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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Δίλαη γλσζηέο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί πνπ αλήθεη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ κε ην ιόγν θαη ηελ επηθνηλσλία. Δίλαη ζεκαληηθό απηέο ηηο δπζθνιίεο λα  ηηο 

αλαγλσξίδνπκε θαη δίλνπκε ηε ζεκαζία πνπ ρξεηάδεηαη, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ή λα κάζεη 

ην παηδί πώο λα ηηο ρεηξίδεηαη θαη λα πνξεύεηαη κε απηέο. 

 Ζ παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη αλ ηα παηδηά κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο  

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρεκαηηζκό παξειζνληηθώλ 

ρξόλσλ ζε πξαγκαηηθά ξήκαηα θαη ζε ςεπδν-ξήκαηα, ζε ζύγθξηζε κε παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. 

Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε ηεο εξκελεπζηκόηεηαο (Interpretability 

Hypothesis) (Σζηκπιή & ηαπξαθάθε, 1999 ). ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο 

εξκελεπζηκόηεηαο, δελ εληνπίδεηαη δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ησλ εξκελεύζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ελώ ηα κε εξκελεύζηκα παξνπζηάδνληαη πην πξνβιεκαηηθά.   

 Ζ γισζζηθή ζπκπεξηθνξά παηδηώλ  επεξεάδεηαη από ηελ εξµελεπζηµόηεηα, δειαδή, 

ηε ζεκαζηνινγηθή βαξύηεηα ησλ εγγελώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο 

ζηα επίπεδα ηεο ζύληαμεο θαη ηεο κνξθνινγίαο. Σα εξκελεύζηκα ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζεκαζηνινγηθά- ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνεηηθνύ ιεμηθνύ, ελώ ηα κε 

εξκελεύζηκα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ κόλν κέζα ζηε γιώζζα θαη εμππεξεηνύλ ηε 

κνξθνζπληαθηηθή ιεηηνπξγία.  
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Ζ ρξήζε ησλ ςεπδνιέμεσλ ζηε δηαδηθαζία απηή ζα καο δείμεη αλ νη θαλόλεο 

ζρεκαηηζκνύ ηνπ παξειζόληνο απνζεθεύνληαη, απηνκαηνπνηνύληαη θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε κε ππαξθηέο ιέμεηο ή αλ είλαη έλαο κεραληζκόο πνπ ιεηηνπξγεί 

ζπλεηδεηά ζε παηδηά κε απηηζκό. Ζ ζύγθξηζε ζα γίλεη κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Σέινο, ε έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο από ηα παηδηά κε sli ηα νπνία παξνπζηάδνπλ γξακκαηηθέο δπζθνιίεο 

όπσο έρεη θαλεί ζε αληίζηνηρε έξεπλα (Μ. Μαζηξνπαύινπ, Κ. Πεηεηλνύ, Η.Μ. Σζηκπιή, 2017) 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηνλ ξόιν ησλ κνξθνθσλνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ησλ 

γξακκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο αληηζηαζκηζηηθό κεραληζκό ζηηο κνξθνζπληαθηηθέο 

ειιείςεηο ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ- πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ζ 

έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο 

από ηα παηδηά κε sli ηα νπνία παξνπζηάδνπλ γξακκαηηθέο δπζθνιίεο όπσο έρεη θαλεί ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα (Μαζηξνπαύινπ, Πεηεηλνύ, Σζηκπιή, 2017) . Δμεηάζηεθαλ ηύπνη ηεο Νέαο 

Διιεληθήο γιώζζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παξειζνληηθνύ 

ρξόλνπ Παξαηαηηθνύ ν νπνίνο ζπλδπάδεη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο (ηνληθή αλύςσζε- 

ζπιιαβηθή αύμεζε) θαη κνξθνινγηθέο δηαδηθαζίεο (ξεκαηηθή θαηάιεμε). Οη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό θαη παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

ζρνιηθήο ειηθίαο ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά παξήγαγαλ ηύπνπο ππαξθηώλ- πξαγκαηηθώλ 

ξεκάησλ θαη ηύπνπο ςεπδν-ξεκάησλ κε ηε κνξθή ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ηζρύεη ε αξρηθή καο ππόζεζε, θαζώο θάλεθε όηη ηα απηηζηηθά παηδηά 

επεμεξγάδνληαη ηε κνξθνθνλσινγία κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε ζύθγξηζε κε ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ ΔΓΓ θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κε ΔΓΓ παξνπζηάδνπλ κία θαζαξά 

γξακκαηηθή δπζθνιία ελώ ηα παηδηά κε απηηζκό θάλεθε πσο ε δπζθνιία ηνπο έγθεηηαη ζην 

γισζζηθό ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο.  
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ABSTRACT 

 

The current study investigates the role of the morphophonological realisation of 

grammatical features as a compensatory mechanism   formorphosyntactic deficits in autism. 

The research is based on the assumption that children with autism will have different 

difficulties than children with sli who have grammatical difficulties as shown in a 

corresponding research (Μ. Mastropavlou, Κ. Petinou, Η.Μ. Tsibli, 2017). The phenomenon 

examined is past tense formation in Standard Modern Greek and more specifically, the 

formation of Past Continuous was created, which combines phonological processes (tonal 

elevation - syllable growth) and morphological processes (verbal termination). Participants 

were pre-schoolers and school-aged children with high functional autism and pre-schoolers  

and school- aged children with typical development.  Subjects produced real verb  and 

pseudo-verb  in sentence completion tasks. Results indicated that our initial hypothesis is 

valid, as it turned out that autistic children are treating morphophonology in a different way in 

cohabitation with children who have sli and children of typical development.  Children with 

sli  present a purely grammatical difficulty, while children with autism seemed to have 

difficulty in the linguistic field of the study. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη αλ ηα παηδηά κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο  

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρεκαηηζκό παξειζνληηθώλ 

ρξόλσλ ζε πξαγκαηηθά ξήκαηα θαη ζε ςεπδν-ξήκαηα, ζε ζύγθξηζε κε παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε ηεο εξκελεπζηκόηεηαο (Interpretability 

Hypothesis) (Σζηκπιή & ηαπξαθάθε, 1999 ). ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο 

εξκελεπζηκόηεηαο, δελ εληνπίδεηαη δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ησλ εξκελεύζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ελώ ηα κε εξκελεύζηκα παξνπζηάδνληαη πην πξνβιεκαηηθά. Αθόκα,  ε 

έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο 

από ηα παηδηά κε sli ηα νπνία παξνπζηάδνπλ γξακκαηηθέο δπζθνιίεο όπσο έρεη θαλεί ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα (Μ. Μαζηξνπαύινπ, Κ. Πεηεηλνύ, Η.Μ. Σζηκπιή, 2017). 

Ζ επηινγή απηνύ ηνπ ζέκαηνο έγηλε  θαζώο ε γισζζηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό είλαη έλα δήηεκα πνπ ρξήδεη  ζπλερή θαη επαλαιακβαλόκελε δηεξεύλεζε θαζώο ε 

ζπκπησκαηνινγία είλαη κεγάιε θαζώο θάζε άηνκν πνπ αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ  έρεη 

ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο. Αθόκα, ε ρξήζε ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ θαη ν νξζόο 

ζρεκαηηζκόο ησλ ηύπσλ ησλ ξεκάησλ είλαη έλαο ηνκέαο πνπ δελ έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά θαη 

είλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.   

  Αξρηθά, ζην πξώην κέξνο παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζε ζρέζε κε ηνλ 

απηηζκό. Αλαιύνληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνύ, ην ζύλδξνκν Asperger θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη όιεο νη δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

θάζκα ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία, ηε γισζζηθή ρξήζε θαη παξαγσγή. Δίλαη ζεκαληηθή 

επίζεο, ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ απηηζκνύ κε ηε δηαδηθαζηηθή θαη ηε δεισηηθή 

κλήκε. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηάγλσζε θαη ζε θάπνηα από ηα δηαγλσζηηθά 

εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν ξόινο θαη ν ζθνπόο ηεο 

ινγνζεξαπείαο.  

 Αθόκα, είλαη ζεκαληηθό λα εηπσζνύλ θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηδηθή 

Γισζζηθή Γηαηαξαρή θαζώο ε κία ππόζεζε πνπ έρνπκε θάλεη ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνξά 

ηα απνηειέζκαηα παηδηώλ κε ΔΓΓ ζε αληίζηνηρε έξεπλα ε νπνία έδεημε ηηο γξακκαηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ.  
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 ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε παξνύζα έξεπλα. Αλαιύνληαη νη ζηόρνη θαη ν 

ζθνπόο ηεο, ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σέινο, αλαιύεηαη αλ νη δύν ππνζέζεηο 

πνπ αξρηθά ζέζακε γηα ηελ έξεπλα απηή,  ηζρύνπλ θαη επηβεβαηώλνληαη.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1- Θεωξεηηθό ππόβαζξν 

Α)Απηηζκόο 

1.1 Γηαγλωζηηθά θξηηήξηα απηηζκνύ ζύκθωλα κε ην  DSM-IV. 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζύκθσλα κε ην DSM- IV είλαη: 

Α. Σν ζύλνιν έμη (ή πεξηζζνηέξσλ) ζπκπησκάησλ από ηηο 3 νκάδεο, από ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν από ηελ νκάδα 1, έλα από ηελ νκάδα 2 θαη έλα από ηελ νκάδα 3. 

 

       

 ΟΜΑΓΑ 1
ε
 

Πνηνηηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, όπσο εθδειώλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δύν 

από ηα αθόινπζα: 

α) έθδειε έθπησζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιώλ εμσιεθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο ε 

βιεκκαηηθή επαθή, ε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη νη ρεηξνλνκίεο 

γηα ηε ξύζκηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο 

β) απνηπρία ζηελ αλάπηπμε αλάινγσλ κε ην αλαπηπμηαθό επίπεδν ζρέζεσλ κε 

ζπλνκήιηθνπο 

γ) έιιεηςε απζόξκεηεο επηδίσμεο ζπκκεηνρήο ζε απνιαύζεηο, ελδηαθέξνληα ή 

επηηεύγκαηα κε άιινπο αλζξώπνπο 

δ) έιιεηςε θνηλσληθήο ή ζπγθηλεζηαθήο ακνηβαηόηεηαο. 

 

 ΟΜΑΓΑ 2
ε
 

Πνηνηηθέο εθπηώζεηο ζηελ επηθνηλσλία, όπσο εθδειώλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα 

αθόινπζα: 

α) θαζπζηέξεζε ή νιηθή έιιεηςε ηεο αλάπηπμεο ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο 
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β) ζε άηνκα κε επαξθή νκηιία, έθδειε έθπησζε ηεο ηθαλόηεηαο λα αξρίζνπλ ή λα 

δηαηεξήζνπλ κία ζπδήηεζε κε άιινπο 

γ) ζηεξεόηππε θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο 

δ) έιιεηςε απζόξκεηνπ παηρληδηνύ κε παίμηκν ξόισλ ή θνηλσληθή κίκεζε, αλάινγνπ κε 

ην αλαπηπμηαθό επίπεδν. 

      

 

 

 

 ΟΜΑΓΑ 3
ε
 

Πεξηνξηζκέλα, επαλαιεπηηθά θαη ζηεξεόηππα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξόλησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, όπσο εθδειώλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα: 

α) ελαζρόιεζε κε ζηεξεόηππα θαη πεξηνξηζκέλα πξόηππα ελδηαθέξνληνο 

β) εκθαλώο άθακπηε εκκνλή ζε εηδηθέο, κε ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο ή ηειεηνπξγίεο 

γ) ζηεξεόηππνη θαη επαλαιεπηηθνί θηλεηηθνί καληεξηζκνί (π.ρ. ρηππήκαηα ησλ ρεξηώλ) 

 δ) επίκνλε ελαζρόιεζε κε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ. 

Β. Καζπζηέξεζε ή κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζε κία από ηηο αθόινπζεο πεξηνρέο ε νπνία 

μεθίλεζε πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ: (1) θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, (2) γιώζζα 

όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, ή (3) ζπκβνιηθό ή θαληαζηηθό 

παηρλίδη  

Γ. Ζ δηαηαξαρή δελ είλαη ζύλδξνκν Rett ή άιιε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.    

1.2  Γηαγλωζηηθά θξηηήξηα απηηζκνύ ζύκθωλα κε ην DSM- V (Diagnostic and Statistical 

Manual) 

Σν Μάην ηνπ 2013 δεκνζηεύηεθε ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε 5 ηνπ DSM (DSM-V) ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. 

Οη αιιαγέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ο γεληθόο όξνο «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) αληηθαηαζηάζεθε από 

ηνλ όξν «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ) 

 Ζ ΓΑΦ ζεσξείηαη ηώξα σο κία δηαγλσζηηθή θαηεγνξία κε κία νκάδα ζπκπησκάησλ 
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 Οη δηαγλσζηηθέο ππνθαηεγνξίεο (Απηηζκόο, ύλδξνκν Άζπεξγθεξ θαη ΓΑΓ-κε 

άιισο πξνζδηνξηδόκελε) απαιείθζεθαλ 

 Ζ βαξύηεηα εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο(κεηξνύκελεο κε ζρεηηθνύο δείθηεο): ζην Δπίπεδν 3 – «Αλάγθε 

ηδηαίηεξεο εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

ηελ επειημία), Δπίπεδν 2 – «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (αμηνζεκείσηεο 

δπζθνιίεο) θαη Δπίπεδν 1 – «Αλάγθε ππνζηήξημεο» (δπζθνιίεο ζηα παξαπάλσ). 

 Όζνλ αθνξά ζηε ηξηάδα ζπκπησκάησλ, νη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επαθή θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ελνπνηήζεθαλ ζε κία νκάδα πνπ ηώξα νλνκάδεηαη πξνβιήκαηα ζηελ 

θνηλσληθή επηθνηλσλία. Έηζη ε ηξηάδα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 

έρεη αληηθαηαζηαζεί από 2 νκάδεο: θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ζηεξενηππηθέο, 

επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα.  

Άιιεο αιιαγέο πνπ πεξηέρνληαη ζην DSM-5 είλαη νη εμήο: 

 Ζ ππεξεπαηζζεζία θαη ππνεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα απνηεινύλ ηώξα 

κέξνο ηεο νκάδαο ησλ επαλαιακβαλόκελσλ θαη ζηεξενηππηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

 Όηαλ έλα άηνκν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία αιιά δελ 

εκθαλίδεη ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ελδηαθέξνληα ζα ιακβάλεη πιένλ δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο». 

 Σν DSM-5 πιένλ νξίδεη όηη ηα ζπκπηώκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εκθαληζηεί κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 3 εηώλ. Δπηπιένλ νξίδεηαη όηη ηα ζπκπηώκαηα πξέπεη λα είλαη θαλεξά θαηά 

ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία αιιά νη ζρεηηδόκελεο κε απηά ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο 

κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αξγόηεξα. 

 Κάζε δηάγλσζε ζπλνδεύεηαη από «επηκέξνπο δείθηεο» γηα λα παξέρεηαη κηα πην 

πιήξεο εηθόλα γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ θάζε αηόκνπ. 

Σέηνηνη δείθηεο γηα παξάδεηγκα είλαη: εάλ ην άηνκν κε απηηζκό έρεη θαη λνεηηθή 

πζηέξεζε, επηιεςία ή θάπνηα άιιε ηαηξηθή θαηάζηαζε. Άιινη δείθηεο δειώλνπλ πόηε 

εκθαλίζηεθαλ ηα απηηζηηθά ζπκπηώκαηα ή εάλ ην παηδί θαηλόηαλ λα αλαπηύζζεηαη θαλνληθά 

θαη κεηά νπηζζνρώξεζε. 
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1.3 Γηαγλωζηηθά θξηηήξηα απηηζκνύ ζύκθωλα κε ην ICD-10 (International Classification 

of Diseases) 

 Γηαηαξαρή ζηελ Δπηθνηλσλία. 

 Γηαηαξαρή ζηελ Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ. 

 ηεξενηππηθέο  πκπεξηθνξέο. 

 Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή. 

ηελ Διιάδα, νη εηδηθνί δηάγλσζεο, ρξεζηκνπνηνύλ ην αμηνινγεηηθό εξγαιείν ICD-10 γηα 

ηνπο θσδηθνύο ησλ παζήζεσλ, ζην νπνίν αθόκε αλαγξάθνληαη νη παζήζεηο πνπ δελ 

αλαθέξνληαη πηα ζην DSM-V αιιά αλαθέξνληαλ ζην DSM-IV.  

 

Καηάηαμε θαηά ICD-10 

 

 Απηηζκόο ηεο παηδηθήο ειηθίαο F84.0 

 Άηππνο απηηζκόο F84.1 

 ύλδξνκν Rett F84.2 

  Άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο F84.3 

 Γηαηαξαρή ππεξδξαζηεξηόηεηαο ζρεηηδόκελε κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

ζηεξεόηππεο θηλήζεηο F84.4 

 ύλδξνκν Asperger F84.5 

 Άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο F84.8 

 Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδόκελε F84.9 

 

(Tζηάληεο 2001) 

 

1.4 Ση είλαη ν απηηζκόο; 

«Ο απηηζκόο αλήθεη ζην θάζκα ησλ ζύλζεησλ λεπξνεμειηθηηθώλ δηαηαξαρώλ νη νπνίεο 

απνθαινύληαη Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (Γ.Α.Φ.) θαη αλαγλσξίδνληαη σο 

δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ θπξίσο βηνινγηθή βάζε. ε απηή ηε θαηεγνξία εκπίπηεη ην ύλδξνκν 

Asperger, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από ζρεηηθά θαιέο γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλόηεηεο, 

θαζώο θαη ε Γηάρπηε Δμειηθηηθή Γηαηαξαρή, κηα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία κε ραξαθηεξηζηηθά 

παξόκνηα κε απηά ηνπ απηηζκνύ, αιιά ιηγόηεξν βαξηάο κνξθήο. Σα ζύγρξνλα εξεπλεηηθά 
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επξήκαηα δείρλνπλ όηη ν απηηζκόο, όπσο θαη πνιιέο άιιεο λεπξνεμειηθηηθέο δηαηαξαρέο, είλαη 

απνηέιεζκα πνιιαπιώλ γελεηηθώλ θαη λεπξνπαζνινγηθώλ κεραληζκώλ, θάηη ην νπνίν 

πεξηπιέθεη ηελ εύξεζε βηνινγηθώλ ζεκαδηώλ. Έηζη, αθνύ δελ ππάξρεη θάπνηνο βηνινγηθόο 

ηξόπνο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνύ (π.ρ. αηκαηνινγηθή εμέηαζε), ν κόλνο ηξόπνο γηα λα 

δηαγλσζηεί είλαη ε αθξηβήο θαη ιεπηνκεξεηαθή παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σα ηξία 

ιεηηνπξγηθά πεδία πνπ επεξεάδνληαη ζηηο Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (Γ.Α.Φ.) 

