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Περίληψη 

Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει τις αναφορικές προτάσεις , ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος 

κατάκτησης της περίπλοκης σύνταξης, σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη ,έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί σε παθολογικούς πληθυσμούς όπως παιδιά με ΑΓΔ, ωστόσο ο αριθμός των 

ερευνών σε παιδιά με αυτισμό είναι μικρός. Υπάρχει μία διαρκής διαμάχη σχετικά με τη 

γραμματική και το συντακτικό στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, τις  

γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και για την ετερογένεια η οποία υφίσταται. 

Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη μορφοσύνταξη, ωστόσο ελάχιστες έρευνες 

έχουν μελετήσει την περίπλοκη σύνταξη και τις αναφορικές προτάσεις σε πληθυσμό με 

αυτισμό. Η παρούσα έρευνα μελετά την κατανόηση των αναφορικών προτάσεων και το ρόλο 

της μορφολογίας σε παιδιά με αυτισμό και παιδιά τυπικής ανάπτυξης . Τα ερωτήματα που 

προκύπτουν είναι  εάν τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην 

κατανόηση των ΑΠ σε σχέση με της τυπικής ανάπτυξης, εάν η μορφολογία βοηθά στην 

κατανόηση τους και τέλος ποιες προτάσεις γίνονται περισσότερο κατανοητές , οι ΑΥ ή οι ΑΑ. 

Συμμετείχαν δύο ομάδες παιδιών ηλικίας 7-12 ετών. Η πρώτη ομάδα  αποτελείται από 5 παιδιά 

που ανήκουν στο φάσμα  της διαταραχής του αυτισμού ,υψηλής λειτουργικότητας με λόγο ,7-

12 ετών, και η δεύτερη ομάδα από 10 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 10-12 ετών. Το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα περιλάμβανε 2 τύπους αναφορικών προτάσεων, 

κάθε τύπος περιλάμβανε 6 προτάσεις. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στην έρευνα των Guasti, 

Stavrakaki &Arosio (2008) και στο πειραματικό υλικό της. Κάθε παιδί κλήθηκε έπειτα από 

την ανάγνωση της πρότασης να υποδείξει τη σωστή από τις 2 εικόνες που έδειχνε τον δράστη 

ή πάσχοντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται 

περισσότερο στην κατανόηση των ΑΠ, ιδιαίτερα των ΑΑ. Επίσης φάνηκε πως ο ρόλος της 

μορφολογίας δεν είναι καίριος για την κατανόησή τους. Με βάση τα ευρήματα μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο ανάλυσης των ΑΠ σε παιδιά με αυτισμό , ώστε να 

σχεδιάσουμε καταλληλότερους τρόπους παρέμβασης στο κομμάτι αυτό. 
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Abstract 

There has been extensive research regarding relative clauses (RC) in order to gain an 

understanding of the way children with typical development internalize complex structures. 

Although research has been focused on pathological population, such as children with Specific 

Language Impairment (SLI), the amount of research studies on autistic children remains 

limited. There is constant conflict regarding the grammar and syntax of children in the autism 

spectrum, the linguistic difficulties they face and the existing heterogeneity. The vast majority 

of research has focused on morphosyntax, while considerably less centers on complex 

structures and relative clauses in ASD (Autism Spectrum Disorder) population. The present 

research examines the understanding of relative clauses and the role of morphology in children 

with autism and in children with typical development. The questions that arise are whether 

children with ASD face greater problems in understanding RC than children with typical 

development, whether morphology can assist in their understanding and, finally, which clauses 

can be better understood, SR (subject relative clauses) or OR (object relative clauses). Two 

groups of 7-12 year-old children have participated in this research. The first group is composed 

of 5 high-functioning, verbal children with ASD, aged 7-12 years, and the second group is 

composed of 10 children with typical development, 10-12 years old. The tools used for this 

research are 2 types of relative clauses, each type consisting of 6 sentences. The methodology 

was based on the work of Guasti, Stavrakaki & Arosio (2008) and its experimental material. 

Each child was asked to identify the sentence and to point out the subject or the object. The 

results of the research indicated that children with ASD find it more challenging to understand 

RC, especially OR. It was also revealed that morphology was not crucial in their understanding 

of the sentences. Based on these findings we can better understand the way to analyze RC to 

children with ASD, so as to plan more appropriate interventions. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ   

 

Ο λόγος και η επικοινωνία είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους. Τα παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στο λόγο τους αλλά και στην 

επικοινωνία με άλλους .Μέλημα των εκπαιδευτικών και όσων ασχολούνται με παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι, να βρίσκονται σε θέση να αναγνωρίζουν σε βάθος τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για το σχεδιασμό της καλύτερης δυνατής παρέμβασης. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας .Με κίνητρο προηγούμενες έρευνες που εξετάζουν την 

κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε διαφορετικό πληθυσμό, όπως σε παιδιά με 

αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (Stavrakaki,2001) κρίνεται απαραίτητη η έρευνα σε παιδιά 

με αυτισμό που φοιτούν στο δημοτικό. Ακόμη, εξετάζεται και ο ρόλος της μορφολογίας και 

των πτώσεων καθώς αποδεικνύεται καθοριστικός (Stavrakaki,2001). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την επιβλέπουσα καθηγήτρια 

κ. Σταυρακάκη Σταυρούλα για την καθοδήγησή της καθώς και την εξεταστική επιτροπή. 

