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Περίληψη 
 

 

Η αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων στην καθημερινή ζωή είναι μία πραγματικότητα 

που επιβάλλει στα άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτου φύλου, να μπορούν να 

διαχειριστούν και να επιλύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά αυτά. Η επιτυχής επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική ετοιμότητα και την 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον.  Κάθε άτομο χρησιμοποιεί 

διαφορετικές στρατηγικές, προκειμένου να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν είναι 

όμως πάντοτε αποτελεσματικές. Για την επιτυχή επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων 

απαιτούνται πολύπλοκες κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες τα άτομα με νοητική 

αναπηρία και με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα. 

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας ( 6 – 16 ετών) τυπικής ανάπτυξης, με νοητική 

αναπηρία και με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 33 

παιδιά τα οποία πήραν μέρος σε ατομικές συνεντεύξεις και έδωσαν απαντήσεις σε 

υποθετικά κοινωνικά σενάρια αναφορικά με τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιούσαν, για 

να επιλύσουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Τα προβλήματα διέφεραν ως προς την πρόθεσή 

τους (εχθρική, ασαφής και καλή πρόθεση) και οι ερωτήσεις ήταν τόσο ανοιχτού όσο και 

κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Ωστόσο ανέδειξαν διαφορές ως προς την ποιότητα των στρατηγικών, την 

κοινωνική αποτελεσματικότητα και την εκτίμηση τους προβλήματος.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, νοητική αναπηρία, 

διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Abstract 
 

Dealing with different problems in everyday life is a reality that makes people of all ages, 

irrespective of their sex, to be able to manage and solve them effectively. The successful 

resolution of social problems is connected with social promptitude and effective interaction 

with the social environment. Every individual uses different strategies in order to cope with 

social problems but they are not always effective. For the successful resolution of social 

problems, complicated social skills are required, social skills in which people with mental 

or autistic spectrum disorders present serious deficiencies. The present survey aims at 

exploring the strategies of social problem resolution in school age children (6-16 years old) 

with typical/normal development, with a mental disorder and with autistic spectrum 

disorders. In the survey participated 33 children which took part in individual interviews 

and answered in hypothetical social scenarios concerning the strategies that they would use 

to solve the respective problems. The problems were different in intentions (hostile, unclear 

and good intention) and the questions were both close and open-ended. The results of the 

survey did not present statistically significant differences. However, they demonstrated 

differences as far as the quality of the strategies, the social effectiveness and the estimation 

of the problem are concerned.  

 

 

 

Key – Words: social problem – solving strategies, intellectual disability, autism 

spectrum disorder.  
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Εισαγωγή 

 

Ο άνθρωπος είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό ον το οποίο αναπτύσσεται μέσα σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο και προϋποθέτει το κάθε άτομο να αλληλεπιδράσει κοινωνικά με τα 

υπόλοιπα. Από τα πρώτα βήματά του το άτομο έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τους 

ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον του και να οικοδομήσει σταδιακά κοινωνικές 

σχέσεις. Προκειμένου οι σχέσεις αυτές να είναι υγιείς απαιτείται από τον καθένα 

ξεχωριστά να αναπτύξει συγκεκριμένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Θεωρείται δεδομένο και αδιαμφισβήτητο ότι στην καθημερινή ζωή όλοι οι άνθρωποι 

έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικά και ποικίλα κοινωνικά προβλήματα. Με άλλα λόγια 

χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μια προβληματική κατάσταση και, αφού την κατανοήσουν 

πλήρως και οριοθετήσουν με σαφήνεια τις πτυχές της, να ενεργοποιήσουν όλους εκείνους 

τους πολύπλοκους μηχανισμούς και τις στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να 

διαχειριστούν το πρόβλημα και τελικά να το επιλύσουν επιτυχώς. Για να γίνει κάτι τέτοιο 

οι άνθρωποι χρειάζεται να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στα κοινωνικά δεδομένα, 

να υιοθετούν και να εφαρμόζουν κάθε φορά τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων.  

Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αποτελεί προϋπόθεση για μια κατάλληλη 

κοινωνική συμπεριφορά που συνδέεται άμεσα και με την κοινωνική αποδοχή (Jacobs, 

Turner, Faust & Stewart, 2002).  Με τον όρο επίλυση κοινωνικού προβλήματος νοείται η 

αυτοκατευθυνόμενη γνωστική και συμπεριφορική διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

προσπαθεί να αναγνωρίσει ή να ανακαλύψει αποτελεσματικούς προσαρμοστικούς 

τρόπους, για να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται στην 

καθημερινή ζωή (D’ Zurilla & Goldfired, 1971). Καμία προβληματική κατάσταση δεν έχει 

μία σωστή και άμεση απάντηση. Αυτό που απαιτείται είναι η διαδικασία επίλυσης των 

προβλημάτων που ανακύπτουν. Η λύση είναι το αποτέλεσμα αυτής εδώ της διαδικασίας. 

Είναι σημαντικό το άτομο να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να επιλέγει τις κατάλληλες 

στρατηγικές. Πολλές φορές, όμως, αυτό δεν είναι αρκετό, αφού είναι πιθανό η επιλογή 

των στρατηγικών να είναι σωστή, ωστόσο να μην είναι δυνατή η σωστή εφαρμογή (Jacobs, 

Turner, Faust & Stewart, 2002).  
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Επισημαίνονται 5 στάδια κατά την επίλυση προβλημάτων, τα οποία, με μικρές 

διαφοροποιήσεις, περιέχονται σε όλα τα μοντέλα επίλυσης προβλημάτων: 1) η 

αναγνώριση του προβλήματος, 2) η ανάλυση των δεδομένων και των ζητούμενων του 

προβλήματος, 3) η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, 4) η επιλογή της κατάλληλης λύσης 

και 5) η αξιολόγηση (D’ Zurilla & Goldfired, 1971). 

Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

κοινωνική ετοιμότητα του κάθε ατόμου και την κοινωνική του αποδοχή. Καθώς το άτομο 

αναπτύσσεται και ωριμάζει αναπτύσσει ένα ρεπερτόριο στρατηγικών, αντιμετωπίζει και 

διαχειρίζεται μια πληθώρα διαφορετικών προβλημάτων, εφαρμόζει διαφορετικές 

στρατηγικές και έτσι δημιουργείται μία βάση αναφοράς, ώστε οι νέες καταστάσεις να 

συνδέονται με προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία 

διαφοροποιείται για τα άτομα με αναπηρίες, όπως είναι η νοητική αναπηρία (ΝΑ) και οι 

διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ).  

Υπάρχουν πολλές έρευνες που ασχολούνται με την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων και συγκρίνουν τις στρατηγικές επίλυσης ανάμεσα σε άτομα με αναπηρίες 

και άτομα τυπικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τα παιδιά σχολικής ηλικίας (Goddard, Howlin, 

Dritschel & Patel, 2007 ∙ Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002 ∙ Janusz., Kirkwood, 

Yeates & Taylor, 2002 ∙ Bernard-Opitz, Sriram & Nakhoda-Sapuan, 2001∙ Channon, 

Charman, Heap, Crawford & Rios, 2001). Τα ευρήματα των ερευνών είναι σε αρκετές 

περιπτώσεις αντιφατικά, ωστόσο δεν είναι πάντοτε εύκολο να συγκριθούν μεταξύ τους, 

μιας και μπορεί να αλλάζει ο πληθυσμός και η μεθοδολογία. Υπάρχουν, όμως, πολύ 

χρήσιμα στοιχεία που αναδεικνύουν διαφορές στις χρησιμοποιούμενες στρατηγικές 

ανάμεσα σε άτομα με αναπηρίες και χωρίς, τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς την 

ποιότητα, την ποσότητα και την αποτελεσματικότητα (Channon, Charman, Heap, 

Crawford & Rios, 2001).  

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές 

επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται από παιδιά 

σχολικής ηλικίας, τυπικής ανάπτυξης, με ΝΑ και με ΔΦΑ. Πιο αναλυτικά, γίνεται μια 

προσπάθεια να διερευνηθεί πώς οι μαθητές όλων των κατηγοριών προσεγγίζουν τα 

κοινωνικά προβλήματα, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις στρατηγικές που 
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εφαρμόζονται από τις τρεις ομάδες παιδιών στα διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα και 

πόσο η φύση και ο τύπος των προβληματικών καταστάσεων επηρεάζει την επίλυσή τους.   

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί τη 

θεωρητική θεμελίωση του προβλήματος της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο 

κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία υποκεφάλαια. Στα δύο πρώτα υποκεφάλαια γίνεται μια 

προσπάθεια να δοθούν οι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά της ΝΑ και των ΔΦΑ καθώς 

επίσης και η σύνδεσή τους με την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Στο τρίτο 

υποκεφάλαιο γίνεται η αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων και δίνονται στοιχεία για τη διαδικασία επίλυσης, την 

αξιολόγηση της διαδικασίας και τις στρατηγικές. Στο τέλος του κεφαλαίου διατυπώνονται 

με σαφήνεια οι σκοποί της έρευνας και τα διερευνητικά ερωτήματα 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας. 

Δίνονται στοιχεία για το δείγμα της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο και τη διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η σύνδεσή τους με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο τέλος, δίνονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης των 

στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

Θεωρητική θεμελίωση 

1.1. Νοητική αναπηρία 

1.1.1. Ορισμός νοητικής αναπηρίας και χαρακτηριστικά  

Ο όρος νοητική αναπηρία (ΝΑ) καλύπτει μια πολύ μεγάλη και ανομοιογενή ομάδα 

ατόμων. Οι διαφορές που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά οφείλονται κυρίως στον βαθμό της 

νοητικής αναπηρίας, στις αιτίες που την προκαλούν και στη συμπεριφορά 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). Με μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση, μπορεί να συναντήσει 

κανείς αναφορές στα άτομα με νοητική αναπηρία με όρους όπως, πνευματικά αδύναμοι, 

ηλίθιοι, ημιανόητοι, ιδιώτες, πνευματικά νεκροί κ.ά. Επί αιώνες, τα άτομα με νοητική 

αναπηρία δεν θεωρούνταν ικανά για εκπαίδευση, και από τη στιγμή που απουσίαζε η 

ικανότητα για μάθηση, οποιουδήποτε είδους αξίωση  για εκπαίδευση δεν είχε αντίκρισμα 

(Anstötz, 2009).  

Ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση της ΝΑ έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να 

αποτελεί το αντικείμενο επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης (Βλάχου 

– Μπαλαφούτη, 2012). Η δυσκολία να υπάρξει μια γενική συμφωνία για το τι ακριβώς 

σημαίνει ΝΑ έγκειται στο γεγονός ότι ο όρος αυτός δεν επιδέχεται απλή εννοιολογική 

εξήγηση, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια οριοθέτησής του σχετίζεται: (α) με τη συνολική 

εικόνα που έχει η κοινωνία για τον άνθρωπο, (β) με τις υπάρχουσες παραγωγικές και 

κοινωνικές σχέσεις, τους θεσμούς, το υπάρχον σύστημα των αξιολογικών κατηγοριών, τον 

τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία, και (γ) με 

την κοινωνική του θέση, έτσι όπως αυτή επηρεάζεται από τη σχέση μεταξύ των 

αντικειμενικών ιστορικο - κοινωνικών συνθηκών στις οποίες ζει και δρα το άτομο, και των 

υποκειμενικών του χαρακτηριστικών (Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012).    

Το ιατρικό μοντέλο αντιμετωπίζει την αναπηρία από τη σκοπιά της κλινικής 

διάγνωσης που διαμορφώνει μια περιορισμένη εικόνα για το άτομο με αναπηρίες 

(Brisenden, 1986) και την εξετάζει ως έλλειμμα στη λειτουργική ικανότητα του ατόμου, 

δίνοντας έμφαση στη φυσιολογία, τη βιολογία και την ανατομία του ανθρώπινου σώματος 

(Fitzgerald, 2010). Όταν το άτομο με αναπηρία παρουσιάζεται και ορίζεται  με όρους 

κλινικούς-ιατρικούς, τότε διαμορφώνεται μια εικόνα ατόμου εξαρτημένου σε μόνιμη βάση 
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από ιατρική ή άλλη στήριξη για όλη του τη ζωή (Brisenden, 1986). Η κοινωνία έχει 

διαμορφώσει για τα άτομα με ΝΑ την εικόνα του παθητικού, αδύναμου και άξιου 

συμπόνιας ατόμου. Η ακατάλληλη ορολογία δύναται να προκαλέσει πολύ αρνητικές 

συνέπειες στη ζωή ενός ατόμου, γιατί οδηγεί στην ετικετοποίησή του χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός και 

ταυτόχρονα λειτουργεί περιοριστικά στη συμμετοχή του ανθρώπου με αναπηρίες στην 

καθημερινή ζωή (Fitzgerald, 2010).  

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ΝΑ έχει αλλάξει και έχει μετατοπιστεί 

από την παθολογία και την απόδοση του ελλείμματος στο άτομο σε μια οικοσυστημική 

προσέγγιση, η οποία εξετάζει την αναπηρία υπό το πρίσμα του ατόμου σε συνδυασμό με 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και των αλληλεπιδράσεων των ατομικών και 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (Buntinx & Schalock, 2010). Μια τέτοια προσέγγιση 

συνεπάγεται αλλαγές στη διάγνωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση της αναπηρίας και στον 

σχεδιασμό εξατομικευμένης στήριξης. Η ΝΑ γίνεται πλέον αντιληπτή όχι ως ένας 

περιορισμός στη νοημοσύνη και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, αλλά ως ένα 

πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία, τη συμμετοχή του στην κοινωνία και τον ρόλο που 

διαδραματίζει σε αυτή (Buntinx & Schalock, 2010). Η έννοια της αναπηρίας παύει να είναι 

ένα έλλειμμα του ατόμου ως προσωπικό χαρακτηριστικό και προσεγγίζεται ως ανθρώπινο 

φαινόμενο που προκαλείται από βιολογικά ή κοινωνικά αίτια και λαμβάνει υπόψη την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του (Schalock, Luckasson, Shogren, 

Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx,  Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve,Snell, 

Spreat, Tasse, Thompson, Verdugo,  Wehmeyer & Yeager, 2007).   

Ο ορισμός που έχει επικρατήσει και ήρθε να αντικαταστήσει τον όρο «νοητική 

καθυστέρηση» («mental retardation») είναι ο όρος «νοητική αναπηρία» («intellectual 

disability»), και αντιπροσωπεύει την αλλαγή στη φιλοσοφία απέναντι στην αναπηρία. Ο 

συγκεκριμένος όρος προτάθηκε από την Αμερικάνικη Ένωση στις Νοητικές και 

Αναπτυξιακές Αναπηρίες (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, AAIDD). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «Νοητική αναπηρία είναι η αναπηρία 

η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτή εκφράζεται στις γνωστικές, κοινωνικές και 
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πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία πρέπει να εμφανίζεται πριν την ηλικία 

των 18 ετών.» (Schalock et al. , 2007, σ. 118). 

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του «Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου Ψυχικών και Διανοητικών Διαταραχών» (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM-V) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (American 

Psychiatric Association) δόθηκε ένας ορισμός για τη ΝΑ που έχει πολλές ομοιότητες με 

τον ορισμό που ήδη αναφέρθηκε. Η νοητική αναπηρία ή αλλιώς διανοητική αναπτυξιακή 

διαταραχή είναι η διαταραχή που εμφανίζεται κατά την αναπτυξιακή περίοδο και 

περιλαμβάνει ελλείμματα γνωστικά και προσαρμοστικής λειτουργικότητας σε 

εννοιολογικό, κοινωνικό και πρακτικό επίπεδο. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν και τα 

εξής (DSM –V, σ. 33): 

Α) Ελλείμματα σε γνωστικές λειτουργίες, όπως η λογική σκέψη, η επίλυση προβλήματος, 

ο σχεδιασμός, η αφηρημένη σκέψη, η κριτική ικανότητα , η ακαδημαϊκή και η εμπειρική 

γνώση.  

Β) Ελλείμματα στην προσαρμοστική λειτουργικότητα που έχει ως συνέπεια την αποτυχία 

να κατακτήσουν αναπτυξιακές και κοινωνικο – πολιτισμικές προδιαγραφές για την 

προσωπική ανεξαρτησία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτά συνεπάγονται μειωμένη 

λειτουργικότητα σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως η 

επικοινωνία, η κοινωνική συμμετοχή, η ανεξάρτητη διαβίωση σε διάφορα περιβάλλοντα, 

όπως το σπίτι, το σχολείο, την εργασία και την κοινωνία.  

Γ) Η έναρξη των γνωστικών και προσαρμοστικών ελλειμμάτων πρέπει να γίνει κατά την 

αναπτυξιακή περίοδο.  

Αυτός ο πραγματιστικός ορισμός είναι ευρύτερος από τους παλαιότερους 

ορισμούς, ενώ στο σύνολο της αναφοράς έκδηλη είναι η έμφαση που δίνεται στους 

κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. κοινωνική/πολιτισμική προέλευση, παρεχόμενη υποστήριξη 

και εκπαίδευση) που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το επίπεδο λειτουργίας των ατόμων 

με νοητική αναπηρία (Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012). Η σημερινή χρήση του όρου 

«νοητική αναπηρία» (intellectual disability) στη διεθνή βιβλιογραφία αντανακλά τις 

σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης των αναπήρων και ειδικότερα εκφράζει την πεποίθηση 

στις δυνατότητές τους και στο δικαίωμα που έχουν να τους δοθούν οι ευκαιρίες που 
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δίνονται σ’ όλους για ολοκλήρωση, αυτοπραγμάτωση και ανεξάρτητη ζωή (Αλευριάδου 

& Γκιαούρη, 2009).  

Ο τελευταίος ορισμός του DSM – V δεν κάνει λόγο καθόλου για τον δείκτη 

νοημοσύνης (Δ.Ν.). Αντιθέτως δίνεται περισσότερη έμφαση στην προσαρμοστική 

λειτουργία και σε συνηθισμένες δεξιότητες της καθημερινής ζωής, αφού η προσαρμοστική 

λειτουργία είναι αυτή που θα καθορίσει και το επίπεδο βοήθειας που χρειάζεται 

(Papazoglou, Jacobson, McCabe, Kaufmann & Zabel, 2014). Επίσης, διατηρείται ο 

διαχωρισμός των επιπέδων ΝΑ σε ήπια, μέτρια, σοβαρή και βαριά (DSM –V).  

Μια από τις βασικότερες γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου είναι η ικανότητά 

του να κατανοεί τα στοιχεία που του δίνονται, να τα οργανώνει και να τα αξιοποιεί κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει δημιουργικά σε διαφορετικά πλαίσια 

(Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012). Τα παιδιά με ΝΑ φαίνεται ότι δυσκολεύονται να 

ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν αυθόρμητα ή/και αυτόματα κάποιες γνωστικές 

συμπεριφορές ή, σε άλλες περιπτώσεις, οι γνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν δεν 

επαρκούν για την αποτελεσματική επίλυση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

προβλημάτων (Feuerstein, 1979, όπως αναφέρεται στο Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012).  

Τα ελλείμματα σε ό, τι αφορά στην κοινωνική λειτουργικότητα αποτελούν βασικό 

στοιχείο για τη ΝΑ το οποίο επισημαίνεται σε όλους τους ορισμούς. Τα ελλείμματα 

εντοπίζονται κυρίως σε τρεις περιοχές που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, με την ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών και φιλικών σχέσεων και με 

τη διαδικασία επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών (Sukhodolsky & Butter, 2007). 

Ανάλογα με το επίπεδο – βαθμό της ΝΑ παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις ως προς τον 

βαθμό που υπάρχουν και τα ελλείμματα στην κοινωνική προσαρμοστικότητα. Έτσι τα 

άτομα με ήπια ΝΑ μπορεί να μην εκδηλώνουν με σαφήνεια ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες. Τα άτομα, όμως με μέτρια, σοβαρή και βαριά αναπηρία χρειάζονται 

υποστηρικτικές υπηρεσίας τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινή διαβίωση 

(Sukhodolsky & Butter, 2007). 

Τα κυριότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ανθρώπων με ήπια ΝΑ σε 

εννοιολογικό, κοινωνικό και πρακτικό επίπεδο είναι (APA, 2013):  

Α) Στο εννοιολογικό (conceptual) επίπεδο είναι πιθανόν να μην είναι εμφανείς οι 

διαφορές των μαθητών στην προσχολική ηλικία. Στους μαθητές της σχολικής ηλικίας 
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εμφανίζονται δυσκολίες στην κατάκτηση των σχολικών γνώσεων και ιδιαίτερα αυτών που 

εμπεριέχουν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, κατανόηση χρόνου και χρηματικών 

συναλλαγών. Η επίλυση προβλημάτων εστιάζει περισσότερο στο στάδιο της 

συγκεκριμένης σκέψης, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Υπάρχει δυσκολία 

επεξεργασίας εννοιών που δεν εντάσσονται άμεσα στην εμπειρία τους και δυσκολίες στον 

λόγο. Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση και στη συγκέντρωση της προσοχής. Υπάρχουν 

δυσκολίες στις μεταγνωστικές λειτουργίες και απόκλιση γενικότερα από τα παιδιά της 

ίδιας ηλικίας. Υπάρχουν προβλήματα στην τάξη, λόγω της δυσκολίας επεξεργασίας της 

διδασκόμενης γνώσης, ιδιαίτερα όταν αυτή απομακρύνεται από τις εμπειρίες τους.  

Β) Στο κοινωνικό (social) επίπεδο, οι μαθητές με ήπια ΝΑ συγκρινόμενοι με τους 

συνομηλίκους τους εμφανίζουν ανωριμότητα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην 

κατανόηση μεταφορικών ή μη λεκτικών μηνυμάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι 

διάφορες νύξεις στις συντροφιές τους. Η επικοινωνία, η συνομιλία και η γλώσσα 

βρίσκονται στο στάδιο του συγκεκριμένου επιπέδου σκέψης και είναι περισσότερο 

ανώριμες από το προσδοκώμενο της ηλικίας τους. Πιθανόν να υπάρχουν δυσκολίες στη 

ρύθμιση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς που είναι ανάλογες με την 

επικρατούσα τάση της ηλικίας τους. Οι κοινωνικές κρίσεις τους είναι επίσης ανώριμες για 

την ηλικία τους και τα άτομα αυτά κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν ή να γίνουν 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλους, λόγω π.χ. της ευπιστίας τους.  