είλαη: 

1) Ζ θνηλσληθνπνίεζε 

2) Ζ επηθνηλσλία 

3) Ζ έιιεηςε επέιηθηεο ζπκπεξηθνξάο ( ην άηνκν εθδειώλεη ζηεξενηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ή βαζίδεηαη ζε ηειεηνπξγηθά θαη ζε απζηεξή ξνπηίλα) 

Ο απηηζκόο ζεσξείηαη από ηηο πην βαξηέο εμειηθηηθέο δηαηαξαρέο. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

παξαηεξείηαη κηα αλεμήγεηε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ελ 

ιόγσ δηαηαξαρή ή ζηνηρεία ηεο. Ο απηηζκόο εκπίπηεη ζηηο Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνύ 

Φάζκαηνο (Γ.Α.Φ.)»  

(Βάξβνγιε, 2007) 
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1.5 ύλδξνκν ASPERGER  

Σν ζύλδξνκν Asperger νλνκάζηεθε έηζη από ηνλ Απζηξηαθό Hans Asperger, παηδίαηξν 

ζην επάγγεικα.  Ο Hans Asperger ην 1944 δεκνζίεπζε ηελ πξώηε ηνπ εξγαζία ε νπνία 

αλέιπε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε κηα νκάδα παηδηώλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπλδηαιιαγή 

κε ηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο, ηελ θηλεηηθή ηνπο αδεμηόηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζίαδαλ ζηε κε ιεθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

ην ζύλδξνκν Asperger  ε γισζζηθή αλάπηπμε είλαη θπζηνινγηθή αιιά ζύκθσλα κε ηνλ 

Firth (1990) ηα παηδηά κε ην ζύλδξνκν απηό παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξα θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο (κέρξη ην 1990 πεξίπνπ) ην ζύλδξνκν Asperger δε 

δηαρσξηδόηαλ από ηνλ απηηζκό.  Οξίζηεθε σο κία μερσξηζηή δηαηαξαρή, κέζα ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ σζηόζν, ζηε δέθαηε έθδνζε ηεο Γηεζλνύο Σαμηλόκεζεο ησλ Νόζσλ (ICD-10) ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο ην 1992. Αθόκα, ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ 

Γηαγλσζηηθνύ θαη ηαηηζηηθνύ Δγρεηξηδίνπ ησλ Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ (DSM-IV) ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο ην 1994 (American Psychiatric Assosiation, 1994). 

Σν Asperger‟s  syndrome ζεσξείηαη ε πην ήπηα κνξθή απηηζκνύ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλδξόκνπ είλαη νη δπζθνιίεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαιιαγή, νη 

ζηεξενηππηθέο θη επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο θη ελδηαθέξνληα, ε εκκνλή κε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ν κνλόηνλνο ιόγνο θαη ε αδεμηόηεηα (Βαιακνπηνπνύινπ, 

Κνπηειέθνο, 2009).   

Όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά εκθάληζεο, πην πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ ηελ αύμεζε ηεο 

εκθάληζήο ηνπ.  Ζ εκθάληζή ηνπ ππνινγίδεηαη γύξσ ζηηο 2 αλά 10.000 γελλήζεηο πνζνζηό 

κηθξόηεξν από απηό ηεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνύ.  Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπ είλαη 

κεγαιύηεξε ζην αξζεληθό θύιν (9 πξνο 1)  (Βαιακνπηνπνύινπ, Κνπηειέθνο, 2009).   

 

1.6 Γηαθνξέο απηηζκνύ θαη ζπλδξόκνπ ASPERGER 

Οη δηαθνξέο πνπ δηαρσξίδνπλ ην ζύλδξνκν Αsperger από ηνλ απηηζκό είλαη θπξίσο δύν. 

Αξρηθά, ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Asperger έρνπλ πνιύ θαιή γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Αθόκα, δελ 

έρνπλ θαλέλα  ζεκαληηθό  πξόβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο. Υξεζηκνπνηνύλ, σζηόζν, 

ηε γιώζζα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, θαζώο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο θαηά ηελ ρξήζε ηεο.  
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Παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ην ζύλδξνκν έρεη θαλεί πσο έρνπλ θαλνληθό ή πςειό δείθηε 

λνεκνζύλεο γη απηό ζεσξείηαη από πνιινύο όηη είλαη απηηζκόο πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Απηόο ν ηύπνο απηηζκνύ, νξίδεηαη σο κία κνξθή απηηζκνύ πνπ ην παηδί δελ έρεη λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη έρεη δείθηε IQ >70 . 

1.7 Πξόζζεηα δηαγλωζηηθά θξηηήξηα γηα ην ζύλδξνκν Asperger 

I. Ο Szatmari et al θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1989
α
), πξνηείλνπλ ηα παξαθάησ Γηαγλσζηηθά 

Κξηηήξηα γηα ην ζύλδξνκν Άζπεξγθεξ : 

 

1. Μνλαρηθόο (2 από ηα παξαθάησ) 

 Γελ έρεη ζηελνύο θίινπο. 

 Απνθεύγεη ηα άιια άηνκα. 

 Γελ ηνλ ελδηαθέξεη λα απνθηήζεη θίινπο. 

 Δίλαη κνλαρηθόο. 

 

2. Αλεπαξθήο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (1 από ηα παξαθάησ) 

 Πξνζεγγίδεη ηα άιια άηνκα, κόλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη δηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 Αδέμηα θνηλσληθή πξνζέγγηζε. 

 Μνλόπιεπξεο απαληήζεηο ζε ζπλνκειίθνπο. 

 Γπζθνιία λα δηαηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

 Δίλαη απνκαθξπζκέλνο από ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

 

3. Αλεπαξθήο κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (1 από ηα παξαθάησ) 

 Μεησκέλε εθθξαζηηθόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ. 

 Έιιεηςε ηεο δεμηόηεηαο λα δηαβάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ από ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπο. 

 Έιιεηςε ηθαλόηεηαο λα εθπέκπεη κελύκαηα κε ηα κάηηα ηνπ. 

 Γελ έρεη βιεκκαηηθή επαθή. 

 Γελ ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ γηα λα εθθξαζηεί. 

 Αξθεηέο θαη αδέμηεο ρεηξνλνκίεο. 

 Πιεζηάδεη ηνπο άιινπο πνιύ θνληά. 

 

4. Παξάμελε νκηιία ( 2 από ηα παξαθάησ) 
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 Αλώκαιε θιίζε (άλνδνο θαη πηώζε ηελ θσλήο). 

 Μπνξεί λα κηιάεη αξθεηά ή πάξα πνιύ ιίγν. 

 Γελ έρεη ζπλνρή ζην δηάινγν. 

 Ηδηνζπγθξαζηαθή ρξήζε ιέμεσλ. 

 Δπαλαιακβαλόκελα κνηίβα νκηιίαο. 

 

5. Γελ αληαπνθξίλνληαη ζηα DSM-III θξηηήξηα γηα απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

 

II. ύκθσλα κε ηα Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα γηα ην ζύλδξνκν Asperger όπσο δηαηππώζεθαλ από 

ηνπο Gilberg et al & Gilberg C , 1989, ην παηδί ζα πξέπεη λα εθθξάδεη : 

 

1. Κνηλσληθέο κεηνλεμίεο-αθξαία εγσθεληξηθόηεηα (2 ηνπιάρηζηνλ) 

 Γελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

 Έιιεηςε επηζπκίαο γηα αιιειεπίδξαζε κε νπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

 Γελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηα θνηλσληθά «πξέπεη». 

 Αηαίξηαζηε ζπκπεξηθνξά θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

 

2. ηελό ελδηαθέξνλ (1 ηνπιάρηζηνλ) 

 Απνθιείνληαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Δπαλαιεπηηθή πξνζθόιιεζε. 

 Πξάγκαηα απνηέιεζκα ζπλήζεηαο παξά γηα ην λόεκα. 

 

3. Δπαλαιακβαλόκελεο ξνπηίλεο (1 ηνπιάρηζηνλ) 

 Δπηβάιινληαη ζην ίδην ην παηδί ζε πηπρέο ηηο θαζεκεξηλόηεηαο. 

 Δπηβάιινληαη ζε άιινπο. 

 

4. Οκηιία θαη γισζζηθή ζπκπεξηθνξά κε αζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά (3 ηνπιάρηζηνλ) 

 Δπηβξαδπκέλε αλάπηπμε. 

 Πνιύ θαιή γισζζηθή έθθξαζε, πνπ όκσο είλαη επηθαλεηαθή. 

 Σππηθή-ζρνιαζηηθή νκηιία. 

 Αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά θσλήο, κε παξάμελε πξνζσδία. 

 Λόγσ θπξηνιεθηηθήο πξόζιεςεο κελπκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κεησκέλε 

θαηαλόεζε ζην δηάινγν, κε ιαλζαζκέλεο εξκελείεο. 
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5. Πξνβιήκαηα κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (Έζησ 1) 

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ρεηξνλνκηώλ. 

 Αδεμηόηεηα ζηε κεηάδνζε κε ηε «γιώζζα» ηνπ ζώκαηνο. 

 Μεησκέλε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ. 

 Αηαίξηαζηε εθθξαζηηθόηεηα. 

 Παξάδνμν θαη ζθιεξό βιέκκα. 

 

Κηλεηηθή Αδεμηόηεηα 

 ηε λεπξν-αλαπηπμηαθή εμέηαζε ε απόδνζε είλαη θησρή. 

 

(Καξαληάλνο &Φξάλζηο 2003-2004) 

 

 

 

1.8 Γηαθνξέο παηδηώλ κε ηππηθή αλάπηπμε θαη απηηζκό 

  ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνύ αλαθέξζεθαλ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

παξαηεξνύληαη δπζθνιίεο ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Απηνί είλαη ε 

επηθνηλσλία, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία, ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο παξαηεξνύλ ην πξόζσπν 

ηεο κεηέξαο ηνπο, δηεγείξνληαη εύθνια από ήρνπο, εκπινπηίδνπλ ζηαδηαθά θαη αδηάθνπα ην 

ιεμηιόγην θαη ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο.  Από ηελ άιιε κεξηά, ηα παηδηά κε απηηζκό, 

απνθεύγνπλ ηελ βιεκκαηηθή επαθή, δείρλνπλ θσθά, μεθηλνύλ λα αλαπηύζζνπλ γιώζζα αιιά 

ζηακαηνύλ απόηνκα λα κηινύλ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θιαίλε όηαλ ε 

κεηέξα ηνπο απνκαθξύλεηαη από θνληά ηνπο θαη είλαη αλήζπρα κε ηνπο μέλνπο, εθλεπξίδνληαη 

όηαλ πεηλνύλ ή ελνρινύληαη, αλαγλσξίδνπλ νηθεία πξόζσπα. Αληηζέησο, ηα παηδηά κε απηηζκό 

ιεηηνπξγνύλ ζα λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ εκθάληζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ άιισλ, 

επηηίζεληαη ζηνπο άιινπο ρσξίο λα έρνπλ πξνθιεζεί, είλαη απόκαθξα, ζα λα βξίζθνληαη 

θιεηζκέλα ζε θαβνύθη. 



 
22 

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο  αζρνινύληαη κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, ελαιιάζζνληαο ηε κία κε ηελ άιιε, 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλεηδεηά ην ζώκα ηνπο γηα λα θηάζνπλ θαη λα πηάζνπλ θάπνην αληηθείκελν, 

εμεξεπλνύλ δηάθνξα παηρλίδηα θαη παίδνπλ κε απηά, αλαδεηνύλ επραξίζηεζε θαη απνθεύγνπλ 

ηνλ πόλν. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα παηδηά κε απηηζκό παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζε έλα 

κόλν αληηθείκελν ή δξαζηεξηόηεηα γηα πνιιή ώξα, κπξίδνπλ ή γιείθνπλ δηάθνξα παηρλίδηα, 

δε δείρλνπλ επαηζζεζία ή πόλν ζε θάςηκν ή κειαληέο. 

(Βάξβνγιε, 2007) 

1.9 «Θεωξία ηνπ λνπ θαη απηηζκόο» 

Απνηειέζκαηα πνηθίισλ εξεπλώλ έδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό απνηπγράλνπλ ζην 

λα εθαξκόζνπλ ηε ζεσξεία ηνπ λνπ. Σα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία κε ηα «έξγα ιαλζαζκέλεο εληύπσζεο» (false-belief tasks) θαη ζπρλά αδπλαηνύλ γη 

απηά λα απνδώζνπλ πλεπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ εαπηό ηνπο ή ζηνπο άιινπο. Λέμεηο όπσο 

«πηζηεύσ, ζθέθηνκαη, γλσξίδσ, αηζζάλνκαη, πξνζπνηνύκαη» εκθαλίδνληαη ζπάληα ζην 

ιεμηιόγηό ηνπο.  

Μία έξεπλα παξαθάησ ζα επεμεγήζεη θαιύηεξα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ ν πεηξακαηηζηήο λα εθηηκήζεη αλ ηα παηδηά θαηαλννύλ ηελ νπηηθή γσλία, ή ην 

πώο βιέπνπλ ηα πξάγκαηα νη άιινη, έβαιε ηηο 2 θνύθιεο λα πξσηαγσληζηνύλ ζην αθόινπζν 

ζελάξην : Ζ άιπ ηνπνζέηεζε έλα βόιν ζην θαιάζη ηεο θαη κεηά απνκαθξύλζεθε από ηε 

ζθελή. Ζ Άλλ πήξε ην βόιν ηεο άιπ θαη ηνλ ηνπνζέηεζε ζην δηθό ηεο θνπηί. ηε ζπλέρεηα ε 

άιπ επέζηξεςε ζην δσκάηην θαη ν πεηξακαηηζηήο έζεζε ηελ εξώηεζε: «Πνπ ζα ςάμεη ε 

άιπ γηα ην βόιν;» Αλ ην παηδί έδεηρλε ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ βόινπ, ηόηε πεξλνύζε ηελ 

«εξώηεζε εληύπσζεο» (false belief), έρνληαο ππνινγίζεη ηε «ιαλζαζκέλε εληύπσζε» ηεο 

θνύθιαο. Σα παηδηά απηά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ όηη ηα ίδηα κπνξεί λα γλσξίδνπλ 

πξνζσπηθά πνπ είλαη ν βόινο, ε άιπ όκσο όρη, θαζώο δελ είδε ηελ Αλλ λα ηνλ κεηαθηλεί. 

Από ηελ άιιε κεξηά, αλ έδεηρλαλ όηη ε άιπ ζα έςαρλε ζηε δεύηεξε ζέζε (ην θνπηί ηεο Αλλ), 

ζα απνηύγραλαλ ζηελ «εξώηεζε εληύπσζεο» (belief question), κε ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο 

ηε «ιαλζαζκέλε εληύπσζε» ηεο θνύθιαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πηζηνπνηήζεθαλ κόλν αθόηνπ 

ην παηδί απάληεζε ζσζηά ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: «Πνύ βξίζθεηαη ν βόινο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα;» (εξώηεζε πξαγκαηηθόηεηαο)θαη  «Πνύ ήηαλ ν βόινο ζηελ αξρή;» 

(εξώηεζε κλήκεο) 
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Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηα αθόινπζα επξήκαηα: 

 Όια ηα ππνθείκελα πέξαζαλ θαη ηηο 2 εξσηήζεηο (πξαγκαηηθή θαη κλήκεο) 

 23/27 παηδηά θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο πέξαζαλ ηελ «εξώηεζε εληύπσζεο» 

 12/14 παηδηά κε ύλδξνκν Down πέξαζαλ ηελ «εξώηεζε εληύπσζεο». 

 4/20 παηδηά κε απηηζκό πέξαζαλ ηελ «εξώηεζε εληύπσζεο». 

 Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

(Baron-Cohen et al., 1985) 

 

1.10 Γπζθνιίεο επηθνηλωλίαο ζηνλ απηηζκό 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πεξλνύλ από πξνβιεπόκελα 

νξόζεκα πάλσ ζηελ πνξεία εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο. Έλα από ηα πξώηκα νξόζεκα είλαη ην 

βάβηζκα. Έσο ηα πξώηα ηνπ γελέζιηα, έλα θπζηνινγηθό παηδί ιέεη ιέμεηο, γπξίδεη όηαλ αθνύεη 

ην όλνκά ηνπ, δείρλεη όηαλ ζέιεη έλα παηρλίδη θαη όηαλ ηνπ πξνζθέξεηαη θάηη κε άζρεκε 

γεύζε, μεθαζαξίδεη όηη ε απάληεζε είλαη «όρη».  

Οξηζκέλα παηδηά πνπ δηαγηγλώζθνληαη κε Γ.Α.Φ. παξακέλνπλ ρσξίο ιόγν θαζ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Μεξηθά παηδηά πνπ αξγόηεξα δείρλνπλ ζεκάδηα Γ.Α.Φ. βαβίδνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ κελώλ ηεο δσήο ηνπ, αιιά ζύληνκα ζηακαηνύλ. Άιια κπνξεί 

λα θαζπζηεξήζνπλ, αλαπηύζζνληαο  ηε γιώζζα κεηαμύ 5 θαη 9 εηώλ. Μεξηθά παηδηά κπνξεί 

λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, όπσο νη εηθόλεο ή ε λνεκαηηθή 

γιώζζα.   

Δθείλα ηα παηδηά πνπ κηινύλ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηε γιώζζα κε αζπλήζηζην  ηξόπν.  

Φαίλνληαη αλίθαλα λα ζπλδπάζνπλ ιέμεηο ζε πξνηάζεηο κε λόεκα. Οξηζκέλα κηινύλ 

κνλνιεθηηθά, ελώ άιια επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα θξάζε μαλά θαη μαλά. Οξηζκέλα παηδηά κε 

ΓΑΦ  «παπαγαιίδνπλ» απηά πνπ αθνύλ, θάηη πνπ νλνκάδεηαη ερνιαιία. Παξόιν πνπ πνιιά 

παηδηά ρσξίο ΓΑΦ πεξλνύλ έλα ζηάδην πνπ επαλαιακβάλνπλ απηά πνπ αθνύλ, απηό 

θπζηνινγηθά μεπεξληέηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ. 

