσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του/της ως προς αυτό που 

ισχύει για τον εαυτό του/της, με ερωτήσεις κλειστού τύπου σε τετραβάθμια κλίμακα 

ιεράρχησης, τύπου Likert (‘συμφωνώ απόλυτα’, ‘συμφωνώ’, ‘διαφωνώ’, ‘διαφωνώ 

απόλυτα’).  

Το AQ πρόκειται για ένα έγκυρο εργαλείο αξιολόγησης των αυτιστικών 

στοιχείων, με ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου (retest-

reliability) (r=0.7, p=0.002), σε μέσο διάστημα χορήγησης του εργαλείου δύο 

εβδομάδων (Baron-Cohen et al. 2001).  

Η κλίμακα αυτό-αξιολόγησης AQ περιέχει 5 υποκλίμακες, όπως αυτές έχουν 

ορισθεί από τους δημιουργούς της, που εκπροσωπούν τη δυάδα των συμπτωμάτων 

των ΔΦΑ (σύμφωνα με το DSM-V) και τα γνωστικά ελλείμματα που εκδηλώνονται 

στον αυτισμό. Αυτές οι υποκλίμακες αποτελούνται από 10 ερωτήσεις η κάθε μία: 

 

i. κοινωνική δεξιότητα (social skill) (ερωτήσεις 1, 11, 13, 15, 22, 36, 44, 45, 47, 

48)  

ii. αλλαγή εστιασμένης προσοχής (attention switching) (ερωτήσεις 2, 4, 10, 16, 

25, 32, 34, 37, 43, 46) 

iii. ενασχόληση με τις λεπτομέρειες (attention to detail) (ερωτήσεις  5, 6, 9, 12, 19, 

23, 28, 29, 30, 49) 

iv. επικοινωνία (communication) (ερωτήσεις 7, 17, 18, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 39) 

v. φαντασία (imagination) (ερωτήσεις 3, 8, 14, 20, 21, 24, 40, 41, 42, 50) 

 

http://www.autismresearchcenter.com/
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Μέγιστη βαθμολογία στο AQ είναι το 50 και ελάχιστη το 0. Για τις 

ερωτήσεις: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 

45, 46 η απάντηση ‘συμφωνώ απόλυτα’ και ‘συμφωνώ’ βαθμολογείται με 1 βαθμό. 

Αντίστοιχα, για τις υπόλοιπες ερωτήσεις: 1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 36,37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50 η απάντηση ‘διαφωνώ απόλυτα’ και 

‘διαφωνώ’ βαθμολογείται με 1 βαθμό. Μεγαλύτερη βαθμολογία στο AQ συνεπάγεται 

και περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά (‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’, ‘ισχυρή 

εστίαση της προσοχής’, ‘υπερβολική ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘φτωχή 

επικοινωνία’ και ‘φτωχή φαντασία’). Εάν η συνολική βαθμολογία του AQ είναι ίση ή 

περισσότερη από την ορισμένη βαθμολογία κατωφλίου (cut-off score: 32+), 

συνεπάγεται αυτιστικά χαρακτηριστικά σε κλινικά σημαντικό επίπεδο (Baron-Cohen 

et al., 2001). 

Στην έρευνα μας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική μεταφρασμένη έκδοση του AQ 

από την κα. Eleni Fleva, στο Πανεπιστήμιο του Reading, η οποία βρίσκεται 

αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests. 

 

4.3.2 Ερωτηματολόγιο Empathy Quotient (EQ) 

 

Σε έρευνα των Baron-Cohen και Wheelwright (2004) προτάθηκε η χρήση ενός 

νέου εργαλείου, του Empathy Quotient (EQ), προς χρήση σε ενήλικες τυπικής 

νοημοσύνης. Όπως με το AQ, το EQ δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ερευνών του 

Πανεπιστημίου του Cambridge για τον Αυτισμό στον τομέα της ψυχιατρικής 

(www.autismresearchcenter.com). Πρόκειται για εργαλείο μέτρησης της 

ενσυναισθητικής ικανότητας του ατόμου, με ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να 

απαντηθούν με μία κλίμακα τύπου Likert (‘συμφωνώ απόλυτα’, ‘συμφωνώ’, 

‘διαφωνώ’, ‘διαφωνώ απόλυτα’).  

Το EQ πρόκειται για έγκυρο εργαλείο αξιολόγησης της ενσυναίσθησης, με 

υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου (retest-reliability) (r=0.97, p<0.001), 

σε μέσο διάστημα χορήγησης του εργαλείου δύο εβδομάδων (Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2004).  

Συνολικά το EQ αποτελείται από 60 σε σύνολο ερωτήσεις. Υπάρχει και η 

μικρότερη έκδοση του EQ, η οποία αποτελείται από σύνολο 40 ερωτήσεων, έπειτα 

από την αφαίρεση των 20 συμπληρωματικών ερωτήσεων (filler items), οι οποίες και 

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
www.autismresearchcenter.com
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δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό σκορ. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε 

τη μικρότερη του έκδοση5. 

Μέγιστη βαθμολογία του EQ είναι το 80 και ελάχιστη το 0. Για τις ερωτήσεις: 

1, 3, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 η απάντηση 

‘συμφωνώ απόλυτα’ βαθμολογείται με 2 βαθμούς και η απάντηση ‘συμφωνώ’ με 1 

βαθμό. Αντίστοιχα, για τις υπόλοιπες ερωτήσεις: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33 η απάντηση ‘διαφωνώ απόλυτα’ βαθμολογείται με 2 

βαθμούς και η απάντηση ‘διαφωνώ’ με 1 βαθμό. Μεγαλύτερη βαθμολογία 

συνεπάγεται και μεγαλύτερη ενσυναισθητική ικανότητα.  

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του εργαλείου EQ (Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2004), η ορισμένη βαθμολογία κατωφλιού (cut-off score: 30) μπορεί να 

διαχωρίσει τα άτομα με ΔΦΑ από τους νευροτυπικούς, ανάλογα με τα επίπεδα 

(βαθμολογίες) που παρουσιάζουν στην ενσυναισθητική ικανότητα.  

Ακόμα, πιο σύντομες εκδόσεις του EQ έχουν αναπτυχθεί από τους Lawrence, 

Shaw, Baker, Baron-Cohen και David (2004) με 28 ερωτήσεις, από τους Allison, 

Baron-Cohen, Wheelwright, Stone και Muncer (2011) με 26 ερωτήσεις και από τους 

Muncer και Ling (2006) με 15 ερωτήσεις. 

Μάλιστα, έπειτα από ανάλυση των κυρίων συστατικών (principal component 

analysis), από τους Lawrence και συνεργάτες (2004), στο EQ των 28 ερωτήσεων, 

προέκυψαν οι κύριες διαστάσεις/παράγοντες (three-factor structure), οι οποίες, 

τελικά, συνθέτουν και την έννοια της ενσυναίσθησης: α) ‘γνωστική ενσυναίσθηση 

(cognitive empathy)’ (π.χ. ‘Οι άλλοι άνθρωποι μου λένε πως είμαι καλός/η στο να 

καταλαβαίνω πως νιώθουν και τι σκέφτονται.’), β) ‘συναισθηματική αλληλεπίδραση 

(emotional reactivity)’ (π.χ. ‘Το να βλέπω ανθρώπους να κλαίνε δε με αναστατώνει 

ιδιαίτερα.’) και γ) ‘κοινωνικές δεξιότητες (social skills)’ (π.χ. ‘Δυσκολεύομαι να 

κατανοήσω τι πρέπει να κάνω στις κοινωνικές καταστάσεις.’). 

Στην έρευνα μας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική μεταφρασμένη έκδοση του EQ 

από την κα. Eleni Fleva, στο Πανεπιστήμιο του Reading, η οποία βρίσκεται 

αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests. 

 

 

                                                 
5 Όποτε αναφερόμαστε στο EQ θα εννοούμε τη μικρότερη έκδοση αυτού (40 ερωτήσεων). 

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

 

Η διαδικασία της έρευνας (αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίου) έλαβε 

χώρα από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2016. Για τη συλλογή των 

δεδομένων το τελικό ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά και 

διαμοιράσθηκε μέσω υπερσυνδέσμου, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Survey 

Monkey, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για την οργάνωση και τη 

συλλογή απαντήσεων καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω ενός 

εύχρηστου περιβάλλοντος ιστοσελίδας (www.surveymonkey.com). Συγχρόνως, μέσω 

της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα απευθείας αποστολής των τελικών δεδομένων, 

ενώ ο/η συμμετέχων/ουσα έχει τη δυνατότητα επιστροφής στο ερωτηματολόγιο από 

το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει, χωρίς να χάνονται τα στοιχεία που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί. Ο συγκεκριμένος τρόπος συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε για να 

εξασφαλίσει αφενός τη συλλογή δεδομένων από μεγαλύτερο δείγμα και αφετέρου 

ταχύτητα στη συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων, λόγω του καθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος της παρούσας εργασίας.  

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική με την ερευνητική διαδικασία να 

πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο, βάση της προσωπικής εκτίμησης και 

αντίληψης του ατόμου, δίχως την παρουσία και παρέμβαση της ερευνήτριας. 

Συνεπώς, η όλη διαδικασία πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής 

φόρμας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο 

επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων και του εξεταστή.  

Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα συλλέχθηκε με τη λογική της 

δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας (convenience sampling), η οποία βασίζεται στη 

συλλογή υποκειμένων που είναι άμεσα διαθέσιμοι και εύκολα ‘προσβάσιμοι’ από τον 

ερευνητή/τρια για να συμμετέχουν σε κάποια έρευνα και η συμμετοχή τους αυτή 

είναι σε εθελοντική βάση, χωρίς την προσφορά, δηλαδή, κάποιας ανταμοιβής (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008, σ.170; Ζαφειρόπουλος, 2015, σ.189). Επιλέχθηκαν, 

λοιπόν, άτομα που βρίσκονταν πιο κοντά στην ερευνήτρια, για να χρησιμεύσουν ως 

υποκείμενα που συμμετέχουν και βοηθούν στη συνέχεια της ερευνητικής 

διαδικασίας. Έτσι, οι αρχικοί συμμετέχοντες (‘απαντώντες’ του ερωτηματολογίου) 

ενθαρρύνθηκαν να προωθήσουν τον υπερσύνδεσμο και σε άλλους που θα 

ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν στην έρευνα. 

http://www.surveymonkey.com/
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Το συνολικό ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μία ενημερωτική εισαγωγική 

παράγραφο σχετικά με το πλαίσιο και τους σκοπούς της έρευνας, ενώ διασφάλιζε 

στους συμμετέχοντες την τήρηση πλήρους ανωνυμίας. Κάθε επιμέρους στάδιο του 

ερωτηματολογίου, με το δικό τους σύνολο ερωτήσεων, συνοδευόταν ξανά από 

επιμέρους οδηγίες συμπλήρωσης.  

Έπειτα ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου ΙΒΜ SPSS Statistics 

v20.0 και την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας περιγράφονται οι στατιστικές αναλύσεις 

των δεδομένων που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα. 

Αρχικά εξετάζεται η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής/συνέπειας των δύο 

ερωτηματολογίων και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

5.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερωτηματολογίων AQ και EQ 

 

Στην εργασία για τον έλεγχο της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής και των δύο 

ερωτηματολογίων υπολογίσθηκε ο συντελεστής Cronbach’s α (alpha) καθώς κρίνεται  

ως ο πιο δημοφιλής σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (Ζαφειρόπουλος, 2015, σ.134), 

όπως της κλίμακας Likert, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη εργασία. 

Όσο περισσότερο ο συντελεστής Cronbach’s a πλησιάζει στη μονάδα τόσο 

περιγράφει ένα πιο αξιόπιστο ερωτηματολόγιο.  