Επιπλέον , θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που έλαβαν μέρος για την πραγματοποίηση 

της έρευνας καθώς και 3ο ειδικό σχολείο Ευόσμου για τη στήριξη και τη βοήθεια στη 

διεκπεραίωση της έρευνας. 
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Εισαγωγή 

            

 Η μελέτη της συντακτικής δομής σε παιδιά με διαταραχές είναι το επίκεντρο αρκετών 

ερευνών καθώς με αυτό τον τρόπο επιστήμονες είναι σε θέση να σχεδιάσουν καταλληλότερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και να κατανοήσουν εκτενέστερα τη διαταραχή που μελετούν. Η 

σύνταξη μίας γλώσσας είναι ένα διαφορετικό και δυσνόητο αρκετές φορές κομμάτι καθώς  

κάθε γλώσσα αποτελείται από διαφορετικά δομικά στοιχεία. Καθώς υπάρχουν καθολικές 

αρχές που διέπουν κάθε γλώσσα και τις συντακτικές δομές της αλλά και ενδοσυστημικές αρχές 

που διέπουν τη μορφολογία της. Γίνονται προσπάθειες να ανιχνευθούν οι τρόποι κατανόησης 

και κωδικοποίησης από τυπικούς και μη πληθυσμούς έτσι ώστε να ανακαλυφθεί η δομή της 

γλώσσας διαχρονικά καθώς και η πορεία κατάκτησής της.   

Στην  παρούσα έρευνα θα εξετασθεί η κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε 

παιδιά δημοτικού που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός που 

επιλέχθηκε είναι παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, έχουν λόγο και αρκετά καλή 

επικοινωνία. Η διαταραχή του αυτισμού χαρακτηρίζεται από αργή κατάκτηση της γλώσσας 

και καθώς η συντακτική δομή προκαλεί αρκετές δυσκολίες και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ειδικά οι αναφορικές προτάσεις, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατανόηση 

τους από παιδιά αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας. Με αυτόν τρόπο κατανοείται σαφέστερα 

ο τρόπος σκέψης των παιδιών και επιτυγχάνεται η καταλληλότερη εκπαίδευσή τους (Eigsti, 

De Marchena, Schuh, & Kelley, 2011).      

Οι αναφορικές προτάσεις αποτελούν μία κατηγορία των εξαρτημένων προτάσεων και 

έχουν απασχολήσει αρκετά την επιστήμη της γλωσσολογίας. Οι αναφορικές προτάσεις 

εισάγονται με τους αναφορικούς συνδέσμους και χωρίζονται σε αναφορικές προτάσεις 

υποκειμένου και σε αντικειμένου. Παράλληλα στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε και στο ρόλο 

της μορφολογίας σχετικά με τη διευκόλυνση της κατανόησης ή μη. Επιπρόσθετα, γίνεται 
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έρευνα και στη συμφωνία αριθμού και πτώσεων καθώς έχουν σημασία για την κατανόηση των 

προτάσεων(Stavrakaki, Guasti, Arosio,2007). 

Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος καθώς και 

με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων ερευνών. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά σε παρεμφερείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη 

συντακτική δομή σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μη .Αρχικά, γίνεται εκτενής αναφορά στον 

ορισμό του αυτισμού όπως και στα κριτήρια της διάγνωσής του. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 

στους γενετικούς παράγοντες που προκαλούν τον αυτισμό καθώς και στους νευρολογικούς και 

περιβαλλοντικούς. Στη συνέχεια , αναπτύσσεται το ζήτημα της γλωσσικής ανάπτυξης των 

παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, η πορεία της καθώς και οι δυσκολίες και τα 

ελλείμματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη γραμματική και το συντακτικό.  

  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του μέρους της εργασίας που αφορά τις 

αναφορικές προτάσεις. Σε αυτό το σημείο, δίνεται ο ορισμός των εξαρτημένων αναφορικών 

προτάσεων όπως υπάρχει σε εγχειρίδια γραμματικής .Επιπλέον, αναφέρονται οι κατηγορίες 

των αναφορικών προτάσεων , οι περιοριστικές και μη και επεξηγούνται. Οι αναφορικές 

προτάσεις εισάγονται  με συγκεκριμένους συνδέσμους όπως ο οποίος/η οποία/το οποίο καθώς 

και με το συμπληρωματικό δείκτη “που” ,αναλυτικότερα υπάρχουν στο κεφάλαιο δύο. Έπειτα, 

ερευνάται βιβλιογραφικά η γλωσσική   ανάπτυξη καθώς και η κατανόηση των αναφορικών 

προτάσεων σε παιδιά δημοτικού τυπικής ανάπτυξης αλλά και με άλλες διαταραχές όπως 

αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή , σύνδρομο Williams.Ακόμη, παρατίθενται  προηγούμενες 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά 

με αυτισμό αλλά  σαφώς και ο ρόλος της μορφολογίας. Αναφέρονται ακόμη, το γένος στα 

ελληνικά καθώς και ο αριθμός και η πτώση.  
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Στο επόμενο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση του 

θέματος. Αρχικά, παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας ο οποίος είναι να ερευνήσουμε την 

κατανόηση των αναφορικών προτάσεων και το ρόλο της μορφολογίας σε παιδιά με αυτισμό 

και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν στο δημοτικό. 