Γ) Στο πρακτικό επίπεδο τα άτομα με ηπία ΝΑ μπορούν να λειτουργήσουν 

ανάλογα με την ηλικία τους στην ατομική φροντίδα, ενώ χρειάζονται λίγη υποστήριξη σε 

σύνθετες καθημερινές λειτουργίες, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Κατά την 

ενηλικίωσή τους χρειάζονται υποστήριξη μεταξύ άλλων στις αγορές, στις μεταφορές, στην 

οργάνωση της φροντίδας του σπιτιού και των παιδιών, στην παρασκευή φαγητού, στην 

οικονομική διαχείριση και στις τραπεζικές συναλλαγές. Οι ψυχαγωγικές τους ικανότητες 

μοιάζουν με αυτές των συνομηλίκων τους, αν και χρειάζονται υποστήριξη στις λήψεις 

αποφάσεων που σχετίζονται με την ευημερία και την αναψυχή τους.  

Τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν ελλείμματα σε κοινωνικές δεξιότητες, 

που ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο και μπορούν να οδηγήσουν στην 

απομόνωση, τον στιγματισμό, σε μη προσαρμοστικές συμπεριφορές και σε υψηλότερα 

επίπεδα ψυχοπαθολογίας (Duncan, Matson, Bamburg, Cherry, & Buckley, 1999). Εκτός 
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από την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποδοχή 

από τους άλλους, την επαγγελματική αποκατάσταση και την επιτυχή διαβίωση στο πλαίσιο 

της κοινότητας (Matson, Minshawi, Gonzalez & Mayville, 2006). Ο βαθμός της ΝΑ 

σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με τα άτομα με βαριά ΝΑ να 

βιώνουν μεγαλύτερη αποτυχία. Τα άτομα με ΝΑ είναι πιθανό να χρειάζονται περισσότερη 

βοήθεια και κατάλληλη εκμάθηση, για να μπορούν να φέρουν εις πέρας καθημερινές 

δραστηριότητες. Συναντούν δυσκολία να αποκτήσουν δεξιότητες καθημερινής ζωής με 

αποτέλεσμα να μην είναι αρκετά λειτουργικά (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006).  

Οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά με ΝΑ έχουν χαμηλότερη κοινωνική αποδοχή 

είναι αδιαμφισβήτητα πολλοί και πολύπλοκοι. Ωστόσο κρίνεται ότι βασικός παράγοντας 

είναι η αδυναμία επίλυσης κοινωνικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.  

 

 

1.1.2. Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και ΝΑ 

 

Καθημερινά οι άνθρωποι ερχόμαστε αντιμέτωποι με κοινωνικά προβλήματα. Η 

ικανότητα επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων με την εφαρμογή αποτελεσματικών 

στρατηγικών συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής του κάθε ανθρώπου. Τα άτομα με 

ΝΑ βιώνουν σημαντικούς περιορισμούς γύρω από την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.  

Οι  Ferretti και Cavalier (1991, όπως αναφέρεται στο Wehmeyer, 2001), κατά την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους περιορισμούς γύρω από την επίλυση 

προβλημάτων συμπέραναν ότι τα άτομα με ΝΑ  παράγουν στρατηγικές, όταν η εργασία 

δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, όταν καταλαβαίνουν τις απαιτήσεις της και όταν έχουν την 

απαραίτητη γνώση, για να σχεδιάσουν στρατηγικές. Παρατήρησαν, ακόμα, ότι 

μεταφέρουν μερικές φορές στρατηγικές. Ενώ άνθρωποι με ΝΑ  δεν χρησιμοποιούν συχνά 

στρατηγικές έξω από μια συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία την είχαν εφαρμόσει 

αρχικά, διδάσκοντάς τους τις στρατηγικές αυτοδιαχείρισης μπορεί να μεταφέρουν 

επιτυχώς μια στρατηγική σε νέες καταστάσεις. Η διδασκαλία στρατηγικών 

αυτοδιαχείρισης θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά στρατηγικών σε διάφορες 

καταστάσεις, δεδομένου ότι έχουν αποκτήσει εμπειρία με άλλα ανάλογα παραδείγματα. 
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Οι Short και Evans (1990, όπως αναφέρεται στο Wehmeyer, 2001) προσδιόρισαν 

τρεις βασικές διαφορές μεταξύ των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων των ατόμων με 

και χωρίς ΝΑ, την ικανότητα να αναπαριστά το πρόβλημα, την ευέλικτη χρήση των 

στρατηγικών και την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με σαφώς 

καθορισμένα καθήκοντα. Η ακαμψία είναι επίσης εμφανής στην επίλυση των 

προβλημάτων στις κοινωνικές καταστάσεις. Η έρευνα για την επίλυση προβλημάτων και 

τη λήψη αποφάσεων δείχνει ότι τα άτομα με ΝΑ και ειδικότερα οι μαθητές, συχνά δεν 

έχουν αποτελεσματικές στρατηγικές στην προσέγγισή τους σε ένα πρόβλημα και 

παρουσιάζουν ένα άκαμπτο σχέδιο επίλυσης προβλήματος, που χαρακτηρίζεται από την 

επανάληψη προηγούμενων στρατηγικών, χωρίς προσαρμογή στα νέα ερεθίσματα ή στις 

νέες απαιτήσεις του στόχου. 

Είναι φανερό ότι τα άτομα με ΝΑ έχουν ελλείμματα στους τομείς τόσο της 

επίλυσης προβλήματος όσο και της λήψης αποφάσεων. Υπάρχει ένα έντονο ερευνητικό 

ενδιαφέρον σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα άτομα με ΝΑ μπορούν να αυξήσουν τις 

δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Η έρευνα 

αποκαλύπτει ότι όσο περισσότερες και ολοκληρωμένες ευκαιρίες δημιουργούνται, τόσο 

πιο αποτελεσματικά γίνονται τα άτομα με ΝΑ αξιοποιώντας την εμπειρία τους 

(Wehmeyer, 2001). 

 Τα παιδιά με ΝΑ εμφανίζουν ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες και είναι σε 

κίνδυνο για χαμηλότερη κοινωνική αποδοχή ανάμεσα στους συνομηλίκους τους. 

Εκδηλώνουν πιο συχνά επιθετικές στρατηγικές – συμπεριφορές ειδικά όταν έχουν να 

αντιμετωπίσουν κοινωνικές καταστάσεις, όπου η πρόθεση των άλλων δεν είναι σαφής. 

Αυτό μπορεί να συσχετίζεται με το γεγονός ότι απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες και 

δεξιότητες για την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών στις οποίες τα άτομα με ΝΑ 

παρουσιάζουν ελλείμματα (Gomez & Hazeldine, 1996). Σύμφωνα με τους ίδιους 

ερευνητές υπήρχαν δυσκολίες στην αναγνώριση και την κατανόηση των προθέσεων και οι 

απαντήσεις τους ήταν πιο εχθρικές σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.  

 Από την άλλη πλευρά έρευνα του Smith (1986) για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων σε παιδιά με ΝΑ έδειξε ότι υιοθετούν πιο παθητικές στρατηγικές σε 

σύγκριση με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης. Οι στρατηγικές που κυρίως 

χρησιμοποίησαν ήταν απλές ερωτήσεις – απαιτήσεις για να πάρουν αυτό που ήθελαν. Είναι 
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πολύ πιθανόν σύμφωνα με τον ερευνητή η επιλογή να σχετίζεται με την επιτυχία που είχε 

αυτή η στρατηγική σε άλλα προηγούμενα προβλήματα. Επιπλέον, η δημιουργία και η 

χρήση εναλλακτικών στρατηγικών είναι μια υψηλού επιπέδου γνωστική διαδικασία στην 

οποία τα άτομα με ΝΑ έχουν ελλείμματα. Καθώς ωριμάζει το παιδί και αναπτύσσεται 

γνωστικά μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις διαφορετικές προθέσεις, τις απαιτήσεις μια 

κοινωνικής περίστασης και την ανάγκη για διαφοροποίηση των στρατηγικών επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων (Smith, 1986). 

 Παρότι μια σύγκριση ανάμεσα στις δύο έρευνες δεν κρίνεται σκόπιμη, μπορεί να 

συναχθεί το συμπέρασμα ότι σε επιθετικές καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα να 

αρπάξει κάποιος την μπάλα του, τα παιδιά με ΝΑ επιλέγουν περισσότερο επιθετικές 

στρατηγικές, ενώ σε περιπτώσεις που πρέπει να μπουν στην ομάδα των συνομηλίκων, 

όπως είναι η είσοδος σε ένα ομαδικό παιχνίδι – κρυφτό, κυνηγητό, επιτραπέζιο παιχνίδι - 

στρέφονται σε πιο παθητικές στρατηγικές. Άρα, διαφορετικοί τύποι προβλημάτων 

συσχετίζονται με διαφορετικές στρατηγικές για παιδιά με ΝΑ (Jacobs, Turner, Faust & 

Stewart, 2002). Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση αυτή δίνονται και από άλλες 

έρευνες (Leffert & Siperstein,1996 ∙ Siperstein & Leffert, 1997, όπως αναφέρεται στο 

Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002). Τα παιδιά με ΝΑ αναγνώρισαν διαφορές στις 

κοινωνικές καταστάσεις και διαφοροποίησαν τις στρατηγικές τους. Πιο συγκεκριμένα οι 

ερευνητές αναφέρουν ότι η πιο κοινή στρατηγική για περιπτώσεις προβλημάτων με 

εχθρική πρόθεση από τους συνομηλίκους ήταν οι φιλικές – δυναμικές στρατηγικές και για 

τις περιπτώσεις ένταξης στην ομάδα συνομηλίκων ήταν οι στρατηγικές αποφυγής και οι 

φιλικές δυναμικές (Leffert & Siperstein, 1996 ∙ Siperstein & Leffert, 1997, όπως 

αναφέρεται στο Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002). 

 Πολύ ενδιαφέρον σχετικά με την επίλυση προβλημάτων από παιδιά με ΝΑ έχουν 

τα ευρήματα των Jacobs, Turner, Faust  και Stewart (2002). Σύμφωνα με τους ερευνητές 

σε περιπτώσεις εχθρικών καταστάσεων επιλέχθηκαν περισσότερο δυναμικές στρατηγικές 

και μάλιστα περισσότερο σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης, ενώ σε 

περιπτώσεις με καλή πρόθεση ή εισόδου σε ομάδα συνομηλίκων προτιμήθηκαν λιγότερες 

δυναμικές στρατηγικές. Φαίνεται ότι τα παιδιά με ΝΑ έχουν διαφορετικές κοινωνικές 

στρατηγικές στο ρεπερτόριό τους αλλά είτε τις έχουν ταυτίσει με συγκεκριμένες 

καταστάσεις (π.χ. έχουν δυναμικές στρατηγικές για να διαχειριστούν συγκρούσεις και όχι 
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για να μπουν στο παιχνίδι με τους συνομήλικους) ή επιλέγουν με διαφορετικό τρόπο τις 

στρατηγικές τους σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους (Jacobs, Turner, Faust & 

Stewart, 2002). 

 

1.2. Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού  

1.2.1. Ορισμός των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και 

χαρακτηριστικά 

Οι ΔΦΑ είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που επηρεάζουν τη σκέψη, τα 

συναισθήματα, τη γλωσσική ανάπτυξη και την ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους. 

Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια. Πρόκειται στην πραγματικότητα 

για ένα φάσμα διαταραχών που διαφέρουν σε συμπτώματα και σοβαρότητα. Σύμφωνα με 

τον ορισμό του DSM – V (βλέπε Πίνακα 1) και του ICD – 10 «απαραίτητα διαγνωστικά 

κριτήρια είναι η ποιοτική παρέκκλιση στην αμοιβαία κοινωνική συνδιαλλαγή, στη λεκτική 

και μη λεκτική επικοινωνία και στη δημιουργική δραστηριότητα και ένα ιδιαίτερα 

περιορισμένο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Συνήθως η διάγνωση των 

διαταραχών γίνεται στην παιδική ηλικία» (DSM – V, σ. 50).  

 

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια ΔΦΑ σύμφωνα με το DSM - V. 

Α. Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε διαφορετικά πλαίσια: 

1. Ελλείμματα στην κοινωνικο – συναισθηματική αμοιβαιότητα, 

2. Ελλείμματα στη μη – λεκτική επικοινωνία, 

3. Ελλείμματα στην ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων. 

Β. Περιοριστικά, επαναλαμβανόμενα μοντέλα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων, 

όπως:  

1. Στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χρήση αντικειμένων ή ομιλίας, 

2. Επιμονή και προσκόλληση σε πανομοιότυπες, μη ευέλικτες ρουτίνες ή τελετουργικά μοντέλα 

λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών,  

3. Περιορισμένα ενδιαφέροντα με υπερβολική επιμονή σε αυτά, 
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4. Υπερευαισθησία ή έλλειψη αντίδρασης σε αισθητηριακά ερεθίσματα ή ασυνήθιστο 

ενδιαφέρον σε αισθητηριακές πτυχές του περιβάλλοντος.  

Γ.  Τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί από την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο (αλλά 

μπορεί να μην εκδηλωθούν πλήρως μέχρι να αυξηθούν οι κοινωνικές απαιτήσεις ή επειδή 

καλύπτονται από στρατηγικές στη μετέπειτα ζωή). 

Δ. Τα συμπτώματα προκαλούν σημαντικά ελλείμματα στον κοινωνικό, επαγγελματικό τομέα και σε 

άλλες λειτουργικές περιοχές. 

Ε. Τα συμπτώματα αυτά δεν εξηγούνται καλύτερα από αιτίες, όπως νοητική αναπηρία ή γενική 

αναπτυξιακή καθυστέρηση.  

 

 Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι δεν έχουν προσδιορισθεί όλα τα 

χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας που αφορούν τις ικανότητες επικοινωνίας. Αυτό μπορεί 

να γίνει εύκολα κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλο εύρος και την ετερογένεια σε 

ό, τι αφορά στις επικοινωνιακές ικανότητες και στα ελλείμματα στη γλώσσα. Άλλωστε 

όπως έχει ήδη αναφερθεί πρόκειται για ένα φάσμα διαταραχών.  

Τα παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν ελλείμματα σε επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο 

λεκτικής όσο και μη λεκτικής φύσεως (Συριοπούλου Δελλή, 2016). Αυτά τα ελλείμματα 

έχουν πολλές διαφορετικές πτυχές και ένταση. Υπάρχουν άτομα που δεν μιλούν καθόλου 

και δεν χρησιμοποιούν ούτε χειρονομίες για την επικοινωνία τους, ενώ υπάρχουν και άλλα 

που εκδηλώνουν ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κραυγές, απλές χειρονομίες, ηχολαλία 

μέχρι και λόγο με σωστή γραμματική και σύνταξη, αλλά δυσκολίες στο πραγματολογικό 

μέρος. Ακόμα όμως και στο πιο εξελιγμένο στάδιο η χρήση της γλώσσας δεν αποτελεί 

βασικό εργαλείο επικοινωνίας (Συριοπούλου Δελλη, 2016 ∙ Pisula, 2003). Ο λόγος που 

χρησιμοποιούν εξυπηρετεί κυρίως βασικές ανάγκες ή είναι ένας τρόπος, για να εκφράσουν 

τα ενδιαφέροντά τους.  

Σε ό, τι αφορά στη μη λεκτική επικοινωνία τα άτομα με ΔΦΑ εκδηλώνουν 

δυσκολίες στη βλεμματική επαφή και στις εκφράσεις του προσώπου. Σπάνια εστιάζουν 

στα μάτια του ατόμου με το οποίο αλληλεπιδρούν, ενώ το πρόσωπό τους δείχνει απαθές. 

Εκτός από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν να μεταφέρουν μηνύματα μέσω των 

εκφράσεων του δικού τους προσώπου, έντονες είναι οι δυσκολίες που συναντούν και στην 
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αναγνώριση των μηνυμάτων που μεταφέρουν οι συνομιλητές τους με τις εκφράσεις του 

προσώπου (Pisula, 2003). 

Πολύ συχνή είναι η εμφάνιση της ηχολαλίας. Ένα άλλο στοιχείο που εμφανίζουν 

είναι να απευθύνονται στον εαυτό τους στο τρίτο ενικό πρόσωπο, για παράδειγμα « Ο 

Κώστας θέλεις….». Για τα άτομα που έχουν ανεπτυγμένο λόγο και ομιλία παρατηρούνται 

δυσκολίες που σχετίζονται με τον τόνο της φωνής, τη μελωδία και την έκφραση 

συναισθημάτων μέσω αυτής (Pisula, 2003). Τα άτομα με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας 

μπορούν να αναπτύξουν ομιλία που να ακολουθεί τους συντακτικούς κανόνες. Ωστόσο, 

και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ελλείμματα που αφορούν το σημασιολογικό και το 

πραγματολογικό επίπεδο. Αυτό επιδρά αρνητικά στην επικοινωνία με τους άλλους. 

Δυσκολεύονται αρκετά να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν πληροφορίες που 

εκφράζονται έμμεσα και δεν λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του 

συνομιλητή που δεν δηλώνονται ρητά. Αυτό συνεπάγεται ότι η συμμετοχή τους στον 

διάλογο είναι επαναληπτική και στερεοτυπική (Pisula, 2003). Δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν ότι η πρόθεση μας σε έναν διάλογο είναι να επηρεάσουμε τον συνομιλητή. 

Η ικανότητά μας να επικοινωνούμε με τους άλλους αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την ποιότητα ζωής και τα ελλείμματα στις επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες επηρεάζουν αυτή την επικοινωνία. Ο Kanner (1943, όπως αναφέρεται στο 

Pisula, 2003) ήταν ο πρώτος που μίλησε για τον αυτισμό ως μια ξεχωριστή αναπηρία. Είχε 

αναφέρει την έλλειψη ομιλίας ή την ανάπτυξή της με τέτοιο τρόπο που να είναι 

αναποτελεσματική για την κοινωνική αλληλεπίδραση ως βασικό χαρακτηριστικό αυτής 

της διαταραχής. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι τα άτομα με ΔΦΑ έχουν 

ένα ρεπερτόριο κοινωνικών συμπεριφορών που όμως διαφέρουν από αυτές που τυπικά 

αναμένονται ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο (Pisula, 2003). Συνήθως 

τα παιδιά με ΔΦΑ δυσκολεύονται να ξεκινήσουν έναν διάλογο και να τον διατηρήσουν, 

υπάρχουν δυσκολίες στη στάση του σώματος, στις εκφράσεις του προσώπου, στις 

χειρονομίες και επαναλαμβανόμενη και στερεοτυπική χρήση της γλώσσας (Pisula, 2003). 

Επιδεικνύουν ελλείψεις σε κοινωνικές δεξιότητες ή ακατάλληλη εφαρμογή αυτών των 

δεξιοτήτων. Αυτές όμως οι ελλείψεις αποτελούν ενδεικτικό παράγοντα για έλλειψη 

κοινωνικής ετοιμότητας. Το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ετοιμότητας εμποδίζει και τα 

παιδιά με ΔΦΑ να διατηρήσουν σταθερές σχέσεις και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις 
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πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις (Stichter et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα, για τα 

παιδιά με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας, ενώ υπάρχει έντονη η διάθεση για κοινωνική 

συναναστροφή εν τούτοις παρατηρούνται ελλείψεις στις απαραίτητες κοινωνικές 

δεξιότητες (Myles & Simpson, 2002). 

Συνεπώς, παρατηρούνται ελλείμματα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτά τα 

ελλείμματα περιλαμβάνουν κοινωνικά και συναισθηματικά ακατάλληλες συμπεριφορές, 

δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα κοινωνικά στοιχεία, δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν 

με συνομηλίκους τους ή να αναπτύξουν σχέσεις μαζί τους (Koning & Magill – Evans, 

2001). 

Φαίνεται, επίσης, ότι μπορούν να διακρίνουν τη συναισθηματική κατάσταση των 

άλλων ή να ταιριάξουν φωτογραφίες με τα αντίστοιχα συναισθήματα. Ωστόσο η 

κατάσταση περιπλέκεται, όταν πρέπει να επεξεργαστούν όλες αυτές τις κοινωνικές 

ενδείξεις ταυτόχρονα. Τότε, λοιπόν, φαίνεται να εστιάζουν σε μία μόνο ένδειξη, κυρίως 

την έκφραση του προσώπου, κάτι όμως που δυσχεραίνει την κατανόηση πιο περίπλοκων 

κοινωνικών αληλεπιδράσεων (Koning & Magill – Evans, 2001). Δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τις εκφράσεις του προσώπου και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα, τα 

κίνητρα και τις απόψεις των άλλων, ιδίως όταν δεν δηλώνονται ρητά αλλά υπονοούνται, 

δεν μπορούν να βρεθούν στη θέση του άλλου και να αναλογιστούν πώς νιώθει ή τι 

σκέφτεται και  να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν τα άτομα γύρω 

τους (Συριοπούλου Δελλή, 2016). Ακόμα παρουσιάζονται δυσκολίες στο να κάνουν 

προσαρμογές, ώστε να ταιριάξουν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και στις ανάγκες 

τρίτων. 

Παρόλο που τα παιδιά με ΔΦΑ συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο στο 

γενικό σχολείο μαζί με συνομηλίκους τους, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι 

επιτυγχάνεται η συμπερίληψη τους. Προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν σχέσεις με τους 

συνομηλίκους και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους απαιτείται από εκείνα να επιδείξουν 

κοινωνική ετοιμότητα, να κατανοήσουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται 

και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες και κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Αυτό που 

ξεπροβάλει στα μάτια των παιδιών με ΔΦΑ είναι η εικόνα ενός μπερδεμένου κοινωνικού 

κόσμου μέσα στον οποίο τα συμβατικά κοινωνικά σήματα παρερμηνεύονται με 
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αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για απόρριψη από τους συνομηλίκους και 

μοναχικότητα (Chamberlain, Kasari & Rotheram- Fuller, 2007). 