Οξηζκέλα παηδηά ειαθξά πξνζβεβιεκέλα, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ κηθξή 

θαζπζηέξεζε ζηε γιώζζα ή αθόκα θαη λα έρνπλ πξόσξα αλεπηπγκέλε γιώζζα θαη 

αζπλήζηζηα κεγάιν ιεμηιόγην, αιιά κεγάιε δπζθνιία ζην λα θξαηήζνπλ κία ζπδήηεζε.  Σν « 

δνύλαη θαη ιαβείλ» κηαο θπζηνινγηθήο  ζπδήηεζεο είλαη δύζθνιν γη απηνύο, κνινλόηη  ζπρλά 
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μεθηλνύλ έλα κνλόινγν ζε έλα αγαπεκέλν ζέκα, κε δίλνληαο ζε θαλέλαλ άιιν ηε δπλαηόηεηα 

λα ζρνιηάζεη.  Μία άιιε δπζθνιία, είλαη ε αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ ηε γιώζζα ηνπ 

ζώκαηνο, ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ή δηάθνξεο εθθξάζεηο θαη κεηαθνξέο ή ζρήκαηα ιόγνπ. 

Μπνξεί λα εξκελεύζνπλ κία ζαξθαζηηθή έθθξαζε, όπσο «Α, απηόο είλαη κεγάινο», ζα λα 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κεγάινο.  

Δλώ κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί ηη ιέλε ηα παηδηά κε ΓΑΦ, ε γιώζζα ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο είλαη εμίζνπ δύζθνιν λα θαηαλνεζεί. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, νη θηλήζεηο 

θαη νη ρεηξνλνκίεο ζπάληα αληηζηνηρνύλ ζε απηό πνπ ζέινπλ λα πνπλ. Δπηπιένλ, ν ηόλνο ηεο 

θσλήο ηνπο αδπλαηεί λα θαζξεθηίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. πλεζηζκέλε είλαη θαη ε 

πςίηνλε, ηξαγνπδηζηή ή κνλόηνλε, ξνκπνηηθή θσλή.  Οξηζκέλα παηδηά κε ζρεηηθέο θαιέο 

γισζζηθέο ηθαλόηεηεο κηινύλ ζαλ ελήιηθεο, αδπλαηώληαο λα ζπλνκηιήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο 

ηε γιώζζα θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

Υσξίο ρεηξνλνκίεο κε λόεκα ή ιόγν γηα λα δεηήζνπλ πξάγκαηα, νη άλζξσπνη κε ΓΑΦ 

δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα θαηαιάβνπλ ηη έρνπλ αλάγθε.  Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θσλάμνπλ ή απιώο λα αξπάμνπλ απηό πνπ ζέινπλ. Μέρξη λα δηδαρηνύλ 

θαιύηεξνπο ηξόπνπο γηα λα εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο  ηνπο, ηα παηδηά κε ΓΑΦ θάλνπλ 

νηηδήπνηε κπνξνύλ γηα λα δηαθνηλσλήζνπλ  ηηο αλάγθεο ηνπο ζηνπο άιινπο. Καζώο νη 

άλζξσπν κε ΓΑΦ κεγαιώλνπλ, γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γλώζηεο ησλ δπζθνιηώλ ηνπο 

ζην λα θαηαλνήζνπλ ηνπο άιινπο ή ζην λα γίλνπλ θαηαλνεηνί. Με ζπλέπεηα λα αηζζαλζνύλ 

ίζσο έληνλν άγρνο ή θαηάζιηςε.   

(Βάξβνγιε, 2007) 

1.11 Γπζθνιίεο ηνπ Λόγνπ ζηνλ απηηζκό. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξεπλώλ επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζην Λόγν ησλ απηηζηηθώλ 

παηδηώλ- ηελ ηδηόξξπζκε κνξθή ηεο νκηιίαο θαζώο θαη ηηο δπζθνιίεο θαηαλόεζεο.  Ο Λόγνο 

ελέρεη έλαλ εληππσζηαθό αξηζκό θξπκκέλσλ ηθαλνηήησλ. Τπάξρεη γηα παξάδεηγκα ε 

θσλνινγία, ε ηθαλόηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα ρεηξηδόκαζηε ηνπο ήρνπο ηεο γιώζζαο, ην  

ζπληαθηηθό, ε ηθαλόηεηα λα ρεηξηδόκαζηε ηνπο θαλόλεο ηεο γξακκαηηθήο, ε ζεκαζηνινγία, ε 

ηθαλόηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαλννύκε θαη λα ζρεκαηίδνπκε ην λόεκα. Σέινο, ππάξρεη 

θαη ε πξαγκαηνινγία, ε ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε νξζά  ην ιόγν γηα ην ζθνπό ηεο 

επηθνηλσλίαο. 
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Οη πηπρέο ηεο θσλνινγίαο, ηνπ ζπληαθηηθνύ θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ απηηζηηθώλ 

παηδηώλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηώλ. Πξόζθαηα, όκσο, ε πξαγκαηνινγία έρεη γίλεη 

ζεκαληηθόο εξεπλεηηθόο ζηόρνο. ην ζεκείν απηό ζπκθσλνύλ όινη. Έρεη γίλεη ζαθέο όηη ε 

δπζθνιία ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο απνηειεί παγθόζκην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ 

απηηζκνύ.  Όζν ςειά θη αλ είλαη ην επίπεδν ησλ ζπληαθηηθώλ ή ζεκαζηνινγηθώλ 

ηθαλνηήησλ- θαη ζπρλά βξίζθνπκε απηηζηηθνύο αλζξώπνπο κε πνιύ θαιέο επηδόζεηο ζηνπο 

ηνκείο απηνύο- ην επίπεδν ησλ πξαγκαηνινγηθώλ δεμηνηήησλ ζα είλαη ρακειόηεξν. 

 

1.12 Γιωζζηθή παξαγωγή θαη ρξήζε ζηνλ απηηζκό 

 

Ζ παξαγσγή ηεο γιώζζαο ζηνλ απηηζκό απνηειεί έλα πξνβιεκαηηθό ηνκέα πνπ σζηόζν, 

έρεη κειεηεζεί  ιηγόηεξν από ηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ιόγνπ.  Ζ γισζζηθή παξαγσγή 

είλαη κία δηαδηθαζία πνπ δύζθνια κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα εμεηαζηεί κέζσ 

λεπξναπεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ.  Απηό ζπκβαίλεη δηόηη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ιόγνπ 

παίξλνπλ κέξνο  πνιινί κύεο ηνπ πξνζώπνπ κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αδύλαηε ε κειέηε 

ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο κέζα  από ηε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία  (FMRI) , ε 

νπνία είλαη πνιύ επαίζζεηε ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε θαη νκηιία ηνπ ζπκκεηέρνληα. Μία 

κειέηε γηα ηελ κλήκε εξγαζίαο ζε ηππηθώο αλαπηπζζόκελα παηδηά θαη ζε παηδηά κε απηηζκό 

από ηνπο Koshino et al ην 2005, παξαηεξήζεθε όηη θαηά ην πείξακα ηα πξώηα όηαλ έβιεπαλ 

έλα γξάκκα, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηεο γισζζηθέο πεξηνρέο ηνπ αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ θαη ηελ 

εκπξόζζηα πεξηνρή ηεο κλήκεο εξγαζίαο γηα λα ην ζπλδέζνπλ κε ην όλνκα ηνπ γξάκκαηνο , 

ελώ ζηνπο απηηζηηθνύο ζπκκεηέρνληεο  δηέθξηλαλ επεμεξγαζία ηνπ γισζζηθνύ εξεζίζκαηνο ζε 

πεξηνρέο ηνπ δεμηνύ εκηζθαηξίνπ πνπ γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ νπηηθνύ εξεζίζκαηνο θη όρη 

γισζζηθνύ. Έηζη, είλαη πηζαλό ε αδπλακία ηνπο λα επεμεξγαζηνύλ ηα εξεζίζκαηα ζε πεξηνρέο 

ηνπ αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα γισζζηθέο δηεξγαζίεο, λα εκπιέθεηαη 

ζηελ πξνβιεκαηηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγή ηεο γιώζζαο. (Williams & Minshew, 2010) 

Ζ ρξήζε ηνπ ιόγνπ είλαη ν ηνκέαο πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν ζε όιεο ηηο δηαηαξαρέο 

ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο.  Κάπνηνη από ηνπο απηηζηηθνύο πιεζπζκνύο κπνξεί λα  κελ 

παξνπζηάζνπλ θακία αδπλακία ζηε γισζζηθή παξαγσγή νύηε ζηε γισζζηθή θαηαλόεζε  

αιιά όινη νη απηηζηηθνί παξνπζηάδνπλ ηδηόξξπζκε ρξήζε ηεο γιώζζαο. Κη απηό ζπκβαίλεη 

γηαηί ην ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ησλ αηόκσλ κε απηηζκό είλαη ε έθπησζε ζηελ θνηλσληθή 
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ζπλαιιαγή θαη δε λνείηαη ρξήζε ηνπ ιόγνπ έμσ από ηελ θνηλσλία. ε απηηζηηθά παηδηά 

παξαηεξείηαη αδπλακία ζηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ιόγνπ, δειαδή ην άηνκν δπζθνιεύεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε γιώζζα κε ην ζσζηό ηξόπν, ζην ζσζηό ρξόλν θαη ρώξν θαη ζύκθσλα κε 

ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο πνπ επηθξαηνύλ, έηζη ώζηε λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά. Σν 

γισζζηθό ππνζύζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηό είλαη ε πξαγκαηνινγία, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 

3 θαηεγνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο απνθιίζεηο ζε απηηζηηθά άηνκα. Γηα λα 

ζεσξεζεί κία ζπλνκηιία επηηπρήο ρξεηάδεηαη ην άηνκν λα έρεη ηελ πξόζεζε λα επηθνηλσλήζεη, 

λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξάζεη ιεθηηθά απηό πνπ επηζπκεί, ζύκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνύο 

θαλόλεο θαη ηέινο, πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ηηο πξνζέζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ (Βνγηλδξνύθαο, 2005
α
).  

 

 

1.13 Πξαγκαηνινγία 

Σα ειιείκκαηα ζηελ πξαγκαηνινγία είλαη ην πην ζεκαληηθό γισζζηθό πξόβιεκα ζε 

παηδηά κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο θαη εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε όια ηα είδε ηνπ 

απηηζκνύ (Walenksi et al., 2006). Άηνκα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ θακία γισζζηθή δηαηαξαρή 

θαη θακία δπζθνιία ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο, είλαη ηθαλά ηόζν λα κεηαδώζνπλ 

ιεθηηθά ην κήλπκα πνπ επηζπκνύλ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο , όζν θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή πξόζεζε απηώλ (Βνγηλδξνύθαο, 2005
 
& Σεξδή, 2013). 

Μία έξεπλα ησλ Wetherby &  Prutting πνπ εμέηαζε ηελ πξαγκάησζε ησλ γισζζηθώλ 

πξάμεσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, δειαδή ηηο 

αηηήζεηο, ηνλ ηξόπν ζρνιηαζκνύ, είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (Walenksi et al., 2006). Ζ 

ρξήζε ηεο γιώζζαο γηα λα δεηήζνπλ θάηη ή λα δηακαξηπξεζνύλ γηα θάηη, θάλεθε πσο δελ είρε 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηα παηδηά ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα ζεκαληηθόηεξα ειιείκκαηα ζηα 

παηδηά κε απηηζκό απηηζκό  αθνξνύζαλ ην δηάινγν κε άιιν άηνκν όπνπ αδπλαηνύζαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνλ αθξναηή, δειαδή λα αληηδξνύλ κε ηξόπν πνπ λα δείρλεη όηη 

θαηαιαβαίλνπλ όηη ν άιινο ηνπο αθνύεη, λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάηη ή λα θάλνπλ έλα 

ζρόιην.  

Ζ πξαγκαηνινγία δηαθξίλεηαη ζηελ πξνιεθηηθή πξαγκαηνινγία, όπνπ ην παηδί πξνζπαζεί 

λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο ηξόπνπο αθνύ δελ θαηέρεη ην ιόγν αθόκα,  θαη ζηελ ιεθηηθή 
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πξαγκαηνινγία όπνπ πιένλ έρεη θαηαθηήζεη ην ιόγν.  Θα είρε ελδηαθέξνλ λα αλαιύζνπκε ηε 

πξνιεθηηθή θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ ηππηθώλ θαη ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ.  

ην ζηάδην ηεο πξνιεθηηθήο πξαγκαηνινγίαο παξνπζηάδνληαη νη πξώηεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

παηδηνύ γηα επηθνηλσλία. Σα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο αληηδξνύλ αληαλαθιαζηηθά ζην 

πεξηβάιινλ κε επηθνηλσληαθά κέζα όπσο ην θιάκα, ηελ βιεκκαηηθή επαθή, ηηο δηάθνξεο 

θηλήζεηο, θαη αλάινγα κε ηελ απόθξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ θάζε θίλεζή ηνπο, δίλνπλ 

λόεκα ζε απηέο θαη ηηο αληηιακβάλνληαη, ρηίδνληαο έηζη ζηγά- ζηγά ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο. (Βνγηλδξνύθαο, 2003).  Σα βξέθε έρνπλ σο κέζν επηθνηλσλίαο ηελ νπηηθή επαθή 

κε ηε κεηέξα ηνπο θαη ην θιάκα. Αθόκα, ην πεξηβάιινλ παίδεη πνιύ ζεκαηηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαζώο κέζα από ηνπο ήρνπο θαη ηηο θσλέο ησλ αηόκσλ γύξσ  ηνπ, 

ην βξέθνο αξρίδεη ηα ςειιίζκαηα.  Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα ηα ηππηθά αλαπηπζζόκελα 

παηδηά. ε κειέηε ησλ Κακπνύξνγινπ & Παπαλησλίνπ (2003) πνπ αθνξνύζε ηα γισζζηθά 

πξνβιήκαηα ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνιεθηηθήο πξαγκαηνινγίαο, 

βξέθε πνπ αξγόηεξα δηαγλώζηεθαλ κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, δελ έδεηρλαλ δηάζεζε γηα 

επηθνηλσλία . Αθόκα, δηαηαξαγκέλε θαη κε ζπγρξνληζκέλε ήηαλ θαη ε βιεκκαηηθή ηνπο 

επαθή. ηελ ίδηα κειέηε παξνπζηάδεηαη πσο ηα βξέθε κε απηηζκό, είλαη αλίθαλα λα 

ζπλδπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη θάλνπλ ειάρηζηεο ρεηξνλνκίεο, ελώ ην ζώκα ηνπο κέλεη 

άθακπην.  Δπηπιένλ, δε δείρλνπλ θακία δηάζεζε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ ή κε 

ηνπο αλζξώπνπο, δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζσδία ηνπ ιόγνπ αιιά θαη ηηο 

εθθξάζεηο πξνζώπσλ ησλ άιισλ αηόκσλ. Ζ αληίδξαζή ηνπο ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα 

θαίλεηαη λα κελ έρεη ζπλέπεηα, ελώ ζηα πεξηζζόηεξα δελ αληηδξνύλ (Βνγηλδξνύθαο, 2005β)  

Οη δηαθνξέο ζηελ ιεθηηθή πξαγκαηνινγία είλαη πην δηαθξηηέο.  ε απηό ην ζηάδην ηεο 

ιεθηηθήο πξαγκαηνινγίαο, ηα ηππηθήο αλάπηπμεο παηδηά μεθηλνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ιόγν 

κε ζθνπό ηελ επηθνηλσλία.  ε απηό ζπληειεί ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

(Κακπνύξνγινπ, 2003). Πεξλώληαο από ζηάδην ζε ζηάδην ην παηδί είλαη ηθαλό από ην λα 

γλσζηνπνηεί ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ κέρξη λα θάλεη ζπδήηεζε.  Πνιύπινθεο δνκέο 

όπσο ηα πιαγίσο κεηαδηδόκελα λνήκαηα (ην ππνλόεκα θαη ε κε θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηνπ 

ιόγνπ), νη δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ε αλάπηπμε κεηαγισζζηθώλ ηθαλνηήησλ  γίλεηαη κεηά ηα 

εθηά ρξόληα δσήο ηνπ παηδηνύ, εθόζνλ εκπιέθεηαη θαη ην ζρνιείν ζηε δσή ηνπ 

(Βνγηλδξνύθαο, 2003). 

Από ηελ άιιε κεξηά, παηδηά κε απηηζκό, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε απηά ηα ζηάδηα. Ζ 

ιεθηηθή πξαγκαηνινγία είλαη ε πην πξνβιεκαηηθή  γισζζηθή πεξηνρή γηα όιεο ηηο γισζζηθέο 
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δηαηαξαρέο. Χο εθ ηνύηνπ, ηα παηδηά απηά δπζθνιεύνληαη πνιύ λα δηεμάγνπλ έλα θαζεκεξηλό 

δηάινγν. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αθήγεζε, ζην ζρνιηαζκό, ζηελ 

αηηηνιόγεζε γεγνλόησλ αιιά θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Βνγηλδξνύθαο, 2003). 

Αθόκα, ηα απηηζηηθά άηνκα είλαη δύζθνιν λα μεθηλήζνπλ κία ζπδήηεζε αιιά θαη λα ηε 

δηαηεξήζνπλ θαζώο ιόγσ ησλ εκκνλώλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα, δελ κπνξνύλ λα 

βξνπλ ζέκα ζπδήηεζεο (Βνγηλδξνύθαο, 2003). 

 

 

 

 

 

1.14 Φωλνινγία 

Ζ θσλνινγία ζηνλ απηηζκό είλαη έλα πεδίν πνπ δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά, θαζώο αξθεηά 

είλαη απηνί πνπ ζεσξνύλ πσο ε θσλνινγία δελ πιήηηεηαη από ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, αιιά 

ζε πεξηπηώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο ζε έλα απηηζηηθό άηνκν, απηέο 

νθείινληαη ζηηο επηπξόζζεηεο δηαηαξαρέο πνπ πηζαλώο ζπλνδεύνπλ ηνλ απηηζκό 

(Βνγηλδξνύθαο, 2003).  