Έπειτα, αναλύονται πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις σχετικά με 

την έρευνα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία βασίζονται σε προηγούμενες μελέτες. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας και το δείγμα στο οποίο 

χορηγήθηκε το εργαλείο των Guasti&Stavrakaki (2008), για τη γλωσσική κατανόηση αλλά και 

την κατανόηση των αναφορικών προτάσεων που είναι και το θέμα της έρευνας. Περιγράφονται 

τα χαρακτηριστικά των παιδιών , ηλικία , φύλο και γλωσσικό επίπεδο όπως αποδόθηκε από το 

εργαλείο που χορηγήθηκε.       

Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται και αναλύονται οι μετρήσεις της έρευνας σε 

πίνακες και με ποσοστά τοις εκατό των παιδιών τυπικής ανάπτυξης αλλά και των παιδιών με 

αυτισμό, με ακρίβεια για την εγκυρότητα της έρευνας. Έπειτα, συγκεντρώνονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και ακολουθεί συζήτηση σχετική με τα αποτελέσματα και 

σύγκριση με αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών καθώς και τα συμπεράσματα από τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Αφού ολοκληρωθεί το ερευνητικό κομμάτι και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, θεωρείται αναπόσπαστό μέρος της έρευνας να προταθούν νέα ερωτήματα που 

προκύπτουν από την παρούσα έρευνα καθώς και οι περιορισμοί που υπήρξαν κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της παρούσας έρευνας.    

Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές που βασίστηκε η 

έρευνα. Στο τελευταίο κομμάτι, βρίσκεται το παράρτημα της εργασίας όπου παρουσιάζεται 

δείγμα από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε των Guasti&Stavrakaki (2008). 
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1.Θεωρητική θεμελίωση  
 

1.1 Ορισμός-κριτήρια διαταραχής αυτιστικού φάσματος 

 

Ο αυτισμός θεωρείται μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που περιλαμβάνει διαταραχές στην 

επικοινωνία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και εμφανίζει επανειλημμένα και περιορισμένα 

“μοτίβα” ενδιαφέροντος (APA , 2013).Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του φάσματος του 

αυτισμού είναι η ατομική γλωσσική καθυστέρηση ή/και διαταραχή. Η γλωσσική 

καθυστέρηση, ένα μέρος της ευρύτερης επικοινωνίας ,είναι το πρώτο δείγμα που αναφέρεται 

σε μικρά παιδιά με αυτισμό ( Chakrabarti&Fombonne,2001).Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι 

ένα από τα πιο ποικίλα χαρακτηριστικά σε παιδιά και ενήλικες με αυτή τη διαταραχή .Σε 

κάποιες περιπτώσεις , στην προσχολική και αρχικά της σχολικής ηλικίας υπάρχει μεγάλος 

αριθμός λέξεων και χρήση σύνθετης γραμματικής. Σε άλλες περιπτώσεις , δεν υπάρχει 

παραγωγή γλώσσας με σημασία και υπάρχει χαμηλός βαθμός  γλωσσικής κατανόησης (Thurm, 

Lord,Lee ,Newschaffer ,2006).Το επίπεδο της εκφραστικής γλώσσας έχει προταθεί ως ισχυρό 

κριτήριο πρόγνωσης για τη λειτουργικότητα. Σύμφωνα με μελέτες (Lorol&Rulter, 1994) , ένα 

ποσοστό 50 τοις εκατό στον πληθυσμό με αυτισμό δεν έχει καθόλου λεξιλόγιο, όμως τα 

δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί και οι πιο πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι το ποσοστό 

ανέρχεται στο 14 % (Lordi,Rissi,Pickles 2004). 

Το Μάιο του 2013 κατασκευάζεται η  έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 

της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, το DSM-V.Ο ορισμός “Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές” αντικαθίσταται πλέον από τον ορισμό “Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος” (Lai, 

Lombardo, Chakrabarti & Baron-Cohen, 2013).Επιπλέον, οι υποκατηγορίες του αυτισμού , 

σύνδρομο Asperger , το Rett , της παιδικής αποδιοργανωτικής διαταραχής και της διάχυτης 

αναπτυξιακής διαταραχής μη αλλιώς προσδιοριζόμενης, αντικαθίστανται και υπάγονται πλέον 

στον ενιαίο όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (APA, 2013).Κατά αυτόν τον τρόπο, τα 
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συμπτώματα των παραπάνω διαταραχών αποτελούν ένα ενιαίο συνεχές διαταραχών που 

αφορούν τον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας και των περιοριστικών επαναλαμβανόμενων 

συμπεριφορών και δεν πραγματεύονται ως ξεχωριστές διαταραχές. Όπως ήταν φυσικό, τα 

κριτήρια για τη διάγνωση πλέον του αυτισμού διαφοροποιούνται στο DSM-V. Τα δύο βασικά 

χαρακτηριστικά της “Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος” , όπως αναφέρεται πλέον, είναι 

τα επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε 

αρκετά επίπεδα , καθώς και επαναλαμβανόμενα και περιορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς, 

ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. Τα διαγνωστικά κριτήρια διάγνωσης σύμφωνα με το DSM-

V είναι εννέα και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση τα παραπάνω κύρια χαρακτηριστικά. 