Οι πιο αποτελεσματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις βασίζονται σε επιτυχή 

αναγνώριση των συναισθημάτων και των σκέψεων του συνομιλητή, οι οποίες σχετίζονται 

με το κοινωνικό πλαίσιο (Stichter et al., 2010). Μέσα σε αυτό συχνά τα άτομα έρχονται 

αντιμέτωπα με ποικίλα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία καλούνται να επιλύσουν 

αποτελεσματικά. 

 

1.2.2. ΔΦΑ και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

Για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων απαιτείται μια σειρά από πολύπλοκες 

διαδικασίες που περιλαμβάνουν γνωστικές ικανότητες και εμπειρίες της καθημερινή ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστικές και εκτελεστικές δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα 

αναγνώρισης κατάλληλων στόχων, τη δημιουργία ενός πακέτου κατάλληλων πράξεων και 

λογικών κρίσεων για αυτά αξιολογώντας πιθανές μελλοντικές συνέπειες (Shallice & 

Burgess, 1996). Η επίλυση καθημερινών προβλημάτων στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε 

γνώσεις που έχουν αποκτηθεί απευθείας από την καθημερινή ζωή ή έμμεσα μέσω του 

διαβάσματος (Channon, Charman, Heap, Crawford & Rios, 2001). Συνεπώς χρειάζονται 

τόσο γνωστικές δεξιότητες όσο και σημασιολογικές γνώσεις για την επίτευξη της επίλυσης 

προβλημάτων.  

Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία στρατηγικές και να λύσουν 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, με ένα συγκεκριμένο άτομο, 

αποτυγχάνουν όμως να γενικεύσουν αυτή τη γνώση σε νέες καταστάσεις. Έτσι αν το ίδιο 

πρόβλημα εμφανιστεί σε μια διαφορετική – νέα κατάσταση τότε οι στρατηγικές που έχει 

εφαρμόσει προηγουμένως δεν είναι διαθέσιμες (Συριοπούλου Δελλή, 2016).  

 Οι Channon και συν. (2001) σε έρευνά τους για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων σύγκριναν εφήβους με ΔΦΑ με εφήβους τυπικής ανάπτυξης ως προς την 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι λύσεις που έδωσαν 

τα παιδιά με ΔΦΑ μπορεί να μη διέφεραν σημαντικά σε αριθμό, η ποιότητά τους όμως και 

η αποτελεσματικότητά τους ήταν σαφώς χαμηλότερη. Τα αποτελέσματα είναι συναφή και 

με αυτά άλλων ερευνών (Loveland et al., 2001 ∙ Goddard, Howlin, Dritschel & Patel, 
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2007). Τα άτομα με ΔΦΑ τείνουν να παράγουν λύσεις που είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές, λιγότερο λεπτομερείς και περισσότερο βραχυπρόθεσμες. 

Οι Channon και συν. (2001)  προτείνουν ότι οι δυσκολίες στην επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΦΑ είναι αποτέλεσμα περιορισμένων 

γνώσεων από προηγούμενα προβλήματα ή από αδυναμία επεξεργασίας των 

συγκεκριμένων πληροφοριών. Σε αντίθεση με αυτά τα αποτελέσματα οι Goddard, Howlin, 

Dritschel και Patel (2007) έδειξαν ότι τα άτομα με ΔΦΑ έχουν μια βάση γνώσεων η οποία 

είναι προσβάσιμη. Παρ’ όλα αυτά η επίλυση προβλημάτων δεν δείχνει να συσχετίζεται 

ευθέως με τη διαθεσιμότητα των προηγούμενων εμπειριών και αυτές οι εμπειρίες δεν 

αποτελούν αποτελεσματική βάση δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποτυχίας 

στην αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των στοιχείων του προβλήματος που οδηγεί σε 

υποβάθμιση της βάσης δεδομένων ή σε αδυναμία σύνδεσης του προβλήματος με 

παλαιότερα (Goddard, Howlin, Dritschel & Patel, 2007).  

 

1.3. Επίλυση κοινωνικού προβλήματος 

1.3.1. Ορισμός επίλυσης κοινωνικού προβλήματος  

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον γύρω από την επίλυση 

προβλημάτων. Τα ευρήματα έχουν αναδείξει την επίλυση προβλημάτων  ως έναν 

σημαντικό παράγοντα για την προσαρμογή του ατόμου.  

Με τον όρο επίλυση κοινωνικών προβλημάτων νοείται η αυτοκατευθυνόμενη 

γνωστική  –  συμπεριφορική διαδικασία με την οποία το άτομο προσπαθεί να προσδιορίσει 

ή να ανακαλύψει αποτελεσματικούς – προσαρμοστικούς τρόπους, για να αντιμετωπίσει 

προβληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται στην καθημερινή ζωή (D’ Zurilla & 

Goldfried, 1971). Το πρόβλημα είναι μια κατάσταση της καθημερινής ζωής για την οποία 

δεν υπάρχει μία προφανής ή διαθέσιμη αποτελεσματική λύση. Επομένως, απαιτείται από 

το άτομο να θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένους μηχανισμούς και να προχωρήσει στη 

διαδικασία επίλυσης του προβλήματος (D’ Zurilla & Goldfried, 1971). 

Ο όρος «κοινωνικά προβλήματα» δεν περιορίζει το πεδίο της έρευνας της επίλυσης 

προβλημάτων αλλά τονίζει ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε προβλήματα που 
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δημιουργούνται σε φυσικά κοινωνικά περιβάλλοντα και συνεπώς εκεί θα πρέπει να λυθούν 

(D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998). 

Αναφέρονται από ερευνητές τρεις σημαντικές έννοιες : α) το πρόβλημα, β) η 

επίλυση προβλήματος και γ) η λύση. Η επίλυση προβλήματος είναι μια γνωστική-

συμπεριφοριστική διαδικασία κατά την οποία επιλέγεται η αποτελεσματικότερη λύση 

ανάμεσα σε διαφορετικές πιθανές λύσεις.  Πρόκειται για μια συνειδητή, λογική και 

σκόπιμη δραστηριότητα, που μπορεί να στοχεύει είτε στην αλλαγή της προβληματικής 

κατάστασης προς το καλύτερο, είτε στη μείωση του συναισθηματικού κινδύνου που 

παράγει, είτε και στα δύο (D’Zurilla & Nezu, 1982, όπως αναφέρεται στο D’ Zurilla, Nezu 

& Maydeu-Olivares, 2004). 

Ως πρόβλημα (ή προβληματική κατάσταση) ορίζεται η οποιαδήποτε κατάσταση ή 

στόχος ζωής που απαιτεί μια απάντηση, για να μπορέσει το άτομο να προσαρμοστεί στο 

περιβάλλον. Η αποτελεσματική απάντηση δεν είναι αμέσως διαθέσιμη στο άτομο ή στα 

άτομα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, επειδή υπάρχουν ένα ή περισσότερα εμπόδια. Τα 

εμπόδια αυτά μπορεί να είναι: ασάφεια, συγκρουόμενες απαιτήσεις ερεθισμάτων και 

ελλείψεις δεξιότητας απόδοσης. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι ένα χρονικά στιγμιαίο 

γεγονός (π.χ. η απώλεια ενός προσωπικού αντικειμένου), μια σειρά παρόμοιων ή σχετικών 

γεγονότων (π.χ. επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις άφιξης στο χώρο εργασίας), ή μια 

χρόνια κατάσταση (π.χ. η μοναξιά) (D’Zurilla & Nezu, 1982, όπως αναφέρεται στο D’ 

Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004). 

Το διαπροσωπικό πρόβλημα είναι ένα είδος πραγματικού προβλήματος, όπου το 

εμπόδιο είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στις συμπεριφοριστικές απαιτήσεις ή τις 

προσδοκίες δύο ή περισσότερων ανθρώπων που σχετίζονται μεταξύ τους. Η διαπροσωπική 

επίλυση προβλήματος είναι μια γνωστική-διαπροσωπική διαδικασία που στοχεύει στον 

προσδιορισμό ή την ανακάλυψη μιας ικανοποιητικής ή αποδεκτής λύσης για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (D’ Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004). 

Ως λύση ορίζεται μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση που λειτουργεί ως απάντηση σε 

μια προβληματική κατάσταση. Η λύση είναι το προϊόν ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

επίλυσης προβλήματος. Αποτελεσματική λύση θεωρείται εκείνη που μεταβάλλει την 

κατάσταση προς το καλύτερο ή μειώνει τον συναισθηματικό κίνδυνο που παράγει η 

κατάσταση, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τις θετικές συνέπειες και ελαχιστοποιώντας τις 
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αρνητικές. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν τις προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες, τις 

μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες. Η λύση σε ένα διαπροσωπικό πρόβλημα 

θεωρείται αποτελεσματική, όταν επιλύει τη σύγκρουση ή τη διαφωνία με τρόπο αποδεκτό 

ή ικανοποιητικό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (D’Zurilla & Nezu, 1982, όπως 

αναφέρεται στο D’ Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004). 

Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει η διάκριση ανάμεσα στις 

έννοιες «επίλυση προβλήματος» και «εφαρμογή της λύσης». Η πρώτη έννοια αφορά στη 

διαδικασία εύρεσης της λύσης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ η δεύτερη έννοια 

αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων σε πραγματικές προβληματικές 

καταστάσεις. Η «αντιμετώπιση του προβλήματος» αφορά στις γνωστικές και 

συμπεριφορικές ενέργειες μέσω των οποίων ένας άνθρωπος προσπαθεί να διαχειριστεί μια 

αγχογόνα κατάσταση, καθώς και τα συναισθήματα που αυτή γεννά. Αφορά, δηλαδή, μια 

ευρύτερη της «επίλυσης προβλήματος» διαδικασία, που περιλαμβάνει τις ενέργειες 

επίλυσης προβλημάτων αλλά η ίδια, η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος, δεν 

αποτελεί πάντα και επίλυσή του (D’Zurilla & Chang, 1995). 

 

1.3.2. Διαδικασία επίλυσης κοινωνικού προβλήματος  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των D’Zurilla και 

Goldfried (1971) υπάρχουν δύο γενικά ανεξάρτητες διαδικασίες: ο προσανατολισμός του 

προβλήματος (problem orientation) και οι δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος ή αλλιώς 

το ύφος του προβλήματος (problem – solving proper).  

 Ο προσανατολισμός προβλήματος περιγράφεται ως μια μεταγνωστική διαδικασία 

που περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός συνόλου σχετικά σταθερών γνωστικών-

συναισθηματικών σχημάτων που απεικονίζουν τις γενικές πεποιθήσεις του προσώπου, τις 

αξιολογήσεις και τα συναισθήματά του για τα προβλήματα της ζωής, καθώς και τη 

δυνατότητα του ατόμου να επιλύει τα προβλήματα. Είναι ο τρόπος που το κάθε άτομο 

προσεγγίζει μια προβληματική κατάσταση και καθορίζει τον τρόπο αντίδρασής του 

(D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998 ∙ Maydeu-Olivares & D' Zurilla, 1996). Ο 

προσανατολισμός στο πρόβλημα συνιστά την παράμετρο που θα υποκινήσει την 
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διαδικασία επίλυσής του και αναμένεται να έχει μια γενικευμένη επίδραση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος. 

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος αναφέρονται σε γνωστικές και 

συμπεριφοριστικές δραστηριότητες με τις οποίες ένα πρόσωπο προσπαθεί να καταλάβει 

το πρόβλημα και να βρει αποτελεσματικές λύσεις ή τρόπους αντιμετώπισής του. Οι 

δεξιότητες αυτές είναι ο καθορισμός και η διατύπωση προβλήματος, η παραγωγή των 

εναλλακτικών λύσεων, η λήψη απόφασης και η εφαρμογή και επαλήθευση της λύσης 

(D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998).  

Σύμφωνα με τον John Dewey ένα καλά διατυπωμένο πρόβλημα είναι κατά το ήμισυ 

λυμένο. Με άλλα λόγια, ο προσδιορισμός και η διατύπωση του προβλήματος μπορεί να 

θεωρηθεί ως η πιο σημαντική συνιστώσα του μοντέλου επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων. Στον καθορισμό και τη διατύπωση του προβλήματος το άτομο προσπαθεί 

να διευκρινίσει και να καταλάβει το πρόβλημα, συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα 

εμπόδια, ορίζοντας ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους για το πρόβλημα (D’Zurilla & 

Goldfried, 1971).   

Στην παραγωγή των εναλλακτικών λύσεων, το άτομο εστιάζει στους στόχους του 

προβλήματος και προσπαθεί να ανακαλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανές λύσεις. 

Έτσι μεγιστοποιείται η πιθανότητα να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτές η πιο αποτελεσματική 

(D’Zurilla & Goldfried, 1971). 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αφορά στη σύγκριση και την κριτική αξιολόγηση 

των διαθέσιμων λύσεων και την επιλογή της καταλληλότερης ή τον καταλληλότερο 

συνδυασμό λύσεων για τη συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση. Το άτομο προβλέπει 

τις συνέπειες των διαφορετικών λύσεων, κρίνει, συγκρίνει και επιλέγει την «καλύτερη» ή 

την περισσότερο εφικτή λύση (D’Zurilla & Goldfried, 1971). Η αποτελεσματικότητα της 

κάθε λύσης κρίνεται με βάση την αξία της σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε 

συνδυασμό με τις αναμενόμενες συνέπειές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  

Στην εφαρμογή της λύσης και την επαλήθευση, ελέγχεται και αξιολογείται το 

αποτέλεσμα της λύσης που επιλέχτηκε στις πραγματικές συνθήκες της προβληματικής 

κατάστασης (D’Zurilla & Goldfried, 1971). Είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει και την επίλυση μελλοντικών κοινωνικών προβλημάτων.  
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Ο προσανατολισμός του προβλήματος και το ύφος επίλυσης διακρίνονται σε πέντε 

διαστάσεις: τον θετικό προσανατολισμό, τον αρνητικό προσανατολισμό, τη λογική 

επίλυση του προβλήματος, το παρορμητικό ύφος και το ύφος αποφυγής (Maydeu-Olivares 

& D' Zurilla, 1996).  

Ο θετικός προσανατολισμός προβλήματος είναι ένα δομικό γνωστικό σύνολο που 

περιλαμβάνει γενικές αρχές με τις οποίες το κάθε άτομο αξιολογεί ένα πρόβλημα ως 

«πρόκληση», θεωρεί ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν, πιστεύει στην προσωπική 

δυνατότητα κάποιου να λύσει τα προβλήματα με επιτυχία, θεωρεί ότι η επιτυχής επίλυση 

προβλήματος απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και δεσμεύεται στην επίλυση των 

προβλημάτων και όχι στην αποφυγή τους (D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998). 

Από την άλλη πλευρά, ο αρνητικός προσανατολισμός προβλήματος είναι ένα 

δυσλειτουργικό γνωστικό-συναισθηματικό σύνολο. Το άτομο έχει την τάση να 

αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα ως σημαντική απειλή, αμφιβάλλει για τη δυνατότητά του 

να λύσει τα προβλήματα με επιτυχία και αναστατώνεται εύκολα συναισθηματικά, όταν 

έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα (D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998). 

Η λογική επίλυση προβλήματος είναι ένα εποικοδομητικό ύφος επίλυσης 

προβλήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από λογική, ελεύθερη και συστηματική εφαρμογή 

αποτελεσματικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (D'Zurilla, Maydeu- Olivares & 

Kant, 1998). Στη φάση του καθορισμού και της διατύπωσης του προβλήματος τα άτομα 

που υιοθετούν αυτό το στυλ προσπαθούν να διευκρινίσουν και να κατανοήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το πρόβλημα, αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις και τα 

εμπόδια του προβλήματος και θέτουν ρεαλιστικούς στόχους (π.χ. να αλλάξουν την 

κατάσταση προς το καλύτερο, να αποδεχθούν την κατάσταση και να μειώσουν τους 

αγχογόνους παράγοντες). Σε ό, τι αφορά στην παραγωγή εναλλακτικών λύσεων εστιάζει 

στους συγκεκριμένους στόχους του προβλήματος και προσπαθεί να βρει όσο περισσότερες 

δυνατές λύσεις. Τέλος, κατά την εφαρμογή και επαλήθευση της λύσης το άτομο αξιολογεί 

με πολλή προσοχή τα αποτελέσματα της λύσης που έχει επιλεχθεί, αφού πρώτα την 

εφαρμόσει στις πραγματικές προβληματικές καταστάσεις του προβλήματος (D’ Zurilla, 

Nezu & Maydeu-Olivares, 2004).  

Το παρορμητικό ύφος είναι ένα ελλιπές συμπεριφορικό μοτίβο που χαρακτηρίζεται 

από παρορμητικότητα, απροσεξία, βιασύνη και εφαρμόζει ελλιπείς στρατηγικές και 



 

 

29 

 

τεχνικές επίλυσης του προβλήματος. Το πρόσωπο που υιοθετεί αυτό το ύφος επίλυσης 

συχνά μένει στην πρώτη λύση που του έρχεται στο μυαλό. Επιπλέον διερευνά τις λύσεις 

και τις συνέπειες γρήγορα, απρόσεκτα και μη συστηματικά (D'Zurilla, Maydeu- Olivares 

& Kant, 1998). 

Το ύφος αποφυγής είναι επίσης ένα δυσλειτουργικό πρότυπο που χαρακτηρίζεται 

από την αναβλητικότητα, την παθητικότητα και την εξάρτηση. Το άτομο που υιοθετεί το 

ύφος αποφυγής προτιμά να αποφεύγει τα προβλήματα παρά να τα αντιμετωπίζει, 

αναβάλλει την αντιμετώπιση του προβλήματος για όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, 

περιμένει να λυθούν τα προβλήματα από μόνα τους και προσπαθεί να μεταθέσει την 

ευθύνη του σε άλλα άτομα (D'Zurilla, Maydeu- Olivares & Kant, 1998). 

Συμπερασματικά, λειτουργική θεωρείται η επίλυση του προβλήματος όταν ο 

θετικός προσανατολισμός διευκολύνει τη λογική επίλυσή του και μπορεί να οδηγήσει σε 

θετικά αποτελέσματα, ενώ ως δυσλειτουργικό ύφος επίλυσης ορίζεται η διαδικασία όπου 

ο αρνητικός προσανατολισμός του προβλήματος οδηγεί στην υιοθέτηση της τακτικής 

αποφυγής ή παρορμητισμού με πιθανά αρνητικά αποτελέσματα (D’ Zurilla, Nezu & 

Maydeu-Olivares, 2004) (βλέπε Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Διαδικασία επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, προσαρμογή του σχήματος των D’Zurilla, Nezu & 

Maydeu-Olivares ( 2004, σελ. 17). 
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1.3.3. Αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων  

 

Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών και έχει συνδεθεί με την καθημερινή ανάγκη των ατόμων να λύσουν, δηλαδή 

να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινή τους ζωή. Είναι γεγονός ότι το κάθε άτομο διαχειρίζεται και επιλύει με 

διαφορετικούς τρόπους τα προβλήματα αυτά. Μάλιστα, από τη στιγμή που αναφερόμαστε 

σε προβλήματα της καθημερινής ζωής είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρχουν περισσότερες 

από μία «σωστές» λύσεις. Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα πώς οι άνθρωποι επεξεργάζονται 

τα προβλήματα αυτά, σε ποια σημεία δίνουν έμφαση, ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί ο 

καθένας, πώς καταλήγουν στη συγκεκριμένη λύση και πώς αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητά της.  

Αυτή η ποικιλομορφία στην επίλυση προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα και το 

γεγονός ότι κάποιοι επιτυγχάνουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ενώ κάποιοι 

άλλοι αποτυγχάνουν ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ώθησε πολλούς ερευνητές να 

ασχοληθούν με την αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποια ζητήματα γύρω από τα 

εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες σχετικά με την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Σημαντικό είναι να γίνεται αξιολόγηση 

τόσο στο γενικό επίπεδο ικανότητας επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων όσο και των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών στα βασικά στοιχεία που συνιστούν τη διαδικασία επίλυσης 

του προβλήματος, δηλαδή στον προσανατολισμό και στο ύφος επίλυσης. Για τον λόγο 

αυτό είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα κριτήρια διαδικασίας και στα 

κριτήρια αποτελέσματος (D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της διαδικασίας αξιολογούν άμεσα τις γνωστικές και 

συμπεριφοριστικές δεξιότητες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την ανακάλυψη των 

αποτελεσματικών ή προσαρμοστικών λύσεων για τα καθημερινά προβλήματα. Είναι 

κατάλληλα, για να αξιολογήσουν τη δυνατότητα κάθε ατόμου να επιλύει κοινωνικά 

προβλήματα. Τα κριτήρια αποτελεσμάτων αξιολογούν την ποιότητα των συγκεκριμένων 

λύσεων στα συγκεκριμένα προβλήματα και χρησιμοποιούνται, για να αξιολογήσουν την 
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απόδοση ή τη δυνατότητα ενός προσώπου να εφαρμόσει τις δεξιότητές του 

αποτελεσματικά στα συγκεκριμένα προβλήματα (D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995). 

Τα κριτήρια διαδικασίας περιλαμβάνουν τεστ αυτοαναφοράς και τεστ απόδοσης. 

Τα τεστ αυτοαναφοράς δίνουν στοιχεία για τις στάσεις ενός ατόμου, καθώς και για τις 

στρατηγικές και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί (θετικές και αρνητικές). Κάποια τεστ 

συνδυάζουν τον βαθμό χρήσης των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τον 

τρόπο που εφαρμόζονται αυτές οι τεχνικές (π.χ. αποτελεσματικά, συστηματικά, 

αυθόρμητα, απρόσεκτα, κλπ.). Τα περισσότερα τεστ αυτοαναφοράς είναι ερωτηματολόγια 

με ερωτήσεις τύπου Likert, χωρίς αυτό να αποκλείει τη χρήση κι άλλων τύπων, όπως 

δομημένες συνεντεύξεις, παρουσίαση μαγνητοσκοπημένου υλικού ή εφαρμογές που 

υποστηρίζονται από άλλες τεχνολογίες  Το τεστ απόδοσης παρουσιάζει στο πρόσωπο έναν 

συγκεκριμένο στόχο για την επίλυση ενός προβλήματος. Από το άτομο απαιτείται να 

εφαρμοστεί ένα σύνολο δεξιοτήτων (π.χ. αναγνώριση προβλήματος, καθορισμός 

προβλήματος, παραγωγή των λύσεων, λήψη απόφασης). Το μειονέκτημα των τεστ 

αυτοαναφοράς σε σχέση με τα τεστ απόδοσης είναι ότι τα πρώτα δεν αξιολογούν στην 

πραγματικότητα τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ατόμου. Αντίθετα  με τα τεστ 

απόδοσης η αξιολόγηση που γίνεται από την εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων αφορά στη 

δυνατότητα του ατόμου (D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995).  