 Μία έξεπλα ησλ Page &  Boucher έδεημε πσο «ην 79% ησλ ζπκκεηερόλησλ αηόκσλ κε 

απηηζκό παξνπζίαζαλ ρακειέο επηδόζεηο ζε δνθηκαζίεο ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

έηζη ε παξαγσγή ιόγνπ ηνπο εκπνδίδεηαη ιόγσ ηεο έιιεηςεο θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (Α. 

Πέηζα, 2011). Αθόκα, έξεπλα ησλ Wolk & Edwards παξνπζηάδνληαη θάπνηα επξήκαηα ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηελ δηαθνξεηηθή ρξνλνινγηθή αλάπηπμε θζόγγσλ ζε απηηζηηθά παηδηά ζε 

ζύγθξηζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο  αιιά θαη δηαθνξεηηθά θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά  (Α. 

Πέηζα, 2011).  

  ύκθσλα κε ηνπο Walenski et al (2006) θάπνηεο δνκέο ηεο θσλνινγίαο 

παξνπζηάδνληαη πξνβιεκαηηθέο από ηα απηηζηηθά άηνκα, ελώ άιιεο δνκέο δε θαίλεηαη λα 

πιήηηνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηα ίδηα θσλήκαηα 

μερσξηζηά. Σα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη όηαλ πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ ηα θσλήκαηα θαη 

λα ζρεκαηίζνπλ κεγαιύηεξεο δνκέο.  Γηα λα ειεγρζνύλ απηέο νη δνκέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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δνθηκαζίεο όπσο λα επαλαιάβνπλ λενινγηθέο ιέμεηο, λα ρσξίζνπλ κηα κνλάδα ζε κηθξόηεξεο 

ζπιιαβέο ή θσλήκαηα θαη ηέινο, λα ζπλζέζνπλ ηηο κηθξόηεξεο κνλάδεο ζε κεγαιύηεξεο.  Σα 

παηδηά παξνπζίαζαλ αδπλακίεο ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο δείρλεη ηε δπζθνιία ησλ παηδηώλ 

ζηνπο κεραληζκνύο ηεο ζύλζεζεο ηεο θσλνινγίαο.  

ηε θσλνινγία αλήθνπλ θαη θάπνηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία όπσο ε πξνζσδία, ν 

επηηνληζκόο, ν ηόλνο ηεο θσλήο, ν ξπζκόο θαη νη παύζεηο. Απηά είλαη ηα θπξηόηεξα ζεκεία 

ηεο θσλνινγίαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζηα παηδηά κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο.  

πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα απηά δελ κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ηα πξνζσδηαθά ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη αδπλαηνύλ λα αληηιεθζνύλ ζε πνην ζεκείν ηεο πξόηαζεο πξέπεη λα 

δώζνπλ έκθαζε (Μc Cann &Peppe, 2003). Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα παηδηά θάλνπλ 

ξνκπνηηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ κε κνλόηνλε νκηιία. Σέινο, παξνπζηάδνπλ γξήγνξν ξπζκό 

νκηιίαο κε πςειό ηόλν θσλήο (Κακπνύξνγινπ &Παπαλησλίνπ, 2003). 

 

1.15 Γηάγλωζε απηηζκνύ 

O απηηζκόο είλαη κία ζύλζεηε λεπξνεμειηθηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηάγλσζή ηνπ είλαη 

επίζεο ζύλζεηε, κε ηελ έλλνηα όηη δελ ππάξρεη θάπνηα αηκαηνινγηθή εμέηαζε ή ηηκή πνπ 

νξίδεηαη κε ηαηξηθή εμέηαζε ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη λα δείμεη αλ έλα παηδί έρεη απηηζκό.  

Ζ δηάγλσζε απαηηεί πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ, θαζώο θαη  ην 

αλαιπηηθό ηζηνξηθό ηεο εμειηθηηθήο ηνπ πνξείαο από ηε βξεθηθή ειηθία. πρλά ν απηηζκόο 

ζπλππάξρεη κε άιιεο ηαηξηθέο δηαηαξαρέο νπόηε ε δηάγλσζή ηνπ είλαη αθόκε δπζθνιόηεξε. 

ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ππάξρνπλ κόλν απηηζηηθά ζηνηρεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, 

αιιά δελ πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ. Αθόκα, άιιεο 

καζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη λα πεξηπιέθνπλ ηε 

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα, θάησ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ ε δηάγλσζε ηνπ 

απηηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε.  

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ςπρνκεηξηθό εξγαιείν ζην 

νπνίν κπνξεί θαλείο λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά γηα λα δηαγλώζεη ηνλ απηηζκό. Δίλαη ,ινηπόλ, 

ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα λα θάλνπκε ηε 

δηάγλσζε  ηνπ απηηζκνύ. 

Ζ δηάγλσζε γίλεηαη κε: 
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 πλέληεπμε κε ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνύλ πιεξνθνξίεο θαη 

παξαδείγκαηα γηα απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ 

 Υξήζε ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ, όπσο ηεζη λνεκνζύλεο ή εμειηθηηθά ηεζη (αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ) 

 Υνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο γνλείο (ηα νπνία επηθεληξώλνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ απηηζκνύ) 

 Παξαηήξεζε ηνπ παηδηνύ ζην γξαθείν- ηαηξείν ηνπ εηδηθνύ 

 Δκπεηξία κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM –V  ή ICD/10, ώζηε λα ζπγθξηζνύλ 

θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ εύξνπο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό. 

(Βάξβνγιε, 2007) 

 

 

1.16 Γηαγλωζηηθά εξγαιεία  

Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλόο πσο ζεκέιην κηαο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο, είλαη 

ε βάζε κηαο έγθαηξεο δηάγλσζεο. Όζν ινηπόλ γξεγνξόηεξα βξνύκε ηε θύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηόζν ζπληνκόηεξα ζα ηεζνύλ θαη νη ζηόρνη – ζηξαηεγηθέο ηεο ζεξαπείαο καο. 

Δπίζεο απηό ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ζηε κείσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο από ηελ 

νηθνγέλεηα, ην πεξηβάιινλ θαη από ην ίδην ην παηδί αιιά θαη ζηελ απνθπγή εδξαίσζεο 

αλεπηζύκεησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ δύζθνια αληηκεησπίδνληαη θαζώο ην παηδί κεγαιώλεη 

(Howlin 1998).  

 

ηηο κέξεο καο νη έξεπλεο κηινύλ μεθάζαξα γηα αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο εκθάληζεο 

παηδηώλ κε δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Δίλαη σζηόζν γεληθά απνδεθηό πσο ν 

απηηζκόο θαη νη ππόινηπεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

δηαγλσζηηθό επίπεδν, θαη γηα ην ιόγν απηό θξίλεηαη απαξαίηεηε κία «έγθαηξε δηάγλσζε» πνπ 

ζα νδεγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ έιεγρν όισλ ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ. Σν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί είλαη εθείλα ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία 

πνπ ζα είλαη απιά ζηε ρξήζε ηνπο, θαη ζα καο ππνδεηθλύνπλ ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ. Γηα ην ιόγν απηό πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη 

ρξήζηκα εξγαιεία πνπ καο θαλεξώλνπλ «έγθπξα» ηα παηδηά πνπ ελδερνκέλσο εκθαλίζνπλ 

δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. (Νόηαο & Νηθνιαίδνπ 2006) 
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Σα πην ζεκαληηθά Γηαγλσζηηθά εξγαιεία ηα νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν, είλαη: 

 

1.Autism Diagnostic Observation Schedule-ADOS 

Πξόθεηηαη γηα έλα δηαγλσζηηθό εξγαιείν γηα ηνλ απηηζκό, (Lord et al, 1989) ην νπνίν 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθό ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηε δηάγλσζε, θαζώο επίζεο είλαη 

πξνζαξκόζηκν αλάινγα κε ηελ ειηθία ην αλαπηπμηαθό επίπεδν θαη ηα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ. Υνξεγείηαη ζηηο ειηθίεο ησλ παηδηώλ κε πλεπκαηηθό επίπεδν άλσ 

ησλ ηξηώλ εηώλ, αιιά κε ηάζε απνζηξνθήο γηα ηα κηθξόηεξα ή ιίγν κεγαιύηεξα παηδηά. Ο 

ρξόλνο δηάξθεηαο ηνπ θπκαίλεηαη από 30-45 ιεπηά. Σν ADOS είλαη έλα εκη-δνκεκέλν 

πξόγξακκα, ζην νπνίν ιακβάλνπλ κέξνο θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζθνπό λα εμεηαζζνύλ 

ηα παξαθάησ: 

 

 Δπηθνηλσλία 

 Ηθαλόηεηα ζην παηρλίδη 

 ηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο 

 Κνηλσληλή αιιειεπίδξαζε 

 Δλδηαθέξνληα (Lees & Urwin, 2005) 

 

2. Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) 

 

Σν ADI-R δεκηνπξγήζεθε από ηνπο Lord, Rutter θαη Le Couteur (1994). Γνκείηαη από  

κία ηππνπνηεκέλε ζπλέληεπμε κε θσδηθνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη εδώ 

θαη πνιιέο δεθαεηίεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ ζεξαπεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, θαη γηα ηε δηάθξηζε ηνπ από άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην 

θάζκα. Υνξεγείηαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε δηαλνεηηθή ειηθία από πεξίπνπ 18 κελώλ θαη 

άλσ θαη ν ρξόλνο δηαρείξηζεο ηνπ θπκαίλεηαη από1 ½ έσο θαη 2 ½ ώξεο 

ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο βαζκνιόγεζεο. Γεληθά πξόθεηηαη γηα κία νπζηώδε ζπλέληεπμε, 

ε νπνία πέξα από ην γεγνλόο πσο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα κία απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ζε 

άηνκα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ απηηζκό ή άιιεο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο, έρεη Σν ADI-R, 

έρεη απνδεηρζεί επίζεο πνιύ ρξήζηκν γηα ηελ επίζεκε δηάγλσζε αιιά θαη γηα ηελ επεμεξγαζία 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν δηαγλσζηηθό εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από έλαλ 
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έκπεηξν θιηληθό, ν νπνίνο ζα απεπζύλεηαη ζηνπο γνλείο ή ζηνπο νηθείνπο ηνπ παηδηνύ, 

θάλνληαο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθό ηνπ ηζηνξηθό θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη. Σν ADI-R απαξηίδεηαη από 93 ζεκεία, σζηόζν δίλεη 

βάζε ζηηο παξαθάησ 3 ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: 

 Γιώζζα-Δπηθνηλσλία. 

 Ακνηβαίεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 Πεξηνξηζκέλεο, ζηεξεόηππεο, θαη επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ελδηαθέξνληα. 

 

Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ 8 ηνκείο: 

 Σν ηζηνξηθό ηνπ εμεηαδόκελνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ ιακβάλεη, παιαηόηεξε δηάγλσζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 πκπεξηθνξηθό πξνθίι ηνπ εμεηαδόκελνπ. 

 Έγθαηξε αλάπηπμε θαη αλαπηπμηαθά νξόζεκα. 

 Γισζζηθέο δεμηόηεηεο ή κεησκέλε ρξήζε γιώζζαο θαη άιισλ δεμηνηήησλ. 

 Ζ παξνύζα ιεηηνπξγηθόηεηα αλαθνξηθά κε ηε γιώζζα θαη ηελ επηθνηλσλία. 

 Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη παηρλίδη. 

 Αζρνιίεο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ. 

 Δλδερόκελεο θιηληθέο ζπκπεξηθνξέο (επηζεηηθόηεηα, απηνηξαπκαηηζκόο, πηζαλά 

επηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά) .  

 

(Παξάξηεκα ζει. 130) (Couteur et al, 2003) 

 

 

3. Bayley scales II 

Ζ θιίκαθα Bayley scales II (1993) πξόθεηηαη γηα κηα επαλέθδνζε ηεο θιαζζηθήο 

Bayley scales πνπ αθνξά ηε βξεθηθή αλάπηπμε γηα παηδηά από 1-42 κελώλ. πγθεθξηκέλα ε 

θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαγλώζεη παηδηά κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ή 

παηδηά πςεινύ θηλδύλνπ. Υνξεγείηαη ζε κηα ή δπν ελόηεηεο θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

λα ζπκπιεξσζεί, είλαη πεξίπνπ 45 κε 60 ιεπηά. Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη νη εμήο: 
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• Γλσζηηθή: αθνξά ηελ εθηίκεζε αηζζεηεξηαθώλ θαη αληηιεπηηθώλ θαη κλεκνληθώλ 

δεμηνηήησλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, παξαγσγήο ιόγνπ θαη επηθνηλσληαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. 

• Κίλεζεο: πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε πνπ ην άηνκν ειέγρεη ην ζώκα ηνπ, θαη ηε ιεπηή 

ηνπ θηλεηηθόηεηα. 

• πκπεξηθνξάο: επηθεληξώλεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο δηέγεξζεο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ειέγρνπ. 

 (Νόηαο & Νηθνιαίδνπ 2006) 

4. Sensory Profile Test  

To sensory profile test απνηειεί έλα ζηαζκηζκέλν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ηθαλόηεηαο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο παηδηώλ ειηθίαο 5 έσο 10 εηώλ θαη ζθηαγξαθεί ηηο 

επηδόζεηο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ . 

Σν  Sensory Profile Test είλαη έλα εξσηεκαηνιόγην, ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ όηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε. Ζ δνθηκαζία επηθεληξώλεηαη ζε αηζζεηεξηαθέο αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα νη 

νπνίεο θαηαγξάθνληαη από ηνπο γνλείο ζε έλα εηδηθά ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιόγην. Σν 

Sensory Profile Test πεξηιακβάλεη 125 ζέκαηα νκαδνπνηεκέλα ζε ηξεηο βαζηθνύο ηνκείο: 

1)αηζζεηεξηαθή δηαδηθαζία (αθνπζηηθή, νπηηθή, θηλεηηθή, απηηθή, πνιπαηζζεηεξηαθή, 

γεπζηηθή)  2) δηακόξθσζε(αηζζεηεξηαθή δηαδηθαζία ηζνξξνπίαο, ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο 

θίλεζεο, επίδεημε δξαζηεξηόηεηαο, δηέγεξζε ησλ αηζζήζεσλ θαη έιεγρνο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ , έιεγρνο ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ θαη δξαζηεξηόηεηαο 

κεηά από νπηηθά εξεζίζκαηα), 3)ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο  

(ζπλαηζζεκαηηθέο- θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηθνξά θαη αηζζεηεξηαθή δηαδηθαζία, 

θηλεηνπνίεζε γηα αληίδξαζε).  

 

1.17 Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε απηηζκνύ 

Σα άηνκα πνπ δηαγηγλώζθνληαη κε απηηζκό, δε ζεξαπεύνληαη αιιά βειηηώλνληαη κέζσ 

ηεο εθκάζεζεο  δεμηνηήησλ (Καιύβα, 2005).  Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ αθνξά θπξίσο ηελ 

αηηηνινγία ηνπ απηηζκνύ θαη ηε ζπκπησκαηνινγία απηνύ, θαηεπζύλνπλ ζε πην ζσζηέο 

πξαθηηθέο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο.  Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ζηεξίδνληαη ζηηο 
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ζεσξίεο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνπαζνινγίαο εζηηάδνληαο ζηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ 

θαλόλσλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ.  Ο απηηζκόο, σζηόζν, δελ είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα μεπεξαζηεί, ελώ ε όπνηα παξέκβαζε δελ έρεη σο ζηόρν ηελ 

ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαρήο, αιιά αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη αληηζηαζκηζηηθνύο κεραληζκνύο ιεθηηθήο έθθξαζεο.  

Παξά ην γεγνλόο όηη ν απηηζκόο δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί, ππάξρνπλ ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε απηηζκό λα απνθηήζνπλ θνηλσληθν-

επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο (Γελά, 2002). 

Ζ ζεξαπεία γηα ην θάζε άηνκν είλαη μερσξηζηή, δηακνξθώλεηαη  αλαιόγσο κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ.  ηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σν 

εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα παξέκβαζεο  βαζίδεηαη ζην αλαπηπμηαθό πξνθίι, ζηηο 

αμηνινγήζεηο θαη θπξίσο ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ. ε ζύληνκα δηαζηήκαηα γίλνληαη 

επαλαμηνινγήζεηο θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ πνπ αξρηθά ζέζακε.  

Χο βαζηθνί ζηόρνη ηίζεληαη νη εμήο: 

 Αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο 

 Βειηίσζε θαη επαύμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζσ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ελήιηθεο θαη παηδηά 

 Αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ (Καιύβα, 

2005). 

Ο απηηζκόο είλαη έλαο άιινο ηξόπνο ζθέςεο  θαη ύπαξμεο θαη πνιινί κέζνδνη πνπ 

ππάξρνπλ αμηνπνηνύλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο , ηα ηαιέληα, ηηο 

δεμηόηεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζρέζεηο, ηνπο θίινπο θαη ηα αηζζήκαηα ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό. (Faherty, 2003). 