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια που σχετίζονται με την επικοινωνία και την κοινωνικότητα 

περιλαμβάνουν ελλείμματα στην κοινωνική και συναισθηματική αμοιβαιότητα, ελλείμματα σε 

μη λεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και ελλείμματα στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κατανόηση των 

σχέσεων. Ακολούθως, η στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηση, η χρήση αντικειμένων ή 

ομιλίας, η επιμονή στην ομοιομορφία και η άκαμπτη εμμονή σε ρουτίνες ή τελετουργικά 

πρότυπα λεκτικής ή μη λεκτικής συμπεριφοράς, τα περιορισμένα και απόλυτα δομημένα 

έντονα ενδιαφέροντα καθώς και οι δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία με υπέρ ή υπό-

διέγερση από αισθητηριακές πληροφορίες ή  το ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε αισθητηριακές 

διαστάσεις του περιβάλλοντος, είναι χαρακτηριστικά που ανήκουν στα κριτήρια που αφορούν 

τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Απαραίτητο να αναφερθεί είναι επίσης, ότι τα 

προαναφερόμενα συμπτώματα εκδηλώνονται σε πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο και πρέπει να 

προκαλούν κλινικά ελλείμματα στη λειτουργικότητα του ατόμου , τα οποία δεν αποδίδονται 

σε ύπαρξη νοητικής υστέρησης ή γενικευμένης αναπτυξιακής καθυστέρησης (APA,2013).
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Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που προστέθηκε στο DSM-V είναι ότι πλέον, διευκρινίζεται το 

επίπεδο της σοβαρότητας της διαταραχής. Τα επίπεδα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες. Το επίπεδο 3 ονομάζεται Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης 

,όπου εντοπίζονται σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία. Το επίπεδο 

2 , Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης  (αξιοσημείωτες δυσκολίες) και τέλος Επίπεδο 1 , 

Ανάγκη Υποστήριξης ,(APA,2013).  

Ο όρος διαταραχές αυτιστικού φάσματος , ο οποίος χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά ώστε 

να περιγραφθούν  οι διαγνώσεις που πραγματοποιούνται από το Διαγνωστικό και Στατιστικό 

Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (1994).Η τέταρτη αναθεώρηση του 

DSM-IV συμπεριλαμβάνει τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στη γενικότερη 

κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (Lauritsen,2013).Επίσης, σύμφωνα με 

το DSM-IV οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ορίζονταν ως μία κατηγορία νευρολογικών 

διαταραχών οι οποίες χαρακτηρίζονταν από σοβαρή βλάβη σε αρκετούς τομείς της εξελικτικής 

ανάπτυξης του παιδιού και περιλάμβανε πέντε κλινικές διαγνώσεις όπου ήταν ο αυτισμός, το 

σύνδρομο Asperger , το σύνδρομο Rett, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς (APA,1994).Συγκεκριμένα, ο όρος 

ΔΑΦ αφορούσε τον αυτισμό, το σύνδρομο Asperger και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς(Lauritsen,2013).      

Με βάση τα κριτήρια του DSM-IV ως αυτισμός ορίζεται η παρουσία ελλειμματικής ανάπτυξης 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας και η παρουσία σημαντικά περιορισμένου 

ρεπερτορίου δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων(APA,1994).Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε  

τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πεδίο που επηρεάζουν. Στον τομέα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης τα κριτήρια είναι η έκδηλη μειονεξία στη χρήση πολλαπλών μη λεκτικών 

συμπεριφορών, η αποτυχία ανάπτυξης κατάλληλων για την ηλικία σχέσεων με συνομηλίκους, 

η απουσία αυθόρμητης αναζήτησης άλλων με σκοπό την αλληλεπίδραση και το μοίρασμα των 
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ενδιαφερόντων, η απουσία ή σημαντικό έλλειμμα στην κοινωνική ή συναισθηματική 

αμοιβαιότητα. Σχετικά με την επικοινωνία , τα κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής, 

καθυστέρηση ή απουσία ανάπτυξης προφορικού λόγου η φανερή μειονεξία στη συμμετοχή σε 

συζήτηση, η στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη χρήση του λόγου και η απουσία κατάλληλου, 

ανάλογου για την ηλικία, παιχνιδιού πλούσιου σε στοιχεία προσποίησης και κοινωνικής 

μίμησης .Ακόμη, στα κριτήρια του DSM-IV συμπεριλαμβάνονται η έντονη ενασχόληση με 

ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, η προσκόλληση σε επαναλαμβανόμενες κινητικές ιδιοτυπίες. 

Επιπλέον στον ορισμό αναφέρεται ότι εκτός από τα κριτήρια αυτά θα πρέπει το άτομο να 

παρουσιάζει καθυστέρηση ή διαταραχή στην επικοινωνία με άλλους είτε στη γλώσσα ή στο 

συμβολικό παιχνίδι. Ο εντοπισμός των συμπτωμάτων τοποθετείται πριν από την ηλικία των 

τριών ετών (APA,1994).      

Όπως παρατηρούμε, οι διαφορές ανάμεσα στο τέταρτο και πέμπτο εγχειρίδιο είναι σημαντικές 

καθώς διαφοροποιούνται τα κριτήρια και η παύει πλέον η κατηγοριοποίηση των διαταραχών. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το DSM-V δέχεται αυστηρή κριτική από την  επιστημονική 

βιβλιογραφία κυρίως για την απουσία του όρου σύνδρομο Asperger (Williams, Woolfenden, 

Roberts, Rodger, Bartak & Prior, 2014). Επιπλέον, αν και το DSMV είναι περισσότερο 

εξειδικευμένο, ωστόσο τα κριτήρια του είναι πιο αυστηρά και όχι τόσο ευαισθητοποιημένα, 

αφήνοντας εκτός παιδιά που λάμβαναν διάγνωση Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής έχοντας 