Όλα τα τεστ αποτελεσμάτων είναι τεστ απόδοσης. Αντί της αξιολόγησης μιας 

ιδιαίτερης ικανότητας ή δυνατότητας, αξιολογούν τη γενική απόδοση ως προς την επίλυση 

προβλήματος παρουσιάζοντας στο πρόσωπο ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και ρωτώντας 

το πώς θα το λύσει. Συνήθως χρησιμοποιούνται υποθετικά σενάρια αλλά μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν και προβλήματα της πραγματικής ζωής. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ζητείται να πουν προφορικά τι θα έκαναν ή να εφαρμόσουν τις λύσεις τους σε πραγματικές 

συνθήκες ή σε δομημένα περιβάλλοντα που προσομοιάζουν τις πραγματικές συνθήκες 

(D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995). 

To Problem Solving Inventory – PSI (Heppner & Petersen, 1982) είναι ένα τεστ με 

35 ερωτήσεις σε κλίμακα Likert. Περιγράφεται ως κριτήριο αξιολόγησης της δυνατότητας 

ενός ατόμου να επιλύσει ένα πρόβλημα ή ως κριτήριο αξιολόγησης των αντιλήψεων και 

στάσεων ενός ατόμου αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Η κλίμακα αξιολογεί 

την εμπιστοσύνη ως προς την ικανότητα του ατόμου να επιλύσει το πρόβλημα (11 
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ερωτήσεις), το ύφος προσέγγισης-αποφυγής (16 ερωτήσεις) και τον προσωπικό έλεγχο (5 

ερωτήσεις). Όπως αναφέρει ο Heppner (1988) η εμπιστοσύνη στην ικανότητα επίλυσης 

του προβλήματος ορίζεται ως η εμπιστοσύνη στον εαυτό, η αυτοπεποίθηση κατά την 

εμπλοκή σε δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, το ύφος προσέγγισης – αποφυγής 

αναφέρεται σε μια γενική τάση των ατόμων να προσεγγίζουν ή να αποφεύγουν 

δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και τέλος ο προσωπικός έλεγχος μετρά κατά πόσο 

τα άτομα πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους 

κατά την επίλυση προβλημάτων (όπως αναφέρεται στο D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 

1995). 

Το  Social Problem Solving Inventory (SPSI) που αναπτύχθηκε πρώτα από τους D’ 

Zurilla και Goldfried (1971)  και στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε από τους D’ Zurilla 

και Nezu είναι ένα τεστ 70 ερωτήσεων τύπου Likert. Αποτελείται από δύο υποκλίμακες, 

την υποκλίμακα για τον Προσανατολισμό του προβλήματος με 30 ερωτήσεις και την 

υποκλίμακα για τις Δεξιότητες Επίλυσης του προβλήματος με 40 ερωτήσεις (D’Zurilla & 

Maydeu- Olivares, 1995). 

Το  Social Problem Solving Inventory-Revised (SPSI – R) είναι ένα τεστ με 52 

ερωτήσεις σε κλίμακα Likert. Αποτελείται από πέντε υποκλίμακες που μετρούν τις πέντε 

διαφορετικές διαστάσεις στο μοντέλο που προτείνουν ο D’Zurilla και οι συνεργάτες του. 

Αυτές οι κλίμακες είναι: η θετική κλίμακα προσανατολισμού του προβλήματος (5 

ερωτήσεις), η αρνητική κλίμακα προσανατολισμού του προβλήματος (10 ερωτήσεις), η 

λογική κλίμακα για την επίλυση του προβλήματος (20 ερωτήσεις), το παρορμητικό ύφος 

(10 ερωτήσεις) και η κλίμακα ύφους αποφυγής (7 ερωτήσεις) (D’Zurilla & Maydeu- 

Olivares, 1995). 

Θεωρείται ότι τα άτομα που συγκεντρώνουν ψηλές τιμές στην κλίμακα του θετικού 

προσανατολισμού του προβλήματος και στην κλίμακα της λογικής επίλυσης του 

προβλήματος και χαμηλές τιμές στις υπόλοιπες κλίμακες μπορούν να επιλύουν με επιτυχία 

κοινωνικά προβλήματα. Η λογική κλίμακα επίλυσης προβλημάτων χωρίζεται σε τέσσερις 

υποκλίμακες (κάθε μια με πέντε ερωτήσεις) που μετρούν τον ορισμό και τη διατύπωση 

του προβλήματος, την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων, τη λήψη απόφασης και την 

εφαρμογή και επαλήθευση της λύσης (D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995). 
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Η ικανότητα να σκέφτεσαι τα μέσα και του σκοπούς αποτελεί βασική ικανότητα 

στη διαδικασία επίλυσης διαπροσωπικών προβλημάτων. Συνεπώς, το Means-Ends 

Problem Solving Procedure - MEPS που αναπτύχθηκε από τους Platt και Spivack (1975) 

θεωρείται κριτήριο αξιολόγησης των μέσων και των σκοπών. Αποτελείται από μια σειρά 

10 υποθετικών διαπροσωπικών προβλημάτων που παρουσιάζονται με τη μορφή 

ανολοκλήρωτων ιστοριών που έχουν μόνο αρχή και τέλος. Στην αρχή καθορίζεται με 

σαφήνεια η ανάγκη ή ο στόχος του ήρωα της ιστορίας και στο τέλος ο ήρωας ικανοποιεί 

επιτυχώς την ανάγκη ή τον στόχο του. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν τη μέση της 

ιστορίας συνδέοντας την αρχή με το τέλος. Με την κλίμακα αυτή αξιολογούνται τρία 

βασικά στοιχεία, η ικανότητα των ατόμων να αντιληφθούν τα διαδοχικά βήματα που είναι 

απαραίτητα για να ικανοποιήσουν μια ανάγκη ή να επιτύχουν έναν ιδιαίτερο στόχο, η 

ικανότητα να προβλεφθούν πιθανά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου και η ικανότητα να 

εκτιμηθεί ότι για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος απαιτείται χρόνος και κατάλληλος 

συγχρονισμός για τη εφαρμογή της λύσης (D’Zurilla & Maydeu- Olivares, 1995 ∙ D’ 

Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004). 

Το Interpersonal Problem-Solving Assessment Technique (IPSAT) είναι μία 

κλίμακα που αποτελείται από 46 ερωτήσεις και έχει αναπτυχθεί, για να αξιολογήσει την 

ετοιμότητα φοιτητών στην επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων. Ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να φανταστούν ότι βρίσκονται σε μια προβληματική κατάσταση, να 

καταγράψουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις, για να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή και 

τέλος να υποδείξουν ποια από αυτές τις λύσεις θα εφάρμοζαν. Συνεπώς με την κλίμακα 

αυτή μετράται όχι μόνο η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την επίλυση του 

προβλήματος αλλά αξιολογούνται δύο ακόμα σπουδαίες μεταβλητές, η δημιουργία 

εναλλακτικών λύσεων και η λήψη απόφασης. Γίνεται κωδικοποίηση των λύσεων που 

επιλέγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: αποτελεσματικές, αποφυγής, 

ακατάλληλες, εξαρτημένες και αυτές που δεν βαθμολογούνται (D’Zurilla & Maydeu- 

Olivares, 1995). 

 

1.3.4. Στρατηγικές επίλυσης κοινωνικού προβλήματος  

 

Οι κοινωνικές δεξιότητες και η κοινωνική θέση είναι σημαντικές πλευρές στην 

ανάπτυξη των παιδιών που μπορούν να επηρεαστούν από την ικανότητα να επιλύουν 
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κοινωνικά προβλήματα. Για να μπορεί το άτομο να αλληλεπιδρά και να είναι αποδεκτό 

από τους συνομηλίκους του θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται κατάλληλα κοινωνικές 

καταστάσεις και προβλήματα, να επιλέγει μια αποδεκτή στρατηγική για την κατάσταση 

και να την εφαρμόζει (Dodge, 1986). Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά που σχετίζεται άμεσα με την 

κοινωνική αποδοχή. Δεν αρκεί, όμως, μόνο να μπορεί κανείς να ανιχνεύσει μια κοινωνική 

κατάσταση και να επιλέξει τη σωστή στρατηγική. Πρέπει να μπορεί και να την εφαρμόσει 

(Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002). 

Σύμφωνα με το μοντέλο Interpersonal Negotiation Strategies (INS) που 

αναπτύχθηκε από τους Yeates, Schultz και Selman (1991) οι στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 επίπεδα (βλέπε Πίνακα 2).  

Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και μεγαλώνουν τείνουν να επιλέγουν 

στρατηγικές υψηλότερου επιπέδου και οι ατομικές διαφορές στην επιλογή στρατηγικών 

συνδέονται με διαφοροποιήσεις στην κοινωνική ετοιμότητα (Janusz, Kirkwood, Yeates & 

Taylor, 2002).  Η επιλογή συγκεκριμένης στρατηγικής σε ειδικά πλαίσια εξαρτάται από 

μία βήμα - βήμα εφαρμογή τεσσάρων δεξιοτήτων επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών, 

τη διατύπωση του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών, την επιλογή 

μια συγκεκριμένης στρατηγικής, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της (βλέπε Πίνακα 3).  

 

Πίνακας 2. Επίπεδα στρατηγικών σύμφωνα με το μοντέλο Interpersonal negotiation 

Strategies (INS) (Yeates, Schultz & Selman, 1991) 

Επίπεδο 0: Παρορμητικές 

Οι στρατηγικές που υιοθετούνται στο πρώτο αυτό επίπεδο περιλαμβάνουν παρορμητική και σωματική 

συμπεριφορά για την απόκτηση του επιθυμητού ή την αποφυγή του πόνου. Βασίζονται σε εγωκεντρικές 

δεξιότητες οι οποίες δεν διαφοροποιούν υποκειμενικές προοπτικές ή δεν διακρίνουν τις πράξεις από τα 

συναισθήματα. Προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο μπορεί να χτυπήσουν ή να αρπάξουν κάτι ή 

βασίζονται στην ανυπακοή ή την απόσυρση για να προστατέψουν τον εαυτό τους (π.χ. κρύβονται).  

 

Επίπεδο 1: Μονόπλευρες 

Οι στρατηγικές σε αυτό το επόμενο στάδιο αποτελούνται κυρίως από μονόπλευρες προσπάθειες για να 

ελέγξουν ή να κατευνάσουν κάποιον. Οι στρατηγικές τους περιλαμβάνουν επίμονες εντολές, για να 

διεκδικήσουν τη δύναμη, να ελέγξουν τους άλλους και να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους (π.χ. διατάζουν) 

ή για να υποταχθούν στη δύναμη, στον έλεγχο και τις επιθυμίες των άλλων (π.χ. υπακούν ή παραιτούνται).  
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Επίπεδο 2: Αμοιβαίες 

Οι στρατηγικές σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν προσπάθειες, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων 

των συμμετεχόντων μέσα από αμοιβαίες παραχωρήσεις, ανταλλαγές και διαπραγματεύσεις. Είναι σε θέση 

πλέον να διαφοροποιήσουν τις υποκειμενικές προοπτικές τους και να τις σκεφτούν ταυτόχρονα με τις 

προοπτικές των άλλων. Οι αμοιβαίες στρατηγικές συνειδητά χρησιμοποιούν ψυχολογική επιρροή για να 

αλλάξουν τη γνώμη κάποιου (π.χ. αιτιολογούν) ή δείχνουν να υποχωρούν, για να προστατέψουν τα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τα φέρουν στη δεύτερη θέση των άλλων (π.χ. ανταλλαγή).  

 

Επίπεδο 3: Συνεργατικές 

Οι στρατηγικές σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο περιλαμβάνουν προσπάθειες για μια από κοινού αλλαγή 

στη γνώμη και στις επιθυμίες και των δύο πλευρών, για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Οι στρατηγικές 

αυτές λαμβάνουν υπόψη την οπτική των άλλων με αποτέλεσμα να μπορούν να συγχρονιστούν. Οι 

στρατηγικές είναι αμοιβαίες και διευκολύνουν τον διάλογο, ο οποίος οδηγεί σε έναν συμβιβασμό και σε 

κοινές λύσεις που ευχαριστούν και τις δύο πλευρές. Δείχνουν ενδιαφέρον για τη μεταξύ τους σχέση και 

για την ομαλή συνέχειά της και κατανοούν ότι οι λύσεις σε άμεσα προβλήματα έχουν αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

 

Πίνακας 3. Βήματα επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων σύμφωνα με το μοντέλο 

Interpersonal Negotiation Strategies (INS) (Yeates, Schultz & Selman, 1991) 

Βήμα 1: Διατύπωση του προβλήματος 

Το βήμα αυτό αναφέρεται στη σαφή διατύπωση του προβλήματος. Αυτό το βήμα αλλάζει εξελίσσεται από 

έναν αρχικό ορισμό του προβλήματος που εστιάζει σε φυσικές και σαφείς πλευρές του προβλήματος (π.χ. 

Δεν μου δίνει την μπάλα.) σε μια διατύπωση του προβλήματος που εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. 

Θέλω να διατηρήσω τη φιλία μας, αν και δεν εκτιμώ τον προφανή εγωκεντρισμό του.). Ο τρόπος με τον οποίο 

ορίζεται το πρόβλημα βοηθάει να ξεκαθαριστεί ο στόχος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.  

  

Βήμα 2: Δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών 

Το βήμα αυτό αναφέρεται στην ικανότητα να δημιουργήσει περισσότερες από μία δυνατές στρατηγικές για 

την επίλυση του προβλήματος. Ξεκινάμε με στρατηγικές απλές και σωματικές (π.χ. Θα αρπάξω την μπάλα.) 

και προχωράμε στην ανάπτυξη ενός ρεπερτορίου στρατηγικών που αντανακλούν την αύξηση της ικανότητας 

για αμοιβαίες λύσεις και υποχωρήσεις (π.χ. Πρώτα θα ρωτήσω αν μπορώ να παίξω μαζί του. Αν αυτό δεν 

δουλέψει θα του προτείνω να μοιραστούμε την κασετίνα μου. Και αν αυτό δεν δουλέψει, μπορεί να αρπάξω 

την μπάλα.). 

 

Βήμα 3: Επιλογή και Εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής 

Το βήμα αυτό αναφέρεται στην ικανότητα επιλογής και εφαρμογής μιας συγκεκριμένης στρατηγικής από μία 

δεξαμενή διαθέσιμων εναλλακτικών. Αυτή η ικανότητα εξαρτάται από την αντίληψη των συνεπειών κάθε 

εναλλακτικής και τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων μέσων με τα οποία θα εφαρμοστεί. Από μια αρχική, 

επιπόλαιη και εγωκεντρική προσέγγιση των συνεπειών (π.χ. Αν αρπάξω την μπάλα, μπορεί να με χτυπήσει.) 

σε μια ευρεία θεώρηση των συνεπειών, σωματικών και ψυχολογικών (π.χ. Αν αρπάξω την μπάλα, μπορεί να 

με χτυπήσει. Επίσης, θα θυμώσει και δεν θα θέλει να παίξει ξανά μαζί μου. Ακόμα, θα θυμώσει η μαμά μου. 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορώ να κρατήσω την μπάλα για πολύ.). Αυτή η διεύρυνση στην αντίληψη των 

συνεπειών και στον σχεδιασμό των μέσων επηρεάζει την προσαρμοστικότητα του ατόμου σε νέα κοινωνικά 

πλαίσια.  
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Βήμα 4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Το τελικό βήμα αναφέρεται στην ικανότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης 

στρατηγικής. Η εξέλιξη σε αυτό το βήμα σημαίνει το πέρασμα από την τάση για αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων με απλούς και φυσικούς όρους (π.χ. Δεν πήρα την μπάλα.) σε μια πιο πολύπλοκη και 

ρεαλιστική προσέγγιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου (π.χ. Δεν πήρα την μπάλα, 

αλλά ο φίλος μου με δέχεται περισσότερο τώρα, θα είμαστε καλύτεροι φίλοι και θα παίζουμε μαζί.). 

 

 

Καθένα από τα βήματα επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων μπορεί να εφαρμοστεί 

σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα αναπτυξιακά επίπεδα (βλέπε Πίνακα 4). 

 

 

Πίνακας 4. Αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις στα τέσσερα βήματα επίλυσης προβλημάτων. 

(Yeates, Schultz & Selman, 1991) 

Επίπεδο  Βήμα επίλυσης προβλήματος 

 1 2 3 4 

0 Το πρόβλημα ορίζεται 

με φυσικούς όρους, 

χωρίς αναφορές σε 

ψυχολογική 

κατάσταση. 

Οι στρατηγικές είναι 

σωματικές, με μικρή 

διαφοροποίηση 

ανάμεσα στην 

παρόρμηση και την 

πράξη.  

Η στρατηγική 

επιλέγεται για 

άμεση 

ικανοποίηση ή 

αυτοπροστασία.  

Τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται με 

βάση της άμεσες 

ανάγκες του εαυτού.  

1 Το πρόβλημα ορίζεται 

με όρους είτε των 

προσωπικών αναγκών 

είτε των τρίτων.  

Οι στρατηγικές δίνουν 

έμφαση στην απόκτηση 

δύναμης ή στον 

κατευνασμό χωρίς 

ισορροπία.  

Η στρατηγική 

ευχαριστεί τον 

ίδιο ή τον άλλο 

βραχυπρόθεσμα.  

Τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται με 

βάση την προσωπική  

ευχαρίστηση του ίδιου 

ή των άλλων.  

2 Το πρόβλημα ορίζεται 

συγκρίνοντας 

ταυτόχρονα τις δικές 

του ανάγκες και των 

άλλων.  

Οι στρατηγικές 

στοχεύουν στην 

ευχαρίστηση και των 

δύο πλευρών.   

Η στρατηγική 

ικανοποιεί τον 

ίδιο, τους άλλους 

και τη μεταξύ 

τους σχέση.  

Τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται με 

βάση την ισορροπία 

με έμφαση στη δίκαιη 

ανταλλαγή.  

3 Το πρόβλημα ορίζεται 

με όρους κοινούς 

στόχους  και τη 

μακροπρόθεσμη 

σχέση.  

Οι στρατηγικές 

αντανακλούν 

συνεργασία, με τους 

στόχους να είναι κοινοί 

και για τις δύο πλευρές.  

Η στρατηγική 

επιλέγεται, για να 

αυξήσει τη 

συνεργασία και 

τη διατήρηση της 

σχέσης.  

Τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται με 

όρους τα 

μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα στη 

σχέση.  
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Οι στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων μπορούν να κωδικοποιηθούν 

στις εξής κατηγορίες:  σε αυτές που απευθύνονται στις αρχές (π.χ. να το πει στη δασκάλα), 

τις επιθετικές (π.χ. να χτυπήσει ένα άλλο παιδί με το χέρι, το πόδι ή με άλλο αντικείμενο, 

όπως η μπάλα), τις αποφασιστικές (π.χ. να αρχίσει μια αλληλεπίδραση με θετικό τρόπο, 

όπως «Άφησε με να παίξω κι εγώ ποδόσφαιρο.») και τις υποτακτικές (π.χ. δεν ξεκινά καμία 

αλληλεπίδραση, για παράδειγμα μπορεί να κοιτάξει για άλλο μολύβι αντί να προσπαθήσει 

να το πάρει από αυτόν που του το έκλεψε.) (Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002).  Σε 

μια παρόμοια κατηγοριοποίηση προχωρούν και οι Green, Cillessen, Rechis, Patterson και 

Hughes (2008) οι οποίοι διακρίνουν τρεις μεγάλες κατηγορίες στρατηγικών και τις 

αναλύουν σε 13 υποκατηγορίες κωδικοποίησης. Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες είναι 

αποφασιστικές, παθητικές και εξαναγκαστικές. Οι 13 υποκατηγορίες αναφέρονται 

αναλυτικά στο Σχήμα 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Να ζητήσει κάτι

• Να προεκτείνει το παιχνίδι

• Να επικαλεστεί του κανόνες

• Να κάνει ανταλλαγή

Αποφασιστικές  

• Περιμένει ή φεύγει (παραιτείται)

• Απευθύνεται στις αρχές

• Συμμετέχει ευκαιριακά

• Δεν κάνει τίποτα

Παθητικές

• Απαιτεί

• Χειραγωγεί - παραπλανεί

• Διακόπτει το παιχνίδι των άλλων

• Σωματική βία

• Λεκτική βία 

Εξαναγκαστικές

Σχήμα 2. Στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (Green, Cillessen, Rechis, 

Patterson & Hughes, 2008) 



 

 

38 

 

Οι στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων μπορούν σύμφωνα με τους 

Keltikangas-Järvinen  και Pakaslahti  (1999) να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα επίπεδα. 

Αναφέρουν τις επιθετικές στρατηγικές επίλυσης, τις εποικοδομητικές, τις υποτακτικές και 

τις στρατηγικές απόσυρσης. Και στις τρεις περιπτώσεις οι ερευνητές καλύπτουν με αυτές 

τις κατηγορίες όλες τις πιθανές απαντήσεις – στρατηγικές των παιδιών και παρατηρούμε 

ότι ο διαχωρισμός παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία.  

Πέρα από τις διαφορές στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται 

με το αναπτυξιακό στάδιο, διαφοροποιήσεις μπορούν να παρατηρηθούν και ανάλογα με 

τον τύπο της προβληματική κατάστασης που αντιμετωπίζεται κάθε φορά (Leffert & 

Siperstein, 1996, όπως αναφέρεται στο Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002). Για τον 

λόγο αυτό οι ερευνητές που μελετούν τις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία προβληματικών καταστάσεων οι οποίες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις εξής μεγάλες κατηγορίες: τα προβλήματα με εχθρική πρόθεση (π.χ. 