Στο δείγμα μας, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής Cronbach’s α κυμαινόταν από 

μη αποδεκτή τιμή μέχρι καλή. Συγκεκριμένα, σχετικά καλή τιμή έλαβαν το συνολικό 

ερωτηματολόγιο AQ (0,69) και τρεις από τις υποκλίμακές του: ‘κοινωνική δεξιότητα’ 

(0,57), ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’ (0,64) και ‘επικοινωνία’ (0,60), αν και οι 

τιμές τους εμφανίζονται να είναι λίγο χαμηλότερα από το 0,7, τιμή η οποία θεωρείται 

το κατώτερο όριο των αποδεκτών τιμών της αξιοπιστίας του εκάστοτε 

ερωτηματολογίου. Οι δύο άλλες υποκλίμακες του AQ: ‘αλλαγή εστιασμένης 

προσοχής’ (0,42) και ‘φαντασία’ (0,44) εμφάνισαν μη αποδεκτές τιμές. 

Παράλληλα, για το σύνολο του ερωτηματολογίου EQ, ο δείκτης αξιοπιστίας 

Cronbach’s α έλαβε καλή τιμή ίση με 0,86.  
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Πίνακας 2 

Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας/συνοχής του AQ και των υποκλιμάκων/διαστάσεών του και 

του EQ, για το παρόν δείγμα (Ν=320) 

Παράγοντες Cronbach’s α Ν δηλώσεων 

Κοινωνική δεξιότητα 0,57 10 

Αλλαγή εστιασμένης προσοχής  0,42 10 

Ενασχόληση με τις λεπτομέρειες 0,64 10 

Επικοινωνία 0,60 10 

Φαντασία 0,44 10 

AQ-50 0,69 50 

EQ-40 0,86 40 

 

 

5.2 ΕΑΦ και ενσυναίσθηση 

 

5.2.1 ΕΑΦ: βαθμολογία συμμετεχόντων 

 

Για την αναζήτηση της ύπαρξης αυτιστικών χαρακτηριστικών στο δείγμα μας, 

πρώτα ελέγχθηκαν οι μέσοι όροι των συμμετεχόντων (N=320) για την κλίμακα του 

AQ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το συνολικό δείγμα της έρευνας εμφάνισε μέσο 

όρο ίσο με 15,53 και τυπική απόκλιση ίση με 4,95. Οι υποκλίμακες εμφανίστηκαν 

κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά: ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘αλλαγή 

εστιασμένης προσοχής’, ‘φαντασία’, ‘κοινωνική δεξιότητα’ και ‘επικοινωνία’ 

(Πίνακας 3). Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν βαθμολογήθηκε περισσότερο ή 

ίσο με τη βαθμολογία κατωφλίου (cut-off score: 32+), η οποία διαχωρίζει το γενικό 

πληθυσμό από τα άτομα με ΔΦΑ. 
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Πίνακας 3 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της κλίμακας AQ και των παραγόντων της για το συνολικό 

δείγμα (N=320) 

 M.O. T.A. 

            Κοινωνική δεξιότητα 2,07 1,75 

Αλλαγή εστιασμένης προσοχής 4,18 1,79 

Ενασχόληση με τις λεπτομέρειες 5,01 2,34 

Επικοινωνία 1,66 1,65 

Φαντασία 2,61 1,70 

AQ-50 15,53 4,95 

Σημείωση: Οι διαφορετικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε μεγαλύτερη 

βαθμολογία συνεπάγεται ‘περισσότερο αυτιστική συμπεριφορά’: ‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’, ‘ισχυρή 

εστίαση της προσοχής’, ‘υπερβολική ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘φτωχή επικοινωνία’ και ‘φτωχή 

φαντασία 

 

 

Στη συνέχεια, και με βάση το μέσο όρο του AQ, για το συνολικό δείγμα, και 

την τυπική του απόκλιση (+/-1 Τ.Α.), κατασκευάστηκαν τρεις ομάδες αυτού: χαμηλό 

AQ (εύρος βαθμολογιών: 6 έως 10), μεσαίο AQ (εύρος βαθμολογιών: 11 έως 20) και 

υψηλό AQ (εύρος βαθμολογιών: 21 έως 31) (Πίνακας 4). 

 

 

Πίνακας 4 

Ομάδες AQ 

 Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Χαμηλό AQ 47 8,32 1,56 

Μεσαίο AQ 229 15,41 2,86 

Υψηλό AQ 44 23,91 2,66 

Σημείωση: Οι διαφορετικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε μεγαλύτερη 

βαθμολογία συνεπάγεται ‘περισσότερο αυτιστική συμπεριφορά’: ‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’, ‘ισχυρή 

εστίαση της προσοχής’, ‘υπερβολική ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘φτωχή επικοινωνία’ και ‘φτωχή 

φαντασία 
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5.2.2 Ενσυναίσθηση: βαθμολογία συμμετεχόντων 

 

Το ερωτηματολόγιο EQ συμπληρώθηκε από 320 άτομα με τον μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων να βρίσκεται στη μέση της βαθμολογικής κλίμακας (Μ.Ο.=40,24, 

Τ.Α.=9,75), καθώς η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να πετύχει ο/η κάθε 

συμμετέχων/ουσα είναι 80 βαθμοί. Η μικρότερη βαθμολογία που εμφανίστηκε στο 

δείγμα μας ήταν 17 και η μεγαλύτερη 71. Συγχρόνως, το 11,6% (Ν=37) των 

συμμετεχόντων της εργασίας, εμφανίζει μικρότερη βαθμολογία από τη βαθμολογία 

κατωφλιού (cut-off score: 30-). 

 

5.2.3 Συσχέτιση βαθμολογιών ερωτηματολογίων AQ και EQ 

 

Με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson παρατηρείται ότι η 

γραμμική σχέση που προκύπτει ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο AQ και EQ είναι 

αρνητική. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία μέτρια, αρνητική, στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών (r= -0,33, p<0,001) (Πίνακας 6). 

 

5.2.3.1 Παράγοντες/υποκλίμακες του AQ και συνολική βαθμολογία στο EQ 

Κατόπιν, η ίδια μέθοδος ανάλυσης συσχέτισης εφαρμόσθηκε με μεταβλητές 

τις υποκλίμακες/παράγοντες του AQ και το συνολικό EQ. Συγκεκριμένα, υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων του AQ και του EQ. Εξαίρεση 

αποτελεί ο παράγοντας ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, καθώς p=0,079>0,05 

(Πίνακας 6). Ειδικότερα, στους παράγοντες ‘αλλαγή εστιασμένης προσοχής’ (r=-

0,111, p=0,048) και ‘φαντασία’ (r=-2,07, p<0,001) υπάρχει ασθενής αρνητική 

συσχέτιση με τη βαθμολογία του EQ. Τέλος, οι παράγοντες ‘επικοινωνία’ (r=-0,406, 

p<0,001) και ‘κοινωνική δεξιότητα’ (r=-0,384, p<0,001) εμφανίζουν υψηλότερη, αλλά 

και πάλι μέτρια αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία του EQ, η οποία δείχνει ότι 

αυξημένη ύπαρξη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών συνεπάγεται χαμηλού 

επιπέδου ενσυναισθητική ικανότητα. 
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Πίνακας 6 

Συσχέτιση του EQ με το AQ και τις υποκλίμακες του 

Σημείωση: *p<0,05 , **p<0,01 : Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 

           

 

5.2.3.2 Υπο-ομάδες του ΕΑΦ και ενσυναίθηση 

Οι ομάδες του AQ που σχηματίστηκαν παραπάνω, με βάση τον μέσο όρο και 

την τυπική απόκλιση των συμμετεχόντων (χαμηλό AQ, μεσαίο AQ, υψηλό AQ), 

αντιστοιχούν στις τιμές μίας διακριτής μεταβλητής (του AQ). Για τη διαπίστωση της 

ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα σε ομάδες υποκειμένων (ομάδα 

AQ – ανεξάρτητη μεταβλητή), σε σχέση με μία ποσοτική μεταβλητή (EQ – 

εξαρτημένη μεταβλητή) (Ζαφειρόπουλος, 2015, σ.221), πραγματοποιείται έλεγχος 

ανάλυσης της διασποράς ή ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA). Το F(2,317)=20,03 με 

p<0,001<0,05, το οποίο μας οδηγεί να αποφανθούμε ότι οι ομάδες διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά. 

Έπειτα, με το post hoc κριτήριο του Scheffé (Πίνακας 7) προκύπτουν 

λεπτομερή στοιχεία για τις επιμέρους διαφορές μεταξύ των ομάδων του AQ ως προς 

τη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο EQ (εξαρτημένη μεταβλητή). Παρατηρείται ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ του χαμηλού και υψηλού 

AQ και του μεσαίου και υψηλού AQ, ενώ το χαμηλό με το μεσαίο AQ δεν 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 

                                     EQ-40 

                                                       Σ   Συντελεστής συσχέτισης 

Pearson (r) 

 

                       p 

            AQ-50                      -0,33** 0,00 

            Κοινωνική δεξιότητα                            -0,38** 0,00 

            Αλλαγή εστιασμένης προσοχής                      -0,11* 0,05 

Ενασχόληση με τις λεπτομέρειες                      -0,1 0,08 

            Επικοινωνία                      -0,41** 0,00 

            Φαντασία -0,21** 0,00 
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Πίνακας 7 

Πολλαπλές συγκρίσεις (Multiple Comparisons – Post hoc Scheffé) στο δείγμα (Ν=320). 

Διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών για τις τρεις ομάδες του AQ ως προς το EQ 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

Παράγοντες AQ Παράγοντες AQ  

p 

EQ Χαμηλό AQ a Μεσαίο AQ a 0,38 

Υψηλό AQ b 0,00* 

Μεσαίο AQ a Χαμηλό AQ a 0,38 

Υψηλό AQ b 0,00* 

Υψηλό AQ a Χαμηλό AQ c 0,00* 

Μεσαίο AQ b 0,00* 

Σημείωση:*p<0,05. Οι μέσοι όροι που μοιράζονται κοινό δείκτη δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 

σύμφωνα µε το post hoc κριτήριο του Scheffé για p < 0,05. 

 

 

5.3 ΕΑΦ και ενσυναίσθηση: ηλικία και φύλο 

 

5.3.1 ΕΑΦ: ηλικία και φύλο 

 

Η βαθμολογία των αυτιστικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με την κλίμακα του AQ, ελέγχθηκε εάν επηρεάζεται από τον παράγοντα της 

ηλικίας και του φύλου.  

Αρχικά, εξετάζοντας τον παράγοντα της ηλικίας και έπειτα από εφαρμογή 

αναλύσεων συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (ηλικία και συνολικό σκορ AQ και 

ηλικία και σκορ σε κάθε υποκλίμακα του AQ) δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική σχέση. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, η ηλικία των 

συμμετεχόντων δε συνδέεται με τη βαθμολογία τους στο AQ, καθώς και με καμία 

από τις υποκλίμακές του.  

Για την αναζήτηση διαφορών στις βαθμολογίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

έγινε, αρχικά, η καταγραφή των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων αυτών των 

δύο ομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 5), οι άνδρες εμφανίζουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογιών στο AQ (Μ.Ο.=16,5, Τ.Α.=4,94) συγκριτικά με 

τις γυναίκες (Μ.Ο.=15,02, Τ.Α.=4,89), ενώ και οι δύο ομάδες εμφανίζουν την ίδια 
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φθίνουσα βαθμολογική σειρά: ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘αλλαγή εστιασμένης 

προσοχής’, ‘φαντασία’, ‘κοινωνική δεξιότητα’ και ‘επικοινωνία’. 