επιρροή στις υπηρεσίες που δικαιούνταν τα παιδιά αυτά (Volkmar & Reichow, 2013). Ωστόσο 

, παρ’ όλες τις αμφιβολίες οι επιστήμονες στηρίζονται στο DSM-V καθώς είναι πολυδιάστατο 

και κατατοπιστικό για τον εντοπισμό των κλινικών και μη χαρακτηριστικών που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την εξατομικευμένη διάγνωση κάθε ατόμου 

και την καταλληλότερη γι’ αυτό παρέμβαση και θεραπεία , θέτοντας ξεχωριστούς και 

διαμορφωμένους στόχους (Grzadzinski, Huerta & Lord, 2013).    
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   1.2Αιτιολόγηση Αυτισμού         

 Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την εξακρίβωση της αιτιολογίας του αυτισμού. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί σχετικά ευρήματα καθώς και ο τρόπος που επηρεάζει 

ο αυτισμός τη λειτουργία του εγκεφάλου (Benvenuto ,2009). Οι παράγοντες που φαίνονται να 

σχετίζονται με τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος ερευνάται πως είναι γενετικοί και 

περιβαλλοντικοί. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι γενετικοί παράγοντες που οφείλεται η 

διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και οι περιβαλλοντικοί.   

1.2.1Γενετικοί παράγοντες         

 Η μεγάλη ηλικία των γονέων αποκτά όλο και περισσότερο βάσιμες πληροφορίες ότι 

ευθύνεται για την εμφάνιση του αυτισμού. Η προχωρημένη ηλικία της μητέρας αλλά και του 

πατέρα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί κάποια γονιδιακή μετάλλαξη και 

έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες για  την εμφάνιση αυτισμού στο έμβρυο (Kolevzon, Gross, 

& Reichenberg, 2007).         

 Επιπλέον, ως γενετικός παράγοντας για την εμφάνιση του αυτισμού θεωρείται το 

γονίδιου του εύθραυστου x. Ως γενετική διαταραχή ονομάζεται το “σύνδρομο του εύθραυστου 

χ” . Το γονίδιο το FMR1 ελέγχει την ανάπτυξη και την ωρίμανση των κυττάρων και των 

συνάψεων αυτών. Έτσι, οι μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο γονίδιο αυξάνουν τις πιθανότητες 

για τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (Benvenuto, 2009).    

 Μία ακόμα γενετική διαταραχή που ευθύνεται για τον αυτισμό είναι η οζώδης 

σκλήρυνση. Κατά τη συγκεκριμένη γενετική διαταραχή συμβαίνουν μεταλλάξεις γονιδίων σε 

νευρωτικές και συναπτικές δομές. Έτσι δημιουργούνται μεταβολές και ανισορροπίες όπου 

έχουν ως αποτέλεσμα  την επιληψία και τον αυτισμό( Benvenuto,2009).  

 Επιπρόσθετα, τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν και συνοδά σύνδρομα , μερικά από τα 

οποία αναφέρονται παρακάτω. Ένα σύνδρομο που εμφανίζουν είναι το σύνδρομο της 

μεγαλοκεφαλίας και υπερανάπτυξης , παρουσιάζεται δηλαδή μαζί με τον αυτισμό και ανώμαλη 
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ανάπτυξη του  μεγέθους του εγκεφάλου. Το σύνδρομο Timothi ακόμα, φαίνεται να έχει σχέση 

με τον αυτισμό ,  καθώς τα άτομα με  το συγκεκριμένο σύνδρομο πληρούν και τα περισσότερα 

κριτήρια διάγνωσης του αυτισμού (Splawski , 2004, Caglayan, 2010). Επίσης, ένα ποσοστό 

ατόμων με αυτισμό παρουσιάζουν μιτοχονδρική δυσλειτουργία , πιο συγκεκριμένα πρωτογενή 

μιτοχονδρική πάθηση με γενετική βάση (Haas, 2010, Ratajczak, 2011).   

 Τέλος, ορισμένα μεμονωμένα γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί για τον αυτισμό. 

Συγκεκριμένα, τα γονίδια NLGN3, NLGN4 και NRXN1 , έχει παρατηρηθεί πως έχουν υποστεί 

μεταλλάξεις σε άτομα με αυτισμό (Lintas & Persico, 2009, Caglayan,2010). Επίσης, έρευνες 

έχουν δείξει συσχέτιση μεταλλαγμένων μορφών των γονιδίων SHANK3 και PTEN 

(Caglayan,2010) καθώς και το γονίδιο HOXA1 , όπου ήταν το πρωταρχικό γονίδιο που 

ανιχνεύθηκε και συσχετίστηκε με τον αυτισμό (Rodier, 2000).    

  Ακόμη, και κυτταρογεννετικές ανωμαλίες έχουν συσχετισθεί με τον αυτισμό, 

όπως είναι χρωμοσωμικές ανακατατάξεις, κυρίως στο χρωμόσωμα 15 ((Dykens, Sutcliffe, 

&Levitt, 2004,Benvenuto , 2009). Τα γονίδια επίσης, RELN και MET όπου εντοπίζονται στο 

χρωμόσωμα 7 , είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκεφαλικού φλοιού και 

καθώς και της παρεγκεφαλίτιδας, όπως σχετίζονται και μεταλλάξεις στο χρωμόσωμα 2 και 16( 

Benvenuto, 2009). 