του αρπάζει το μολύβι), τα προβλήματα με ασαφή πρόθεση (π.χ. τον χτυπάει μια μπάλα) 

και τα προβλήματα με καλή πρόθεση / προσπάθεια για ένταξη συνομηλίκου (π.χ. 

προσπαθεί να μπει σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου) (Green, Cillessen, Rechis, Patterson & 

Hughes, 2008 ∙ Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002).  

Όταν η διαπραγμάτευση μεταξύ των παιδιών γίνεται για την πρόσβαση σε κάτι που 

είναι περιορισμένο (π.χ. ένα μοναδικό αντικείμενο), τότε η προβληματική κατάσταση 

μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση και να παρατηρηθούν συμπεριφορές που δεν θα 

εκδηλώνονταν σε συνεργατικές ή άλλες καταστάσεις (Green, Cillessen, Rechis, Patterson 

& Hughes, 2008). Πολλοί, λοιπόν, ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τέτοιου είδους κοινωνικά 

προβλήματα, όπου δηλαδή χρειάζεται πρόσβαση σε περιορισμένες πηγές αποτελούν 

κοινωνικά προκλητικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση ενός 

σύνθετου ρεπερτορίου στρατηγικών. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκδηλωθεί ένα 

εύρος στρατηγικών που να περιλαμβάνει αποφασιστικές, εξαναγκαστικές και παθητικές 

στρατηγικές (Green & Rechis, 2006).  

Οι στρατηγικές που επιλέγονται κατά την αλληλεπίδραση σε δυαδικό ή σε ομαδικό 

επίπεδο δεν συνδέονται μόνο με τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, αλλά 

επηρεάζονται ταυτόχρονα από τη συμπεριφορά των ατόμων με τα οποία αλληλεπιδρούν 

(Borja-Alvarez, Zarbatany & Pepper, 1991). Συχνά, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
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κίνδυνος αυτός, οι ερευνητές που μελετούν τις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων χρησιμοποιούν συνεντεύξεις με υποθετικά κοινωνικά σενάρια – διλήμματα. 

Η γνώση των αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής ετοιμότητας (Rubin & Rose-Krasnor, 1992).  

 

1.4.  Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα 
 

 Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των στρατηγικών επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτές εφαρμόζονται από παιδιά σχολικής ηλικίας τυπικής 

ανάπτυξης, με NA και με ΔΦΑ. 

 

Πιο συγκεκριμένα τίθενται τα ακόλουθα διερευνητικά ερωτήματα: 

- Πώς προσεγγίζουν την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων οι τρεις ομάδες παιδιών; 

- Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν τα παιδιά των τριών ομάδων για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων παρουσιάζουν διαφορές;  

- Πόσο αποτελεσματικές είναι οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι τρεις ομάδες; 

Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές; 

- Ποιοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Μεθοδολογία 

 

2.1. Δείγμα  
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 33 άτομα, 19 αγόρια και 14 κορίτσια σχολικής 

ηλικίας από 6 – 16 ετών (Μ.Ο. = 11. 09, Τ.Α. = 2.614). Πιο συγκεκριμένα τα 33 άτομα 

είναι χωρισμένα σε τρεις ομάδες, 11 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 4 αγόρια και 7 κορίτσια, 

ηλικίας 7 – 11 ετών (Μ.Ο. = 10, Τ.Α. =  1. 549), 11 παιδιά με ΝΑ, 7 αγόρια και 4 κορίτσια, 

ηλικίας 8 – 16 ετών (Μ.Ο. = 12, Τ.Α. = 2. 449)  και 11 παιδιά με ΔΦΑ, 8 αγόρια και 3 

κορίτσια, ηλικίας 6 – 16 ετών (Μ.Ο. = 11.27, Τ.Α = 3. 349).  

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης φοιτούν σε σχολεία του Ν. Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά 

με ΝΑ και με ΔΦΑ φοιτούν σε γενικά σχολεία και υποστηρίζονται από δομές παράλληλης 

στήριξης ή σε ειδικά σχολεία του Ν. Θεσσαλονίκης και του Ν. Πέλλας. Κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες λαμβάνουν υπηρεσίες από Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα 

με αναπηρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση, για να συμπεριληφθούν στο δείγμα οι 

συμμετέχοντες, ήταν να υπάρχει επίσημη διάγνωση από εγκεκριμένο φορέα. Επίσης, για 

τις ανάγκες της έρευνας ήταν απαραίτητο τα παιδιά να έχουν ομιλία και να είναι αρκετά 

λειτουργικά. Επομένως, το τελικό δείγμα διαμορφώθηκε από παιδιά με ήπια ή μέτρια ΝΑ 

και από παιδιά με υψηλής λειτουργικότητας ΔΦΑ.  

 

2.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
 

Για τη διερεύνηση των στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων 

χρησιμοποιήθηκαν κοινωνικά σενάρια, τα οποία σχετίζονται με εμπειρίες των παιδιών από 

την καθημερινή ή τη σχολική ζωή.  

Τα κοινωνικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνολικά 6 και είναι 

χωρισμένα σε δύο ομάδες που η καθεμιά περιλαμβάνει τρία προβλήματα. Ο διαχωρισμός 

αυτός έγινε, γιατί χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων. Η σαφής διατύπωση και η πλήρης κατανόηση του προβλήματος θεωρήθηκε 

από την αρχή ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη δημιουργία του εργαλείου, 

δεδομένου ότι η διατύπωση του προβλήματος επηρεάζει καθοριστικά την επίλυσή του. 
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 Η πρώτη ομάδα σεναρίων δόθηκε με τη μορφή ανοιχτού τύπου ερώτησης. Ο 

εξεταστής παρουσίασε το κάθε σενάριο, το οποίο μαζί με τη λεκτική περιγραφή 

συνοδευόταν από κατάλληλο οπτικοποιημένο υλικό, ώστε να διασφαλιστεί σε κάθε 

περίπτωση η πλήρης κατανόηση της προβληματικής κατάστασης από τους συμμετέχοντες.  

Έπειτα οι συμμετέχοντες έπρεπε να περιγράψουν τι θα έκαναν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή 

ποια στρατηγική θα ακολουθούσαν, προκειμένου να επιλύσουν επιτυχώς το πρόβλημα.  

Η δεύτερη ομάδα σεναρίων δόθηκε με τη μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων. Τα 

σενάρια δόθηκαν με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε και προηγουμένως, μόνο που αυτή 

τη φορά, συνοδεύονταν από τέσσερις εικόνες – πιθανές στρατηγικές επίλυσης του 

προβλήματος. Οι συμμετέχοντες έπρεπε απλώς να επιλέξουν μία από τις τέσσερις 

στρατηγικές, για να επιλύσουν το πρόβλημα. Οι στρατηγικές ανήκαν σε μία από τις 

τέσσερις κατηγορίες: σε αυτές που απευθύνονται στις αρχές, τις επιθετικές, τις 

αποφασιστικές  και τις υποτακτικές.  

Για κάθε μια από τις δυο ομάδες το πρώτο πρόβλημα εξέφραζε εχθρική πρόθεση, 

το δεύτερο ασαφή πρόθεση και το τρίτο καλή πρόθεση – είσοδο στην ομάδα συνομηλίκων. 

Πιο αναλυτικά τα κοινωνικά σενάρια χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και η 

καθεμιά αναφέρεται σε έναν διαφορετικό τύπο προβλήματος (βλέπε Πίνακα 5).  

 

Πίνακας 5. Κατηγορίες - Τύποι προβλημάτων. Κοινωνικά σενάρια. 

Κατηγορίες – τύποι προβλημάτων Κοινωνικά σενάρια 

Εχθρική πρόθεση  Α) Κάποιο παιδί μουντζουρώνει το τετράδιό του. 

Β) Κάποιο παιδί του παίρνει την μπάλα. 

Ασαφή πρόθεση  Α) Ένα παιδί παίζει κοντά του και ξαφνικά τον 

χτυπάει με την μπάλα του. 

Β) Ο συμμαθητής του που κάθεται πίσω του, του 

χτυπά την καρέκλα με το πόδι. 

Καλή πρόθεση – είσοδος σε ομάδα 

συνομηλίκων  

Α) Μια παρέα παιδιών παίζει κυνηγητό και θέλει 

να μπει στο παιχνίδι τους. 

Β) Μια παρέα παιδιών παίζει ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι και θέλει να παίξει μαζί τους.  
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2.3. Διαδικασία 
  

Η έρευνα είχε τη μορφή ατομικών συνεντεύξεων. Επειδή οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα είναι παιδιά σε κάθε περίπτωση χρειάστηκε η συγκατάθεση των γονέων – 

κηδεμόνων και η άδεια από τα σχολικά ιδρύματα και τους διευθυντές. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι ενημερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας και για τη διαδικασία που θα 

ακολουθούνταν και διαβεβαιώθηκαν ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία των παιδιών και θα 

διαφυλαχτούν τα προσωπικά τους στοιχεία.  

Οι ατομικές συνεντεύξεις επιλέχθηκε να γίνουν σε χώρους με τους οποίους τα 

παιδιά ήταν εξοικειωμένα, ώστε να νιώθουν πιο άνετα και να μπορεί η διαδικασία να 

εξελιχθεί ομαλά, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συμμετέχοντες δεν 

γνώριζαν τον εξεταστή. Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν από την ερευνήτρια, για να 

διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες και η διαδικασία δεν θα είχαν αποκλίσεις. Όλες οι 

συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε ένα πρωτόκολλο καταγραφής, 

ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία απομαγνητοφώνησης.  

Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε στα 4 – 15 λεπτά. Σε κάθε συμμετέχοντα 

δόθηκαν στην αρχή σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία και εξηγήθηκε λεπτομερώς τι 

αναμενόταν από τον καθένα/ καθεμιά να κάνει. Μετά το πρώτο αυτό προπαρασκευαστικό 

στάδιο ξεκινούσε η αφήγηση των κοινωνικών προβλημάτων από την ερευνήτρια. Κάθε 

πρόβλημα παρουσιαζόταν τόσο ακουστικά με τη μορφή αφήγησης όσο και οπτικά, αφού 

συνοδευόταν από κατάλληλα διαμορφωμένο οπτικό υλικό. Σε όλες τις περιπτώσεις το 

πρόβλημα παρουσιαζόταν δύο φορές. Αν ο συμμετέχων συναντούσε δυσκολίες στην 

κατανόησή του, τότε η αφήγηση επαναλαμβανόταν μέχρις ότου να κατανοήσει επαρκώς 

το πρόβλημα.  

Τα κοινωνικά σενάρια – προβλήματα ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες (Α και Β). Η 

πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 3 προβλήματα που δίνονταν με τη μορφή ερωτήσεων 

ανοιχτού τύπου. Τα προβλήματα αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε σε τρεις διακριτούς 

τύπους προβλημάτων: α)με εχθρική πρόθεση, β)με ασαφή πρόθεση και γ)με καλή πρόθεση 

– είσοδο στην ομάδα συνομηλίκων. Η ερευνήτρια ζητούσε από τον κάθε συμμετέχοντα να 

σκεφτεί ότι είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που άκουγε και έπειτα να περιγράψει τι 

θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος. Οι στρατηγικές των παιδιών καταγράφηκαν και 

έπειτα κωδικοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες – στρατηγικές, αυτές που απευθύνονται 
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στις αρχές, τις επιθετικές, τις αποφασιστικές και τις υποτακτικές (βλέπε Πίνακα 6). Κάθε 

μια από αυτές τις στρατηγικές βαθμολογήθηκε με 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα.  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να δώσουν απαντήσεις 

και χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να καταλάβουν το πρόβλημα και να πουν τι θα 

έκαναν τελικά. Η παρουσία του οπτικού υλικού ήταν πολύ χρήσιμη για τις ομάδες των 

παιδιών με ΝΑ και με ΔΦΑ, γιατί λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς και συνέβαλε 

καταλυτικά στην κατανόηση της ιστορίας.   

 

Πίνακας 6. Κωδικοποίηση στρατηγικών στα ανοιχτού τύπου σενάρια. 

Κωδικοποίηση στρατηγικών στα ανοιχτού τύπου σενάρια 

 Παραδείγματα  

Στρατηγικές που απευθύνονται στις 

αρχές 

Θα το έλεγα στη δασκάλα. Είναι ο καλύτερος τρόπος. 

Θα πήγαινα στον δάσκαλο να πω ότι αυτά τα παιδάκια 

με χτύπησαν και μετά θα τους έδινα την μπάλα. 

Θα το έλεγα στον δάσκαλο, για να με βάλει να παίξω. 

 

Επιθετικές στρατηγικές Θα μουτζούρωνα το δικό του (τετράδιο). 

Θα έπαιρνα την μπάλα και δεν θα τους την ξαναέδινα. 

Θα τους χτυπούσα. 

Αποφασιστικές στρατηγικές Θα τον ρωτούσα γιατί το έκανε. 

Θα τους έδινα την μπάλα και θα έλεγα να είναι πιο 

προσεχτικοί. 

Μπορώ να παίξω μαζί σας, γιατί μου αρέσει πολύ. 

 

Υποτακτικές στρατηγικές Δεν κάνω τίποτα. Δεν θα του μιλούσα. 

Θα πονούσα αλλά θα έδινα την μπάλα. Δεν θα έλεγα κάτι 

στα παιδιά. 

 

 

Η δεύτερη ομάδα προβλημάτων παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες με τη μορφή 

κλειστού τύπου ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής). Και σε αυτή την ομάδα 

χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικά προβλήματα, που αφορούν τους τρεις τύπους 

προβλημάτων με εχθρική πρόθεση, με ασαφή πρόθεση και με καλή πρόθεση. Η ερευνήτρια 

αφηγούνταν τα προβλήματα στους συμμετέχοντες, μόνο που αυτή τη φορά δίνονταν 

τέσσερις επιλογές και οι συμμετέχοντες καλούνταν να υποδείξουν ποια από τις τέσσερις 
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στρατηγικές θα επέλεγαν εκείνοι. Για κάθε επιλογή υπήρχε η κατάλληλη εικόνα, ώστε η 

αφήγηση να υποστηρίζεται οπτικά. Οι τέσσερις επιλογές που δόθηκαν αντιπροσωπεύουν 

τις εξής τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων: αυτές που 

απευθύνονται στις αρχές, τις επιθετικές, τις αποφασιστικές  και τις υποτακτικές. Για την 

κωδικοποίηση των στρατηγικών κάθε μία από αυτές βαθμολογούνταν με 1, 2, 3 και 4 

αντίστοιχα.  

Το δεύτερο μέρος της διαδικασίας φάνηκε να διευκολύνει περισσότερο τα παιδιά 

με ΝΑ και με ΔΦΑ σε σύγκριση με το πρώτο μέρος. Το γεγονός ότι υπήρχαν οι επιλογές 

μπροστά τους ενέχει και τον κίνδυνο τα παιδιά να επιλέξουν τυχαία μία εικόνα ή να 

επιλέξουν αυτό που θα «ήθελε να ακούσει» ο ερευνητής. Ωστόσο λήφθηκαν κατάλληλα 

μέτρα (επανάληψη των ερωτήσεων και παρουσίαση των απαντήσεων με διαφορετική 

σειρά), για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος.  

Για να διερευνηθεί η ποιότητα των στρατηγικών επίλυσης χρησιμοποιήθηκε ως 

κριτήριο η Κοινωνική Καταλληλότητα του προβλήματος. Η Κοινωνική Καταλληλότητα 

διακρίνει τις στρατηγικές ανάλογα με το αν ο τρόπος διαχείρισης της προβληματικής 

κατάστασης είναι κοινωνικά κατάλληλος (Channon,  Charman, Heap, Crawford & Rios, 

2001). Οι αποφασιστικές στρατηγικές και αυτές που απευθύνονται στις αρχές 

βαθμολογούνται με 1 και οι επιθετικές και υποτακτικές στρατηγικές βαθμολογούνται με 

0. 

 

2.4. Στατιστική ανάλυση 
 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 

στατιστική για την παρουσίαση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και των 

στρατηγικών επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων που επιλέχθηκαν από τα παιδιά σε 

καθένα από τα κοινωνικά σενάρια. Σε ό, τι αφορά στη στατιστική μέθοδο ανάλυσης 

δεδομένων εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2 για ανεξάρτητα δείγματα και η στατιστική μέθοδος 

One –Way ANOVA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

Αποτελέσματα  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας  μετά τη 

στατιστική τους ανάλυση. Θα γίνει αρχικά μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων για 

καθεμιά ομάδα ξεχωριστά και έπειτα θα γίνει μια προσπάθεια να συσχετιστούν τα 

δεδομένα και των τριών ομάδων.  

 

3.1. Στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων  

 

Στις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας κοινωνικών προβλημάτων οι απαντήσεις των 

παιδιών ομαδοποιήθηκαν στις τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων: α)σε αυτές που απευθύνονται στις αρχές, β)στις επιθετικές, γ)στις 

αποφασιστικές και δ)στις υποτακτικές. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου της 

δεύτερης ομάδας προβλημάτων είναι ήδη ταξινομημένες στις κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

3.1.1. Στρατηγικές επίλυσης για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης  
 

Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης φαίνονται αναλυτικά 

στους Πίνακες 7 και 8  και για τα τρία προβλήματα ανοιχτού τύπου. Στο πρώτο κοινωνικό 

σενάριο με εχθρική πρόθεση, δηλαδή «Κάποιο παιδί μουτζουρώνει το τετράδιό σου.» 

φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση για την εφαρμογή στρατηγικών που απευθύνονται στις 

αρχές (7/11 παιδιά) και έπειτα στρέφονται σε στρατηγικές όπου προσπαθούν μόνοι τους 

να επιλύσουν το πρόβλημα και να διαχειριστούν την κατάσταση, δηλαδή σε 

αποφασιστικές στρατηγικές (4/11 παιδιά). Δεν δόθηκαν απαντήσεις όπου 

χρησιμοποιήθηκαν επιθετικές ή υποτακτικές στρατηγικές.  

Στη δεύτερη ερώτηση, όπου το πρόβλημα ήταν ασαφούς πρόθεσης («Ένα παιδί 

παίζει κοντά σου και ξαφνικά σε χτυπάει με την μπάλα του.») οι απαντήσεις των παιδιών 

δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα. Οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές είναι οι 

αποφασιστικές (4/11 παιδιά) και οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (3/11 παιδιά) 
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και ακολουθούν σε προτίμηση οι υποτακτικές στρατηγικές (2/11 παιδιά) και οι επιθετικές 

(1/11 παιδιά). 

Σε ό, τι αφορά στην τρίτη ερώτηση για το πρόβλημα καλής πρόθεσης/ προσπάθειας 

για είσοδο στην ομάδα συνομηλίκων («Μια παρέα παιδιών παίζει κυνηγητό και θέλεις να 

μπεις στο παιχνίδι τους.) φαίνεται να κυριαρχεί ξεκάθαρα η επιλογή για αποφασιστικές 

στρατηγικές και η προσπάθεια των παιδιών να προσεγγίσουν μόνα τους τους 

συνομηλίκους, για να ενταχθούν στο παιχνίδι τους (11/11 παιδιά) (βλέπε Πίνακα 9).  

 

Πίνακας 7. Ομαδοποίηση στρατηγικών για τα προβλήματα ανοιχτού τύπου σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. 

Παιδιά 

τυπικής 

ανάπτυξης 

Πρόβλημα με εχθρική 

πρόθεση 

Πρόβλημα με ασαφή 

πρόθεση 

Πρόβλημα με καλή 

πρόθεση 

Στρατηγικές 

που 

απευθύνονται 

στις αρχές 

1. Θα σήκωνα το χέρι για να 

το πω στον δάσκαλο και 

να του κάνει παρατήρηση, 

για να μην ξαναγίνει. 

2. Το λέω στον δάσκαλο. 

3. Θα έλεγα στην κυρία να 

του μιλήσει. 

4. Θα το έλεγα στη δασκάλα. 

Είναι ο καλύτερος τρόπος. 

5. Θα το έλεγα στην κυρία. 

Δεν μου αρέσει και θα του 

έλεγα ότι με ενοχλεί. 

6. Θα το έλεγα στον 

δάσκαλο. 

7. Θα το έλεγα στη δασκάλα 

μου. 

1. Θα το έλεγα στον δάσκαλο. 

Θα ήμουν χτυπημένη. 

2. Αν πονούσα θα το έλεγα 

στον δάσκαλο. Αν δεν 

πονούσα θα συνέχιζα να 

παίζω. Στα παιδιά δεν θα 

έλεγα τίποτα. 

3. Θα πήγαινα στον δάσκαλο 

να πω ότι αυτά τα παιδάκια 

με χτύπησαν και μετά θα 

τους έδινα την μπάλα. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Επιθετικές 

στρατηγικές 

 

- 
1. Θα έπαιρνα την μπάλα και 

δεν θα τους την ξαναέδινα. 
 

- 

Αποφασιστικές 

στρατηγικές 

1. Θα τον ρωτούσα γιατί το 

έκανε. 

2. Θα του έλεγα να 

σταματήσει. 

3. Θα του έλεγα να μη 

μουτζουρώνει το δικό μου, 

αλλά το δικό του. 

4. Σταμάτα να μου 

μουτζουρώνεις το 

τετράδιο. 

1. Θα ζητούσα να μου πουν 

συγνώμη και να μην το 

ξανακάνουν. 

2. Αν ήταν κατά λάθος θα 

έλεγα εντάξει. Αν ήταν 

επίτηδες, πάλι θα ρωτούσα 

γιατί το έκαναν και θα 

έλεγα εντάξει. 

3. Σας παρακαλώ την επόμενη 

φορά να προσέχετε με την 

μπάλα. 

1. Μπορώ να παίξω μαζί σας, 

γιατί μου αρέσει πολύ. 

2. Θ-α ζητούσα να με πάρουν 

στην παρέα τους. 

3. Θα ρωτούσα να μπορώ να 

παίξω μαζί τους. Θα 

πρότεινα να κυνηγάω μόνο 

και μόνο, για να παίξω. 