 

1.18 Ο Απηηζκόο θαη ηα επίπεδα ηεο γιώζζαο 

Γελ έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο πνπ λα αθνξνύλ ζην πώο επεξεάδνληαη ηα επίπεδα ηεο 

γιώζζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Γηα ηελ αγγιηθή γιώζζα έρνπλ γίλεη 

πεξηζζόηεξεο κειέηεο θαη έρνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα ηα νπνία καο βνεζνύλ λα 

αληηιεθζνύκε ηη ζπκβαίλεη ζηα επίπεδα ηεο γιώζζαο (κνξθνινγία, θσλνινγία, ζύληαμε, 

ζεκαζηνινγία θαη πξαγκαηνινγία). Ζ Σεξδή et al (2011 θαη 2013) επηβεβαηώλεη όηη ν ηνκέαο 
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ηεο πξαγκαηνινγίαο είλαη απηόο πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη νη 

πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο. Οη πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο γηα ηε γξακκαηηθή δε καο επηηξέπνπλ λα 

αλαθεξζνύκε κε ζηγνπξηά ζε ηπρόλ γξακκαηηθέο δπζθνιίεο ηνπο.  Από θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη θαίλεηαη όηη ηα απηηζηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε θάπνηεο όςεηο ηεο 

γξακκαηηθήο, ζπγθεθξηκέλα έρεη θαλεί όηη παξαιείπνπλ ζηνηρεία ηεο θιεηζηήο ηάμεο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην νξηζηηθό άξζξν ηεο αγγιηθήο „‟the‟‟ ( Walenski et al, 2006). Χο πξνο ηε 

ζύληαμε, ινηπόλ, ηα παηδηά ηείλνπλ λα παξαιείπνπλ γξακκαηηθέο ιέμεηο όπσο ηα άξζξα θαη νη 

αλησλπκίεο (Κακπνύξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 

Όζνλ αθνξά ζηε κνξθνινγία, ε παξαγσγηθή κνξθνινγία, δειαδή ε δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία παξάγεη θάπνηνο λέεο ιέμεηο, δελ έρεη κειεηεζεί ζηνλ απηηζκό. Ζ θιηηηθή 

κνξθνινγία, σζηόζν, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη ηε κνξθνθσλνινγία θαη ηε κνξθνζύληαμε 

(ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη θαη ζηε δηθή καο κειέηε), έρνπλ γίλεη θάπνηεο κειέηεο.  Ζ 

κνξθνθσλνινγία είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιεμηθό αθνύ ππάξρνπλ θάπνηνη 

ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο νη νπνίνη νξίδνπλ-πξνβιέπνπλ ην ζρεκαηηζκό ησλ νκαιώλ ηύπσλ 

(παξάδεηγκα από ηα αγγιηθά όπνπ ην walk ζα ζρεκαηηζηεί νκαιά, παίξλνληαο ηελ θαηάιεμε 

–ed – walked), αιιά ππάξρνπλ θαη νη αλώκαινη ηύπνη ησλ νπνίσλ ν ζρεκαηηζκόο δελ κπνξεί 

λα είλαη πξνβιέςηκνο θαζώο δελ νξίδεηαη από θάπνηνλ θαλόλα. Οη αλώκαινη ηύπνη είλαη 

απνζεθεπκέλνη απηνύζηνη ζην ιεμηθό ( Walenski et al, 2006). Απηέο νη πιεξνθνξίεο καο 

βνεζνύλ λα αληηιεθζνύκε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ζε απηηζηηθά παηδηά πνπ εμέηαδαλ 

ηελ θιηηηθή κνξθνινγία.  

Έξεπλα ησλ Walenski et al  (2006) έδεημε όηη ηα απηηζηηθά παηδηά παξέιεηςαλ ηα 

θιηηηθά κνξθήκαηα πεξηζζόηεξν θαη από παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη από άιια λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα,  παξέιεηπαλ θιηηηθά κνξθήκαηα θαη ζε νκαινύο 

ζρεκαηηζκνύο (παξάγνπλ „‟play‟‟ αληί γηα „‟playing‟‟, θαζώο θάλεθε κία γεληθόηεξε 

δπζθνιία ζηελ θαηάιεμε –ing),  ζε νκαινύο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο (παξάγνπλ „‟walk‟‟ 

αληί γηα „‟walked‟‟) θαη ζην ηξίην εληθό πξόζσπν ελεζηώηα (γηα παξάδεηγκα, πξόβιεκα ζηελ 

παξαγσγή ηνπ „‟washes‟‟ σο ηξίην εληθό πξόζσπν ηνπ „‟wash‟‟). Οη αλώκαινη ζρεκαηηζκνί 

δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα πξόβιεκα ζε θακία από ηηο έξεπλεο.  

Σα δεδνκέλα απηά καο δίλνπλ δείγκαηα γηα δπζθνιίεο θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ 

κνξθεκάησλ. Αθόκα, ηδηαίηεξεο ήηαλ νη δπζθνιίεο ζην ζρεκαηηζκό ηύπσλ νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαλ ζε θαλόλεο , εθόζνλ είδακε όηη είραλ ρακειή απόδνζε ζην ζρεκαηηζκό νκαιώλ 
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ηύπσλ. Από ηελ άιιε κεξηά, νη αλώκαινη ηύπνη δελ επεξεάδνληαη θαζόινπ θαζώο είλαη 

απνζεθεπκέλνη ζην ιεμηθό ηνπ απηηζηηθνύ θαη απιώο αλαθαινύληαη.  

 

1.19 Απηηζκόο θαη κλήκε 

ύκθσλα κε ζεσξίεο πνπ αθνξνύλ ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ απηηζκό θαη ην 

πώο απηά ζπλδένληαη κε ηε κλήκε, έρεη βξεζεί ζρέζε κεηαμύ αλσκαιηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο θαη γισζζηθώλ αλσκαιηώλ. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηήζνπκε ηελ 

ππόζεζε πνπ πξαγκαηεύεηαη ειιείςεηο ζην ζύζηεκα ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο «procedural 

deficit hypothesis» (γλσζηή σο PDH) θαη ηηο ζπλδέεη κε ηα γξακκαηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ 

απηηζκό (Walenski et al., 2006 & 2008). Ζ έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαδηθαζηηθή κλήκε 

πνπ βξίζθεηαη ζηνπο εκπξόζζηνπο κεησπηαίνπο ινβνύο θαη ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη ην πώο 

απηή ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκαηηθή, ελώ ε δεισηηθή κλήκε πνπ εδξεύεη ζηηο πιεπξηθέο 

θξνηαθηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζπλδέεηαη κε ην ιεμηιόγην. 

1.19.1 Γηαδηθαζηηθή κλήκε 

Ζ δηαδηθαζηηθή κλήκε έρεη λα θάλεη κε ηελ εθκάζεζε λέσλ αιιά θαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ήδε θαηαθηεκέλσλ αληηιεπηηθώλ, θηλεηηθώλ θαη λνεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, αθνξά θη άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλήζεηεο πνπ γίλνληαη αζπλαίζζεηα θαη πνπ 

πεξηέρνπλ θάπνηα κνξθή αιιεινπρηώλ θαη ζπλέρεηαο, γηα παξάδεηγκα ε δεμηόηεηα ηνπ λα 

θάλεη θαλείο πνδήιαην (Walenski et al., 2006).  

Καηά ηελ PDH (procedural deficit hypothesis) , ππνζηεξίδεηαη πσο νη εγθεθαιηθέο 

αλσκαιίεο ζηηο πεξηνρέο πνπ εδξεύεη ην ζύζηεκα ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο ζπλεπάγνληαη 

θαη αλσκαιίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύζαλ απηέο νη πεξηνρέο, γισζζηθέο ή κε 

(Walenski et al., 2006). Απηή ε εγθεθαιηθή/βηνινγηθή πξνζέγγηζε θη εμήγεζε ησλ 

γισζζηθώλ πξνβιεκάησλ ζηνλ απηηζκό ζπκβάιεη ζην λα θαηαλνήζνπκε ελ κέξεη θαη ηε 

δηαθνξεηηθή γισζζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνηθηιία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ κε απηηζκό. Γλσξίδνληαο ινηπόλ, όηη θάζε δνκή ηνπ εγθεθάινπ είλαη ππεύζπλε γηα 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία, βιέπνπκε πσο θάζε αλσκαιία ζε δηαθνξεηηθή δνκή ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα δηαθνξεηηθή δηαηαξαρή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν αληηιακβαλόκαζηε ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ δηαηαξαρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκό. 
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Καηά ηνπο Walenski et al. (2006) oη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ επηηέιεζε ησλ 

νπνίσλ ζπκβάιεη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε είλαη ηα επίπεδα ηεο γξακκαηηθήο: κνξθνινγία, 

ζύληαμε θαη θσλνινγία. Βιάβεο ζε πεξηνρέο ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο κπνξεί λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πξόβιεκα ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, αιιά όρη θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ιεμηθήο γλώζεο ζηνλ εγθέθαιν (ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δεισηηθή κλήκε). 

1.19.2 Γειωηηθή κλήκε 

Ζ δεισηηθή κλήκε αθνξά ηε κάζεζε σο καθξνπξόζεζκε δηαδηθαζία, ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο, ηε γλώζε γεγνλόησλ θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο (δειαδή ζηνηρεία 

ζεκαζηνινγηθήο θαη επεηζνδηαθήο κλήκεο). Ζ δεισηηθή κλήκε, επηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεη 

θαη ηε ιεμηθή γλώζε θαη εδξεύεη ζηνπο θξνηαθηθνύο ινβνύο. πγθεθξηκέλα, νη κεζαίεο θαη 

θαηώηεξεο θξνηαθηθέο πεξηνρέο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε ηεο ιεμηθήο ζεκαζίαο, ελώ 

αλώηεξεο θαη πιεπξηθέο θξνηαθηθέο πεξηνρέο κε ηελ  44 απνζήθεπζε θσλνινγηθώλ θαη ίζσο 

κνξθνινγηθώλ ή ζπληαθηηθώλ δνκώλ (Walenski et al., 2006 & 2008). 

Ζ δεισηηθή κλήκε δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θάπνην πξόβιεκα ζηνλ απηηζκό θαη, 

ζπλεπώο, θαη ε ιεμηθή γλώζε παξακέλεη αλαιινίσηε. ύκθσλα κε ηνπο Walenski et al. 

(2006) ην ίδην έδεημαλ θη άιιεο έξεπλεο κε ιεμηθέο δνθηκαζίεο: γηα παξάδεηγκα, λα ηαηξηάμνπλ 

ηελ εηθόλα κε ηελ ιέμε πνπ αθνύλ, λα δώζνπλ ηνλ νξηζκό κηαο ιέμεο αιιά θαη δνθηκαζίεο 

πνπ δεηνύλ ηελ παξαγσγή κίαο κόλν ιέμεο, όπσο λα βξνπλ ζπλώλπκα ή αληώλπκα, λα 

δηαβάζνπλ δπλαηά κία ιέμε θαη ηελ θαηνλνκαζία εηθόλαο. Όκσο, παξ‟ όηη ε ιεμηθή γλώζε 

δελ θαίλεηαη λα απνηειεί πξνβιεκαηηθή πεξηνρή γηα ηα απηηζηηθά άηνκα, ηα απνηειέζκαηα 

δελ είλαη ην ίδην θαιά όηαλ νη δνθηκαζίεο απαηηνύλ γξήγνξεο αληηδξάζεηο. ε ηέηνηνπ είδνπο 

δνθηκαζίεο δεηείηαη ε θαηνλνκαζία ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξόλν. Δλ ηέιεη, δπζθνιία εληνπίδεηαη ζηελ αλάθιεζε ηεο γλώζεο από ην ιεμηθό, ηδηαίηεξα 

θάησ από πεξηζηάζεηο πνπ πηέδεη ν ρξόλνο, θη όρη ζηελ ίδηα ηε ιεμηθή γλώζε.  

Από ηελ άιιε, θαίλεηαη πσο ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο πιεξνθνξηώλ βαζηζκέλε ζην 

ζύζηεκα ηεο δεισηηθήο κλήκεο είλαη αλ όρη εληζρπκέλε, ηνπιάρηζηνλ θπζηνινγηθή. 

Φπζηνινγηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ απηηζηηθνί πιεζπζκνί πνπ πήξαλ κέξνο ζε δνθηκαζία 

θαηά ηελ νπνία ηνπο παξνπζηάδνληαλ δύν ιέμεηο λα ηηο απνκλεκνλεύζνπλ, θη αξγόηεξα, αθνύ 

ηνπο έδεηρλαλ ηελ πξώηε, ηνπο δεηνύζαλ λα αλαθαιέζνπλ ηε δεύηεξε. Απνηειεζκαηηθά 

αληαπνθξίζεθαλ θαη ζε δνθηκαζίεο αλάθιεζεο ιέμεσλ κε ηε ρξήζε λύμεσλ, δειαδή ηνπο 

παξνπζίαδαλ κηα ιίζηα κε ιέμεηο θη ύζηεξα ηνπο δεηνύζαλ λα αλαθαιέζνπλ κία ιέμε 

ιέγνληαο ηνπο ηα αξρηθά θσλήκαηα ηεο ιέμεο. Σέινο, βξέζεθε πσο ε απνκλεκόλεπζε 
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πιεξνθνξηώλ («παπαγαιία») απνηειεί κηα πνιύ αλεπηπγκέλε ηθαλόηεηα ζηνλ απηηζκό, όπσο 

ε απνκλεκόλεπζε ηειεθσληθώλ αξηζκώλ (Walenski et al., 2006). 

 

1.20 Λνγνζεξαπεία 

Ο ξόινο ηεο ινγνζεξαπείαο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαζώο αξρηθά εληνπίδεη ηνπο 

ηνκείο πνπ εκθαλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ αμηνιόγεζε, ζηε ζπλέρεηα δνκεί έλα 

εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο ησλ δπζθνιηώλ ζέηνληαο βξαρππξόζεζκνπο θαη 

καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο. Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε είλαη 

ε ζπρλή επαλαμηνιόγεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ. 

Οη ζηόρνη: 

 Πξνσζνύλ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε δηάθνξα 

πεξηβάιινληα. 

 Ο θιηληθόο πξέπεη λα δηδάμεη πξνζαξκνζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

εθκάζεζε γλσζηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, γηα λα ππάξρεη θαη ε 

θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά 

 Αληηκεηώπηζε ζπκπεξηθνξηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ  κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο . 

 Παξνρή ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνύ, θαζώο θαη 

ζηνπο ππόινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέκβαζε. 

 Πξνώζεζε αζρνιηώλ θαη εηδηθώλ δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ πνιιέο θνξέο ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ.  (Νόηαο, 2006)  

 

 

Λνγνζεξαπεπηηθή αγσγή 

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ παξνπζηάδνπλ πνιιέο αλάγθεο, ην 

θάζε άηνκν δηαθνξεηηθέο, νη νπνίεο αιιάδνπλ όζν ν ρξόλνο πεξλάεη θαη γη απηό ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη ζπρλά θαη λα αιιάδεη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο.  Σν ζρέδην ηεο 

ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ αιιά θαη ζηηο αλάγθεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα ηελ δηαηαξαρή 
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ηνπ απηηζκνύ.  Δίλαη ζεκαληηθό ην πξόγξακκα λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ, θαζώο θάζε άηνκν έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο . Αθόκα, γηα ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθό ε παξέκβαζε λα έρεη 

δηεπηζηεκνληθό ραξαθηήξα θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απόςεηο θαη νη ζηόρνη όισλ ησλ 

θιηληθώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζεξαπεία. (Βνγηλδξνύθαο &Sherratt, 2005). 

 

Λνγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε  

 Ζ ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε έρεη ζηόρν θπξίσο ηελ βειηίσζε ησλ γισζζηθώλ θαη 

επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ. Αθόκα, ζεκαληηθή είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλδηαιιαγήο. Αλ ηεζνύλ θαη πινπνηεζνύλ νη θαηάιιεινη ζηόρνη ηόηε ην παηδί είλαη δπλαηό 

λα ζεκεηώζεη ζεκαληηθή βειηίσζε θαη λα απνθύγεη δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (Νόηαο, 2006). Ζ παξέκβαζε έρεη σο ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ παξαθάησ 

επηπέδσλ: 

 Αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ 

 Βειηίσζε ξπζκνύ νκηιίαο 

 Πεξηνξηζκόο-εμάιεηςε ερνιαιίαο 

 Αληηκεηώπηζε ραιαξήο άξζξσζεο  

 Καηαλόεζε εθθξάζεσλ πξνζώπνπ θαη γιώζζα ηνπ ζώκαηνο 

 Πξνώζεζε ζπδήηεζεο 

 Καηαλόεζε κεηαθνξώλ  

 Δθπαίδεπζε δεηθηηθώλ ιέμεσλ 

 Κνηλσληθέο ηζηνξίεο 

 Ηδεαζκόο 

 Παξέκβαζε ζην γξαπηό ιόγν 
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1.21 Τπόζεζε εξκελεπζηκόηεηαο 

 

Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε ηεο εξκελεπζηκόηεηαο (Interpretability 

Hypothesis) (Σζηκπιή & ηαπξαθάθε, 1999 ) δηαηππώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο Αξρέο ηνπ 

Μηληκαιηζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Σζόκθζη (1995-1998). ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο 

εξκελεπζηκόηεηαο, δελ εληνπίδεηαη δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ησλ εξκελεύζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ελώ ηα κε εξκελεύζηκα παξνπζηάδνληαη πην πξνβιεκαηηθά.   

Ζ ηδέα ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα εξκελεύζηκα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη κε 

ζεκαζηνινγηθά-ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην πλεπκαηηθό ιεμηθό, ελώ ηα 

κε εξκελεύζηκα ραξαθηεξηζηηθά είλαη παξόληα κόλν κέζα ζηε γιώζζα θαη εμππεξεηνύλ κηα 

θαζαξά κνξθνζπληαθηηθή ιεηηνπξγία. Τπνζηεξίδεη, επνκέλσο, όηη ε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά 

παηδηώλ  επεξεάδεηαη από ηελ εξµελεπζηµόηεηα, δειαδή, ηε ζεκαζηνινγηθή βαξύηεηα ησλ 

εγγελώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο ζηα επίπεδα ηεο ζύληαμεο θαη ηεο 

κνξθνινγίαο.  

Από απηή ηελ έξεπλα αλακέλνπκε λα εληνπίζνπκε ηπρόλ δπζθνιίεο ζηε δεκηνπξγία 

παξειζνληηθώλ ηύπσλ από παηδηά κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ζ ρξήζε ησλ 

ςεπδνιέμεσλ ζηε δηαδηθαζία απηή ζα καο δείμεη αλ νη θαλόλεο ζρεκαηηζκνύ ηνπ παξειζόληνο 

απνζεθεύνληαη, απηνκαηνπνηνύληαη θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε κε ππαξθηέο 

ιέμεηο ή αλ είλαη έλαο κεραληζκόο πνπ ιεηηνπξγεί ζπλεηδεηά ζε παηδηά κε απηηζκό. Ζ 

ζύγθξηζε ζα γίλεη κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

  



 
41 

Β) Δηδηθή Γιωζζηθή Γηαηαξαρή 

1.1 Δηδηθή Γιωζζηθή Γηαηαξαρή- νξηζκόο 

 Ζ Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή είλαη κία αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη 

πεξίπνπ ζην 7% ηνπ πιεζπζκνύ. Καηά ηελ ΔΓΓ ε γισζζηθή αλάπηπμε δελ εμειίζζεηαη 

νκαιά ρσξίο όκσο λα ππάξρεη θάπνηα ζαθήο αηηία, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ρακειή 

λνεκνζύλε, λεπξνινγηθή βιάβε, κεησκέλε αθνή ή απηηζκόο. Χζηόζν, πξόζθαηε έξεπλα 

απνθάιπςε όηη ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. ε απηνύο ηνπο ηνκείο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ δείθηε ηεο ιεθηηθήο λνεκνζύλεο, δηάθνξεο 

θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, αθόκα θαη θάπνηεο θνηλσληθέο δπζθνιίεο ή ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα.  (Βνγηλδξνύθαο, Οθαιίδνπ, ηαπξαθάθε, 2010.) 