Στη συνέχεια, εφαρμόσθηκε ο έλεγχος t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, με 

μεταβλητές ελέγχου τη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων στο AQ και σε 

κάθε μία από τις υποκλίμακες του, και με μεταβλητή ομαδοποίησης το φύλο των 

συμμετεχόντων. Έτσι, βάση του ελέγχου t-test προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις μέσες βαθμολογίες των ανδρών και των γυναικών στο συνολικό σκορ 

του AQ [t(318)=2,577, p=0,01] και στην υποκλίμακα ‘φαντασία’ [t(318)=3,077, 

p=0,002], με τους άνδρες να παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες από τις 

γυναίκες, ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων 

βαθμολογιών των λοιπών υποκλιμάκων/διαστάσεων του AQ (Πίνακας 6). 

 

 

Πίνακας 5 

Επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες της συνολικής κλίμακας AQ και των 

υποκλιμάκων/διαστάσεών της 

Σημείωση: 1) *p<0,05: Στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 2) Οι διαφορετικοί παράγοντες που 

εξετάζονται είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε μεγαλύτερη βαθμολογία συνεπάγεται ‘περισσότερο 

αυτιστική συμπεριφορά’: ‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’, ‘ισχυρή εστίαση της προσοχής’, ‘υπερβολική 

ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’, ‘φτωχή επικοινωνία’ και ‘φτωχή φαντασία 

 

 

                    Φύλο   

 Άνδρες 

(Ν=111) 

Μ.Ο. (Τ.Α.) 

Γυναίκες 

(Ν=209) 

Μ.Ο. (Τ.Α.) 

 

t (df) 

t (318) 

 

 

p 

            Κοινωνική δεξιότητα 2,17 (1,69) 2,01 (1,73) 0,8 0,42 

          Αλλαγή εστιασμένης προσοχής 4,34 (1,91) 4,1 (1,71) 1,15 0,25 

Ενασχόληση με τις λεπτομέρειες 5,08 (2,35) 4,97 (2,34) 0,38 0,7 

            Επικοινωνία 1,9 (1,73) 1,53 (1,59) 1,92 0,06 

            Φαντασία 3,01 (1,76) 2,4 (1,64) 3,08* 0,00 

            AQ-50 16,5 (4,94) 15,02 (4,89) 2,58* 0,01 
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5.3.2 Ενσυναίσθηση: ηλικία και φύλο 

 

Η βαθμολογία της ενσυναισθητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με την κλίμακα του EQ, ελέγχθηκε εάν επηρεάζεται από τον παράγοντα της 

ηλικίας και του φύλου. Έπειτα από εφαρμογή αναλύσεων συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών (ηλικία και συνολικό σκορ EQ) δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική.  

Για τον έλεγχο της υπόθεσης εμφάνισης χαμηλότερης ενσυναισθητικής 

ικανότητας στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες, τα αποτελέσματα διαχωρίστηκαν με 

κριτήριο τον παράγοντα του φύλου και εξετάσθηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις των δύο νέων υπο-ομάδων του δείγματός μας. Οι άνδρες (Μ.Ο.=35,61, 

Τ.Α.=8,56), σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, εμφανίζουν χαμηλότερη 

ενσυναισθητική ικανότητα συγκριτικά με τις γυναίκες (Μ.Ο.=42,7, Τ.Α.=9,47).  

Έπειτα, ακολούθησε η εφαρμογή του ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα, με μεταβλητή ελέγχου τη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων στο 

EQ και μεταβλητή ομαδοποίησης το φύλο αυτών. Πράγματι, όπως είχε προβλεφθεί, 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες βαθμολογίες των ανδρών και των 

γυναικών [t(318)= -6,588, p<0,001] όσον αφορά το βαθμό ενσυναισθητικής 

ικανότητας, με τις γυναίκες να υπερτερούν σε αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

6.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων – Σύγκριση με προηγούμενες 

έρευνες 

 

6.1.1 Ερωτηματολόγιο AQ  

 

Στην έρευνα μας το ερωτηματολόγιο AQ προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο εκτίμησης των αυτιστικών χαρακτηριστικών. Συγκριτικά με άλλες μεθόδους 

αναζήτησης του αυτιστικού φαινοτύπου (ΕΑΦ), το AQ έχει το πλεονέκτημα της 

γρήγορης και εύκολης χορήγησης, που συνεπάγεται τη συλλογή μεγαλύτερου 

δείγματος (Robertson & Simmons, 2013). 

Η εκδοχή των πέντε υποκλιμάκων του AQ, η οποία επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη είναι υπό συζήτηση από ορισμένους ερευνητές 

(Austin, 2005; Hoekstra, Bartels, Cath & Boomsma 200; Hurst et al., 2007). 

Συγκεκριμένα, σε δύο έρευνες (Austin, 2005; Hurst et al., 2007) προτείνεται η χρήση 

τριών υποκλιμάκων [‘κοινωνική δεξιότητα (social skill)’, ‘λεπτομέρειες/μοτίβα 

(detail/patterns)’ και ‘επικοινωνία/ανάγνωση του νου 

(communication/mindreading)’], και σε μία άλλη έρευνα (Hoekstra et al., 2008) 

προτείνεται η χρήση των δύο (‘κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction)’ και 

‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες (attention to detail)’). Στην παρούσα μελέτη 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η εκδοχή των πέντε υποκλιμάκων, έτσι ώστε να 

επιτραπεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με προηγούμενες έρευνες. 

 

6.1.1.1 Εσωτερική συνοχή AQ 

 Σε αρκετές προηγούμενες έρευνες (Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; 

Hoekstra et al., 2008) ο δείκτης εσωτερικής συνοχής του AQ εμφανίζει τιμές 

μεγαλύτερες του 0,7. Συγκεκριμένα, στην προηγούμενη εργασία του Austin (2005), ο 

δείκτης Cronbach’s α εμφανίζεται με 0.82, σε αυτή των Baron-Cohen και συνεργάτες 

(2001) με 0.79 και στη γερμανική έκδοση του AQ με 0.79 (Hoekstra et al., 2008). 

Ωστόσο, πιο χαμηλή (0,67), αλλά κοντά στο αποδεκτό όριο (0,7+), εμφανίζεται και 

στην έρευνα των Hurst, Mitchell, Kimbrell, Kwapil και Nelson-Gray (2007). 
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Συγκριτικά με τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνητών, στο δείγμα μας ο δείκτης 

Cronbach’s α εμφανίζει χαμηλή τιμή (0.69).  

Συγχρόνως, οι ερευνητές (Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; Hurst et al, 

2007) βρήκαν ότι η υποκλίμακα ‘κοινωνική δεξιότητα’ εμφανίζει τον υψηλότερο 

δείκτη εσωτερικής συνοχής. Στην παρούσα εργασία η υποκλίμακα  ‘ενασχόληση με 

τις λεπτομέρειες’ είναι αυτή που εμφανίζεται, σε σχέση με το δείκτη α, βαθμολογικά 

ανώτερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Συγχρόνως, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

λαμβάνει την χαμηλότερη του τιμή, στην υποκλίμακα ‘αλλαγή εστιασμένης 

προσοχής’, το οποίο έρχεται σε συμφωνία και με προηγούμενα ευρήματα (Austin, 

2005). Συνοπτικά, οι τιμές του δείγματος μας σχετικά με το δείκτη α στο συνολικό 

AQ και στις υποκλίμακές του, κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με τις τιμές που 

εμφανίζονται στην έρευνα των Hurst και συνεργατών (2007). 

 

6.1.2 Ερωτηματολόγιο EQ 

 

Το EQ αποτελείται από ένα σύνολο 60 ερωτήσεων (40 σχετίζονται με την 

ενσυναίσθηση και 20 είναι συμπληρωματικές-filler items). Οι 20 αυτές ερωτήσεις δε 

σχετίζονται με το θέμα, της ενσυναίσθητικής ικανότητας που εξετάζει το 

ερωτηματολόγιο EQ και δεν υπολογίζονται στην τελική βαθμολογία. Οι ερωτήσεις 

αυτές συμπεριλαμβάνονται στο πρωτότυπο ερωτηματολόγιο με στόχο να μη γίνει 

αντιληπτό από τον/τη συμμετέχοντα/χουσα  το κεντρικό θέμα που διερευνάται 

(Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 

μικρότερη έκδοση του EQ (40-item version) καθώς θεωρήθηκε ισάξια με την 

εκτενέστερη.  

Οι ερωτήσεις του EQ επικεντρώνονται στον κοινωνικό και επικοινωνιακό 

τομέα, ενώ εκτιμώνται δυσκολίες κοινωνικο-συναισθηματικής αμοιβαιότητας (social-

emotional reciprocity) (π.χ. ‘Μπορώ εύκολα να πω εάν κάποιος θέλει να πάρει μέρος 

σε μία συζήτηση.’), μη-λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. ‘Είμαι γρήγορος στο να εντοπίσω 

όταν κάποιος σε μια ομάδα νιώθει άβολα ή αμηχανία.’) και σχέσεων με τους άλλους 

(π.χ. ‘Οι φιλίες και οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες, οπότε προτιμώ να μην παιδεύομαι 

με αυτές.’) (Grove et al., 2015).  

Η ενσυναίσθηση σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές και θεωρητικούς του 

χώρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διαχωρίζεται σε ορισμένες διαστάσεις 
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(γνωστική και συναισθηματική). Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των ίδιων των 

δημιουργών του EQ (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004), οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου δε διαχωρίστηκαν ανάλογα με τις διαστάσεις της ενσυναίσθησης. 

Σύμφωνα με το επιχείρημά τους, οι διαστάσεις της ενσυναίσθησης συνυπάρχουν στις 

περισσότερες καταστάσεις και για αυτό δεν είναι εύκολο και, συνεπώς, απαραίτητο 

να αξιολογηθούν ξεχωριστά (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Ωστόσο, σύμφωνα 

με ορισμένους ερευνητές (λ.χ. Dziobek et al., 2008) το EQ ως εργαλείο εστιάζει στη 

διερεύνηση της γνωστικής ενσυναίσθησης των ερωτηθέντων και όχι στη 

συναισθηματική διάσταση της ενσυναίσθησης. Στην παρούσα εργασία 

συμμεριζόμαστε την άποψη της επαρκούς συναισθηματικής ενσυναίσθησης των 

ατόμων με διάγνωση ΔΦΑ (Blair, 2005; Hill & Frith) και των ατόμων στον ΕΑΦ 

(Dziobek et al., 2008; Lockwood et al., 2013). Συνεπώς, αποδεχόμαστε το εργαλείο 

EQ ως μέσο ελέγχου της γνωστικής διάστασης της ενσυναίσθησης και το 

χρησιμοποιούμε ως τέτοιο. 

 

6.1.2.1 Εσωτερική συνοχή EQ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με την εσωτερική συνοχή του 

συνολικού EQ (0.86), ταυτίζονται ιδιαίτερα με αυτά προηγούμενων ερευνών. 

Ειδικότερα, στην έρευνα των Melchers και συνεργατών (2015) ο δείκτης είναι ίσος με 

0,88, σε αυτή των Muncer και Ling (2006) έχει τιμή 0,86, ενώ μεγαλύτεροι δείκτες α 

εμφανίζονται στην έρευνα των Gökçen και συνεργατών (2014) (α=0,91) και των 

Baron-Cohen και Wheelwright (2004) (α=0,92). Ο δείκτης α στην παρούσα έρευνα 

ερμηνεύεται ως υψηλή αξιοπιστία για το EQ. 