4. Θα ζητούσα να παίξω κι 

εγώ. Αν μου έλεγαν όχι θα 
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4. Θα τους έλεγα να μου 

ζητήσουν συγγνώμη κ θα 

το έλεγα στη δασκάλα. Δεν 

μου αρέσει. 

5. Θα τους έδινα την μπάλα 

και θα έλεγα να είναι πιο 

προσεχτικοί. 

6. Μη με χτυπάτε! 

απογοητευόμουν και θα 

άλλαζα παρέα. 

5. Παιδιά μπορώ να παίξω; 

Και αν μου έλεγαν ναι θα 

έπαιζα, αλλιώς θα έφευγα. 

6. Θα ζητούσα να παίξω μαζί 

τους. 

7. Μπορώ να παίξω κι εγώ 

μαζί σας; 

8. Θα ρωτούσα αν μπορώ να 

παίξω κι εγώ μαζί τους. 

9. Θα τους έλεγα να παίξουμε 

όλοι μαζί. 

10. Θα τους ρωτούσα αν 

μπορώ να παίξω μαζί τους 

και αν μου έλεγαν όχι θα 

έβρισκα άλλα παιδιά να 

παίξω. 

11. Θα τους έλεγα να παίξω 

μαζί τους. 

Υποτακτικές 

στρατηγικές  

 
- 

1. Θα πονούσα αλλά θα έδινα 

την μπάλα. Δεν θα έλεγα 

κάτι στα παιδιά. 

 

- 

 

 

Πίνακας 8. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

ανοιχτού τύπου σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 7 63,6 3 27,3 0 0 

Επιθετικές 0 0 1 9,1 0 0 

Αποφασιστικές 4 36,4 6 54,5 11 100 

Υποτακτικές 0 0 1 9,1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

Στη δεύτερη ομάδα προβλημάτων οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου. Σε κάθε 

ερώτηση/κοινωνικό πρόβλημα αντιστοιχούν τέσσερις απαντήσεις, οι οποίες 
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αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων. Οι απαντήσεις, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 9, είναι παρόμοιες με αυτές 

που έδωσαν τα παιδιά και στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Φαίνεται ότι στα προβλήματα 

με ασαφή πρόθεση και στα προβλήματα όπου προσπαθούν να ενταχθούν σε ομάδες 

συνομηλίκων κυριαρχούν οι αποφασιστικές στρατηγικές (11/11 παιδιά), ενώ στα 

προβλήματα εχθρικής πρόθεσης και εδώ κυρίαρχες είναι οι αποφασιστικές στρατηγικές 

(8/11 παιδιά) και οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (3/11 παιδιά).  

 

Πίνακας 9. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

κλειστού τύπου σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 3 27,3 0 0 0 0 

Επιθετικές 0 0 0 0 0 0 

Αποφασιστικές 8 72,7 11 100 11 100 

Υποτακτικές 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των παιδιών, όταν 

έχουν να επιλέξουν μία στρατηγική ή να απαντήσουν ελεύθερα στα προβλήματα καλής 

πρόθεσης (βλέπε Σχήμα 3). Φαίνεται ότι τα παιδιά θεωρούν πιο αποτελεσματική 

στρατηγική να πλησιάσουν μόνοι τους τους συνομηλίκους τους και να διεκδικήσουν τη 

συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις απαντήσεις 

τους όταν το πρόβλημα είναι εχθρικής ή ασαφούς πρόθεσης. Στο πρόβλημα ασαφούς 

πρόθεσης της πρώτης ομάδας επιλέχθηκαν ως κυρίαρχες οι αποφασιστικές στρατηγικές 

και έπειτα οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές, ενώ καταγράφηκαν και από μία 

απαντήσεις που αφορούν τις υποτακτικές και τις επιθετικές στρατηγικές. Στου κλειστού 

τύπου σενάριο επιλέχθηκαν μόνο αποφασιστικές στρατηγικές. Μια μικρή διαφορά 

παρατηρήθηκε και στις απαντήσεις για τα εχθρικά προβλήματα, όπου στις ερωτήσεις 
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ανοιχτού τύπου επιλέχθηκαν πιο συχνά οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές και 

στις ερωτήσεις κλειστού τύπου οι αποφασιστικές στρατηγικές.    

 

 

 

3.1.2. Στρατηγικές επίλυσης για παιδιά με ΝΑ  
 

Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά με ΝΑ για τα προβλήματα ανοιχτού τύπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 10 και 11. Στο πρώτο κοινωνικό σενάριο με 

εχθρική πρόθεση υπάρχει μία τάση να χρησιμοποιούν αποφασιστικές στρατηγικές (5 /11 

παιδιά) και έπειτα υποτακτικές στρατηγικές (3/11 παιδιά). Ακολουθούν οι επιθετικές 

στρατηγικές (2/11 παιδιά), ενώ ένα παιδί απάντησε ότι θα το έλεγε στον δάσκαλο, όποτε 

θα αναφερόταν στις αρχές.  

Σχήμα 3. Συνολική παρουσίαση των απαντήσεων για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ανάλογα 

με το είδος του προβλήματος. 

7

3 3

1

4

8

6

11 11 11

1

Εχθρική 
πρόθεση Α

Εχθρική 
πρόθεση Β

Ασαφής 
πρόθεση Α

Ασαφής 
πρόθεση Β

Καλή πρόθεση ΑΚαλή πρόθεση Β

Στρατηγικές επίλυσης σε σχέση με τον τύπο του 
προβλήματος για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Αναφορά στις αρχές Επιθετικές

Αποφασιστικές Υποτακτικές 
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Στο σενάριο ασαφούς πρόθεσης με τη μορφή ανοιχτού τύπου ερώτησης τα 

περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι θα χρησιμοποιούσαν αποφασιστικές στρατηγικές (6/11 

παιδιά) και έπειτα υποτακτικές στρατηγικές (3/11 παιδιά). Τελευταίες στην προτίμηση των 

παιδιών με ΝΑ ήταν οι επιθετικές στρατηγικές (1/11 παιδιά) και αυτές που απευθύνονται 

στις αρχές (1/11 παιδιά) (βλέπε Πίνακα 13). 

Στο τρίτο πρόβλημα, δηλαδή στο πρόβλημα με καλή πρόθεση στις απαντήσεις των 

παιδιών φαίνεται να κυριαρχούν οι αποφασιστικές στρατηγικές (8/11 παιδιά). Ακολουθούν 

οι υποτακτικές (2/11 παιδιά) και οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (1/11 

παιδιά). Δεν υπήρξε καμία απάντηση που να αποτελεί επιθετική στρατηγική.   

 

 

Πίνακας 10. Ομαδοποίηση στρατηγικών για προβλήματα ανοιχτού τύπου  για παιδιά με 

ΝΑ. 

Παιδιά με ΝΑ Πρόβλημα με εχθρική 

πρόθεση 

Πρόβλημα με ασαφή 

πρόθεση 

Πρόβλημα με καλή 

πρόθεση 

Στρατηγικές 

που 

απευθύνονται 

στις αρχές 

1. Α! Μου το μουντζούρωσε; Θα 

το πω στη δασκάλα. 

1. Θα το πω στον δάσκαλο. 1. Θα το έλεγα στον 

δάσκαλο, για να με βάλει 

να παίξω. Άντε μην τους 

σπάσω! 

Επιθετικές 

στρατηγικές 

1. Μιλάω άσχημα. Θυμώνω. 

2. Δεν θα μου άρεσε. Θα 

μουτζούρωνα το δικό του. 

1. Θα κλωτσούσα κι εγώ. 

Θυμώνω. 

 

- 

Αποφασιστικές 

στρατηγικές 

1. Είμαι θυμωμένος. Θα του 

έλεγα να ζωγραφίσει εκεί 

(στον πίνακα). 

2. Μην το ξανακάνεις! Δεν μου 

αρέσει. 

3. Γιατί το μουτζούρωσες; Δεν 

μου αρέσει! 

4. Μην το κάνεις! Δεν πρέπει! 

Είναι λάθος! 

5. Να είναι πιο προσεχτικός. Δεν 

μου αρέσει. 

1. Χτυπάω την μπάλα. Δεν 

με πειράζει. 

2. Εγώ παίζω με την μπάλα. 

3. Να είναι πιο προσεχτικοί! 

4. Μην το ξανακάνεις! Δεν 

μου αρέσει. 

5. Γιατί την πέταξες; Δεν 

μου αρέσει. 

6. Μου άρεσε! Θα έκανα 

κεφαλιά! 

1. Θα πήγαινα κοντά και θα 

έπαιζα. 

2. Σε παρακαλώ να παίξω. 

3. Θα τους ρωτούσα να 

παίξω μαζί τους. 

4. Θέλετε να παίξουμε μαζί; 

Μπορώ κι εγώ. 

5. Θέλω να παίξω μαζί τους. 

Το λέω. 

6. Θέλω κι εγώ να παίξω. Το 

πήρε πολύ θετικά. 

7. Θα πάω να τους πω να 

παίξω. 

8. Θέλω να παίξω κι εγώ! 
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Υποτακτικές 

στρατηγικές  

1. Δεν κάνω τίποτα. Δεν θα του 

μιλούσα. Δεν μου αρέσει. Με 

θυμώνει. 

2. Δεν μου αρέσει. Δεν θα έκανα 

τίποτα. 

3. Δεν θα ήθελα να μου το κάνει. 

1. Δεν κάνω τίποτα. Δεν μου 

αρέσει. 

2. Θα κλαίω! Το έκαναν 

επίτηδες! 

3. Θα συνέχιζα μόνος μου. 

Το θεωρώ παιχνίδι. 

1. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο 

να το καταλάβω. 

2. Θυμώνω, γιατί δεν παίζω 

κι εγώ. 

 

 

 

Πίνακας 11. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

κλειστού τύπου σε παιδιά με ΝΑ. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 1 9,1 1 9,1 1 9,1 

Επιθετικές 2 18,2 1 9,1 0 0 

Αποφασιστικές 5 45,5 6 54,5 8 72,7 

Υποτακτικές 3 27,3 3 27,3 2 18,2 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

 

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στα κοινωνικά σενάρια της δεύτερης ομάδας 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 12. Στα προβλήματα με εχθρική πρόθεση 

φαίνεται να κυριαρχούν οι επιθετικές στρατηγικές ( 5/11 παιδιά) και αυτές που 

απευθύνονται στις αρχές (4 /11 παιδιά). Το ίδιο συμβαίνει και στα προβλήματα ασαφούς 

πρόθεσης, με τα παιδιά να δηλώνουν ότι θα ζητούσαν πιο συχνά τη βοήθεια του/ της 

εκπαιδευτικού (6/11 παιδιά) και έπειτα θα στρέφονταν σε επιθετικές στρατηγικές (3/11 

παιδιά) και σε υποτακτικές στρατηγικές (2 /11 παιδιά). Στα προβλήματα καλής πρόθεσης 

τα παιδιά δηλώνουν ότι θα ζητούσαν μόνα τους την ένταξη στο παιχνίδι των συνομηλίκων 

(6/11 παιδιά) και λιγότερο δημοφιλείς είναι οι υποτακτικές (2/11 παιδιά), οι επιθετικές 

(2/11 παιδιά) και οι στρατηγικές που αναφέρονται στις αρχές (1/11 παιδιά).  
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Πίνακας 12. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

κλειστού τύπου σε παιδιά με ΝΑ. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 4 38,4 6 54,5 1 9,1 

Επιθετικές 5 45,5 3 27,3 2 18,2 

Αποφασιστικές 2 18,2 0 0 6 54,5 

Υποτακτικές 0 0 2 18,2 2 18,2 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

 

 

Παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των παιδιών με ΝΑ 

όταν πρόκειται να απαντήσουν ελεύθερα ή να επιλέξουν μία από τις τέσσερις 

προτεινόμενες στρατηγικές (βλέπε Σχήμα 4). Στα προβλήματα με εχθρική πρόθεση 

παρατηρείται να κυριαρχούν δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης. Στην 

πρώτη ομάδα δημοφιλέστερες είναι οι αποφασιστικές στρατηγικές και στη δεύτερη ομάδα 

οι επιθετικές και η αναφορά στις αρχές. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι υποτακτικές 

στρατηγικές είναι οι δεύτερες σε προτίμηση για το πρόβλημα ανοιχτού τύπου, ενώ στου 

κλειστού τύπου απουσιάζει εντελώς. Αναφορικά με τα προβλήματα ασαφούς πρόθεσης κι 

εδώ παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση κυριαρχούν οι 

αποφασιστικές στρατηγικές και οι υποτακτικές, ενώ στο πρόβλημα όπου δίνονται οι 

τέσσερις επιλογές πρώτες είναι οι στρατηγικές που απευθύνονται στον δάσκαλο και οι 

επιθετικές στρατηγικές και απουσιάζουν εντελώς οι αποφασιστικές στρατηγικές. Τέλος, 

στα προβλήματα καλής πρόθεσης δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στα 

δύο κοινωνικά σενάρια. Ξεχωρίζουν οι αποφασιστικές στρατηγικές και ακολουθούν οι 

υποτακτικές. Στο σενάριο όπου η απάντηση είναι ελεύθερη απουσιάζουν εντελώς οι 

επιθετικές στρατηγικές.  
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3.1.3. Στρατηγικές επίλυσης για παιδιά με ΔΦΑ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των παιδιών με ΔΦΑ για τα προβλήματα 

ανοιχτού τύπου (βλέπε Πίνακες 13, 14). Στο πρόβλημα εχθρικής πρόθεσης, φαίνεται να 

υπερτερούν οριακά οι επιθετικές στρατηγικές (4/11 παιδιά) και ακολουθούν οι 

στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (3/11 παιδιά) και έπειτα οι αποφασιστικές (2/11 

παιδιά) και οι υποτακτικές στρατηγικές ( 2/11 παιδιά).  

Στο πρόβλημα με ασαφή πρόθεση ξεχωρίζουν οι αποφασιστικές στρατηγικές (5/11 

παιδιά) και οι υποτακτικές στρατηγικές (4 /11 παιδιά). Λιγότερο δημοφιλείς είναι οι 

επιθετικές (1/11 παιδιά) και οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (1/11 παιδιά ). 

Σε ό, τι αφορά στο τρίτο πρόβλημα (καλή πρόθεση) ξεχωρίζουν σημαντικά οι 

αποφασιστικές στρατηγικές (10/11 παιδιά) ως οι πιο δημοφιλείς. Φαίνεται ότι τα παιδιά 

Σχήμα 4. Συνολική παρουσίαση των απαντήσεων για τα παιδιά με ΝΑ ανάλογα με 

το είδος του προβλήματος. 
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επιλέγουν να προσπαθήσουν μόνα τους να ενταχθούν στο παιχνίδι των συνομηλίκων. 

Δόθηκε μόνο μία απάντηση η οποία εντάσσεται στις επιθετικές στρατηγικές, ενώ δεν 

αναφέρθηκαν καθόλου οι υποτακτικές και οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές. 

 

Πίνακας 13. Ομαδοποίηση στρατηγικών επίλυσης για προβλήματα ανοιχτού τύπου για 

παιδιά με ΔΦΑ. 

Παιδιά με 

ΔΦΑ 

Πρόβλημα με εχθρική 

πρόθεση 

Πρόβλημα με καλή 

πρόθεση 

Πρόβλημα με ασαφή 

πρόθεση 

Στρατηγικές 

που 

απευθύνονται 

στις αρχές 

1. Θα το έλεγα στην κυρία, για να 

το λύσει.  

2. Αν υπάρχει δάσκαλος μέσα στην 

αίθουσα, θα του το έλεγα, για να 

τον μαλώσει. Δεν μου αρέσει, 

αλλά είναι κάτι που διορθώνεται. 

Μπορώ να το σβήσω. 

3. Θα το έλεγα στη δασκάλα. Δεν 

θα μου άρεσε να μου το κάνει. 

 

 

 

- 

1. Θα ένιωθα σαν μην υπάρχω 

και θα το έλεγα στον 

δάσκαλο. 

Επιθετικές 

στρατηγικές 

1. Θα μουτζουρώσω κι εγώ. 

2. Θα μουτζούρωνα κι εγώ. 

3. Θα το μουτζούρωνα κι εγώ και 

μετά θα το έλεγα στη δασκάλα 

μου. 

4. Είσαι χαζός. Δεν μου αρέσει. 

1. Θα τους χτυπούσα. 1. Προσέξτε! Αν μου την 

ξαναρίξετε, θα σας δώσω 

σφαλιάρα.  

Αποφασιστικές 

στρατηγικές 

1. Γιατί το έκανες; Μόνος σου το 

έκανες ή σου το είπε άλλος να το 

κάνεις; Θα ένιωθα θυμό. 

2. Θα του έλεγα να μην το κάνει. 

Δεν μου αρέσει. 

1. Παιχνίδι. Το ξέρω. Μου 

αρέσει. Θα παίξω μαζί 

τους. 

2. Του το λέω. Μου αρέσει 

να παίζω. 

3. Παίζω κυνηγητό. 

4. Θα τους ρωτήσω: 

«Μπορώ να παίξω μαζί 

σας, παρακαλώ;». Δεν 

ντρέπομαι! 

5. Σας παρακαλώ να παίξω 

μαζί σας. Αυτοί με 

διώχνουν! Παίξε με τον 

εαυτό σου μου λένε! 

6. Θα τους έλεγα αν 

μπορούσα να παίξω κι 

εγώ. 

7. Θα τους έλεγα αν μπορώ 

να παίξω! 

8. Θα τους ρωτούσα να 

παίξω μαζί τους. 

1. Γιατί; Δεν πρέπει να 

χτυπάει με τη μπάλα! 

2. Δεν χτυπάω την μπάλα! 

Προσοχή! 

3. Δεν με πειράζει! Σας 

παρακαλώ πολύ να είστε 

πιο προσεχτικοί! 

4. Γιατί με χτυπήσατε; Δεν 

έχετε το δικαίωμα. 

5. Θα τους έλεγα να 

προσέχουν. Δεν θα ένιωθα 

καλά. 
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9. Θα τους έλεγα να παίξω. 

Αν είχαν αρχίσει θα 

περίμενα να τελειώσουν. 

Παρακαλώ μπορώ να 

παίξω μαζί σας; 

10. θα ζητούσα ευγενικά να 

παίξω μαζί τους. 

Υποτακτικές 

στρατηγικές  

1. Στο τετράδιο γράφω. Το κοιτάζω.  

Δεν μου αρέσει. 

2. Δεν κάνω τίποτα. 

 

 

- 

1. Θα το αγνοούσα. Ήταν 

ατύχημα. 

2. Θα έφευγα. Πονάω και δεν 

μου αρέσει. 

3. Μπάλα. Μου αρέσει η 

μπάλα. 

4. Θα τους την έδινα πίσω.  

 

 

Πίνακας 14. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

ανοιχτού τύπου σε παιδιά με ΔΦΑ. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 3 27,3 1 9,1 0 0 

Επιθετικές 4 36,4 1 9,1 1 9,1 

Αποφασιστικές 2 18,2 5 45,5 10 90,9 

Υποτακτικές 2 18,2 4 36,4 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

Στον Πίνακα 15 φαίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις για τα σενάρια κλειστού 

τύπου. Αναλυτικά, στα κοινωνικό σενάριο με εχθρική πρόθεση κυριαρχούν οι 

αποφασιστικές στρατηγικές (4/11 παιδιά) και αυτές που αναφέρονται στις αρχές (4 /11 

παιδιά) και ακολουθούν οι επιθετικές (2 /11 παιδιά) και οι υποτακτικές στρατηγικές (1 /11 

παιδιά). Στο κοινωνικό σενάριο ασαφούς πρόθεσης πρώτες έρχονται οι στρατηγικές που 

απευθύνονται στις αρχές (4 /11 παιδιά) και ακολουθούν οι επιθετικές (3 /11 παιδιά) και οι 

αποφασιστικές στρατηγικές (3/11 παιδιά). Στο κοινωνικό σενάριο όπου χρειάζεται να 

εισέλθει το παιδί στην ομάδα συνομηλίκων ξεχωρίζουν οι αποφασιστικές στρατηγικές (8 

/11 παιδιά) και ακολουθούν οι υποτακτικές (2/11 παιδιά) και οι επιθετικές (1 /11 παιδιά).  
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Πίνακας 15. Συνολικός πίνακας συχνοτήτων για τις στρατηγικές στα προβλήματα 

κλειστού τύπου σε παιδιά με ΔΦΑ. 

 Κοινωνικό πρόβλημα 

 Εχθρική πρόθεση Ασαφή πρόθεση Καλή πρόθεση 

Στρατηγικές f % f % f % 

Που απευθύνονται στις αρχές 4 36,4 4 36,4 0 0 

Επιθετικές 2 18,2 3 27,3 1 9.1 

Αποφασιστικές 4 36,4 3 27,3 8 72,7 

Υποτακτικές 1 9,1 1 9,1 2 18,2 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 11 100 11 100 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών με ΔΦΑ διαφοροποιούνται αρκετά όταν τα 

προβλήματα είναι ανοιχτού και κλειστού τύπου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5. Στα 

σενάρια με εχθρική πρόθεση φαίνεται ότι οι επιθετικές στρατηγικές επιλέχθηκαν 

συχνότερα, όταν οι απαντήσεις είναι ανοιχτού τύπου, ενώ όταν είναι κλειστού τύπου 

επιλέχθηκαν περισσότερο οι αποφασιστικές στρατηγικές και αυτές που αναφέρονται στις 

αρχές. Στα σενάρια ασαφούς πρόθεσης στην ανοιχτού τύπου απάντηση επιλέχθηκαν 

περισσότερο οι αποφασιστικές και οι υποτακτικές, ενώ στη δεύτερη ομάδα επιλέχθηκαν 

πρώτες οι στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές και έπειτα πολύ κοντά οι επιθετικές 

και οι αποφασιστικές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση στις υποτακτικές στρατηγικές. 

Τέλος, στα σενάρια καλής πρόθεσης, οι απαντήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ομοιογένεια και κυριαρχούν ξεκάθαρα οι αποφασιστικές στρατηγικές.  
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3.2. Η επίδραση της αναπηρίας στις στρατηγικές επίλυσης. 