1.2.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες        

  Ακόμη, ως αιτία της εμφάνισης του αυτισμού εκτός των βιολογικών και 

γενετικών παραγόντων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναφέρονται και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες. Έχει γίνει φανερό τα τελευταία χρόνια, ότι συγκεκριμένες πτυχές του αυτισμού 

οφείλονται σε παράγοντες του περιβάλλοντος.      

 Η έκθεση σε τοξικές ουσίες , όπως μόλυβδος ,υδράργυρος έχει αποδειχθεί ότι 

ευθύνονται για τις αναπτυξιακές διαταραχές όπως και για τον αυτισμό (Landrigan,2010). 

Ακόμη , γίνεται λόγος και για άλλα συνθετικά χημικά , όπως οι φθαλμικές ενώσεις οι οποίες 
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εισέρχονται στον άνθρωπο κατά την εισπνοή, την κατάποση αλλά και μέσω της απορρόφησής 

τους από το δέρμα (Ratajczak,2011). Επιπλέον, η έκθεση σε βαρέα μέταλλα και ξενοβιοτικά 

έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή οξειδωτικού στρες , το οποίο έχει ανιχνευθεί στον 

οργανισμό ατόμων με αυτισμό. Στη συνέχεια, το οξειδωτικό στρες μειώνει την ανάπτυξη και 

προκαλεί ακόμα και  ελαττώματα στην προσοχή και στο νευρωτικό σύστημα ( Deth, 2007). 

Επίσης, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια έχουν συσχετιστεί με την παρουσία του αυτισμού 

καθώς και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το θυρεοειδή της μητέρας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, δημιουργούνται μορφολογικές αλλαγές στον 

εγκέφαλο του εμβρύου (Roman 2007,  Ratajczak, 2011). Επιπρόσθετα, η έκθεση του εμβρύου 

σε εξωγενείς παράγοντες , όπως η χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης , τα 

οποία περιέχουν θαλιδομίδη, μισοπροστόλη, προσταγλανδίνη όπου υπάρχουν σε φάρμακα για 

την πρόληψη των έλκων του στομάχου, έχουν συνδεθεί με τον αυτισμό (Landrigan, 2010). Η 

μητρική λοίμωξη από ερυθρά, ακόμη έχει συνδεθεί με την εμφάνιση του αυτισμού.

 Τέλος, και άλλες λοιμώξεις έχουν ανιχνευθεί για τις οποίες γίνεται λόγος ότι έχουν 

ευθύνη για τον αυτισμό, όπως και μολύνσεις. Συγκεκριμένα, ο ιός του απλού έρπητα, η 

εγκεφαλίτιδα, η ιλαρά, ο ιός της ανεμοβλογιάς, ο κυτταρομεγαλοϊός καθώς και ο ιός της 

παρωτίτιδας (Ratajczak, 2011).  Επίσης, συγκεκριμένα εμβόλια, όπως αυτό για τον ιό της 

ιλαράς έχουν κατηγορηθεί για τη διαταραχή του αυτισμού, χωρίς όμως συγκεκριμένες 

αποδείξεις.           

 Όπως αναδείχθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, ο αυτισμός έχει ως αίτια και 

βιολογικούς παράγοντες αλλά και περιβαλλοντικούς οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του 

επηρεάζει και διαμορφώνει τη μορφή του αυτισμού. Φυσικά, δεν έχει παρουσιαστεί με 

βεβαιότητα κάποια συγκεκριμένη αιτία για την εμφάνιση του αυτισμού. Προκύπτουν, 

διάφορες θεωρίες που αφορούν την αιτιολογία του , οι οποίες βασίζονται σε μακροχρόνιες 

έρευνες.    



19 
 

1.3Γλωσσική κατάκτηση στον αυτισμό 

  

Έχει παρατηρηθεί ότι σε παιδιά με αυτισμό υπάρχει αδυναμία στην κατάλληλη χρήση του 

λόγου, δυσκολία στη σωστή χρήση της γλώσσας στο σωστό χρόνο και χώρο και σύμφωνα με 

τους κοινωνικούς κανόνες που επικρατούν. Μία συνομιλία για να θεωρηθεί επιτυχής 

χρειάζεται να υπάρχουν στους συνομιλητές βασικά στοιχεία, όπως πρόθεση για επικοινωνία, 

ικανότητα να εκφράσει λογικά αυτό που επιθυμεί σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες και 

τέλος να έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις προθέσεις και τα συναισθήματα του 

συνομιλητή του (Βογινδρούκας,2005). 

Ένα χαρακτηριστικό της διαταραχής του αυτισμού , το οποίο παρατηρείται σε πρώιμη 

ηλικία, είναι η αργή κατάκτηση της γλώσσας. Ενώ αποτελεί κύριο γνώρισμα στον αυτισμό η 

αργή ανάπτυξη ομιλίας, απουσιάζει ως κριτήριο διάγνωσης στο DSM-V(APA,2013). Ωστόσο, 

για να είναι ολοκληρωμένη μία διάγνωση αναφέρεται και στην πορεία κατάκτησης της 

γλώσσας καθώς είναι σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη ενός παιδιού. Η απουσία ή η 

καθυστέρηση της ανάπτυξης της γλώσσας είναι συνήθως το χαρακτηριστικό το οποίο 

εντοπίζεται από τους γονείς και τους ωθεί να επισκεφθούν κάποιο ειδικό ώστε να κατανοήσουν 

τι συμβαίνει στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.      