 

6.1.3 ΕΑΦ και ενσυναίσθηση 

 

6.1.3.1 ΕΑΦ στους συμμετέχοντες 

Ο αυτισμός, μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, θεωρούνταν ως μια διαταραχή 

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, διακριτή από το σύνολο των τυπικά 

αναπτυσσόμενων ανθρώπων. Σήμερα, ο αυτισμός πρόκειται για μία φασματικού 

τύπου διαταραχή στην οποία δεν μπορούν να προσδιορισθούν όρια. Σύμφωνα με 

προηγούμενες έρευνες συγγενών ατόμων με ΔΦΑ (Bailey et al., 1998; Hoekstra et al, 

2007; Pickles et al., 2000; Piven et al., 1997) εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι συγγενείς 

εκδηλώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά του αυτισμού, ωστόσο σε ηπιότερη τους 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6k%C3%A7en%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
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μορφή και όχι της ίδιας έντασης ώστε να μπορούν να δώσουν διάγνωση ΔΦΑ. Με 

αφορμή την εμφάνιση υπο-κλινικής εικόνας αυτιστικών χαρακτηριστικών στους 

συγγενείς των ατόμων με διάγνωση αυτισμού, το ενδιαφέρον ορισμένων μελετητών 

στράφηκε στην αναζήτηση τέτοιου τύπου αυτιστικών χαρακτηριστικών σε άτομα 

τυπικής ανάπτυξης στο γενικό πληθυσμό. Πράγματι, οι αρχικές υποθέσεις τους (λ.χ. 

Baron-Cohen et al., 2001; Constantino & Todd, 2003, Ruzich et al., 2015) για την 

κατανομή αυτών των χαρακτηριστικών και στους νευροτυπικούς επιβεβαιώθηκαν. Τα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι ανήκουν σε ένα συνεχές, με το ένα άκρο 

αυτού του συνεχούς να αντιπροσωπεύεται από τα άτομα με ΔΦΑ και το άλλο άκρο 

από άτομα τυπικής ανάπτυξης (ΕΑΦ). Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τα παραπάνω 

ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι ο ΕΑΦ ενυπάρχει και στο γενικό πληθυσμό ατόμων 

τυπικής ανάπτυξης. 

Ο μέσος όρος του δείγματος της εργασίας μας είναι παρόμοιος, αλλά 

χαμηλότερος συγκριτικά με την πρώτη εργασία των Baron-Cohen και συνεργατών 

(2001) (N=174, Μ.Ο.=16,4, Τ.Α.=6,3) και με επόμενη έρευνα των Wheelwright και 

συνεργατών (2006) (Ν=1761, Μ.Ο.=16,3, Τ.Α.=5,9). Σε ανασκόπηση (Ruzich et al., 

2015) 72 προηγούμενων ερευνών, με συνολικό αριθμό Ν=4931 συμμετεχόντων 

τυπικής ανάπτυξης, ο συνολικός μέσος όρος του AQ (Μ.Ο.=16,94 και τυπική 

απόκλιση κυμαίνεται από 0,8 έως 9,7) εμφανίζεται ακόμα πιο αυξημένος. Οι ίδιοι 

ερευνητές (Ruzich et al., 2015), υπολόγισαν ξεχωριστά το μέσο όρο 7 προηγούμενων 

ερευνών, όπου οι συμμετέχοντες (Ν=174) είχαν δηλώσει ότι δεν έχουν συγγενείς 

πρώτου βαθμού με ΔΦΑ. Όπως αναμενόταν ο μέσος όρος του AQ στις 7 αυτές 

έρευνες κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (Μ.Ο.=15,03, Τ.Α.=11,9 έως 17,6), 

καθώς δεν περιελάμβανε άτομα με οικογενειακό ιστορικό ΔΦΑ και επομένως 

ιδιαίτερα αυξημένα αυτιστικά χαρακτηριστικά λόγω κάποιου κοινού γονιδιακού 

μηχανισμού.  

Σχετικά με τη συχνότητα παρουσίας οικογενειακού ιστορικού αυτισμού ανά 

τον γενικό πληθυσμό, ο Baron-Cohen και συνεργάτες (1998) σε έρευνα τους 

συνάντησαν μόνο 7 σε σύνολο 1293 ατόμων (το 0.5%) να αναφέρει πρώτου, 

δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια με κάποιο άτομο με ΔΦΑ. Συνεπώς, το ποσοστό 

είναι πολύ μικρό και στην παρούσα εργασία αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο άτομα (1,73) 

του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων του δείγματός μας (Ν=320), κάτι το 

οποίο μειώνει αρκετά την πιθανότητα να συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα μας 

κάποιος/α με οικογενειακό ιστορικό αυτισμού. Συνεπώς, ο μέσος όρος των 
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βαθμολογιών των συμμετεχόντων της έρευνας μας (Μ.Ο.=15,5, Τ.Α.=5) είναι σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων.  

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στο διαχωρισμό των ατόμων με διάγνωση ΔΦΑ από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους χωρίς διάγνωση (Baron-Cohen et al., 2001; Hoekstra et al., 2008), 

καθώς και αυτούς με διαταραχή κοινωνικού άγχους, ψυχαναγκαστική-

καταναγκαστική διαταραχή ή σχιζοφρένεια (Hoekstra et al., 2008). Ταυτόχρονά, το 

AQ χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό υπο-κλινικών αυτιστικών συμπτωμάτων 

στο γενικό πληθυσμό (Austin, 2005; Baron-Cohen et al. 2001; Jobe & White, 2007; 

Kunihira et al., 2006). Συνολικά, τα αποτελέσματα του AQ εμφανίζουν μία συνεχή 

κατανομή, με τα άτομα με ΔΦΑ να καταλαμβάνουν το υψηλότερο άκρο αυτής, τα 

άτομα χωρίς κάποια διάγνωση να καταλαμβάνουν το χαμηλότερο άκρο και άτομα με 

διαταραχή κοινωνικού άγχους, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή ή 

σχιζοφρένεια να εμπίπτουν στο ενδιάμεσο (Hoekstra et al., 2008). 

Έτσι, εξετάσθηκε εάν κάποιο υποκείμενο του δείγματος μας είχε βαθμολογία 

ίση ή περισσότερη από την ορισμένη βαθμολογία κατωφλίου (cut-off score: 32+), 

ενδεικτική της εμφάνισης αυτισμού. Σχετικά με την ορισμένη αυτή βαθμολογία ως 

σημείο διαχωρισμού μεταξύ των δύο πληθυσμών (κλινικού και μη-κλινικού), στην 

πρωτότυπη έρευνα των Baron-Cohen και συνεργατών (2001) φάνηκε ότι βαθμολογία 

ανώτερη ή ίση του 32 συνεπάγεται αυτιστικά χαρακτηριστικά σε κλινικά σημαντικό 

επίπεδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους, το 80% των ενηλίκων με 

διάγνωση Asperger ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας σε σύνολο 58 ατόμων, είχε 

υψηλή βαθμολογία στο AQ (ανώτερη ή ίση του 32, της καθορισμένης βαθμολογίας 

κατωφλίου – cut-off score). Αντίστοιχα, μόνο ένα 2% της ομάδας ελέγχου σε σύνολο 

174 ατόμων, μη-κλινικού πληθυσμού, είχε αυτή τη βαθμολογία.  

Σε έρευνα τους οι Constantino και Todd (2003), για να εξετάσουν τον τρόπο 

που διανέμεται ο ΕΑΦ στο γενικό πληθυσμό, χρησιμοποίησαν τυχαία κατανεμημένο 

δείγμα από 788 δίδυμα 7-15 ετών, ζητώντας από τους γονείς να συμπληρώσουν 

ερωτηματολόγιο που θα αξιολογούσε και τα δύο τους παιδιά για αυτιστικά 

συμπτώματα. Αναλύοντας τα αποτελέσματα τους, κατέληξαν ότι δεν μπορεί να 

ορισθεί μία συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή (cut-off) μεταξύ ΔΦΑ και τυπικού 

πληθυσμού, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αυθαίρετο. 

Σε μία κλίμακα που δημιουργήθηκε ακριβώς για να αποφευχθεί αυτή η 

κατηγορική διάσταση του αυτισμού, είναι πιθανό να φαίνεται αντιφατικός ο 



79 

 

καθορισμός σημείων διαχωρισμού (με μία τιμή-όριο: cut-off score) για 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ανάλογα με τη βαθμολογία που αυτοί πέτυχαν. 

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη κλίμακα η βαθμολογία κατωφλιού θεωρείται ότι 

εξυπηρετεί μία πιθανή προγνωστική αξία για την ομάδα με υψηλή βαθμολογία 

(Baron-Cohen et al., 2001; Woodbury-Smith, Robinson, Wheelwright & Baron-

Cohen, 2005). Και πάλι, όμως, χρειάζεται προσοχή στη χρήση της ως τέτοια. Το AQ 

δημιουργήθηκε με σκοπό τη ‘θεωρητική’ κατανόηση της μακράς διάστασης, του 

συνεχούς του αυτισμού, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί διαγνωστικό εργαλείο ή να 

ενταχθεί στην κλινική πρακτική (clinical practice) αξιολόγησης των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών. Στην έρευνα μας η βαθμολογία κατωφλιού δεν ξεπεράστηκε από 

κανέναν/καμία συμμετέχων/ουσα. 

 

6.1.3.2 Ενσυναίσθηση στους συμμετέχοντες 

Στη συγκεκριμένη ενότητα αξιολογείται η ενσυναισθητική ικανότητα των 

συμμετεχόντων και οι βαθμολογίες τους συγκρίνονται με αυτές προηγούμενων 

ερευνών. Ειδικότερα, η πρώτη έρευνα των Baron-Cohen και Wheelwright (2004) 

(Ν=90, Μ.Ο.=42,1, Τ.Α.=10,6), η επόμενη των Wheelwright και συνεργατών (2006) 

(Ν=1761, Μ.Ο.=44,3, Τ.Α.=12,2), η έρευνα των Gökçen και συνεργατών (2014) 

(Ν=163, Μ.Ο.=43,01, Τ.Α.=13,72) και, τέλος, των Melchers και συνεργατών 

(Ν=108, Μ.Ο.=49,4, Τ.Α.=10,1) παρουσιάζουν το μέσο όρο των βαθμολογιών των 

συμμετεχόντων που εξετάζονται κάθε φορά. Φαίνεται να έχουν παρόμοιες αλλά λίγο 

υψηλότερες τιμές από την τιμή του μέσου όρου των βαθμολογιών του δείγματος μας, 

όπου Ν=320, Μ.Ο.=40,24 και Τ.Α.=9,75. Σε όλες τις εργασίες που περιγράφηκαν 

παραπάνω, ο συνολικός μέσος όρος του EQ των ατόμων τυπικής ανάπτυξης 

βρίσκεται στη μέση και λίγο πιο πάνω της βαθμολογικής κλίμακας (ανώτατη 

βαθμολογία στο EQ είναι το 80).  

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του εργαλείου EQ (Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2004), η ορισμένη βαθμολογία κατωφλιού (cut-off score: 30) μπορεί να 

διαχωρίσει τα άτομα με ΔΦΑ από τους νευροτυπικούς, ανάλογα με την 

ενσυναισθητική ικανότητα (βαθμολογίες στο EQ) που παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα 

στην εργασία τους (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004), το 81,1% (Ν=73) ατόμων 

με διάγνωση Asperger ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (Ν=90), είχαν 

βαθμολογία χαμηλότερη ή ίση του 30/80, με την ομάδα ελέγχου ατόμων τυπικής 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6k%C3%A7en%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24754807
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ανάπτυξης και ίδιας ηλικίας (Ν=90), να έχει αυτή τη βαθμολογία σε ποσοστό 12,2% 

(Ν=11). Αντίστοιχα, στην έρευνα μας βρέθηκε το 11,6% (Ν=37) των υποκειμένων να 

έχει βαθμολογία χαμηλότερη του 30/80.   