ύκθσλα κε ηνπο Gauger, Lombardino θαη Leonard (1997) νη καγλεηηθέο 

ηνκνγξαθίεο παηδηώλ κε ΔΓΓ δείρλνπλ πςειόηεξε ζπρλόηεηα λεπξναλαηνκηθώλ αλσκαιηώλ. 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε κειέηεο από ηελ Plante θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζηα παηδηά απηά 

ελεξγνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά πξόηππα πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, ηα νπνία 

είλαη ιηγόηεξν ιεηηνπξγηθά.  (Αnderson & Shames.(2010.) 

Ζ American Speech-Language-Hearing Association (1993) νξίδεη κηα γισζζηθή 

δηαηαξαρή σο κηα δηαηαξαγκέλε ή απνθιίλνπζα αλάπηπμε ζηελ θαηαλόεζε ή/θαη ζηε ρξήζε 

ηνπ πξνθνξηθνύ αιιά θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Ζ δηαηαξαρή απηή, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηε 

κνξθή ηεο γιώζζαο (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζύληαμε), ζην πεξηερόκελν ηεο 

(ζεκαζηνινγία), αθόκα θαη ζηελ εμσηεξίθεπζε ηεο γιώζζαο (πξαγκαηνινγία).  
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1.2 Γιωζζηθή αλάπηπμε παηδηώλ κε ΔΓΓ 

1.2.1 Φωλνινγία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εάλ ηα παηδηά εκθαλίζνπλ δπζθνιίεο ζην 

κνξθνζπληαθηηθό θαη ζηηο δεμηόηεηεο ιεμηινγίνπ αξγόηεξα, ζα εκθαληζηεί ζρεδόλ πάληα θαη 

αδπλακία ζηε θσλνινγία. Δάλ ηα παηδηά αμηνινγεζνύλ πξώηα κε βάζε ηα θσλνινγηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ απηώλ ζα παξνπζηάζνπλ επίζεο πξνβιήκαηα θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο γιώζζαο. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ παηδηώλ ζα ζθνξάξεη θάησ ηνπ 

θπζηνινγηθνύ επηπέδνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε, αιιά ην 80% πεξίπνπ ζα εκθαλίζεη 

δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ ιόγνπ. Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ από κέηξηα έσο ζνβαξά 

θσλνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζεκεηώλεηαη βειηίσζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αιιά ν ξπζκόο απηόο ζεκεηώλεη επηβξάδπλζε κεηαμύ 8 θαη 9 εηώλ  

(Leonard, 2000). 

Ξεθηλώληαο από ηελ θαηάθηεζε ησλ ζπκθώλσλ, ηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή 

δηαηαξαρή παξάγνπλ θάπνηα από απηά πνιύ αξγόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, 

όπσο ηα ξηληθά /n/, /m/, ην ερεξό /b/ θαη ην /w/. Όζνλ αθνξά ζε θάπνηα άιια ζύκθσλα, όπσο 

ηα /s/ θαη /v/, ηα νπνία θαηαθηώληαη από ηα παηδηά κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε ζε 

κεγαιύηεξεο ειηθίεο, ζηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή πξνθαινύλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο αθόκε θαη θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία. Γηα ηα θσλήεληα δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο 

έξεπλεο, όκσο νη ππάξρνπζεο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη απηά πνπ απνδεηθλύνληαη 

απαηηεηηθά γηα ηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή, παξνπζηάδνληαη επίζεο δύζθνια θαη 

γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο γισζζηθά πξνβιήκαηα. (Leonard, 2000). 

1.2.2 Μνξθνινγία 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε εηδηθή 

γισζζηθή δηαηαξαρή είλαη νη δπζθνιίεο ζηε κνξθνινγία ηεο γιώζζαο. Σα κνξθνινγηθά 

ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηα πξνβιήκαηα θαη ζην 

ζπληαθηηθό επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ιόγνπ, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν όξνο 

κνξθνζύληαμε, όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπζθνιηώλ ησλ παηδηώλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. 

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ νξηζηηθνύ θαη αόξηζηνπ άξζξνπ, νη Tsimpli & Stavrakaki 

(1999), ζε κία κειέηε πεξίπησζεο ελόο παηδηνύ ειηθίαο 5,5 εηώλ κε εηδηθή γισζζηθή 
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δηαηαξαρή, δηαπίζησζαλ όηη είλαη αμηνζεκείσηε ε παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ζηηο 

εθθνξέο ηεο κε πνζνζηό 94,55%, ελώ ην αόξηζην άξζξν ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο. Δπίζεο, από ην ζρνιηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηεη ην 

ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη κία ηάζε ππεξγελίθεπζεο ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ από ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί (Tsimpli, Stavrakaki, 1999) 

1.2.3 ύληαμε 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπληαθηηθήο θαηαλόεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ε . ηαπξαθάθε (2000a) 

ζπλέθξηλε ηηο ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο δέθα δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ πξνηάζεσλ ζε παηδηά κε ηελ 

ελ ιόγσ δηαηαξαρή ειηθίαο 8,1 εηώλ κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία ρσξίδνληαλ ζε 

δύν νκάδεο ειέγρνπ: ζε απηά πνπ είραλ ηελ ίδηα ρξνλνινγηθή ειηθία θαη ζε απηά πνπ είραλ 

ηελ ίδηα γισζζηθή ειηθία. Οη πξνηάζεηο πεξηειάκβαλαλ αληηζηξέςηκεο απιέο κεηαβαηηθέο (Ο 

ειέθαληαο θπλεγά ηνλ πίζεθν), απιέο κεηαβαηηθέο κε θιηηηθά (Ο ειέθαληαο ηνλ θπλεγά), 

πξνηάζεηο δνκώλ εζηίαζεο (Σελ ηίγξε ζπξώρλεη ν ξηλόθεξνο), αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

εμαξηεκέλεο από ην ππνθείκελν (Ο ζθύινο είλαη πνπ θπλεγάεη ηελ θαηζίθα) θαη ην 

αληηθείκελν (Ο πίζεθνο είλαη πνπ ρηππάεη ν ειέθαληαο), ςεπδν – αλαθνξηθέο εμαξηεκέλεο 

από ην ππνθείκελν (Απηό πνπ ρηππάεη ηελ θακήια είλαη ν ζθύινο ) θαη ην αληηθείκελν (Απηόο 

πνπ ρηππάεη ν ξηλόθεξνο είλαη ν πίζεθνο), πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ε εξσηεκαηηθή αλησλπκία 

σο ππνθείκελν θαη αληηθείκελν είλαη καθξηά από ην ξήκα ηεο εμαξηεκέλεο πξόηαζεο (Πνηνο 

ζα πεη ν ξηλόθεξνο όηη θπλήγεζε ηνλ ειέθαληα; Πνηνλ ζα πεη ν ξηλόθεξνο όηη θιόηζεζε ε 

θαηζίθα;) θαη πξνηάζεηο παζεηηθήο θσλήο (Ο πίζεθνο ζπξώρλεηαη από ηελ ηίγξε).  

Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή απνδείρζεθε ζεκαληηθά 

ρακειόηεξε θαη από ηηο δύν νκάδεο ειέγρνπ. ηηο απιέο κεηαβαηηθέο πξνηάζεηο θαη ζηηο 

ςεπδν – αλαθνξηθέο πνπ εμαξηώληαη από ην ππνθείκελν παξνπζηάζηεθε άξηζηε επίδνζε θαη 

ησλ ηξηώλ νκάδσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, όκσο, όηη ηα ηξία απηά είδε πξνηάζεσλ είλαη 

απόιπηα ζπκβαηά κε ηηο πξνηηκήζεηο επεμεξγαζίαο (parsing preferences). Δπίζεο, ζηηο 

πξνηάζεηο δνκώλ εζηίαζεο θαη ζε απηέο όπνπ ε εξσηεκαηηθή αλησλπκία σο ππνθείκελν είλαη 

καθξηά από ην ξήκα ηεο εμαξηεκέλεο πξόηαζεο δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε ηε δηαηαξαρή θαη ησλ παηδηώλ κε ηελ ίδηα γισζζηθή ειηθία. 

Οη ηύπνη απηνί ησλ πξνηάζεσλ απαηηνύλ κεξηθή παξαβίαζε ησλ πξνηηκήζεσλ επεμεξγαζίαο. 

ε όια ηα ππόινηπα είδε πξνηάζεσλ, νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή 

είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο από ηα παηδηά κε ηελ ίδηα γισζζηθή ειηθία, αθνύ απαηηνύλ 

νινθιεξσηηθή παξαβίαζε ησλ πξνηηκήζεσλ επεμεξγαζίαο. Γελ απνηεινύληαη, δειαδή, από 
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ηελ «θαλνληθή» ξνή ησλ πξνηάζεσλ θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ ζπληαθηηθή αλάιπζε κε ζθνπό 

ηελ θαηαλόεζή ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ηνπο δελ ήηαλ κόλν 

πνζνηηθέο, αιιά θαη πνηνηηθέο. Οη πνηνηηθέο αζπκκεηξίεο εκθαλίζηεθαλ ζηηο απιέο 

κεηαβαηηθέο πξνηάζεηο κε θιηηηθά, ζε απηέο πνπ ε εξσηεκαηηθή αλησλπκία σο αληηθείκελν 

ήηαλ καθξηά από ην ξήκα ηεο εμαξηεκέλεο πξόηαζεο θαη ζηελ παζεηηθή θσλή. Με άιια 

ιόγηα, νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπληαθηηθέο δνκέο δελ είλαη αθξηβώο νη ίδηεο γηα 

ηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή θαη γηα ηηο δύν νκάδεο ειέγρνπ (ηαπξαθάθε, 2002). 

 

1.2.4 εκαζηνινγία 

Δμεηάδνληαο ηνλ ηνκέα ηεο ζεκαζηνινγίαο ζηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή, 

νπζηαζηηθά εμεηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, 

δειαδή ζηελ εθκάζεζε ηνπ θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία, θαη νη δπζθνιίεο 

εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθκάζεζε, θαηαλόεζε θαη ρξήζε ησλ γξακκαηηθώλ θαλόλσλ θαη 

ζπληαθηηθώλ δνκώλ ηεο γιώζζαο. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ ηε δηάγλσζε ηεο 

εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ παξαγσγή ησλ 

πξώησλ ιέμεσλ θαζώο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή ζπλδπαζκώλ ησλ ιέμεσλ κεηαμύ ηνπο. 

Μειέηεο πεξίπησζεο απνθάιπςαλ παηδηά πνπ δελ είραλ παξάγεη θακία ιέμε ζηα πξώηα 

ηέζζεξα ή πέληε ρξόληα δσήο θαη άιιεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ ησλ νπνίσλ ην ιεμηιόγηό ηνπο 

πεξηειάκβαλε κόιηο πελήληα ιέμεηο ζηα δπόκηζη θαη ηξία πξώηα ηνπο ρξόληα. Μηα έξεπλα ησλ 

Trauner, Wufeck, Tallal θαη Hesselink (1995) έδεημε όηη ν κέζνο όξνο ειηθίαο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξώησλ ιέμεσλ είλαη νη 23 κήλεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή 

θαη 11 κήλεο γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο έδεημαλ όηη ν κέζνο όξνο 

ειηθίαο γηα ηελ παξαγσγή ιέμεσλ ζε ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο είλαη 37 κήλεο θαη 17 κήλεο 

αληίζηνηρα (Leonard, 2000). 

 

1.2.5 Πξαγκαηνινγία 

ηα παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ε γλώζε ησλ πξαγκαηνινγηθώλ θαλόλσλ 

ππάξρεη, αιιά πζηεξεί ε ρξήζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πζηεξνύλ ζηε αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο άιινπο εμαηηίαο ησλ δπζθνιηώλ ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

γισζζηθή αληίιεςε, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε γισζζηθή 

έθθξαζε θαη πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ. Αληαπνθξίλνληαη ζε ρακειόηεξν επίπεδν 
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θνηλσληθά από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ζηνπο ελήιηθεο θπξηαξρεί ε εηθόλα ηεο 

«αλσξηκόηεηαο» θαη ηεο κεησκέλεο αξρεγηθήο ηθαλόηεηαο. (Βνγηλδξνύθαο, 2004, Leonard, 

2000). 

Ο Leonard (1986) ζπλέθξηλε ηελ πνηόηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ κε εηδηθή 

γισζζηθή δηαηαξαρή θαη κηθξόηεξσλ ζε ειηθία παηδηώλ ζηα πιαίζηα κίαο ζπδήηεζεο. 

Παξαηήξεζε, ινηπόλ, όηη όια ηα παηδηά παξήγαγαλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, πνπ όκσο 

δηέθεξαλ σο πξνο ην βαζκό ζηνλ νπνίν ήηαλ ππνρξεσηηθέο, θαηαθαηηθέο ή παξείραλ 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από απηέο πνπ απαηηνύζε ν ελήιηθαο πνπ ξσηνύζε, δειαδή ην 

θαηά πόζν ηα παηδηά πξνήγαγαλ ηε ζπδήηεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ 

όηη ηα παηδηά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή παξήγαγαλ πεξηζζόηεξεο θαη πην πεξίπινθεο 

απαληήζεηο από ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα επξήκαηα απηά, ινηπόλ, θαη ζε ζπλδπαζκό 

κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ όηη, αληίζεηα κε όζα ππνζηεξίδνπλ άιινη 

εξεπλεηέο, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο ελεξγεηηθνί θαη απνθαζηζηηθνί ζπλνκηιεηέο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Αλαζθόπεζε πξνεγνύκελωλ εξεπλώλ 

2.1 The use of personal pronouns in Greek language by children with autism and by 

children with Asperger syndrome. A comparison study between two children with 

autism and two children with Asperger syndrome 

Αξρηθά, ζα αλαιύζνπκε ηελ έξεπλα ηνπ θπξίνπ Βνγηλδξνύθα, ε νπνία έγηλε κε ζθνπό 

λα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σν δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, παηδηά κε απηηζκό θαη παηδηά κε ζύλδξνκν 

Asperger.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα έδεημαλ όηη ζηελ αξρηθή δνθηκαζία θαηαλόεζεο ησλ 

πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ θαη νη 3 νκάδεο θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο από ηνλ 

εμεηαζηή.  

Όζνλ αθνξά ζηα ηππηθήο αλάπηπμεο παηδηά, δελ παξνπζίαζαλ θακία δπζθνιία ζηε 

ρξήζε θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ θαζώο θακία δπζθνιία δελ 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ξεκάησλ ζηα ηξία πξόζσπα. 

Σα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, δελ παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο θαζώο ζηελ ειηθία ησλ 5 

έρνπλ θαηαθηήζεη ήδε ηνπο ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο θαζώο επίζεο, θαη ηελ θιίζε 

ηνπ ξήκαηνο.   

Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά κε ζύλδξνκν Asperger, απηά ζεκείσζαλ επηδόζεηο παξόκνηεο 

κε ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο.  Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ηεζη ώζηε λα εμεηαζηνύλ νη 

αλησλπκίεο /εκέλα/ θαη /εζέλα/. ε απηό ην ζηάδην ζεκείσζαλ θαιή επίδνζε ζηελ θαηαλόεζε 

αιιά όρη ζηε ρξήζε, θαζώο έθαλαλ ρξήζε ηεο αηηηαηηθήο πηώζεο θαη όρη νλνκαζηηθήο.  

Οη δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Asperger κπνξεί  λα νθείινληαη ζηελ 

αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Αθόκα, ηα παηδηά απηά δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

γξακκαηηθή αιιά ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο.  

Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά κε απηηζκό, απηά παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζε όιεο ηηο 

δνθηκαζίεο.  Τπήξμαλ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, αληί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην /εγώ/, ρξεζηκνπνηνύζαλ ην όλνκά ηνπο. Καιά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αθνξνύζαλ ηελ θαηαλόεζε, όκσο  ε θαηαλόεζε πεξηνξίζηεθε ζην πξώην πξόζσπν, όηαλ 
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αλαθεξόηαλ ην πξόζσπν ηνπ εμεηαζηή θαη όρη όηαλ αθνξνύζε ην δεύηεξν πξόζσπν.  

Δπηπιένλ, παξνπζίαζαλ κεγάιε δπζθνιία ζηε κνξθνινγία ησλ θαηαιήμεσλ ηνπ ξήκαηνο.  

Γελ ρξεζηκνπνηνύζαλ δεύηεξν πξόζσπν αιιά πξώην θαη ηξίην. Αθόκα, παξαηεξήζεθε 

έληνλε ερνιαιία όηαλ έπξεπε λα γίλεη ρξήζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζώπνπ.  

Σα παηδηά κε απηηζκό, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηηο πεξηζζόηεξεο δνθηκαζίεο ηόζν 

ηεο ρξήζεο όζν θαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ αλησλπκηώλ αιιά θαη ηεο ζσζηήο επηινγήο 

ξεκαηηθώλ ηύπσλ.  

 

 

 

2.2. Deictic Categories in the Language of Autistic Children (Bartolucci &Albers, 1974) 

ηελ έξεπλα ησλ Bartolucci &Albers (1974) πήξαλ κέξνο παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

θαη παηδηά κε απηηζκό. Δμεηάζηεθε ε ρξήζε ησλ ξεκαηηθώλ ρξόλσλ.  Μέζσ θάπνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ όπσο ζπκπιήξσζε νινθινξσκέλσλ θξάζεσλ, ιήςε δείγκαηνο ιόγνπ θ.α., 

εμεηάζηεθε ε ρξήζε ηνπ Δλεζηώηα θαη ηνπ Παξαηαηηθνύ. Οη δύν νκάδεο δελ παξνπζίαζαλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηνπ Δλεζηώηα. Παξαηεξήζεθαλ, σζηόζν, 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηε ρξήζε ηνπ Ανξίζηνπ από ηα παηδηά κε απηηζκό.  

Σα επξήκαηα απηά,  παξνπζηάδνπλ ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό λα 

νξγαλώζνπλ θαη λα αληηιεθζνύλ ην λόεκα ζην θάζε γισζζηθό πιαίζην θαη απηό επεξεάδεη, 

όπσο δείρλεη ε έξεπλα, θαη ηε ρξήζε ηνπ ξεκαηηθνύ ρξόλνπ. Όηαλ έλα παηδί κε απηηζκό 

αληηιεθζεί ηε ρξήζε ησλ  κνξθεκάησλ, ηόηε ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί πην ζσζηά ηνπο 

ξεκαηηθνύο ρξόλνπο.  