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ετερογένεια καθώς δεν αποτελεί ίδιο γνώρισμα για όλα τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, μία ομάδα παιδιών με αυτισμό έχουν ως γνώρισμα τους την 

αλαλία, ενώ σε άλλα παιδιά υπάρχει επαρκής γλωσσική ανάπτυξη , με μερικές ελλείψεις στις 

κοινωνικές δεξιότητες του λόγου (Perovic, Modyanova, &Wexler, 2013).   

 Η πορεία της ανάπτυξης της γλώσσας σε άτομα με αυτισμό, έχει βρεθεί στο επίκεντρο 

των ερευνών καθώς και τα προϊόντα της ομιλίας τους. Ερευνάται επίσης,  ο τρόπος που 

μαθαίνουν καινούργιο λεξιλόγιο τα παιδιά καθώς και οι επιδόσεις τους ανάλογα με το 
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γραμματικό ή και συντακτικό φαινόμενο. Κατά τον Swensen,2007 τα άτομα με αυτισμό 

κατανοούν και παράγουν συγκεκριμένες γλωσσικές δομές με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 

συνομήλικοί τους.     

Σύμφωνα με έρευνες το 50% των παιδιών με αυτισμό αδυνατούν να αποκτήσουν 

λειτουργικό λόγο και δεν διαθέτουν λεξιλόγιο ( Lorole & Rutter, 1994). Ωστόσο, σημερινές 

μελέτες δείχνουν το ποσοστό να είναι μικρότερο ( Lordi, Rissi, Pickles, 2004) , σε 14-20 % 

χωρίς καθόλου λεξιλόγιο. Ακόμη, τα παιδιά με αυτισμό που αποκτούν λεξιλόγιο και ομιλία 

παρουσιάζουν παρόμοια καθυστέρηση με τα παιδιά  με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή 

(Tager-Flusberg,2004). Η ομιλία επίσης στον αυτισμό συνήθως χαρακτηρίζεται ως φειδωλή 

και σποραδική ( Kjelgaard&Tager-Flusberg,2000). Κάτι ακόμα το οποίο παρατηρείται στην 

ομιλία στον αυτισμό είναι αρχικά η ανάπτυξη του λεξιλογίου και η σταδιακή μείωση του κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού ( Tager-Flusberg, 2004). Στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης το εκφραστικό λεξιλόγιο αναπτύσσεται σταδιακά από την ηλικία του ενός έτους 

και έχει παρατηρηθεί πως το πρώτο λεξιλόγιο αποτελείται κυρίως από ουσιαστικά ( Rescorla 

& Safyer, 2013). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ανάπτυξη του προσληπτικού λεξιλογίου 

προηγείται του εκφραστικού ( Weismer, Lord & Esler, 2010). Όσο αφορά την περίπτωση του 

αυτισμού η εμφάνιση των πρώτων λέξεων γίνεται στους 38 μήνες κατά μέσο όρο ( Howlin 

,2003). Επίσης, σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εμφανίζουν πολύ αργότερα 

λέξεις με νόημα , όμως όταν αποκτάται το λεξιλόγιο παρουσιάζουν ομοιότητες στις κατηγορίες 

των λέξεων οι οποίες είναι κυρίως ουσιαστικά ( Charman, Drew, Baird &Baird, 2003). Οι 

λέξεις συγκεκριμένα πιο συχνά προέρχονται από συγκεκριμένες λεξιλογικές κατηγορίες όπως 

τρόφιμα, μέρη του σώματος, φυσικά πρόσωπα, παιχνίδια, ζώα , ρούχα. 
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1.3.1 Γραμματική  στον αυτισμό 

 Όπως είναι γνωστό, η γλώσσα αποτελείται από τέσσερις τομείς , τη φωνολογία, τη 

γραμματική, τη πραγματολογία και τη σημασιολογία ( Bates, Thal, Finlary & Clancy, 

2003).Στον αυτισμό ο τομέας ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο είναι της πραγματολογίας, 

όπου εντοπίζονται περισσότερες δυσκολίες. Όσο αφορά τον τομέα της γραμματικής έχουν 

διεξαχθεί περιορισμένες έρευνες. Ωστόσο, από τις έρευνες που έχουν γίνει  φαίνεται πως τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες όψεις της γραμματικής. Πιο 

συγκεκριμένα, παραλείπουν ορισμένες λέξεις όπως το οριστικό άρθρο  “the” στην αγγλική 

γλώσσα (Watenski et al.,2006).Ακόμη, γίνεται παράλειψη και άλλων γραμματικών λέξεων 

όπως άρθρων και αντωνυμιών (Καμπούρογλου&Παπαντωνίου,2003). 

Ο τομέας που θα απασχολήσει την επικείμενη έρευνα είναι η γραμματική. Με τον όρο 

γραμματική εννοείται η μορφολογία των λέξεων καθώς και η συντακτική τους θέση μέσα στο 

κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, ως μορφολογία μία λέξης νοείται  ο σχηματισμός της λέξης με την 

κατάλληλη εφαρμογή των μορφημάτων στην πρόθεση ή στην κατάληξη ( Eigsti, 2007). Όσο 

αφορά το συντακτικό κομμάτι της γραμματικής, ορίζεται η εκμάθηση της σύνθεσης των 

λέξεων σε φράσεις και των γραμματικών κατηγοριών, όπως αν ανήκει στην κατηγορία των 

ουσιαστικών, ρημάτων, αντικειμένων και τα λοιπά), και η ορθή τοποθέτησή της  στην 

πρόταση. 