 

6.1.3.3 ΕΑΦ και ενσυναίσθηση 

Αναζητήθηκε εάν οι βαθμολογίες των υποκειμένων του δείγματος μας στην 

κλίμακα AQ σχετίζονται με τις βαθμολογίες τους στην κλίμακα EQ. Συγκεκριμένα, 

εξετάσθηκε εάν περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά (υψηλότερη βαθμολογία στο 

AQ) συνεπάγονται χαμηλότερο επίπεδο ενσυναισθητικής ικανότητας (χαμηλότερη 

βαθμολογία στο EQ). Πράγματι, η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Έπειτα από 

στατιστική ανάλυση των δύο μεταβλητών, βρέθηκε μία μέτρια, αρνητική, στατιστικά 

σημαντική σχέση (r= -0.33, p<0.001) μεταξύ  του AQ και του EQ. Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας είναι κοινά και με την πρωτότυπη εργασία των Baron–Cohen 

και Wheelwright (2004) και την πιο πρόσφατη, των Melchers και συνεργατών (2015). 

Συμπεραίνουμε, έτσι, ότι τα άτομα χωρίς διάγνωση ΔΦΑ που εμφανίζουν αυτιστικά 

χαρακτηριστικά (ΕΑΦ), είναι πιθανότερο να εκδηλώνουν μια περισσότερο 

ελλειμματική ενσυναισθητική ικανότητα, η οποία παραπέμπει στις ΔΦΑ. 

Όλες οι υποκλίμακες του AQ εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με το συνολικό 

EQ, με μοναδική εξαίρεση τον παράγοντα/υποκλίμακα ‘ενασχόληση με τις 

λεπτομέρειες’. Ο παράγοντας αυτός δεν αποτελεί δείγμα της ενσυναισθητικής 

ικανότητας του ατόμου και για αυτό συμπεραίνουμε ότι δεν εμφάνισε καμιά 

στατιστικά σημαντική σχέση με το EQ.  

Η ‘φτωχή επικοινωνία’ και η ‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’ φαίνεται να 

σχετίζονται ιδιαίτερα με την ελλειμματική ενσυναισθητική ικανότητα που εκδηλώνει 

το άτομο. Καθώς η ενσυναισθητική ικανότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά και την 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει το άτομο (Decety & 

Moriguchi, 2007), γίνεται κατανοητή η σχέση της ενσυναίσθησης με τις 

συγκεκριμένες υποκλίμακες. Έτσι, και πάλι εδώ εμφανίζονται ως οι παράγοντες που 

συνδέονται περισσότερο και θα μπορούσαν να προβλέψουν την ελλειμματική 

ενσυναισθητική ικανότητα του ατόμου.  

Σε προηγούμενη έρευνα των Bishop και συνεργατών (2004) οι υποκλίμακες 

(φτωχή επικοινωνία’ και ‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’) αρκούσαν για να διαχωρίσουν 

τους γονείς των παιδιών με ΔΦΑ από τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  Αν και 

στην πρωτότυπη εργασία δημιουργίας του AQ (Baron-Cohen et al., 2001) δεν γίνεται 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482503
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αναφορά στις συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων, ο Baron-Cohen (2002) σε 

επόμενη εργασία του διαχωρίζει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές διαστάσεις της 

συμπεριφοράς που παραπέμπει σε αυτισμό. Έτσι, οι δύο αυτές υποκλίμακες φαίνεται 

να συνθέτουν έναν ξεχωριστό παράγοντα, διαχωρισμένο από τους υπόλοιπους. Τέλος, 

οι δύο αυτές υποκλίμακες έρχονται σε συμφωνία και με την περιγραφή των 

ελλειμμάτων των ΔΦΑ, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται σύμφωνα με το διαγνωστικό 

εργαλείο DSM-V (παρουσία επίμονων προβλημάτων στην κοινωνική επικοινωνία), 

γεγονός που επιβεβαιώνει και την αξία τους στον εντοπισμό των ατόμων του ΕΑΦ.  

 

6.1.4 ΕΑΦ και ενσυναίσθηση: ηλικία και φύλο 

 

6.1.4.1 ΕΑΦ και ηλικία 

Σχετικά με τον παράγοντα της ηλικίας και την εμφάνιση αυτιστικών 

χαρακτηριστικών, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση, όπως 

εξάλλου και στην έρευνα των Hoekstra και συνεργατών (2007, 2008). Κάτι τέτοιο 

θεωρούνταν αναμενόμενο, καθώς ο αυτισμός, συνεπώς και τα χαρακτηριστικά 

αυτιστικού τύπου, είναι ισόβια και δεν τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου.  

 

6.1.4.2 ΕΑΦ και φύλο 

Όπως έχει υποστηριχθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία, τα αυτιστικά υπο-

κλινικά χαρακτηριστικά είναι συχνότερο να εμφανίζονται στους άνδρες με 

μεγαλύτερη ένταση απ’ ότι στις γυναίκες (Austin, 2005; Baron-Cohen et al., 2001; 

Constantino & Todd, 2003, Hoekstra, et al., 2007; Hoekstra, et al., 2008; Ruzich et 

al., 2015; Wheelwright et al., 2006). Πράγματι, και με βάση τα ευρήματα μας, η 

διαφορά που παρουσιάστηκε στις βαθμολογίες των δύο φύλων ήταν ανάλογη, αλλά 

λίγο μικρότερη από αυτή των προηγούμενων ερευνών. Ειδικότερα, στην πρωτότυπη 

έρευνα των Baron-Cohen και συνεργατών (2001) οι άνδρες (Ν=76, Μ.Ο.=17,8, 

Τ.Α.=6,8) εμφανίζουν μεγαλύτερη βαθμολογία (Ν=98, Μ.Ο.=15,4, Τ.Α.=5,7). 

Παρόμοια αποτελέσματα ισχύουν και στις ακόλουθες έρευνες που δίνονται εδώ 

ενδεικτικά, με σκοπό να συγκριθούν με τα αποτελέσματα των ευρημάτων μας. Έτσι, 

οι άνδρες (Ν=723, Μ.Ο.=17,4, Τ.Α.=6.2) και οι γυναίκες (Ν=1038, Μ.Ο.=15,5, 

Τ.Α.=5,6) στην έρευνα των Wheelwright και συνεργατών (2006) εμφανίζουν τα 

παραπάνω αποτελέσματα, ενώ στην ανασκόπηση 10 προηγούμενων ερευνών από 
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τους Ruzich και συνεργάτες (2015) οι άνδρες (Ν=872, Μ.Ο.=17,89 και τυπική 

απόκλιση να κυμαίνεται από 4,2 έως 7,9) και οι γυναίκες (Ν=1.378, Μ.Ο.=14,88 και 

τυπική απόκλιση να κυμαίνεται από 4,2 έως 8). 

Τα πορίσματα της έρευνας μας, επιβεβαιώνουν και πάλι αυτά των 

προηγούμενων ερευνών, με τους άνδρες να εμφανίζουν μεγαλύτερες βαθμολογίες 

συγκριτικά με τις γυναίκες στο συνολικό AQ και σε όλες τις υποκλίμακες του. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανδρών και γυναικών 

εντοπίζεται για τη συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου AQ και για την 

υποκλίμακα ‘φαντασία’. Η ελλειμματική φαντασία των ατόμων με ΔΦΑ δεν 

αναφέρεται σε απουσία δημιουργικότητας, ενώ σχετίζεται με την ελλειμματική 

θεωρία του νου των ατόμων με ΔΦΑ (Craig & Baron-Cohen, 1999; Scott & Baron-

Cohen, 1996). Πρόκειται ουσιαστικά για τη δυσκολία των ατόμων να φανταστούν 

εναλλακτικά σενάρια σε καταστάσεις (π.χ. Δυσκολεύομαι να φανταστώ πως θα ήταν 

να ήμουν κάποιος/α άλλος/η.), να σκεφθούν αφηρημένους τρόπους επίλυσης 

προβλημάτων, να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις ενέργειες των άλλων (π.χ. Όταν διαβάζω μια ιστορία δυσκολεύομαι να καταλάβω 

τις προθέσεις των ηρώων.), καθώς και να διαχειριστούν το απρόβλεπτο ή 

ασυνήθιστο. Σύμφωνα με τους Craig και Baron-Cohen (1999), οι ανεπαρκείς 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων συνδέονται με μία 

ελλειμματική θεωρία του νου (συναισθηματική ενσυναίσθηση), η οποία μπορεί να 

εμφανισθεί με την εικόνα μίας φτωχής φαντασίας και δημιουργικότητας. Τα άτομα με 

ΔΦΑ δυσκολεύονται να φανταστούν αντικείμενα και καταστάσεις εκτός του 

υπαρκτού τους κόσμου (Scott & Baron-Cohen, 1996). Έτσι, παρόμοια, είναι πιθανό 

οι συμμετέχοντες με υψηλές βαθμολογίες στο AQ, να είναι λιγότερο ικανοί στο να 

τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε φανταστικά σενάρια και να δημιουργήσουν τους 

κατάλληλους εναλλακτικούς τρόπους δράσης ή να προβλέψουν τις συνέπειες αυτών 

(Jameel, Vyas, Bellesi, Roberts & Channon, 2014). Συνεπώς, η στατιστικά σημαντική 

διαφορά που εντοπίζεται στη συγκεκριμένη υποκλίμακα μεταξύ των δύο φύλων 

υποθέτουμε ότι μπορεί να οφείλεται στη μεγαλύτερη δυσκολία των ανδρών, οι οποίοι 

σκόραραν υψηλότερα στο AQ, σε καταστάσεις όπου είναι αναγκαία η αξιοποίηση της 

φαντασίας (γεγονός που σχετίζεται και με μία ελλειμματική θεωρία του νου), καθώς 

και σε μία περισσότερο ελλειμματική ενσυναισθητική ικανότητα. 

Στις υπόλοιπες τρεις υποκλίμακες του AQ (‘κοινωνική δεξιότητα’, ‘αλλαγή 

εστιασμένης προσοχής’ και ‘επικοινωνία) δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 



83 

 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Η υποκλίμακα ‘ενασχόληση με τις λεπτομέρειες’ 

εμφανίζει τη λιγότερο στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών στα 

δύο φύλα, αποτέλεσμα κοινό με τους Hoekstra και συνεργάτες (2008), ενώ σε άλλες 

έρευνες (Baron-Cohen et al., 2001; Kunihura et al., 2006). Σε έρευνα των Bishop και 

συνεργατών (2004) η συγκεκριμένη υποκλίμακα εμφάνισε αντίστροφα από τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, σε δείγμα γονέων ατόμων με ΔΦΑ, με τις γυναίκες να 

σκοράρουν περισσότερο από τους άνδρες. Επομένως, πρόκειται για μία υποκλίμακα, 

με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.  

Η μεγαλύτερη συχνότητα των ΔΦΑ στο ανδρικό απ’ ότι στο γυναικείο φύλο 

(λ.χ. Brunyé et al., 2012; Christensen et al., 2016; Grove et al., 2015), δείχνει προς 

αυτή την κατεύθυνση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Η στατιστικά 

σημαντική διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών στη συνολική 

βαθμολογία του AQ, με τους άνδρες να εμφανίζουν περισσότερα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά, δείχνουν να υποστηρίζει ξανά την επικράτηση των ανδρών στις 

ΔΦΑ. Αξίζει να τονισθεί ότι το δείγμα των γυναικών στην έρευνα μας ήταν σχεδόν 

κατά δύο φορές μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, καθώς οι γυναίκες συμμετέχουν 

πιο συχνά στη συμπλήρωση ερευνών που πραγματοποιούνται διαδικτυακά (Smith, 

2008). Υποθέτουμε ότι εάν το δείγμα των ανδρών της έρευνας μας ήταν μεγαλύτερο 

και ίσο με αυτό των γυναικών, θα υπήρχε μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ τους, λόγω τις μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης ανδρών στον ΕΑΦ και 

επομένως μεγαλύτερων βαθμολογιών στο AQ. 