Οη Tager-Flusberg & Baumberger (1987)πξνζέγγηζαλ ην ίδην ζέκα θαη βαζίζηεθαλ 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ  Bartolucci &Albers. Απηή ηε θνξά εμεηάζηεθε κόλν ν Αόξηζηνο, ν 

νπνίνο θαζνξίδεηαη από ηελ θαηάιεμε –ed ζηελ αγγιηθή γιώζζα γηα ηα νκαιά ξήκαηα αιιά 

εμέηαζαλ θαη αξθεηά αλώκαια ξήκαηα πνπ ε ρξήζε ηνπο ήηαλ θαζεκεξηλή.  ηελ έξεπλα 

απηή πήξαλ κέξνο παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, παηδηά κε απηηζκό θαη ηέινο, παηδηά κε 

ζύλδξνκν Down.   
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Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό δελ ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ. Παξαηεξήζεθε, σζηόζν, όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

επαλαιάκβαλαλ ην ίδην ξήκα, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύλ κεγάιε πνηθηιία ξεκάησλ ζε 

ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα παηδηά ηεο έξεπλαο. Όηαλ εμεηάζηεθε ε ρξήζε ηνπ Ανξίζηνπ ζε 

δηαθνξεηηθά ξήκαηα, ηόηε παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο νκάδεο, επηβεβαηώλνληαο ηα επξήκαηα ησλ  

Bartolucci &Albers.  

Λόγσ απηώλ ησλ επξεκάησλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνύλ γηαηί ηα παηδηά κε 

απηηζκό έρνπλ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ Ανξίζηνπ θαη παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά απηά δελ 

παξαηεξνύζαλ ηε ρξήζε πνπ έθαλε ε κεηέξα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα ζηνλ Αόξηζην. 

Αθόκα, ηα παηδηά κε απηηζκό, παξαηεξήζεθε πσο όηαλ ήζειαλ λα δηεγεζνύλ έλα γεγνλόο, 

ρξεζηκνπνηνύζαλ Δλεζηώηα θαη όρη Αόξηζην. 

 

2.3 Γιωζζηθή ηθαλόηεηα ζε παηδηά κε Δηδηθή Γιωζζηθή Γηαηαξαρή (Ι.Μ. Σζηκπιή, Κ. 

Πεηεηλνύ, 2008) 

 Ζ έξεπλα ηεο Η.Μ. Σζηκπιή θαη Κ. Πεηεηλνύ είρε ζηόρν λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο 

κνξθν-θσλνινγηθήο αληηιεπηόηεηαο ησλ γξακκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο Διιεληθήο κνξθνινγίαο από παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη παηδηά κε Δηδηθή Γισζζηθή 

Γηαηαξαρή (ΔΓΓ). πγθεθξηκέλα, ε κειέηε επηθεληξώζεθε ζηελ έθθξαζε ηνπ παξειζόληνο 

ζηα Νέα Διιεληθά θαη ζηελ θππξηαθή δηάιεθην.  Ζ έξεπλα έρεη ζηεξηρζεί ζηελ ππόζεζε  όηη 

ε κνξθνθσλνινγηθή πξαγκάησζε ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ απνηειεί αληηζηαζκηζηηθό 

κέζν γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΔΓΓ ζηελ θαηάθηεζε γξακκαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 8 παηδηά κε ΔΓΓ από ηελ Διιάδα θαη 7 από Κύπξν θαζώο 

επίζεο θαη 12 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 6 από Διιάδα θαη 6 από Κύπξν. 

 Ζ κειέηε επηθεληξώζεθε ζηελ εμέηαζε ηνπ παξαηαηηθνύ κε 3 δνθηκαζίεο. Οη δύν 

πξώηεο εμεηάδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ παξαηαηηθνύ κε ρξήζε εηθόλσλ ζε ξήκαηα θαη 

ςεπδνξήκαηα κε κνλνζύιιαβν θαη δηζύιιαβν ή ηξηζύιιαβν ζέκα, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή 

ε δηεξεύλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δύν δηαιέθησλ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ζπιιαβηθήο 

αύμεζεο ζηνλ παξαηαηηθό. Ζ ηξίηε δνθηκαζία εμεηάδεη πάιη κε ρξήζε εηθόλσλ ηελ παξαγσγή 

ξεκαηηθήο θξάζεο.  
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε επίδνζε ησλ παηδηώλ κε Δηδηθή Γισζζηθή 

Γηαηαξαρή θαη ζηα Νέα Διιεληθά αιιά θαη ζηελ Κππξηαθή δηάιεθην επεξεάδεηαη από ηελ 

ηζρύ ηεο θσλνινγηθήο πξαγκάησζεο κνξθν-ζπληαθηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ν Υξόλνο 

θαη νη θιηηηθέο αλησλπκίεο.  Απηό ππνζηεξίδεη ηε  ππόζεζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη  ε έξεπλα  

όηη ζηα παηδηά κε ΔΓΓ ε κνξθνθσλνινγία ιεηηνπξγεί σο αληηζηαζκηζηηθή ιεηηνπξγία γηα ηηο 

πεξηνρέο ηεο γιώζζαο πνπ δείρλνπλ θαζπζηέξεζε ή δηαηαξαρή. Ο ηνκέαο ηεο κνξθνζύληαμεο  

θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο ζηα παηδηά κε ΔΓΓ θαη σο εθ ηνύηνπ ν εληνλόηεξνο 

θσλνινγηθόο ραξαθηήξαο ηνπο ζηηο δύν δηαιέθηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ κε Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή δηαγισζζηθά. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Έξεπλα 

3.1 ηόρνη 

Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη σο ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ην ξόιν ηεο κνξθνθσλνινγηθήο 

πινπνίεζεο ησλ γξακκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο αληηζηαζκηζηηθνύ κεραληζκνύ ησλ 

κνξθνζπληαθηηθώλ ειιεηκκάησλ ζηνλ απηηζκό.  Ζ έξεπλα έρεη σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία 

ηύπσλ ππαξθηώλ θαη κε ππαξθηώλ ξεκάησλ ζηνλ Παξαηαηηθό.  

Καζώο ε έξεπλα  ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε εξκελεπζηκόηεηαο ζηόρνο είλαη λα 

δηαπηζηώζνπκε αλ  ηέηνηνη ηύπνη κπνξεί λα είλαη εξκελεύζηκνη ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

θαη ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα  ηνπ απηηζκνύ.  

Αθόκα,  έρνπκε ζέζεη ηελ ππόζεζε όηη ζα ππάξρεη δηαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε sli πνπ ζε αληίζηνηρε έξεπλα 

παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γξακκαηηθήο.  

 

3.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 50 παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. 

Γεκηνπξγήζακε 5 νκάδεο, από 10 παηδηά ζηελ θάζε κία. ηελ πξώηε νκάδα έρνπκε παηδηά 

πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθό θάζκα (Γ.Α.Φ.) πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ειηθίαο 5-6 εηώλ θαη 

ε δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 5-6 εηώλ.  Αθόκα, ε ηξίηε νκάδα 

πεξηιακβάλεη παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθό θάζκα (Γ.Α.Φ.) πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, 

ειηθίαο 8 εηώλ θαη ε ηέηαξηε νκάδα απνηειείηαη από παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 8 εηώλ. 

Σέινο, ε πέκπηε νκάδα απνηειείηαη από παηδηά ίδηαο γισζζηθήο ειηθίαο κε ηα απηηζηηθά 

παηδηά 8 εηώλ.  Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ζπκκεηείραλ ηξίδπκα  ζηελ νκάδα 8ρξνλσλ 

παηδηώλ κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ρξεηάζηεθαλ δύν ζπλεδξίεο κε ην θάζε παηδί 

μερσξηζηά. ηελ πξώηε ζπλάληεζε ρνξεγήζεθε ην ηεζη ςεπδνιέμεσλ (Μαξηδάθε- 

Καζζσηάθε, 1996), ην  Γηαγλσζηηθό ηεζη Γισζζηθήο Ννεκνζύλεο DVIQ  (.ηαπξαθάθε-Η-

Μ. Σζηκπιή, 2000) θαη ην IQ test- RAVEN‟S.  
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ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, ρνξεγήζεθε ε δνθηκαζία γηα ην ζσζηό ζρεκαηηζκό 

παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ζε πξαγκαηηθά ξήκαηα θαη ςεπδν-ξήκαηα, ην ηεζη ρξόλνπ. Ζ κνξθή 

ηεο δνθηκαζίαο απηήο ήηαλ κε ηε  ζπκπιήξσζε πξνηάζεσλ.  

 

3.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία  

 Σεζη ςεπδνιέμεσλ (Μαξηδάθε- Καζζσηάθε, 1996) 

Πεξηιακβάλεη 40 ςεπδνιέμεηο νη νπνίεο ππαγνξεύνληαη από ηνλ εμεηαζηή θαη 

επαλαιακβάλνληαη από ηνλ εμεηαδόκελν. εκεηώλνληαη ηα ιάζε.  

Καηά ηελ ρνξήγεζή ηνπ απέξξηςα 3 παηδηά ηα νπνία είραλ ζπλνιηθό ζθνξ θάησ από 30. 

 

 Γηαγλσζηηθό ηεζη Γισζζηθήο Ννεκνζύλεο DVIQ  (.ηαπξαθάθε-Η-Μ. Σζηκπιή, 

2000) 

Δμεηάδεη ηνπο παξαθάησ ηνκείο κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ: 

1) Παξαγσγή ιεμηινγίνπ 

2) Παξαγσγή κνξθνινγίαο θαη ζύληαμεο  

3) Καηαλόεζε- Μεηαγισζζηθέο έλλνηεο 

4) Καηαλόεζε- Μνξθνινγία/ ύληαμε 

5) Αλάθιεζε πληαθηηθώλ Γνκώλ 

 

 IQ test- RAVEΝ‟S 

Σν ηεζη απνηειείηαη από 5 νκάδεο ησλ 12 δνθηκαζηώλ ε θάζε κηα. Ζ θάζε δνθηκαζία 

παξνπζηάδεη έλα ζρήκα από ην νπνίν ιείπεη έλα θνκκάηη. Από θάησ δίλνληαη 6 ή 8 κηθξόηεξα 

ζρήκαηα, από ηα νπνία ν εμεηαδόκελνο πξέπεη λα βξεη πνην αληηζηνηρεί ζην δεηνύκελν. Ζ 

θάζε δνθηκαζία είλαη ιίγν δπζθνιόηεξε από ηελ πξνεγνύκελε, θαη ή θάζε κηα από ηηο πέληε 

νκάδεο πεξηέρεη δπζθνιόηεξεο δνθηκαζίεο από ηελ νκάδα πνπ πξνεγείηαη. 

 

 Γνθηκαζία ζρεκαηηζκνύ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ (ηεζη ρξόλνπ) 
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Πξόθεηηαη γηα έλα ηεζη πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Απνηειείηαη από 30 ξήκαηα θαη 30 ςεπδνξήκαηα.  Ζ δνθηκαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

κνξθή ζπκπιήξσζεο ηεο πξόηαζεο θαη κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ,  κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ηνπ 

Παξαηαηηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εμεηαζηήο θαζνδεγεί ιέγνληαο: 

«Σν θνξίηζη πιέλεη. Δρζέο ην θνξίηζη όιε κέξα…» 

Καη ν εμεηαδόκελνο πεξηκέλνπκε λα απαληήζεη: 

«Έπιελε». 

 

3.4  Σεζη ρξόλνπ 

Σν ηεζη ρξόλνπ απνηειείηαη ζπλνιηθά από 60 ξήκαηα-30 πξαγκαηηθά ξήκαηα θαη 30 

ςεπδν-ξήκαηα.  Ο ζηόρνο ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ Παξαηαηηθνύ θαη κέζσ απηνύ ειέγμακε αλ 

πξόθεηηαη γηα έλαλ εξκελεύζηκν κεραληζκό- ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζε εξκελεπζηκόηεηαο.   

Σν εξέζηζκα πνπ δηλόηαλ ήηαλ κηα πξόηαζε θαη κία εηθόλα,  κε ην ξήκα ζηόρν θαη ε 

αλακελόκελε απάληεζε δηλόηαλ κε ηε κνξθή ζπκπιήξσζεο ηεο πξόηαζεο.  

 Πξαγκαηηθά ξήκαηα: 

Δμεηαζηήο: «Σν θνξίηζη πιέλεη. Δρζέο ην θνξίηζη όιε κέξα…»  

 Αλακελόκελε απάληεζε: «Έπιελε». 

 Φεπδό-ξήκαηα: 

Δμαζηήο: « Ζ κακά λέλεη. Δρζέο ε κακά όιε κέξα…» 

Αλακελόκελε απάληεζε: «Έλελε» 

 

 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ξήκαηα ηνπ ηεζη  θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ: 

 Αιεζηλά ξήκαηα: 
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Δξέζηζκα Οξζή/Αλακελόκελε 

απάληεζε 

Βιέπεη Έβιεπε  

Σξέρεη Έηξερε  

Πιέθεη  Έπιεθε 

Πίλεη Έπηλε 

Βάδεη Έβαδε 

Πιέλεη Έπιελε 

Γιύθεη Έγιπθε 

θάβεη  Έζθαβε 

Γξάθεη Έγξαθε 

Γίλεη Έδηλε 

Πεδά Πεδνύζε-πήδαγε  

Υηππάεη Υηππνύζε- ρηύπαγε 

Γειά Γεινύζε- γέιαγε 

Σξαβά Σξαβνύζε- ηξάβαγε 

θισηζάεη Κισηζνύζε- θιώηζαγε 

Γπαιίδεη Γπάιηδε 

Βνπξηζίδεη Βνύξηζηδε 

Φνπζθώλεη Φνύζθσλε 

Πεγαίλεη  Πήγαηλε 

θνππίδεη  θνύπηδε 

Φσλάδεη Φώλαδε 

Μαιώλεη  Μάισλε 

Μπαιώλεη  Μπάισλε 

Ξαπιώλεη  Ξάπισλε 

Κιεηδώλεη Κιείδσλε 

Ξεθηλάεη Ξεθηλνύζε 

ηακαηάεη ηακαηνύζε 

Πεξπαηάεη Πεξπαηνύζε 
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Κνιπκπάεη Κνιπκπνύζε 

Κνπβαιάεη  Κνπβαινύζε 

 

 

 

 

 Φεπδν-ξήκαηα: 

Δξέζηζκα Οξζή/Αλακελόκελε 

απάληεζε 

Κξάβεη Έθξαβε 

Φιίδεη Έθιηδε 

Σξάδεη Έηξαλε 

Υιαίλεη Έριαηλε 

Νέλεη Έλελε 

Νίξεη Έληξε 

Υλάδεη Έρλαδε 

Βνύδεη  Έβνπδε 

Λέληδεη Έιεληδε 

Ενύπεη Έδνππε 

Υαβάεη Υαβνύζε-ράβαγε 

Γαδάεη Γαδνύζε- δάδαγε 

Σακπάεη Σακπνύζε- ηάκπαγε 

Μαγθάεη Μαγθνύζε- κάγθαγε 

Σνπλάεη  Σνπλνύζε- ηνύλαγε 

Υνιέλεη Υόιελε  

Παράβεη  Πάραβε 

Εηξαίλεη  Είξαηλε 

Φνπδίδεη  Φνύδηδε 
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Λεξαίλεη  Λήξαηλε 

Ενπιίδεη  Ενύιηδε 

Κακίδεη  Κάκηδε 

Κνπιίδεη Κνύιηδε 

νπθαίλεη  νύθαηλε 

Λακίδεη  Λάκηδε 

Ναδηθάεη Ναδηθνύζε 

ηξαγηλάεη  ηξαγηλνύζε 

Κνπιιηθάεη  Κνπιιηθνύζε 

Ραθηλάεη  Ραθηλνύζε 

Μνξηβάεη  Μνξηβνύζε 

 

Οξζέο απαληήζεηο  ιακβάλνληαλ κόλν απηέο πνπ δίλνληαη σο αλακελόκελεο ζηε δεμηά κεξηά 

ηνπ ηεζη. Ο εμεηαζηήο δίλεη ην εξέζηζκα θαη δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ βνήζεηα. Σν ηεζη δηαξθεί 

πεξίπνπ 10 ιεπηά.  

Σα ξήκαηα θαη ησλ δύν νκάδσλ ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Γηζύιιαβα 

 Σξηζύιιαβα 

 πλεξεκέλα 
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3.5 ηάδηα πεηξάκαηνο 

Σα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ηα εμήο: 

 Καζνξηζκόο ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ. 

 πγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ. 

 Δύξεζε δείγκαηνο. 

 Γηάινγνο κε ηνπο γνλείο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη όινπο ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο ζπγθαηάζεζεο.  

 Πξώηε ζπλεδξία κε ην θάζε παηδί θαη ρνξήγεζε ηεζη ςεπδνξεκάησλ, DVIQ θαη 

RAVEN‟S. 

 Γεύηεξε ζπλεδξία κε ην θάζε παηδί θαη ρνξήγεζε ηνπ ηεζη ρξόλνπ. 

 πιινγή δεδνκέλσλ. 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα. 

 πδήηεζε  

 

3.6 Δπεμεξγαζία δεδνκέλωλ 

Αξρηθά, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξόγξακκα Microsoft Excel. Δθεί θαηαρσξήζεθαλ όιεο νη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ όπσο 

θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο (Δηθόλα 1, Δηθόλα 2, Δηθόλα 3) θαη ππνινγίζηεθαλ νη 

ζπλνιηθέο ηνπο νξζέο απαληήζεηο, (1=Οξζή απάληεζε, 0=Λαλζαζκέλε απάληεζε). ηε 

ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

 



 
57 

 

Εικόνα 1 

 

 

Εικόνα 2 

 

 

Εικόνα 3 
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3.7 Αλάιπζε δεδνκέλωλ- απνηειέζκαηα 

Αξρηθά, έγηλε κία ζύγθξηζε αλάκεζα ζε όιεο ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζρεηηθά κε ην 

πνζνζηό επηηπρίαο ζηα ππαξθηά ξήκαηα θαη ζηα ςεπδνξήκαηα. Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 

1 παξαθάησ, ππήξμε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ παξάκεηξν απηή θαζώο ηα παηδηά, 

αλεμαξηήησο νκάδαο, ηα πήγαλ θαιύηεξα ζηα ππαξθηά ξήκαηα. 