 

Για να διερευνηθεί αν η αναπηρία επηρεάζει τις στρατηγικές επίλυσης των 

κοινωνικών προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική στατιστική ανάλυση έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2. 

Κοινωνικό σενάριο εχθρικής πρόθεσης 

Ανοιχτού τύπου ερώτηση: Η αναπηρία επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις στρατηγικές 

που επιλέγουν τα παιδιά, χ2 (6, Ν = 33) = 13,164, p = ,041. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

στην πλειοψηφία τους (63,6%) επέλεξαν στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινωνικά προβλήματα εχθρικής πρόθεσης. Τα παιδιά με 

ΝΑ επέλεξαν περισσότερο αποφασιστικές στρατηγικές (45,5%), ενώ τα παιδιά με ΔΦΑ 

επιθετικές στρατηγικές (36,4%). Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν επέλεξαν καθόλου 

επιθετικές στρατηγικές, ενώ τα παιδιά με ΝΑ σε μικρό ποσοστό (18,2%).  Από τις τρεις 

Σχήμα 5. Συνολική παρουσίαση των απαντήσεων για τα παιδιά με ΔΦΑ ανάλογα με το 

είδος του προβλήματος. 
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ομάδες παιδιών αυτά με ΝΑ επέλεξαν περισσότερο τις υποτακτικές στρατηγικές (27,3%) 

σε σχέση με τα παιδιά με ΔΦΑ (18,2%) και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, που δεν τις 

επέλεξαν καθόλου (βλέπε Πίνακα 16).  

 

 

Πίνακας 16. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης για προβλήματα εχθρικής 

πρόθεσης ανοιχτού τύπου. 

 

 Εχθρική πρόθεση Α  

Σύνολο   Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές Αποφασιστι

κές  

Υποτακτικ

ές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

7 0 4 0 11 

63,6% 0,0% 36,4% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 3 4 2 2 11 

27,3% 36,4% 18,2% 18,2% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 1 2 5 3 11 

9,1% 18,2% 45,5% 27,3% 100,0% 

Σύνολο 11 6 11 5 33 

 33,3% 18,2% 33,3% 15,2% 100,0% 

 

 

 

Κλειστού τύπου ερώτηση: Η αναπηρία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά 

τις στρατηγικές των παιδιών, χ2 (6, Ν = 33) = 11,610, p = ,071. Η πλειοψηφία των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης επέλεξε αποφασιστικές στρατηγικές (72,7%), τα περισσότερα παιδιά 

με ΝΑ επιθετικές στρατηγικές (45,5%) και τα παιδιά με ΔΦΑ επέλεξαν στρατηγικές που 

απευθύνονται στις αρχές (36,4%) και αποφασιστικές (36,4%). Τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης δεν επέλεξαν καθόλου επιθετικές στρατηγικές και τα παιδιά με ΔΦΑ τις 

επέλεξαν σε μικρότερο ποσοστό (18,2%). Οι υποτακτικές στρατηγικές ήταν οι λιγότερο 

δημοφιλείς και για τις τρεις ομάδες, με ένα παιδί με ΔΦΑ να τις επιλέγει (9,1%) (βλέπε 

Πίνακα 17).  
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Πίνακας 17. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών σε προβλήματα εχθρική πρόθεσης 

κλειστού τύπου για τις τρεις ομάδες παιδιών. 

 

 Εχθρική πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης  

3 0 8 0 11 

27,3% 0,0% 72,7% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 4 2 4 1 11 

36,4% 18,2% 36,4% 9,1% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 4 5 2 0 11 

36,4% 45,5% 18,2% 0,0% 100,0% 

Σύνολο 11 7 14 1 33 

33,3% 21,2% 42,4% 3,0% 100,0% 

 

 

Κοινωνικό σενάριο ασαφούς πρόθεσης 

Ανοιχτού τύπου ερώτηση: Οι στρατηγικές δεν παρουσιάζουν διαφορές που να είναι 

στατιστικά σημαντικές, χ2 (6, Ν = 33) = 3,468, p = ,748. Η πλειοψηφία των παιδιών και 

των τριών ομάδων, τυπικής ανάπτυξης (54,5%), με ΝΑ (54,5%) και με ΔΦΑ (45,5%) 

επέλεξαν αποφασιστικές στρατηγικές. Πολύ μικρό ήταν το ποσοστό των παιδιών που 

διάλεξαν επιθετικές στρατηγικές (9,1% και για τις τρεις ομάδες). Υποτακτικές στρατηγικές 

επέλεξαν περισσότερο τα παιδιά με ΔΦΑ (36,4%) και με ΝΑ (27,3%) (βλέπε Πίνακα 18). 

 

Πίνακας 18. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης για προβλήματα ασαφούς 

πρόθεσης ανοιχτού τύπου για τις τρεις ομάδες παιδιών. 

 Ασαφής πρόθεση Α Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές  

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

3 1 6 1 11 

27,3% 9,1% 54,5% 9,1% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 1 1 5 4 11 

9,1% 9,1% 45,5% 36,4% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 1 1 6 3 11 

9,1% 9,1% 54,5% 27,3% 100,0% 
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Σύνολο 5 3 17 8 33 

15,2% 9,1% 51,5% 24,2% 100,0% 

 

Κλειστού τύπου ερώτηση: Οι στρατηγικές διαφέρουν στατιστικά σημαντικά με κριτήριο 

την αναπηρία, χ2 (6, Ν = 33) = 24,457, p = ,000. Όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης επέλεξαν 

αποφασιστικές στρατηγικές. Η πλειοψηφία των παιδιών με ΝΑ (54,5%) και των παιδιών 

με ΔΦΑ (36,4%) επέλεξαν στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές. Ένα σημαντικό 

ποσοστό των παιδιών με ΝΑ (27,3%) και των παιδιών με ΔΦΑ (27,3%) επέλεξαν 

επιθετικές στρατηγικές. Κανένα παιδί με ΝΑ δεν επέλεξε αποφασιστικές στρατηγικές. Οι 

υποτακτικές στρατηγικές συγκέντρωσαν ένα μικρό ποσοστό ( 9,1% για τα παιδιά με ΔΦΑ 

και 18,2% για τα παιδιά με ΝΑ) (βλέπε Πίνακα 19). 

 

Πίνακας 19. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης σε προβλήματα ασαφούς 

πρόθεσης κλειστού τύπου για τις τρεις ομάδες παιδιών. 

 Ασαφής πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές  

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

0 0 11 0 11 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 4 3 3 1 11 

36,4% 27,3% 27,3% 9,1% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 6 3 0 2 11 

54,5% 27,3% 0,0% 18,2% 100,0% 

Σύνολο 10 6 14 3 33 

30,3% 18,2% 42,4% 9,1% 100,0% 

  

 

Κοινωνικό σενάριο καλής πρόθεσης 

Ανοιχτού τύπου ερώτηση: Οι στρατηγικές δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάλογα 

με την αναπηρία, χ2 (6, Ν = 33) = 8,483, p = ,205. Και για τις τρεις ομάδες παιδιών η 

πλειοψηφία επέλεξε αποφασιστικές στρατηγικές προκειμένου να ενταχθούν στην παρέα 

των συνομηλίκων και να παίξουν μαζί τους (100% για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 72,7% 

για τα παιδιά με ΝΑ και 90,9% για τα παιδιά με ΔΦΑ). Πολύ μικρό ήταν το ποσοστό 
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επιθετικών στρατηγικών, το οποίο καταγράφηκε από παιδί με ΔΦΑ (9,1%) και 

υποτακτικών στρατηγικών από παιδί με ΝΑ (9,1%) (βλέπε Πίνακα 20).  

 

Πίνακας 20. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης σε προβλήματα καλής 

πρόθεσης ανοιχτού τύπου για τις τρεις ομάδες  παιδιών. 

 Καλή πρόθεση Α Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές  

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

0 0 11 0 11 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 0 1 10 0 11 

0,0% 9,1% 90,9% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 1 0 8 2 11 

9,1% 0,0% 72,7% 18,2% 100,0% 

Σύνολο 1 1 29 2 33 

3,0% 3,0% 87,9% 6,1% 100,0% 

 

 

Κλειστού τύπου ερώτηση: Οι στρατηγικές επίλυσης δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, 

χ2 (6, Ν = 33) = 7,520, p = ,275. Η πλειοψηφία των παιδιών ανέφερε αποφασιστικές 

στρατηγικές (100% για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 72,7% για παιδιά με ΔΦΑ και 54,5% 

για παιδιά με ΝΑ). Αναφέρθηκαν κάποιες επιθετικές στρατηγικές (18,2 % από παιδιά με 

ΝΑ και 9,1% από παιδιά με ΔΦΑ). Δεν επιλέχθηκαν καθόλου υποτακτικές στρατηγικές 

(βλέπε Πίνακα 21).  

 

 

Πίνακας 21. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών σε προβλήματα καλής πρόθεσης 

κλειστού τύπου για τις τρεις ομάδες παιδιών. 

 Καλή πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

0 0 11 0 11 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Παιδιά με ΔΦΑ 0 1 8 2 11 

0,0% 9,1% 72,7% 18,2% 100,0% 

Παιδιά με ΝΑ 1 2 6 2 11 
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9,1% 18,2% 54,5% 18,2% 100,0% 

Σύνολο 1 3 25 4 33 

3,0% 9,1% 75,8% 12,1% 100,0% 

 

 

 

3.3. Η επίδραση της αναπηρίας στην ποιότητα των στρατηγικών επίλυσης  

 

Στον Πίνακα 22 φαίνεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για την Κοινωνική 

Καταλληλότητα.  

 

Πίνακας 22. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για την ποιότητα των στρατηγικών. 

 Παιδιά Τυπικής 

ανάπτυξης 

(Ν = 11) 

Παιδιά με ΝΑ 

(Ν = 11) 

Παιδιά με ΔΦΑ 

(Ν = 11) 

 M. O. T.A. M. O. T.A. M. O. T.A. 

Κοινωνική 

Καταλληλότητα 

5,82 0,405 3.82 1,662 4 1,789 

 

 

Εφαρμόζοντας την επαγωγική μέθοδο One –Way ANOVA εξετάστηκε αν οι 

μέσες τιμές της Κοινωνικής Καταλληλότητας διαφέρουν στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

με ΝΑ και με ΔΦΑ. Η ανάλυση έδειξε ότι διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις 

ομάδες παιδιών με F(2,30) = 6,588, p = ,004 < ,05. Με post hoc test φάνηκε ότι οι τιμές 

δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις ομάδες των παιδιών με ΝΑ και ΔΦΑ. 

Ωστόσο τα παιδιά με ΝΑ διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης στην Κοινωνική Καταλληλότητα (p =, 003 < ,05). Το ίδιο παρατηρήθηκε και 

για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ( p=,006 <,05). 
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3.4. Η επίδραση του φύλου στις στρατηγικές επίλυσης για κάθε κοινωνικό 

πρόβλημα 

 

Για να εξεταστεί κατά πόσο το φύλο μπορεί να επηρεάζει την επιλογή της 

στρατηγικής επίλυσης ενός προβλήματος, εφαρμόστηκε ο χ2 έλεγχος. Ο έλεγχος 

εφαρμόστηκε για το σύνολο των συμμετεχόντων.  

 

Κοινωνικό πρόβλημα με εχθρική πρόθεση: Στο πρόβλημα της Α΄ Ομάδας (ανοιχτού 

τύπου) οι στρατηγικές επίλυσης ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια δεν διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά, χ2 (3, Ν = 33) =4 ,528, p = ,210. Η πλειοψηφία τόσο των αγοριών 

(31,6%) επέλεξαν στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές και έπειτα αποφασιστικές και 

υποτακτικές στρατηγικές (26,3%). Η πλειοψηφία των κοριτσιών επέλεξε αποφασιστικές 

στρατηγικές (42,9%) και έπειτα στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές (35, 7%). 

Μικρό ήταν το ποσοστό το παιδιών που διάλεξαν επιθετικές στρατηγικές ( 15,8% αγόρια 

και 21,4% κορίτσια) (βλέπε Πίνακα 23). 

 

 

Πίνακας 23. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα εχθρικής πρόθεσης 

ανοιχτού τύπου με βάση το φύλο. 

 Εχθρική πρόθεση Α Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  6 3 5 5 19 

31,6% 15,8% 26,3% 26,3% 100,0% 

Κορίτσια 5 3 6 0 14 

35,7% 21,4% 42,9% 0,0% 100,0% 

Σύνολο 11 6 11 5 33 

33,3% 18,2% 33,3% 15,2% 100,0% 

 

 

Οι στρατηγικές που επέλεξαν τα αγόρια και τα κορίτσια στο πρόβλημα κλειστού 

τύπου(Β΄ Ομάδα) διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, χ2 = (1, Ν = 33) = 10,563, p = ,014. Η 

πλειοψηφία των αγοριών (52,6%) επέλεξε στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές  ενώ 
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των κοριτσιών (71,4%) αποφασιστικές στρατηγικές. Σχετικά μικρό ήταν το ποσοστό για 

τις επιθετικές στρατηγικές και από τα αγόρια (21,1%) και από τα κορίτσια (21,4%) (βλέπε 

Πίνακα 24). 

 

 

Πίνακας 24. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα εχθρικής πρόθεσης 

κλειστού τύπου με βάση το φύλο. 

 Εχθρική πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  10 4 4 1 19 

52,6% 21,1% 21,1% 5,3% 100,0% 

Κορίτσια 1 3 10 0 14 

7,1% 21,4% 71,4% 0,0% 100,0% 

Σύνολο 11 7 14 1 33 

33,3% 21,2% 42,4% 3,0% 100,0% 

 

 

Κοινωνικό πρόβλημα ασαφούς πρόθεσης: Στο πρόβλημα της Α΄ Ομάδας οι 

στρατηγικές επίλυσης αγοριών και κοριτσιών δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, χ2 (3, 

Ν = 33) = 1,878, p = ,598. Η πλειοψηφία των αγοριών (47,4%) και των κοριτσιών (57,1%) 

επέλεξαν αποφασιστικές στρατηγικές για τη διαχείριση των προβλημάτων τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ένα μικρό ποσοστό για τα κορίτσια (14,3%) και ακόμα μικρότερο για τα 

αγόρια (5,3%)  επέλεξαν επιθετικές στρατηγικές (βλέπε Πίνακα 25). 

 

Πίνακας 25. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα ασαφούς πρόθεσης 

ανοιχτού τύπου με βάση το φύλο. 

 Ασαφή πρόθεση Α Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  3 1 9 6 19 

15,8% 5,3% 47,4% 31,6% 100,0% 

Κορίτσια 2 2 8 2 14 

14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 100,0% 

Σύνολο 5 3 17 8 33 
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15,2% 9,1% 51,5% 24,2% 100,0% 

 

 

Στα πρόβλημα της Β΄ Ομάδας οι στρατηγικές δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

με χ2 (3, Ν = 33) = 7,286, p = ,063. Η πλειοψηφία των αγοριών (47,4%) επέλεξε τις 

στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές ενώ των κοριτσιών (64,3%) τις αποφασιστικές 

στρατηγικές. Περίπου ίδιο ποσοστό αγοριών και κοριτσιών επέλεξαν επιθετικές 

στρατηγικές (15,8% για τα αγόρια και 21,4% για τα κορίτσια) (βλέπε Πίνακα 26). 

 

 

Πίνακας 26. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα ασαφούς πρόθεσης 

κλειστού τύπου με βάση το φύλο. 

 Ασαφή πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  9 3 5 2 19 

47,4% 15,8% 26,3% 10,5% 100,0% 

Κορίτσια 1 3 9 1 14 

7,1% 21,4% 64,3% 7,1% 100,0% 

Σύνολο 10 6 14 3 33 

30,3% 18,2% 42,4% 9,1% 100,0% 

 

Κοινωνικό πρόβλημα καλής πρόθεσης: Στο πρόβλημα της Α Ομάδας οι 

στρατηγικές δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά με κριτήριο το φύλο, με χ2 (3, Ν = 33) 

= 1,589, p = ,662. Η πλειοψηφία των αγοριών (84,2%) και των κοριτσιών (92,9%) 

επέλεξαν αποφασιστικές στρατηγικές. Κανένα κορίτσι και ένα πολύ μικρό ποσοστό 

αγοριών επέλεξε επιθετικές στρατηγικές (5,3%) (βλέπε Πίνακα 27).  

 

Πίνακας 27. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα καλής πρόθεσης 

ανοιχτού τύπου με βάση το φύλο. 

 Καλή πρόθεση Α Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  1 1 16 1 19 
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5,3% 5,3% 84,2% 5,3% 100,0% 

Κορίτσια 0 0 13 1 14 

0,0% 0,0% 92,9% 7,1% 100,0% 

Σύνολο 1 1 29 2 33 

3,0% 3,0% 87,9% 6,1% 100,0% 

 

 

Στο πρόβλημα της Β Ομάδας οι στρατηγικές δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, 

με χ2 (3, Ν = 33) = 1,981, p = ,576. Η πλειοψηφία αγοριών (73,7%) και κοριτσιών (78,6%) 

επέλεξαν αποφασιστικές στρατηγικές. Περισσότερα κορίτσια (14,3%) και λιγότερα αγόρια 

(5,3%) επέλεξαν επιθετικές στρατηγικές (βλέπε Πίνακα 28).  

 

 

Πίνακας 28. Συγκριτική παρουσίαση στρατηγικών για προβλήματα καλής πρόθεσης 

κλειστού τύπου με βάση το φύλο. 

 Καλή πρόθεση Β Σύνολο 

 Αναφέρονται 

στις αρχές 

Επιθετικές  Αποφασιστικές  Υποτακτικές  

Αγόρια  1 1 14 3 19 

5,3% 5,3% 73,7% 15,8% 100,0% 

Κορίτσια 0 2 11 1 14 

0,0% 14,3% 78,6% 7,1% 100,0% 

Σύνολο 1 3 25 4 33 

3,0% 9,1% 75,8% 12,1% 100,0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

4.1. Συμπεράσματα - Συζήτηση   
 

Τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ συχνά θεωρείται ότι έχουν ένα συγκεκριμένο 

ρεπερτόριο κοινωνικών στρατηγικών επίλυσης, το οποίο μάλιστα τις περισσότερες 

φορές διαφέρει σε σχέση με το ρεπερτόριο που έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Είναι αρκετά διαδεδομένη η άποψη ότι τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ είναι περισσότερο 

επιθετικά σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ότι στρέφονται στις αρχές, για 

να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Αντίθετα θεωρούν ότι η χρήση αποφασιστικών 

στρατηγικών θα είναι περιορισμένη ή και απούσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι υπάρχουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές, κυρίως ποιοτικές.  

Η έρευνα δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στο είδος των 

στρατηγικών επίλυσης που χρησιμοποιούν τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ σε σχέση με 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία 

που δίνονται παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης εικόνας  σχετικά με την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων από τα 

παιδιά σχολικής ηλικίας.  

Στην παρούσα έρευνα έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα σε τρεις ομάδες παιδιών ως 

προς τις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι 

διαφορές των παιδιών με ΝΑ και με ΔΦΑ σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, ωστόσο υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Οι αναλύσεις που 

έγιναν δεν ανέδειξαν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ. Μία πιθανή 

εξήγηση για αυτά τα ευρήματα είναι η ότι επιλογή των παιδιών έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή την ύπαρξη ομιλίας, την ήπια/ μέτρια νοητική 

αναπηρία και την υψηλή λειτουργικότητα για τα παιδιά με ΔΦΑ. Αυτό συνεπάγεται ότι 

παρότι μιλάμε για δυο ομάδες παιδιών με σημαντικές διαφορές σε γνωστικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, στην παρούσα έρευνα αυτό που επηρέασε περισσότερο 

είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και για αυτό δεν υπήρξαν διαφορές.  
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Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι τρεις ομάδες παιδιών μπορεί να μη 

διαφέρουν σημαντικά ως προς το είδος τους, όμως ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι 

επικρατέστερες στρατηγικές είναι όμοιες, ο αριθμός των παιδιών κάθε ομάδας είναι 

διαφορετικός. Για παράδειγμα, σε προβλήματα με καλή πρόθεση, όπως είναι η 

προσπάθεια να ενταχθούν στο παιχνίδι συνομηλίκων κυριαρχούν και για τις τρεις 

ομάδες οι αποφασιστικές στρατηγικές. Ωστόσο παρατηρείται ότι σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης τα παιδιά με ΝΑ και ΔΦΑ είναι λιγότερα σε αριθμό. Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι συναφή και με έρευνα των Jacobs, Turner, Faust και Stewart 

(2002).  Μια πιθανή εξήγηση σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ 

δεν επαναλαμβάνουν πάντοτε τις ίδιες στρατηγικές σε προβλήματα όμοια με αυτά που 

έχουν κληθεί να διαχειριστούν και στο παρελθόν. Η ικανότητα γενίκευσης σε συνθήκες 

που προσομοιάζουν είναι περιορισμένη σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Είναι 

σημαντικό λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό το χαρακτηριστικό για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την ικανότητα γενίκευσης.  