 

6.1.5.1 Ενσυναίσθηση και ηλικία 

Σύμφωνα με προηγούμενους ερευνητές (Michalska et al., 2013), οι 

βαθμολογίες στο EQ των κοριτσιών αυξάνονται αναλογικά με την αύξηση της 

ηλικίας τους, ενώ στα αγόρια μειώνονται. Κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν (Michalska et 

al., 2013) ότι οφείλεται στην τάση του ατόμου, όσο μεγαλώνει ηλικιακά, να 

προσαρμόζει τις απαντήσεις του, σύμφωνα με τα συμβατικά κοινωνικά στερεότυπα. 

Να σημειωθεί ότι στην έρευνα των Michalska και συνεργατών (2013) οι 

συμμετέχοντες είχαν ηλικία 7-17 ετών, επομένως τα ευρήματα τους αφορούν ανήλικο 

δείγμα. Σε έρευνα των Caruso και Mayer (1998) εξετάσθηκε εάν η ηλικία επιφέρει 

αλλαγές στην ενσυναισθητική ικανότητα ανήλικων ατόμων (Ν=290, 11-18 ετών), 

ατόμων μικρότερης (Ν=580, 17-21 ετών) και μεγαλύτερης ηλικίας (Ν=145, 22-70 
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ετών). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνητών, φάνηκε ότι κατά την εφηβική 

ηλικία αυξάνεται, αν και σε μικρό βαθμό, το επίπεδο ενσυναισθητικής ικανότητας 

του ατόμου. Αντίθετα, κατά την ενήλικη ζωή δεν υπήρξε κάποια σημαντική σχέση 

μεταξύ ηλικίας και ενσυναισθητικής ικανότητας. Αντίστοιχα, στην έρευνά μας, με 

δείγμα ατόμων ηλικίας 18 - 40 ετών, δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ ηλικίας και ενσυναισθητικής ικανότητας. Πιθανά εάν οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων εκτείνονταν σε μεγαλύτερο εύρος τιμών (μεγαλύτερη διαφορά 

μεταξύ μεγαλύτερης τιμής και μικρότερης), το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν 

διαφορετικό. 

 

6.1.5.2 Ενσυναίσθηση και φύλο 

Ήδη από τα πρώτα στάδια ζωής των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

παρατηρούνται  διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με τα νεογέννητα κορίτσια να 

ανταποκρίνονται περισσότερο στα κοινωνικά ερεθίσματα (social stimuli) (Connellan 

et al., 2000). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και κατά την ενήλικη ζωή των ατόμων. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; 

Wheelwright et al., 2006) και με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, οι 

γυναίκες φαίνεται να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναισθητικής ικανότητας 

συγκριτικά με τους άνδρες. Συγκεκριμένα στην έρευνα των Baron-Cohen και 

Wheelwright (2004) οι μέσες βαθμολογίες που παρουσίασαν οι άνδρες (Ν=71, 

Μ.0.=41,8, Τ.Α.=11,2) στο EQ, ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των 

γυναικών (Ν=126, Μ.Ο.=47,2, Τ.Α.=10,2). Παρόμοια αποτελέσματα και σε 

μεγαλύτερο δείγμα, παρατηρήθηκαν σε επόμενη έρευνα των Wheelwright και 

συνεργατών (2006), όπου για ακόμα μία φορά οι άνδρες (Ν=723, Μ.0.=39, 

Τ.Α.=11,6) σκόραραν σημαντικά χαμηλότερα από τις γυναίκες (Ν=1038, Μ.Ο.=48, 

Τ.Α.=11,3). Σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως αναμενόταν για τα αποτελέσματα 

της έρευνάς μας, οι άνδρες (Ν=111, Μ.Ο.=36, Τ.Α.=8,6) και πάλι εμφάνισαν 

χαμηλότερα αποτελέσματα στην κλίμακα EQ, συγκριτικά με τις γυναίκες (Ν=209, 

Μ.Ο.=43, Τ.Α.=9,5). Πράγματι, τα αποτελέσματα της έρευνας μας φανέρωσαν την 

αναμενόμενη στατιστικά σημαντική διαφορά [t(318)= -6,588, p<0.001], ανάλογη με 

αυτή των προηγούμενων ερευνητών (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; 

Wheelwright et al., 2006). 
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6.2 Περιορισμοί έρευνας – Μελλοντικές προτάσεις  

 

Κάθε έρευνα αναμφισβήτητα υπόκειται σε διάφορους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς και αδυναμίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να αναφερθούν για την 

ακριβέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Είναι βέβαιο πως η επιλογή τυχαίου 

δείγματος από ένα μεγάλο πληθυσμό δίνει καλύτερα και πιο έγκυρα αποτελέσματα. 

Ωστόσο, είναι περισσότερο χρονοβόρα και δαπανηρή. Στην παρούσα εργασία 

υπήρχαν ορισμένοι τεχνικοί περιορισμοί για την επιλογή μίας τέτοιας μεθόδου και 

έτσι επιλέχθηκε, αντί αυτής, η μέθοδος της δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας 

(convenience sampling). Αυτή η μέθοδος παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς, 

κυρίως όσον αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008, σ.170). Η διάρθρωση του δείγματός μας και ο σχετικά μικρός 

αριθμός των υποκειμένων της έρευνας, περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα 

γενίκευσης των συμπερασμάτων μας. Μελλοντικά, θα μπορούσε να γίνει συλλογή 

περισσότερων υποκειμένων από διαφορετικά πλαίσια, κάτι που ενδεχομένως θα 

βελτίωνε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Η χρήση της βαθμολογίας κατωφλιού (cut-off score) για τον αποκλεισμό 

ατόμων είτε από τον κλινικό πληθυσμό είτε από τον μη-κλινικό χρειάζεται να γίνεται 

προσεκτικά και με κάθε επιφύλαξη καθώς ο πρωταρχικό λόγος δημιουργίας του 

εργαλείου ήταν η θεωρητική και ως ένα βαθμό έμπρακτη κατανόηση του αυτισμού 

ως συνεχές (Ruzich et al., 2015). Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των 

αυτιστικών χαρακτηριστικών (AQ) χρησιμοποιείται ως διερευνητικό-ανιχνευτικό 

εργαλείο αναζήτησης αυτιστικών χαρακτηριστικών, ενώ δεν έχει διαγνωστικό 

χαρακτήρα (Baron-Cohen et al., 2001). Παράλληλα, ο χαμηλός δείκτης εσωτερικής 

συνοχής Cronbach’s α που εμφάνισε το AQ στην έρευνα μας αποτελεί έναν επιπλέον 

περιορισμό της έρευνας. 

Στη συνέχεια, η μέθοδος συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, η ίδια η 

φύση του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς ως εργαλείο αναζήτησης συμπερασμάτων 

ερευνητικού χαρακτήρα, γεννά ορισμένους προβληματισμούς. Τα ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς συμπληρώνονται από τα ίδια τα υποκείμενα και ερευνώνται μόνο οι 

προσωπικές τους εκτιμήσεις. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν 

σχετικά με το επίπεδο της ενσυναισθητικής τους ικανότητας ή άλλων υπο-κλινικών 

αυτιστικών συμπεριφορών που πιθανά εκδηλώνουν. Για παράδειγμα, το 
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ερωτηματολόγιο EQ μπορεί να εκτιμήσει μόνο τις προσωπικές πεποιθήσεις του ίδιου 

του ατόμου σχετικά με την ενσυναισθητική του ικανότητα, οι οποίες σαφέστατα 

μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Προτείνεται, λοιπόν, σε μελλοντική 

έρευνα, η ταυτόχρονη χρήση ερωτηματολογίων συμπληρωμένων από άτομα του 

περιβάλλοντος του ατόμου, οι οποίοι θα εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά του. Θα 

μπορούσε, με αυτόν τον τρόπο, να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων των AQ και 

EQ όταν αυτά συμπληρωθούν και από το ίδιο το άτομο και από κάποιο σύντροφο ή 

γονέα αυτού του ατόμου. Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα (Baron-Cohen et al., 

2001) τα αποτελέσματα, σε μία τέτοια περίπτωση, διαφέρουν. Συγκεκριμένα, οι 

γονείς των παιδιών με Asperger ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας όταν κλήθηκαν 

να αξιολογήσουν τα παιδιά τους σύμφωνα με το AQ (έπειτα από την αφαίρεση 10 

καθαρά υποκειμενικών ερωτήσεων), οι βαθμολογίες της κλίμακας ήταν υψηλότερες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι απαντήσεις που δίνει το ίδιο το άτομο, σχετικά με τον εαυτό 

του, μπορεί να είναι περισσότερο συντηρητικές (conservative) από τις απαντήσεις, 

όταν δίνονται από έναν εξωτερικό κριτή. 

Έπειτα, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τυχόν φαινόμενα ψεύδους, καθώς και 

την τάση για κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις (social desirability). Ενδέχεται οι 

κοινωνικοί παράγοντες, σε τέτοιου είδους ερωτηματολόγια, να συνεπάγονται, σε ένα 

βαθμό, διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, είναι πιθανό, οι διαφορές των 

βαθμολογιών ανάμεσα στα δύο φύλα να οφείλονται  στην τάση των συμμετεχόντων 

να απαντούν ανάλογα με το φύλο στο οποίο ‘ανήκουν’ (Lennon & Eisenberg, 1987), 

σε μία κοινωνία όπου κάθε δραστηριότητα, συμπεριφορά ή χαρακτηριστικό 

ταξινομείται έμφυλα σε αρσενικό ή θηλυκό. Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο εμφανές στο ερωτηματολόγιο EQ, και την περισσότερο κοινωνικά 

αποδεκτή τάση των γυναικών να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ενσυναισθητική 

ικανότητα (Lennon & Eisenberg, 1987; Michalska et al., 2013). Εντούτοις, η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων, που τηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, διασφαλίζει μία 

μεγαλύτερη ειλικρίνεια των απαντήσεων και εξισορροπεί τους ανασταλτικούς 

κοινωνικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 

Τέλος, ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας μας, είναι η απουσία συλλογής 

δεδομένων του οικογενειακού ιστορικού των συμμετεχόντων όσων αφορά την 

ύπαρξη κάποιου συγγενή με ΔΦΑ. Είναι πιθανό κάποιοι από τους συμμετέχοντες με 

υψηλές βαθμολογίες στο AQ να έχουν οικογενειακό ιστορικό αυτισμού. Ωστόσο, το 
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ποσοστό των ατόμων από το γενικό πληθυσμό με πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμού 

συγγένειας με άτομα με ΔΦΑ είναι ιδιαίτερα μικρό (Baron-Cohen et al., 1998). 

Ωστόσο, μελλοντικά οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ερωτηθούν εάν έχουν 

κάποιου βαθμού συγγένεια με άτομο με ΔΦΑ. Στην παρούσα εργασία δεν 

προτιμήθηκε κάτι τέτοιο για να μην κατευθύνει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

προς αυτό που ήταν επιθυμητό να διερευνηθεί. 