 

ην Γξάθεκα 2  παξνπζηάδεηαη ε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηα δηζύιιαβα ηνληζκέλα, 

ηξηζύιιαβα θαη ζπλεξεκέλα ξήκαηα γηα ηελ νκάδα παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 5-6 εηώλ. Σν 

πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιύηεξν ζηα ππαξθηά ξήκαηα. Αθόκα, παξαηεξνύκε 

όηη ζηελ νκάδα ησλ ςεπδνξεκάησλ ζεκεηώζεθε θαιύηεξε επίδνζε ζηα ηξηζύιιαβα ξήκαηα 

θαη ιηγόηεξν θαιή ζηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα. Από ηελ άιιε κεξηά, ζηελ νκάδα ησλ ππαξθηώλ 

ξεκάησλ ζεκεηώζεθε θαιύηεξε επίδνζε ζηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα θαη ιηγόηεξν θαιή ζηα 

ηξηζύιιαβα ξήκαηα.   

Παιδιά 
τυπικήσ 5-6 

ετϊν 

Παιδιά ΔΑΦ 
5-6 ετϊν 

Παιδιά 
Συπικήσ 8 

ετϊν 

Παιδιά ΔΑΦ 
8 ετϊν 

Παιδιά ίδιασ 
γλωςςικήσ 

ηλικίασ 

Τπαρκτά Ρήματα 95,667 97,334 98,334 100 98,667

Ψευδορήματα 65,048 77,667 74,334 82,334 79,334
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Γράφημα 1: φγκριςη υπαρκτϊν ρημάτων και ψευδορημάτων για όλεσ 
τισ ερευνητικζσ ομάδεσ. 
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ην Γξάθεκα 3 γίλεηαη ζύγθξηζε δηζύιιαβσλ ηνληζκέλσλ, ηξηζύιιαβσλ θαη 

ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ ζε ππαξθηά ξήκαηα θαη ςεπδνξήκαηα γηα ηελ νκάδα παηδηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, ειηθίαο 5-6 εηώλ. Δίλαη θαλεξό πεξηζζόηεξνη νξζνί ηύπνη 

ησλ ξεκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ππαξθηά ξήκαηα. ε απηό ην γξάθεκα παξαηεξνύκε 

όηη θαη ζηηο δύν νκάδεο ε θαιύηεξε επίδνζε ζεκεηώζεθε ζηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα, 

αθνινύζεζαλ ηα ηξηζύιιαβα ξήκαηα θαη ε ιηγόηεξν θαιή επίδνζε ζεκεηώζεθε ζηα 

δηζύιιαβα ηνληζκέλα ξήκαηα. 

0 20 40 60 80 100 120

Τπαρκτά Ρήματα 

Ψευδορήματα 

Τπαρκτά Ρήματα Ψευδορήματα 

υνηρημζνα 97 55

Σριςφλλαβα 94 78

Διςφλλαβα Σονιςμζνα 96 70,48

Γράφημα 2: φγκριςη διςφλλαβων τονιςμζνων, τριςφλλαβων και 
ςυνηρημζνων ρημάτων ςε υπαρκτά ρήματα και ψευδορήματα  για την 
ομάδα παιδιϊν τυπικήσ ανάπτυξησ 5-6 ετϊν. 
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ην Γξάθεκα 4  γίλεηαη ε ίδηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ ξεκάησλ αιιά 

απηή ηε θνξά γηα ηελ νκάδα παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ειηθίαο 8 εηώλ. Σν γξάθεκα δείρλεη 

όηη νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ θαιύηεξεο ζηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ππαξθηώλ ξεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα ησλ ςεπδνξεκάησλ θαιύηεξεο επηδόζεηο παξαηεξνύκε ζηα 

ηξηζύιιαβα ξήκαηα, αθνινπζνύλ ηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα θαη ηέινο έρνπκε ηα δηζύιιαβα 

ηνληζκέλα ξήκαηα. ηελ νκάδα ησλ ππαξθηώλ ξεκάησλ έρνπκε θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηα 

ζπλεξεκέλα ξήκαηα, αθνινπζνύλ ηα δηζύιιαβα ηνληζκέλα θαη ηέινο ηα ηξηζύιιαβα.  

0 20 40 60 80 100 120

Τπαρκτά Ρήματα 

Ψευδορήματα 

Τπαρκτά Ρήματα Ψευδορήματα 

υνηρημζνα 99 81

Σριςφλλαβα 98 76

Διςφλλαβα Σονιςμζνα 95 60

Γράφημα 3: φγκριςη διςφλλαβων τονιςμζνων, τριςφλλαβων και 
ςυνηρημζνων ρημάτων ςε υπαρκτά ρήματα και ψευδορήματα  για την 
ομάδα παιδιϊν ςτη ΔΑΦ 5-6 ετϊν. 
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 ην Γξάθεκα 5 γίλεηαη ζύγθξηζε δηζύιιαβσλ ηνληζκέλσλ, ηξηζύιιαβσλ θαη 

ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ ζε ππαξθηά ξήκαηα θαη ζε ςεπδνξήκαηα γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ 

πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, ειηθίαο 8 εηώλ. Οη επηδόζεηο ζηα ππαξθηά ξήκαηα 

είλαη θαλεξά θαιύηεξεο. ε απηό ην γξάθεκα, αθόκα, ζηελ νκάδα ησλ ππαξθηώλ ξεκάησλ 

βιέπνπκε πσο νη επηδόζεηο ήηαλ ην ίδην θαιέο ζε όιεο ηηο νκάδεο ξεκάησλ (ζπλεξεκέλα, 

ηξηζύιιαβα θαη δηζύιιαβα ηνληζκέλα ξήκαηα). ηελ νκάδα ησλ ςεπδνξεκάησλ θαιύηεξεο 

επηδόζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηα ηξηζύιιαβα ξήκαηα, αθνινπζνύλ ηα δηζύιιαβα ηνληζκέλα θαη 

ηέινο ηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα.  

0 20 40 60 80 100 120

Τπαρκτά Ρήματα 

Ψευδορήματα 

Τπαρκτά Ρήματα Ψευδορήματα 

υνηρημζνα 100 76

Σριςφλλαβα 97 80

Διςφλλαβα Σονιςμζνα 98 67

Γράφημα 4: φγκριςη διςφλλαβων τονιςμζνων, τριςφλλαβων και 
ςυνηρημζνων ρημάτων ςε υπαρκτά ρήματα και ψευδορήματα  για την 
ομάδα παιδιϊν τυπικήσ ανάπτυξησ 8 ετϊν. 
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 ην Γξάθεκα 6  γίλεηαη ζύγθξηζε δηζύιιαβσλ ηνληζκέλσλ, ηξηζύιιαβσλ θαη 

ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ ζε ππαξθηά ξήκαηα θαη ςεπδνξήκαηα γηα ηελ νκάδα παηδηώλ ίδηαο 

γισζζηθήο ειηθίαο κε ηα απηηζηηθά παηδηά- 8 εηώλ. ηα ςεπδνξήκαηα ε θαιύηεξε επίδνζε 

αθνξά ηα δηζύιιαβα ηνληζκέλα ξήκαηα, αθνινπζνύλ ηα ηξηζύιιαβα θαη ηέινο ηα 

ζπλεξεκέλα ξήκαηα. ηελ νκάδα ησλ ππαξθηώλ ξεκάησλ, ε θαιύηεξε επίδνζε ζεκεηώζεθε 

ζηα ζπλεξεκέλα θαη ζηα δηζύιιαβα ξήκαηα, ελώ ε ρεηξόηεξε επίδνζε αθνξά ηα ηξηζύιιαβα 

ξήκαηα.  
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Τπαρκτά Ρήματα 

Ψευδορήματα 

Τπαρκτά Ρήματα Ψευδορήματα 

υνηρημζνα 100 77

Σριςφλλαβα 100 89

Διςφλλαβα Σονιςμζνα 100 81

Γράφημα 5: φγκριςη διςφλλαβων τονιςμζνων, τριςφλλαβων και 
ςυνηρημζνων ρημάτων ςε υπαρκτά ρήματα και ψευδορήματα  για την 
ομάδα παιδιϊν ςτη ΔΑΦ 8 ετϊν. 
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Τπαρκτά Ρήματα Ψευδορήματα 

υνηρημζνα 100 74

Σριςφλλαβα 96 81

Διςφλλαβα Σονιςμζνα 100 83

Γράφημα 6: φγκριςη διςφλλαβων τονιςμζνων, τριςφλλαβων και 
ςυνηρημζνων ρημάτων ςε υπαρκτά ρήματα και ψευδορήματα  για την 
ομάδα παιδιϊν ίδιασ γλωςςικήσ ηλικίασ. 
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ηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο δηαθύκαλζεο κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο, repeated 

measures, ζηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο. 

 Σύπνο Ρήκαηνο (πξαγκαηηθά ξήκαηα θαη ςεπδνξήκαηα) 

  Υ Ζιηθία (5 έσο 8)  

  5 νκάδεο παηδηώλ (παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 5-6 εηώλ, παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ 5-6 εηώλ, παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 8 εηώλ, παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ 8 εηώλ, παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ίδηαο γισζζηθήο ειηθίαο κε ηα παηδηά ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ 8 εηώλ) 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ: 

1. ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ  παξάκεηξν Σύπνο ξήκαηνο (ππαξθηά ξήκαηα- 

ςεπδό-ξήκαηα)  όπνπ ηα πήγαλε θαιύηεξα ζηα ππαξθηά ξήκαηα αλεμαξηήησο νκάδαο 

θαη ειηθίαο F(1, 38) = 63, p = 000.  ε απηό ην ζεκείν είλαη θαλεξό όηη ηζρύεη ε 

ππόζεζε ηεο  εξκελεπζηκόηεηαο ζηελ νπνία είρακε ζηεξίμεη ηελ έξεπλά καο. 

ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο εξκελεπζηκόηεηαο, δελ εληνπίδεηαη δπζθνιία ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ εξκελεύζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ελώ ηα κε εξκελεύζηκα 

παξνπζηάδνληαη πην πξνβιεκαηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ηα εξκελεύζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ππαξθηώλ ξεκάησλ θαη ηα κε εξκελεύζηκα 

είλαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παξειζνληηθνύ ρξόλνπ ζηα κε ππαξθηά ξήκαηα. Φαίλεηαη, 

ινηπόλ, όηη θαζώο ππήξμε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δύν νκάδεο, ν 

ζρεκαηηζκόο ηνπ παξειζνληηθνύ ρξόλνπ δελ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

απηνκαηνπνηεζεί νύηε ζηελ νκάδα ησλ ηππηθώλ παηδηώλ, νύηε ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό. Πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη εξκελεύζηκε θαη γη 

απηό ην ιόγν ηα παηδηά ηα πήγαλ πνιύ θαιύηεξα ζηα ππαξθηά ξήκαηα.  

 

2. ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νκάδα ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 εηώλ θαζώο 

ζεκείσζαλ θαιύηεξε απόδνζε από ηα παηδηά ειηθίαο 5 εηώλ F(1, 38) > 35, p = .002. 
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Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε γισζζηθή αλάπηπμε δελ είλαη 

πιήξεο ζην ηέινο ηεο πξνζρνιηθήο πεξηόδνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ ηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο, ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ πεξηπινθόηεξεο ζπληαθηηθέο θαη 

ζεκαζηνινγηθέο κνξθέο. ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ε απόθηεζε ελόο 

γεληθνύ θαλόλα, αθνινπζείηαη από βαζκηαία εθκάζεζε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ. Απηό 

θαίλεηαη ζηα ιάζε ππεξαπινύζηεπζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηα 

γξακκαηηθά κνξθήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο θαλόλεο γηα ηνπο 

νκαινύο πιεζπληηθνύο ησλ νπζηαζηηθώλ θαη ηα νκαιά ξήκαηα παξειζνληηθώλ 

ρξόλσλ θαη έπεηηα εθαξκόδνπλ απηνύο ηνπο θαλόλεο ζηηο αλώκαιεο κνξθέο, νη νπνίεο 

είλαη εμαηξέζεηο (James 1990, Karmiloff – Smith 1995). Έηζη, θαίλεηαη όηη ε 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ βξέζεθε αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο, ζπκθσλεί κε  

ηελ πξνεγνύκελε βηβιηνγξαθία.  

 

3. Γελ ππήξμε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ νκάδαο παηδηώλ θαη ξεκάησλ πνπ ζεκαίλεη όηη ηα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ ηα πήγαλ εμίζνπ θαιά κε ηα ηππηθήο 

αλάπηπμεο παηδηά  F (1, 38) = 1,35, p = .252. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο 

όηη ηα παηδηά κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ζύκθσλα κε πξνεγνύκελε 

βηβιηνγξαθία, δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ απηώλ είλαη νη δπζθνιίεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλαιιαγή, νη ζηεξενηππηθέο θη επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο θη 

ελδηαθέξνληα, ε εκκνλή κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ν κνλόηνλνο ιόγνο θαη ε 

αδεμηόηεηα (Βαιακνπηνπνύινπ, Κνπηειέθνο, 2009).   
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1.8 πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

Ο απηηζκόο απνηειεί έλα επξύ πεδίν θάζκαηνο πνπ είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη ζπλερήο θαη 

επαλαιακβαλόκελε δηεξεύλεζε θαζώο ε ζπκπησκαηνινγία θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα από άηνκν 

ζε άηνκν είλαη κεγάιεο. Μέζα από ηε κειέηε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, θαίλεηαη όηη ν 

απηηζκόο μεθηλώληαο από ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ εθεβηθή ειηθία κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη βειηίσζε ζε θάπνηα από ηα ζπκπηώκαηά ηνπ. 

Σν θύξην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη όηη νδεγεζήθακε ζε  απηό πνπ αξρηθά είρακε 

ππνζέζεη, θαζώο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα απηηζηηθά παηδηά επεμεξγάδνληαη ηε 

κνξθνθσλνινγία κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ Δηδηθή 

Γισζζηθή Γηαηαξαρή θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κε ΔΓΓ παξνπζίαδαλ έλα 

θαζαξά γξακκαηηθό πξόβιεκα ελώ ηα παηδηά κε απηηζκό θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεκαηηζκό ησλ ηύπσλ ησλ ξεκάησλ, κε ηελ δπζθνιία ηνπο λα 

έγθεηηαη ζην ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο.  

Αθόκα, ηα παηδηά πνπ αλήθαλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ ειηθίαο 5-6 εηώλ δελ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα 8ρξνλα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ νκάδα ησλ 

ςεπδνξεκάησλ. Απηό, πηζαλόλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα παηδηά κε απηηζκό έρνπλ 

θαιύηεξε κλήκε ζην λα ζπγθξαηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ θαλόλεο κνξθνζύληαμεο.   

Καηά ηνπο Walenski et al. (2006) oη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ επηηέιεζε ησλ νπνίσλ 

ζπκβάιεη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε είλαη ηα επίπεδα ηεο γξακκαηηθήο: κνξθνινγία, ζύληαμε θαη 

θσλνινγία. Βιάβεο ζε πεξηνρέο ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

πξόβιεκα ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, αιιά όρη θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ιεμηθήο γλώζεο ζηνλ εγθέθαιν (ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δεισηηθή κλήκε). 

Σν ίδην έδεημαλ θη άιιεο έξεπλεο κε ιεμηθέο δνθηκαζίεο γηα άηνκα κε απηηζκό: γηα 

παξάδεηγκα, λα ηαηξηάμνπλ ηελ εηθόλα κε ηελ ιέμε πνπ αθνύλ, λα δώζνπλ ηνλ νξηζκό κηαο 

ιέμεο αιιά θαη δνθηκαζίεο πνπ δεηνύλ ηελ παξαγσγή κίαο κόλν ιέμεο, όπσο λα βξνπλ 

ζπλώλπκα ή αληώλπκα, λα δηαβάζνπλ δπλαηά κία ιέμε θαη ηελ θαηνλνκαζία εηθόλαο. Ζ 

δεισηηθή κλήκε ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ θάλεθε λα είλαη- αλ όρη εληζρπκέλε- θπζηνινγηθή 

(Walenski et al., 2006).  
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Δπηπιένλ, επηβεβαηώζεθε  ε ππόζεζε εξκελεπζηκόηεηαο ζηελ νπνία είρακε ζηεξίμεη ηελ 

παξνύζα έξεπλα. ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο εξκελεπζηκόηεηαο, δελ εληνπίδεηαη δπζθνιία 

ζηελ θαηάθηεζε ησλ εξκελεύζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ελώ ηα κε εξκελεύζηκα 

παξνπζηάδνληαη πην πξνβιεκαηηθά. Σα παηδηά όισλ ησλ νκάδσλ (παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

θαη παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ- πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο) ηα πήγαλ 

θαιύηεξα ζηηο δνθηκαζίεο πνπ αθνξνύζαλ ηα ππαξθηά ξήκαηα. ηηο δνθηκαζίεο κε ηα κε 

ππαξθηά ξήκαηα, από ηελ άιιε,  νη επηδόζεηο ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά θαηώηεξεο. Από απηό 

βιέπνπκε πσο ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παξειζνληηθνύ ρξόλνπ δελ είλαη έλαο εξκελεύζηκνο 

κεραληζκόο γη απηό θαη ζα είλαη πην πξνβιεκαηηθόο ν ζρεκαηηζκόο ηνπ ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

ην ξήκα δελ είλαη γλσζηό.  
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1.9 Πεξηνξηζκνί 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ ζην 

πξώην ηεο ζηάδην, ζηνλ εληνπηζκό ηνπ δείγκαηνο. Γη απηό ην ιόγν ζπκπεξηιάβακε ζην δείγκα 

θαη 2 δίγισζζα παηδηά- ελώ αξρηθά ζα ζπκκεηείραλ κόλν παηδηά κε κεηξηθή ηνπο ηελ 

ειιεληθή γιώζζα- έλα ζηελ νκάδα ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ 5-6 

εηώλ θαη έλα ζηελ νκάδα ηππηθήο αλάπηπμεο παηδηώλ 5-6 εηώλ, θαζώο πέηπραλ θαιέο 

βαζκνινγίεο ζην πξώην ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο. Από εθεί θαη πέξα, ε δηαδηθαζία ήηαλ εύθνιε 

θαη γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο αιιά θαη γηα ηνλ εμεηαζηή.   

Αθόκα, θαζώο ν αξηζκόο ηνπ δείγκαηνο δελ ήηαλ αξθεηά κεγάινο, ηα επξήκαηά καο ηα 

κειεηνύκε κε πξνζνρή.  
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