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση που υπάρχει στις χρησιμοποιούμενες 

στρατηγικές επίλυσης, όταν το πρόβλημα είναι με εχθρική ή ασαφή πρόθεση. Σε 

προβλήματα εχθρικής πρόθεσης τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ απαντούν συχνότερα 

χρησιμοποιώντας και εκείνα επιθετικές στρατηγικές σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης που απέφυγαν εντελώς επιθετικές στρατηγικές. Σε προβλήματα με ασαφή 

πρόθεση τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στρέφονται σε αποφασιστικές στρατηγικές ως 

τον καλύτερο τρόπο, για να επιλύσουν το πρόβλημα με τους συνομηλίκους τους σε 

αντίθεση με τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ που φαίνεται να απευθύνονται περισσότερο 

στις αρχές, δηλαδή σε πρόσωπα όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, για να επιλύσουν με τη 

βοήθειά – καθοδήγησή τους το πρόβλημα. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με 

αποτελέσματα της έρευνας των Jacobs, Turner, Faust και Stewart (2002), σύμφωνα με 

τα οποία τα παιδιά με ΝΑ επιλέγουν συχνότερα στρατηγικές που απευθύνονται στις 

αρχές για να επιλύσουν εχθρικά προβλήματα και αποφασιστικές στρατηγικές, για να 

διαχειριστούν προβλήματα με ασαφή πρόθεση. Οι διαφορές αυτές είναι πιθανόν να 

σχετίζονται με τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων από κάθε ομάδα, δεδομένου ότι η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές.  
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Ανεξάρτητα από τις επικρατέστερες στρατηγικές, γίνεται κατανοητό ότι δεν 

υπάρχει ένα μόνο συγκεκριμένο ρεπερτόριο στρατηγικών επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων, αλλά όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ΝΑ και 

ΔΦΑ μπορούν να εφαρμόσουν ένα πλήθος στρατηγικών. Φαίνεται όμως ότι οι 

στρατηγικές αυτές διαφοροποιούνται σε σχέση με το είδος του κοινωνικού 

προβλήματος που έχουν να διαχειριστούν. Στην έρευνά τους οι Jacobs, Turner, Faust 

και Stewart (2002) χρησιμοποίησαν διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα και, παρότι 

δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν το γιατί, ωστόσο έδειξαν ότι οι στρατηγικές των παιδιών 

με ΝΑ και τυπικής ανάπτυξης διέφεραν ανάλογα με τον τύπο του προβλήματος. Στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικών ειδών προβλήματα που καλύπτουν 

ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων της καθημερινής σχολικής και μη ζωής των παιδιών. 

Η διαφοροποίηση που υπήρξε στις απαντήσεις και των τριών ομάδων ενισχύει την 

άποψη που υποστηρίζει ότι η φύση και το είδος των προβλημάτων επιδρά στις 

στρατηγικές επίλυσης. 

Το σημείο στο οποίο φαίνεται ότι οι τρεις ομάδες παιδιών διαφέρουν σημαντικά 

είναι η κοινωνική καταλληλότητα των στρατηγικών που χρησιμοποιούν και η συνολική 

ποιότητά τους. Τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ επιλέγουν στρατηγικές που είναι 

κοινωνικά ακατάλληλες σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και φαίνεται ότι 

συχνά δυσκολεύονται να διακρίνουν τις πτυχές του προβλήματος που είναι 

απαραίτητες, ώστε να οδηγήσουν σε μια επιτυχή επίλυση. Όπως αναφέρεται και στην 

έρευνα των Channon, Charman, Heap, Crawford και Rios (2001) τα παιδιά με ΔΦΑ 

χρησιμοποιούν στρατηγικές που υπολείπονται σημαντικά στο κομμάτι της κοινωνικής 

καταλληλότητας και του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύονται και γίνονται κατανοητά τα 

προβλήματα. Τα παιδιά με ΔΦΑ ήταν αυτά που έδωσαν τις πιο ακραίες απαντήσεις για 

τη διαχείριση των προβλημάτων που τους δόθηκαν. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει 

και η έρευνα των Loveland και συν. (2001) όπου οι συμμετέχοντες, παιδιά με ΔΦΑ, 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην αναγνώριση κοινωνικά ακατάλληλων στρατηγικών 

επίλυσης προβλημάτων.  

Τα ελλείμματα που έχουν τόσο τα άτομα με ΝΑ όσο και με ΔΦΑ σε ό, τι αφορά 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την κοινωνική ετοιμότητα μπορεί να εξηγούν τις 

διαφορές που παρουσιάζουν οι ομάδες αυτές στην ποιότητα των στρατηγικών επίλυσης 
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σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν να 

κατανοήσουν πώς νιώθει ο συνομιλητής τους, ποια είναι τα κίνητρά του, ποια 

σημαντικά κοινωνικά μηνύματα μεταφέρονται μέσω των εκφράσεων του σώματος και 

του προσώπου (Loveland et al., 2001 ∙ Gomez & Hazeldine, 1996), είναι πολύ πιθανό 

να οδηγούν σε μία εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη αντίληψη για το πρόβλημα, που 

συνεπάγεται την επιλογή μιας ακατάλληλης στρατηγικής επίλυσης. Η αποτυχημένη 

αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των στοιχείων του προβλήματος μπορεί να οδηγήσει 

και σε αδυναμία σύνδεσης του προβλήματος με παλαιότερα συναφή προβλήματα 

(Goddard, Howlin, Dritschel & Patel, 2007). Άλλωστε τα άτομα με ΝΑ και με ΔΦΑ 

δυσκολεύονται στη γενίκευση των στρατηγικών που έχουν μάθει ή χρησιμοποιήσει και 

ήταν επιτυχημένες, όταν το πρόβλημα διαφοροποιείται ως προς τις συνθήκες του 

(Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012).  

Επειδή η κοινωνική καταλληλότητα των στρατηγικών είναι ένα βασικό 

χαρακτηριστικό που συνδέεται με την επιτυχή επίλυση του προβλήματος και με την 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με τους άλλους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που 

μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά για τα παιδιά με ΝΑ και με 

ΔΦΑ. Δυσκολίες σε οποιοδήποτε στάδιο επίλυσης ενός προβλήματος είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν την κοινωνική καταλληλότητα. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να 

γίνεται αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος σε κάθε στάδιο 

ξεχωριστά, ώστε να αναδειχθούν ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν ως 

τροχοπέδη στην επιλογή μιας κοινωνικά κατάλληλης στρατηγικής και έπειτα να 

αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η διαφοροποίηση που υπήρχε 

στις απαντήσεις των παιδιών και στις τρεις ομάδες όταν το κοινωνικό σενάριο 

παρουσιαζόταν με τη μορφή ερώτησης ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου. Αυτή η 

διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Jacobs, Turner, Faust και Stewart 

(2002) παρότι εκεί η μετατόπιση έγινε από αποφασιστικές σε περισσότερο υποτακτικές 

στρατηγικές. Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε μια μετακίνηση των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης από στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές σε πιο αποφασιστικές 

στρατηγικές. Για τα παιδιά με ΝΑ παρατηρήθηκε μια μετακίνηση από αποφασιστικές 

στρατηγικές σε στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές, όταν το πρόβλημα ήταν 
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ασαφούς πρόθεσης και από αποφασιστικές σε επιθετικές, όταν το πρόβλημα ήταν 

εχθρικό. Για τα παιδιά με ΔΦΑ παρατηρήθηκε ότι υπήρξε μια μετακίνηση από 

επιθετικές στρατηγικές σε στρατηγικές που απευθύνονται στις αρχές. Είναι πολύ 

πιθανόν ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το πρόβλημα, στην αυλή ή στην τάξη, αλλά 

και η ενέργειά του, π.χ. μου αρπάζει την μπάλα από τα χέρια, να δικαιολογούν αυτές 

τις διαφορές. Επίσης, στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου δίνονται οι τέσσερις 

επιλογές είναι πιθανόν η επιλογή να γίνεται με κριτήριο ποια στρατηγική «ακούγεται» 

περισσότερο ασφαλής ή η «καλύτερη» για τον εξεταστή. Ακόμα, ο περιορισμός στον 

αριθμό των συμμετεχόντων μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα.  

Η σχέση ανάμεσα στον τύπο του προβλήματος και στις στρατηγικές επίλυσής 

του θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη από τους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους 

και τις άλλες ειδικότητες επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης των 

στρατηγικών επίλυσης ειδικά για τα παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ 

μπορεί να επιλέγουν αποφασιστικές στρατηγικές για να εισέλθουν στο παιχνίδι των 

συνομηλίκων, ωστόσο συχνά χρησιμοποιούν επιθετικές ή υποτακτικές στρατηγικές. 

Αντίστοιχα και σε προβλήματα όπου διαφωνούν ή έρχονται σε σύγκρουση με τους 

συνομηλίκους τους χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές επιθετικές. Θα ήταν, 

λοιπόν, σκόπιμο να γίνει συστηματική εκμάθηση των αποφασιστικών στρατηγικών για 

τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ. Δεδομένου ότι στην καθημερινή τους ζωή χρειάζεται να 

διαχειριστούν τέτοιου είδους προβλήματα, η επιτυχής επίλυσή τους συνεπάγεται 

κοινωνική ετοιμότητα και κοινωνική αποδοχή (Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002) 

ένα κομμάτι στο οποίο τόσο τα παιδιά με ΝΑ όσο και με ΔΦΑ παρουσιάζουν σημαντικά 

ελλείμματα.  

Πέρα όμως από τον τύπο του προβλήματος το φύλο είναι ένα πάγιο 

χαρακτηριστικό των παιδιών που θα μπορούσε να επηρεάσει τις στρατηγικές επίλυσης.  

Η παρούσα έρευνα δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στις στρατηγικές με βάση το φύλο 

κάτι που είναι συναφές και με άλλες έρευνες. Τα κορίτσια παρουσιάζονται να επιλέγουν 

πιο συχνά αποφασιστικές στρατηγικές σε σχέση με τα αγόρια που στρέφονται 

συχνότερα στις αρχές. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί και είναι αντικρουόμενο με 

παλιότερες συναφείς έρευνες είναι ότι περισσότερα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια 
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επιλέγουν επιθετικές στρατηγικές. Ο μικρός αριθμός του δείγματος σε συνδυασμό με 

την αριθμητική υπεροχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών (19 αγόρια προς 14 

κορίτσια) είναι πιθανό να επηρεάζουν τα ευρήματα. Σύμφωνα με τους D'Zurilla, 

Maydeu- Olivares και Kant (1998) δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις των 

στρατηγικών επίλυσης βάσει του φύλου. Ωστόσο φαίνεται ότι σε ορισμένες πτυχές της 

διαδικασίας επίλυσης υπάρχουν διαφορές. Οι άντρες μικρής ηλικίας έχουν περισσότερο 

θετικό προσανατολισμό στην επίλυση προβλήματος σε σχέση με τις γυναίκες, όμως οι 

γυναίκες παρουσιάζονται λιγότερο παρορμητικές στην επίλυση προβλημάτων. Προς 

την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήματα της έρευνας των Green, Cillessen, 

Rechis, Patterson και Hughes (2008) οι οποίοι βρήκαν ότι τα κορίτσια αντιδρούν 

λιγότερο επιθετικά σε σχέση με τα αγόρια, είναι πιο διαλλακτικά και χρησιμοποιούν 

λιγότερο σωματικές στρατηγικές σε σχέση με τα αγόρια.  

Θα είχε ενδιαφέρον μελλοντικά να διερευνηθεί αν το φύλο επηρεάζει τις 

στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο δείγμα 

και εξισορροπώντας τον αριθμό αγοριών κοριτσιών, αν είναι εφικτό και για καθεμιά 

από τις τρεις ομάδες παιδιών ξεχωριστά. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

κοινωνικά σενάρια στα οποία δεν προσδιοριζόταν το φύλο των συμμετεχόντων σε αυτά. 

Θα άξιζε να διερευνηθεί αν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις χρησιμοποιούμενες 

στρατηγικές, όταν το πρόβλημα  διαδραματίζεται ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου ή 

αντίθετου (αγόρι – αγόρι, κορίτσι – κορίτσι, αγόρι – κορίτσι).   

 

 

4.2. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας  
 

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε μεθοδολογικούς περιορισμούς που δύνανται να 

επηρεάσουν τα ευρήματά της. Στην έρευνα συμμετείχαν 33 παιδιά τα οποία όμως 

αφορούν τρεις διαφορετικές ομάδες – παιδιά τυπικής ανάπτυξης, με ΝΑ και με ΔΦΑ- 

11 από την κάθε μία. Το γεγονός λοιπόν ότι γίνεται αναφορά σε τρεις τόσο διαφορετικές 

ομάδες σε ό, τι αφορά γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ο μικρός αριθμός 

παιδιών της κάθε ομάδας είναι δυνατό να έχουν επηρεάσει τα ευρήματα της έρευνας. 

Θα χρειαζόταν ο αριθμός των παιδιών από κάθε ομάδα να είναι μεγαλύτερος, ώστε οι 
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αναλύσεις που έγιναν να έχουν μεγαλύτερη στατιστική ισχύ. Επίσης, η επιλογή των 

παιδιών από δύο μόνο νομούς της Μακεδονίας δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της 

τυχαίας δειγματοληψίας και περιορίζει την ικανότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. 

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η έρευνα έχει καταφέρει να αναδείξει 

σημαντικές τάσεις σχετικά με τις επιλεγόμενες στρατηγικές για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων από τις τρεις ομάδες παιδιών.  

Τέλος, παρότι η συλλογή των δεδομένων έγινε με ατομικές συνεντεύξεις των 

παιδιών, μια μέθοδο που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, ωστόσο τόσο οι συνεντεύξεις 

σαν διαδικασία όσο και η ταξινόμηση/ κωδικοποίηση των απαντήσεων έγινε από ένα 

μόνο άτομο, τη γράφουσα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αξιοπιστία – εγκυρότητα 

της έρευνας.  

 

4.3. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Η έρευνα παρότι δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικά διαφορές, έδειξε ότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις στρατηγικές επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων 

ανάμεσα στα παιδιά με ΝΑ και ΔΦΑ σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

Σε ό, τι αφορά το ερευνητικό κομμάτι θα ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί η 

έρευνα σε μεγαλύτερο εύρος, δηλαδή περιλαμβάνοντας μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, ώστε να επαληθευτούν – επιβεβαιωθούν ή όχι τα 

ευρήματά της. Στη νέα αυτή μελλοντική έρευνα καλό θα ήταν ο αριθμός αγοριών και 

κοριτσιών να είναι ισορροπημένος, και αν αυτό είναι εφικτό, όχι μόνο στο σύνολο των 

συμμετεχόντων αλλά και για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ώστε να μπορέσουν να γίνουν 

αναλύσεις σχετικά με την επίδραση του φύλου στις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να τροποποιηθούν τα κοινωνικά σενάρια με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάζει το φύλο των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτό. Έτσι θα 

διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιλεγμένες στρατηγικές επίλυσης όταν 

οι εμπλεκόμενοι στο πρόβλημα είναι ίδιου ή διαφορετικού φύλου.  

Πέρα όμως από το πεδίο της μελλοντικής έρευνας η παρούσα εργασία 

προσφέρει σημαντικά στοιχεία στον χώρο της εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η έρευνα πραγματεύεται τις στρατηγικές επίλυσης 
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κοινωνικών προβλημάτων. Ο όρος στρατηγικές αφορά την εύρεση μιας λύσης η οποία 

φαίνεται κατάλληλη για την επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος. Η επιλογή της 

στρατηγικής δεν είναι μια διαδικασία αυτόματη και ανεξάρτητη, αλλά σχετίζεται άμεσα 

με γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν σχέση με την αναγνώριση και την 

αποκωδικοποίηση του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών, την 

επιλογή μιας από αυτές που φαντάζει ως πιο κατάλληλη, την εφαρμογή της και την 

αξιολόγηση της διαδικασίας. Όλα αυτά τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων που στόχο θα έχουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων.  Όταν ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει τη διαδικασία επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στάδια, 

να εντοπίζει σε ποιο ή σε ποια από αυτά υπάρχουν δυσκολίες και να οργανώνει την 

παρέμβασή του.  

Η έρευνα ανέδειξε ότι τα παιδιά με ΝΑ και με ΔΦΑ χρησιμοποιούν ένα 

ρεπερτόριο στρατηγικών που περιλαμβάνει επιθετικές στρατηγικές μέχρι 

αποφασιστικές στρατηγικές. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη αυτό το 

εύρος στρατηγικών που διαθέτει κάθε παιδί και να φροντίσει να δημιουργήσει εκείνες 

τις συνθήκες που θα βοηθήσουν, για να αναπτυχθούν περισσότερο οι αποφασιστικές 

στρατηγικές. Όπως αναδείχθηκε από την έρευνα οι στρατηγικές των παιδιών με ΝΑ και 

με ΔΦΑ θεωρούνται κοινωνικά ακατάλληλες σε σχέση με τις στρατηγικές των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με όλα τα στάδια επίλυσης του 

προβλήματος.  Δεδομένης της δυσκολίας γενίκευσης που αντιμετωπίζουν τόσο τα 

παιδιά με ΝΑ όσο και με ΔΦΑ είναι σημαντικό η παρέμβαση να στοχεύει προς αυτή 

την κατεύθυνση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Α) Εργαλείο συλλογής δεδομένων  

Εισαγωγή στη συνέντευξη – Επεξήγηση της διαδικασίας 

 

Θέλουμε να μάθουμε πώς σκέφτονται τα παιδιά για μερικά πράγματα. Θα σου 

διαβάσω κάποιες ιστορίες και θα σου δώσω και κάποιες εικόνες που σχετίζονται με τις 

ιστορίες αυτές. Όμως, οι ιστορίες μου δεν είναι τελειωμένες και θα ήθελα να με βοηθήσεις 

να τις τελειώσω. Θέλω να με ακούσεις προσεχτικά και παρατηρήσεις με πολλή προσοχή 

τις εικόνες. Αφού ακούσεις την ιστορία θέλω να μου πεις τι θα έκανες ή τι θα έλεγες αν 

είχες να αντιμετωπίσεις εσύ μια τέτοια κατάσταση και γιατί.  

 

Α΄ Ομάδα προβλημάτων 

Τύπος προβλήματος: Εχθρική πρόθεση 

 Κάθεσαι στο θρανίο σου με ανοιχτό το τετράδιο και ο συμμαθητής σου που 

κάθεται μπροστά μουντζουρώνει το δικό σου τετράδιο. Τι θα έκανες σε αυτή την 

περίπτωση; Πώς θα αντιδρούσες; Τι θα έλεγες; Μπορείς να κοιτάξεις και την εικόνα. Τώρα 

θα επαναλάβω άλλη μία φορά την ιστορία.  
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Τύπος προβλήματος: Ασαφής πρόθεση 

Θέλω να σκεφτείς ότι είσαι στην αυλή του σχολείου. Δίπλα σου παίζουν κάποια 

παιδιά και ξαφνικά σε χτυπάει μια μπάλα. Τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση; Πώς θα 

αντιδρούσες; Τι θα έλεγες; Μπορείς να κοιτάξεις και την εικόνα. Τώρα θα επαναλάβω 

άλλη μία φορά την ιστορία.  

 

 

Τύπος προβλήματος: Καλή πρόθεση – είσοδος σε ομάδα συνομηλίκων 

Κάποια παιδιά της τάξης σου παίζουν κυνηγητό. Εσύ τους βλέπεις αρκετή ώρα να 

παίζουν και θέλεις πολύ να μπεις στο παιχνίδι τους και να παίξεις μαζί τους. Τι θα έκανες 

σε αυτή την περίπτωση; Πώς θα αντιδρούσες; Τι θα έλεγες; Μπορείς να κοιτάξεις και την 

εικόνα. Τώρα θα επαναλάβω άλλη μία φορά την ιστορία.  
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Β΄ Ομάδα προβλημάτων 

Τύπος προβλήματος: Εχθρική πρόθεση 

 Θέλω να σκεφτείς ότι κρατάς μια μπάλα στα χέρια σου. Ένα παιδί έρχεται και 

αρπάζει την μπάλα χωρίς να πει τίποτα. Μπροστά σου υπάρχουν τέσσερις εικόνες που 

δείχνουν τι θα μπορούσες να έχεις κάνει. Τι από αυτά θα έκανες εσύ για να λύσεις το 

πρόβλημα; 

 

Α) Θα το έλεγα στη δασκάλα μου. 
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Β) Θα τον χτυπούσα, για να πάρω την μπάλα πίσω. 

 

 

 

Γ) Θα τον ρωτούσα γιατί την πήρε και θα του έλεγα να παίξουμε μαζί. 
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Δ) Θα έφευγα. 

 

 

Τύπος προβλήματος: Ασαφής πρόθεση 

Θέλω να σκεφτείς ότι κάθεσαι στο θρανίο. Ο συμμαθητής σου που κάθεται πίσω 

σου κλωτσάει την καρέκλα. Μπροστά σου υπάρχουν τέσσερις εικόνες που δείχνουν τι θα 

μπορούσες να έχεις κάνει. Τι από αυτά θα έκανες εσύ για να λύσεις το πρόβλημα; 
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Α) Θα το έλεγα στη δασκάλα μου. 

 

 

Β) Θα του μιλούσα άσχημα. 
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Γ) Θα του εξηγούσα ότι με ενοχλεί και θα του ζητούσα να σταματήσει. 

 

 

 

 

Δ) Δεν θα έκανα τίποτα.  
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Τύπος προβλήματος: Καλή πρόθεση – είσοδος σε ομάδα συνομηλίκων 

Θέλω να σκεφτείς ότι μια παρέα παιδιών παίζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Εσένα 

σου αρέσει πολύ και θέλεις να παίξεις μαζί τους. Μπροστά σου υπάρχουν τέσσερις εικόνες 

που δείχνουν τι θα μπορούσες να έχεις κάνει. Τι από αυτά θα έκανες εσύ για να λύσεις το 

πρόβλημα; 

 

Α) Θα ζητούσα τη βοήθεια της δασκάλας. 
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Β) θα τους χαλούσα το παιχνίδι. 

 

 

Γ) θα ζητούσα να παίξω κι εγώ μαζί τους μόλις τελειώσει ο γύρος. 

 

 

 

 



 

 

90 

 

Δ) Θα τους κοιτούσα απλά που παίζουν.  
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Β) Πρωτόκολλο καταγραφής 

 

Όνομα: _______________________________ 

Ηλικία: _______________________________    Αναπηρία: 

_____________________________ 

 

 

 

Όνομα: _______________________________ 

Ηλικία: ______________________________    Αναπηρία: 

_____________________________ 

 

 

Α΄ ομάδα προβλημάτων 

Εχθρική πρόθεση 

 

  

Ασαφής πρόθεση 

 

  

Καλή πρόθεση 

 

  

Β΄ ομάδα προβλημάτων 

Εχθρική πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  

Ασαφής πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  

Καλή πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  

Α΄ ομάδα προβλημάτων 

Εχθρική πρόθεση 

 

  

Ασαφής πρόθεση 

 

  

Καλή πρόθεση 

 

  

Β΄ ομάδα προβλημάτων 

Εχθρική πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  

Ασαφής πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  

Καλή πρόθεση 

 

Α) Β) Γ) Δ)  