 

6.3 Συμπεράσματα 

 

Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή που να ορίζει την τυπική από την 

ψυχοπαθολογική συμπεριφορά των ατόμων. Τα αυτιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να 

υπάρχουν και στο γενικό πληθυσμό χωρίς να είναι αρκετά σοβαρά ώστε να οδηγούν 

σε δυσκολίες της καθημερινότητας του ατόμου (aan het Rot & Hogenelst, 2014; 

Melchers et al., 2015). Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει μία ποικιλία 

διαφορετικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών αυτιστικού τύπου, τα οποία, ως επί 

το πλείστον, δεν είναι αρκετά έντονα ώστε να δημιουργήσουν περιορισμούς ή να 

προκαλέσουν δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Η ποικιλία των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας του ατόμου, μας επέτρεψε να αναζητήσουμε τη σχέση μεταξύ 

αυτιστικών χαρακτηριστικών και ενσυναισθητικής ικανότητας σε άτομα τυπικής 

ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες (λ.χ. Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; 

Lombardo et al., 2007) τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν ελλειμματική 

ενσυναισθητική ικανότητα, η οποία μάλιστα αποτελεί πρώιμο σημάδι του αυτισμού 

(Charman et al., 1999). Ωστόσο η ακριβής αιτία της δυσκολίας των ατόμων με ΔΦΑ 

στον συγκεκριμένο παράγοντα της κοινωνικής νόησης (Wheelwright et al., 2006) 

είναι αμφιλεγόμενη (Decety και Moriguchi, 2007) και μπορεί να οφείλεται σε ένα 

σύνολο παραγόντων.  

Ενώ υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον (λ.χ. Blair, 2005; Bons et al., 

2010) για την ενσυναισθητική ικανότητα των ατόμων με διάγνωση ΔΦΑ, λίγες 

έρευνες (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Wheelwright et al., 2006) έχουν 

ασχοληθεί με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά νευροτυπικών και τη σχέση αυτών με την 

ενσυναισθητική ικανότητα των ατόμων. Στην παρούσα μελέτη, με σκοπό τη 

συνεισφορά στην υπάρχουσα έρευνα, εξετάσθηκε η σχέση ενσυναισθητικής 
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ικανότητας και αυτιστικών χαρακτηριστικών σε νευροτυπικούς. Μία τέτοια μελέτη, 

μπορεί να μας προσφέρει περεταίρω γνώση γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα άτομα με διάγνωση αυτισμού. 

Το εργαλείο ανιχνευτικού ελέγχου (screening test) αυτιστικών 

χαρακτηριστικών AQ (Woodbury-Smith et al., 2005), μας επέτρεψε να 

προχωρήσουμε πέρα από την παραδοσιακή έρευνα σύγκρισης αποκλειστικά και μόνο 

δύο ομάδων ατόμων με και χωρίς αυτισμό. Καθώς ο αυτισμός πρόκειται για ένα 

συνεχές και η κλίμακα αυτοαναφοράς AQ δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

διαφόρων στατιστικών αναλύσεων μεταξύ των ατόμων με διάγνωση ΔΦΑ και αυτών 

χωρίς διάγνωση (νευροτυπικών), αναζητήθηκε η σχέση  του ΕΑΦ και της 

ενσυναισθητικής ικανότητας του κοινοτικού δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα 

μας. 

Τα ευρήματα μας συνδέουν τη σχέση μεταξύ του διαγνωσμένου αυτισμού και 

των αυτιστικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στο γενικό πληθυσμό και της 

σχέσης αυτών με την ενσυναισθητική ικανότητα. Φάνηκε, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα μας, ότι περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα μία 

‘φτωχή κοινωνική δεξιότητα’ σε συνδυασμό με μία ‘φτωχή επικοινωνία’ 

συνεπάγονται χαμηλή ενσυναισθητική ικανότητα. Ο παράγοντας της ηλικίας δε 

φάνηκε να σχετίζεται με την εκδήλωση αυτιστικών χαρακτηριστικών ή το επίπεδο 

ενσυναισθητικής ικανότητας του δείγματος μας. Ο παράγοντας του φύλου φαίνεται 

να επηρεάζει και τις δύο μεταβλητές που εξετάσθηκαν. Οι άνδρες εμφανίζονται να 

έχουν υψηλότερες βαθμολογίες στο AQ (περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά) και 

χαμηλότερες βαθμολογίες στο EQ (χαμηλότερο επίπεδο ενσυναισθητικής ικανότητας) 

συγκριτικά με τις γυναίκες.  

Αν και δεν είναι εύκολο από κοινοτικά δείγματα γενικού πληθυσμού να 

καταλήξει κάποιος σε ασφαλή συμπεράσματα, που θα έχουν ισχύ και σε κλινικά 

δείγματα ατόμων με ΔΦΑ, εντούτοις η πρόκληση για αυτό είναι μεγάλη. Η μελέτη 

αυτιστικών χαρακτηριστικών στο γενικό πληθυσμό μπορεί να προσφέρει στην έρευνα 

ποικιλοτρόπως.  

Αρχικά, η έρευνα μας συνεισφέρει στη διερεύνηση ζητημάτων γύρω από τον 

αυτισμό, ενώ συμβάλει στην περεταίρω κατανόηση των κοινωνικών ελλειμμάτων που 

εμφανίζονται στα άτομα με ΔΦΑ. Έτσι, έμμεσα επιτυγχάνεται η καταπολέμηση του 

κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού των ατόμων με ΔΦΑ, με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους να γίνονται περισσότερο αποδεκτά.  
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Στον ευρύτερο φαινότυπο (ΕΑΦ) η μέθοδος σύγκρισης ομάδων ατόμων με 

διαφορετικό επίπεδο εκδήλωσης αυτιστικών χαρακτηριστικών μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαιτέρως γόνιμη στην αποσαφήνιση των υπαρκτών μεταξύ τους διαφορών στους 

γνωστικούς μηχανισμούς και σε άλλες δεξιότητες. Με αφορμή αυτές τις μελέτες σε 

γενικό πληθυσμό, υπάρχει η πιθανότητα τα συμπεράσματα να μπορούν να 

γενικευθούν και σε κλινικούς πληθυσμούς. Στην έρευνα μας, η παρουσία του ΕΑΦ 

είναι φανερή και μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί σε γενετικές και άλλες μελέτες 

όπου στόχος είναι η μελέτη των ΔΦΑ. Η γενετική εξέταση ατόμων χωρίς διάγνωση 

αυτισμού κάνει ευκολότερη την εύρεση υποκειμένων για συμμετοχή σε έρευνες ενώ, 

ταυτόχρονα, δίνει μεγαλύτερο δείγμα ατόμων και συνεπώς μεγαλύτερη 

αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.  

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα η εκδήλωση αυτιστικών χαρακτηριστικών 

φαίνεται να σχετίζεται με την ενσυναισθητική ικανότητα των ατόμων. Η σχέση 

αυτών των δύο μεταβλητών είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

βοηθητικών και για τους νευροτυπικούς που εμφανίζουν αυτιστικά χαρακτηριστικά, 

αλλά και για τα άτομα με ΔΦΑ. Συγκεκριμένα, η γνώση της σχέσης μεταξύ ΕΑΦ και 

ενσυναίσθησης μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητική στην παροχή πρόσθετης 

στήριξης και καθοδήγησης για τη διαχείριση και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων 

και στάσεων των ατόμων με διάγνωση (ΔΦΑ) και χωρίς διάγνωση αυτισμού (ΕΑΦ).  

 

6.4 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

κλινικούς πληθυσμούς 

 

Η κοινωνική εμπειρία των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται να είναι περιορισμένη 

(Channon et al., 2001), με αυτό πιθανά να είναι αποτέλεσμα της μειωμένης έκθεσης 

των ατόμων σε κοινωνικές καταστάσεις ή/και μειωμένη ικανότητα αφομοίωσης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Jameel et al., 2014). Η μειωμένη έκθεση των ατόμων με 

ΔΦΑ σε κοινωνικές καταστάσεις μπορεί να οφείλεται στην τάση αποφυγής αυτών, 

λόγω της αίσθησης του άγχους που τους προκαλούν τέτοιες εμπειρίες (Bellini, 2004). 

Μια τέτοια προσέγγιση των συμπεριφορών των ατόμων με ΔΦΑ, μπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα βοηθητική έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στη βελτίωση αυτών των 

συμπεριφορών με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση τους στις κοινωνικές 

συναναστροφές.  
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Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν ελλειμματική ενσυναισθητική ικανότητα, 

ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής τους (Charman et al., 1997). Η κατανόηση της 

ελλειμματικής ενσυναισθητικής ικανότητας που εκδηλώνουν τα άτομα με ΔΦΑ και 

των δυσκολιών που αυτή τους προκαλεί στην καθημερινότητα τους, μπορεί να 

οδηγήσει στην εξακρίβωση της ακριβής φύσεως των δυσκολιών τους και ακόμα σε 

βελτιωμένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (Channon et 

al., 2012).  

Τα άτομα με ΔΦΑ μπορούν να βοηθηθούν από αντισταθμιστικές τεχνικές 

(compensatory strategies) (Hill & Frith, 2003), όπως εκμάθησης κοινωνικών 

κανόνων. Αν και η χρήση αυτών των στρατηγικών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 

να καλύπτει αποτελεσματικά τα κοινωνικά ελλείμματα, ωστόσο η άκαμπτη εφαρμογή 

(inflexible application) αυτών από τα άτομα με ΔΦΑ, μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετο 

αποτέλεσμα κοινωνικά ακατάλληλων αντιδράσεων (Channon et al., 2010). 

Συγχρόνως, είναι δύσκολο να επιτευχθεί γενίκευση πέρα από τη δυαδική παιδαγωγική 

σχέση, στο ‘ποικιλο-πρόσωπο’ περιβάλλον της καθημερινότητάς του παιδιού με ΔΦΑ 

(λ.χ. οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, κοινότητα). Γι’ αυτό προτείνεται 

(Jameel et al., 2014) η δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων, ατομικών και 

ομαδικών (Channon et al., 2012), για την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα 

από προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων της καθημερινότητας. Σε τέτοιες 

παρεμβάσεις τα άτομα με ΔΦΑ καλούνται να επιλέξουν συναισθήματα και σκέψεις 

φανταστικών και μη προσώπων, ανάλογα με τις καταστάσεις που τους 

παρουσιάζονται. Στόχος είναι η δημιουργία σύνδεσης μεταξύ κοινωνικής 

επεξεργασίας (social processing) και η αρχή μίας επιτυχημένης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Channon et al., 2012; Jameel et al., 2014).  

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που περιορίζουν την 

αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η δυσκολία 

γενίκευσης πέρα από τα συγκεκριμένα υλικά και προστατευμένα περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούνται (Howlin & Yates, 1999). Η εμφάνιση του ΕΑΦ σε συγγενείς των 

ατόμων με ΔΦΑ συνεπάγεται πιο έντονα την αξία συμμετοχής της οικογένειας σε 

τέτοια προγράμματα προς όφελος και της ίδιας αλλά και των ατόμων με ΔΦΑ. 

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, για τη βελτίωση αυτών των προγραμμάτων, 

προτείνεται (Channon et al., 2012) η συμμετοχή και νευροτυπικών ενηλίκων 

(οικογένειας και γενικού πληθυσμού), καθώς η αποκλειστική εξάσκηση των ατόμων 
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με ΔΦΑ με άλλα άτομα που παρουσιάζουν παρόμοιες μη-τυπικές κοινωνικές 

δεξιότητες περιορίζει την ποικιλία των εμπειριών στις οποίες εκτίθενται.  

Μελλοντικά, περεταίρω έρευνα γύρω από τον ΕΑΦ θα μπορούσε να συμβάλει 

τόσο στην ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση όσο και στη διαχείριση των 

κοινωνικών ελλειμμάτων των ατόμων με ΔΦΑ. Η βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία ενός ατόμου μέσα 

στα πλαίσια της κοινωνίας, ενώ έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων, την ψυχολογική ευεξία και τη σωματική υγεία 

(Channon et al., 2012). Τέτοια προγράμματα μπορεί δυνητικά να γεφυρώσουν το 

χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης γνωστικών δεξιοτήτων και κοινωνικών περιστάσεων της 

καθημερινότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Autism Spectrum Quotient 
 

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα από προτάσεις. Παρακαλώ διαβάστε κάθε 

πρόταση πολύ προσεκτικά και προσδιορίστε πόσο πολύ συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

1. Προτιμώ να κάνω πράγματα μαζί με άλλους απ’ ότι μόνος/η μου. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

2. Προτιμώ να κάνω πράγματα με τον ίδιο τρόπο ξανά και ξανά. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

3. Αν προσπαθήσω να φανταστώ κάτι, το βρίσκω πολύ εύκολο να δημιουργήσω 

μια εικόνα στο μυαλό μου. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

4. Πολλές φορές απορροφούμαι τόσο από μια δραστηριότητα που δεν παρατηρώ 

άλλα πράγματα γύρω μου. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

5. Συχνά παρατηρώ ήχους χαμηλής έντασης, τους οποίους οι άλλοι δεν 

παρατηρούν. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

6. Συνήθως παρατηρώ πινακίδες αυτοκινήτων ή παρόμοιες ακολουθίες 

πληροφοριών. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

7. Οι άλλοι συχνά μου λένε ότι αυτό που είπα είναι αγενές, παρόλο που εγώ 

πιστεύω ότι είναι ευγενικό. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

8. Όταν διαβάζω μια ιστορία μου είναι εύκολο να φανταστώ πως είναι 

εμφανισιακά οι ήρωες. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

9. Με γοητεύουν οι ημερομηνίες. 
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Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

10. Σε ένα κοινωνικό σύνολο μπορώ εύκολα να παρακολουθήσω τις συζητήσεις 

διαφόρων ανθρώπων. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

11. Θεωρώ τις κοινωνικές περιστάσεις εύκολες. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

12. Έχω την τάση να παρατηρώ λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν παρατηρούν. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

13. Προτιμώ να πάω σε μια βιβλιοθήκη απ’ ότι σε ένα πάρτυ. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

14. Μου είναι εύκολο να φτιάχνω ιστορίες. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

15. Με ελκύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι απ’ ότι τα αντικείμενα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

16. Τείνω να έχω ισχυρά ενδιαφέροντα, που στενοχωριέμαι όταν δεν μπορώ να τα 

εκπληρώσω. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

17. Με ευχαριστούν οι κοινωνικές συζητήσεις. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

18. Όταν μιλάω, δεν είναι πάντα εύκολο για τους άλλους να καταλάβουν μέσες 

άκρες τι λέω. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

19. Με γοητεύουν οι αριθμοί. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

20. Όταν διαβάζω μια ιστορία δυσκολεύομαι να καταλάβω τις προθέσεις των 

ηρώων. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 



105 

 

21. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να διαβάζω μυθιστορήματα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

22. Δυσκολεύομαι να κάνω καινούργιους φίλους. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

23. Συνεχώς παρατηρώ επαναλαμβανόμενα σχέδια σε αντικείμενα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

24. Προτιμώ να πάω σε ένα θέατρο απ’ ότι σ’ ένα μουσείο. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

25. Δεν στενοχωριέμαι όταν διαταράσσεται η καθημερινή μου ρουτίνα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

26. Συχνά ανακαλύπτω ότι δεν ξέρω πως να διατηρήσω μια συζήτηση. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

27. Μου είναι εύκολο να καταλάβω τα «υπονοούμενα» όταν κάποιος μου μιλάει. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

28. Συνήθως επικεντρώνομαι περισσότερο στο σύνολο μιας εικόνας παρά στις 

μικρές λεπτομέρειες. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

29. Δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα αριθμούς τηλεφώνων. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

30. Συνήθως δεν παρατηρώ μικρές αλλαγές σε μια κατάσταση ή στην εμφάνιση 

ενός ανθρώπου. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

31. Μπορώ να ξεχωρίσω όταν κάποιος που με ακούει αρχίζει να βαριέται. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

32. Μου είναι εύκολο να κάνω περισσότερα από ένα πράγματα συγχρόνως. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 
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33. Όταν μιλάω στο τηλέφωνο δεν είμαι σίγουρος/η πότε είναι η σειρά μου να 

μιλήσω. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

34. Μου αρέσει να κάνω πράγματα αυθόρμητα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

35. Συχνά είμαι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το νόημα ενός αστείου. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

36. Μου είναι εύκολο να καταλάβω τι σκέφτεται ή τι αισθάνεται κάποιος μόνο 

κοιτώντας την έκφραση του προσώπου του. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

37. Αν υπάρξει μια διακοπή, μπορώ πολύ γρήγορα να επανέλθω σ’ αυτό που 

έκανα πριν. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

38. Τα καταφέρνω καλά στις κοινωνικές συζητήσεις. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

39. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι μιλάω συνέχεια για το ίδιο πράγμα. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

40. Όταν ήμουν μικρός/η μου άρεσε να παίζω με τα άλλα παιδιά παιχνίδια στα 

οποία προσποιούμασταν ότι ήμασταν κάποιοι άλλοι. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

41. Μου αρέσει να συλλέγω πληροφορίες για κατηγορίες πραγμάτων (για 

παράδειγμα είδη αυτοκινήτων, είδη πουλιών, είδη τρένων, είδη φυτών κτλ). 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

42. Δυσκολεύομαι να φανταστώ πως θα ήταν να ήμουν κάποιος/α άλλος/η. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

43. Μου αρέσει να σχεδιάζω προσεχτικά τις δραστηριότητες στις οποίες 

συμμετέχω. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 
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44. Νιώθω ευχάριστα σε κοινωνικές περιστάσεις. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

45. Δυσκολεύομαι να καταλάβω τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

46. Οι καινούργιες καταστάσεις μου προκαλούν άγχος. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

47. Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

48. Είμαι καλός/η διπλωμάτης. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

49. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ τις ημερομηνίες γέννησης των άνθρώπων. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 

 

50. Μου είναι εύκολο να παίζω με παιδιά παιχνίδια όπου προσποιούμαστε 

διάφορους ρόλους. 

 

Συμφωνώ απόλυτα            Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ απόλυτα 
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Empathy Quotient - 40 
 

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις πολύ προσεκτικά και απαντήστε πόσο 

συμφωνείτε ή διαφωνείτε.  

 

 

      1. Μπορώ εύκολα να πω εάν κάποιος θέλει να πάρει μέρος σε μία συζήτηση 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

2. Βρίσκω δύσκολο να εξηγώ στους άλλους ανθρώπους πράματα που εγώ 

καταλαβαίνω   εύκολα όταν δεν τα καταλαβαίνουν με την πρώτη φορά 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

3. Μ’ αρέσει να ενδιαφέρομαι για τους άλλους ανθρώπους 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

4. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι πρέπει να κάνω στις κοινωνικές καταστάσεις 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

5. Οι άνθρωποι γύρω μου συχνά μου λένε ότι απομακρύνομαι πολύ προκειμένου 

να φτάσω σε αυτό που θέλω να πω.  

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

6. Δεν με ενοχλεί πολύ αν είμαι καθυστερημένος στη συνάντηση μου με κάποιον 

φίλο μου 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

7. Οι φιλίες και οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες, οπότε προτιμώ να μην 

παιδεύομαι με αυτές. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

8. Βρίσκω σύχνα δύσκολο να κρίνω αν κάτι είναι αγενές ή ευγενικό 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

9. Σε μία συζήτηση τείνω να συγκεντρώνομαι στις δικές μου σκέψεις απ ότι στο τι 

μπορεί να σκέφτεται ο ακροατής μου.  

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

10. Όταν ήμουν παιδί διασκέδαζα με το να κόβω στη μέση σκουλήκια ώστε να δω 

τι θα συμβεί. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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11. Μπορώ αμέσως να εντοπίσω αν κάποιος λέει ένα πράμα αλλά εννοεί κάτι 

άλλο. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

12. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω γιατί μερικά πράματα αναστατώνουν τους 

ανθρώπους τόσο πολύ. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

13. Δυσκολεύομαι στο να μπω στη θέση κάποιου αλλού. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

14. Είμαι καλός/ή στο να προβλέπω πως νιώθει κάποιος  

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

15. Είμαι γρήγορος στο να εντοπίσω όταν κάποιος σε μια ομάδα νιώθει άβολα ή 

αμηχανία 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

16. Εάν πω κάτι που κάποιος άλλος προσβάλλεται από αυτό, πιστεύω πως αυτό 

είναι δικό του/της πρόβλημα όχι δικό μου 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

17. Εάν κάποιος με ρωτήσει εάν μου αρέσει το κούρεμα του/της θα απαντήσω 

ειλικρινά ακόμα και εάν δεν μ’ αρέσει. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

18. Δεν μπορώ πάντα να καταλάβω γιατί κάποιος προσβάλλεται από κάποια 

παρατήρηση. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

19. Το να βλέπω ανθρώπους να κλαίνε δεν με αναστατώνει ιδιαίτερα 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

20. Είμαι πολύ απότομος, το οποίο μερικοί άνθρωποι το μεταφράζουν με αγένεια, 

παρόλο που δεν γίνεται με καμία σκοπιμότητα 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

21. Δεν τείνω να βρίσκω τις κοινωνικές συναναστροφές περίπλοκες. 

 



110 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

22. Οι άλλοι άνθρωποι μου λένε πως είμαι καλός/η στο να καταλαβαίνω πως 

νιώθουν και τι σκέφτονται. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

23. Όταν μιλάω στους ανθρώπους, συνηθίζω να μιλώ για τις εμπειρίες τους απ’ 

ότι τις δικές μου. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

24. Αναστατώνομαι με το να βλέπω κάποιο ζώο να υποφέρει. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

25. Είμαι ικανός/η να παίρνω αποφάσεις χωρίς να επηρεάζομαι από τα 

συναισθήματα των άλλων. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

26. Μπορώ εύκολα να πω εάν κάποιος ενδιαφέρεται ή βαριέται με αυτά που λέω 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

27. Αναστατώνομαι με το να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν στα προγράμματα 

ειδήσεων 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

28. Οι φίλοι συνήθως μου μιλάνε για τα προβλήματα τους γιατί θεωρούν πως έχω 

πολύ κατανόηση. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

29. Μπορώ να νιώσω πότε είμαι ενοχλητικός ακόμα και όταν οι άλλοι άνθρωποι 

δεν μου το λένε. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

30. Οι άνθρωποι πολλές φορές μου λένε ότι το παρακάνω πειράζοντας τους. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

      31. Οι άνθρωποι πολλές φορές μου λένε ότι είμαι αναίσθητος/η παρόλο που δεν 

καταλαβαίνω πάντα το λόγο. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 



111 

 

32. Εάν δω έναν άγνωστο σε μία ομάδα θεωρώ ότι εξαρτάται από κείνον να 

προσπαθήσει να  μπει στη παρέα. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

33. Συνήθως παραμένω συναισθηματικά αμέτοχος όταν παρακολουθώ ένα έργο. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

34. Μπορώ να συντονιστώ με το πως κάποιος άλλος νιώθει γρήγορα και 

διαισθητικά. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

35. Μπορώ εύκολα να καταλάβω για πιο θέμα κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

36. Μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος κρύβει τα πραγματικά του συναισθήματα. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

37. Δεν συμβαδίζω συνειδητά με τους κανόνες των κοινωνικών καταστάσεων. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

38. Μπορώ εύκολα να προβλέψω τι θα κάνει κάποιος. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

39. Τείνω να αναμεικνύομαι συναισθηματικά με το πρόβλημα κάποιου φίλου μου. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

 

40. Συνήθως σέβομαι των άλλων ανθρώπων τις απόψεις έστω και αν δεν 

συμφωνώ μαζί τους. 

 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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