 Η γραμματική στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος δεν χρησιμοποιείται το ίδιο 

από όλα τα παιδιά.  Ύστερα από έρευνες σχετικά με τη χρήση της γραμματικής 

παρατηρήθηκε ανομοιογένεια στον πληθυσμό (Eigsti & Bennetto,2009). Οι απόψεις που 

προκύπτουν από τις έρευνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία, 

ο τομέας της γραμματικής σε παιδιά με αυτισμό, δεν εμφανίζει ελλείμματα και αδυναμίες 

((Tager-Flusberg, 1985). Η δεύτερη κατηγορία απόψεων είναι ότι οι δυσκολίες στη 

γραμματική σε παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ομοιότητα με αυτές σε παιδιά με αναπτυξιακή 
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γλωσσική διαταραχή και ότι δημιουργείται μία επικάλυψη μεταξύ τους (Tager-Flusberg, 

2006).  

 Ωστόσο, λόγω της ποικιλομορφίας που εμφανίζει η γραμματική στον αυτισμό, 

πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες μελέτησαν την αυθόρμητη ομιλία παιδιών με αυτισμό. 

Όπως παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των ερευνών, τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις σε ορισμένα πλαίσια και 

καταστάσεις (Eigsti,2007). Ακόμη, ένα εύρημα των ερευνών σχετικά με τη γραμματική και τη 

συντακτική δομή στον αυτισμό, είναι ότι οι συντακτικά περίπλοκες φράσεις παράγονται σε 

μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με τις πιο απλές συντακτικά.  

Επιπλέον, μία έρευνα των Eigsti και Bennetto (2009) στην οποία ελέγχθηκαν 

μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό αποδείχθηκε πως 

η κατανόηση των φαινομένων αυτών είχε αρκετά ελλείμματα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

και οι έφηβοι με αυτισμό κλήθηκαν να εντοπίσουν γραμματικά λάθη σε ορισμένες προτάσεις. 

Τα λάθη στις προτάσεις περιλάμβαναν παραλείψεις, αντικαταστάσεις, μετακίνηση λέξεων και 

προσθήκες μορφημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , υπήρξε αρκετά μεγάλη 

δυσκολία στον εντοπισμό των λαθών κυρίως στη μορφολογία των ρημάτων αλλά και στις 

παραλείψεις των καταλήξεων του τρίτου ενικού προσώπου (Tager-Flusberg,2006) καθώς 

παρατηρήθηκε δυσκολία στις προτάσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερου μήκους.  

Ακόμη, τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος χρησιμοποιούν σε μικρό 

ποσοστό στην αυθόρμητη ομιλία τους, μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία όπως προθέσεις, 

συνδέσμους, άρθρα και χρόνους προτάσεων σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης ( Tager-

Flusberg,2006). 

Επιπλέον, έρευνα των Perovic et. al 2013, εξέτασε τις προσωπικές και τις αυτοπαθείς 

αντωνυμίες και την κατανόησή τους στον αυτισμό. Σύμφωνα με την έρευνα οι επιδόσεις των 
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παιδιών με αυτισμό, στις προσωπικές αντωνυμίες δεν παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά με τις 

ομάδες ελέγχου. Ωστόσο, στις αυτοπαθείς αντωνυμίες το επίπεδο της κατανόησής τους 

κρίθηκε αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά, οι 

ικανότητες στην ερμηνεία των αυτοπαθών αντωνυμιών ήταν αρκετά χαμηλές. Επίσης, η 

παθητική φωνή και οι αναφορικές προτάσεις αποτελούν εμπόδιο σε παιδιά με αυτισμό ( 

Perovic,2007). Ακόμη, σύμφωνα με τους Terzi, Marinis, Francis & Kotsopoulou (2014) σε 

έρευνα των οποίων μελετήθηκαν οι αναφορικές αντωνυμίες και τα ρήματα χωρίς μορφολογία 

σε παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, βρέθηκε πως 

το σημείο της κατάληξης δημιουργεί δυσκολίες σε παιδιά με αυτισμό καθώς αφαιρούνται κατά 

την παραγωγή τους. Επίσης, βάση της προηγούμενης έρευνας φάνηκε πως τα παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση της 

μορφολογίας, ίσως λόγω των προβλημάτων στην πραγματολογία και το συντακτικό 

( Terzi et al.,2014). 

 

1.3.2 Μορφολογία 

Η μορφολογία έχει μελετηθεί στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Η παραγωγική 

μορφολογία , η παραγωγή νέων λέξεων δεν έχει μελετηθεί αρκετά όσο η κλιτική μορφολογία. 

Πιο αναλυτικά, στην κλιτική μορφολογία και μορφοσύνταξη παρατηρείται παράλειψη 

κλιτικών μορφημάτων σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(Walenski et. al,2006). Συγκεκριμένα, παραλείψεις συμβαίνουν σε ομαλούς σχηματισμούς , 

σε παρελθοντικούς χρόνους, στο τρίτο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα , σύμφωνα με έρευνες οι 

οποίες αφορούν την αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, κάτι το οποίο ξεχωρίζει στις έρευνες είναι ότι 

τύποι οι οποίοι δεν σχηματίζονται ομαλά , δεν εμφανίζουν πρόβλημα στα παιδιά με αυτισμό. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τύποι βρίσκονται αποθηκευμένοι στο λεξικό 

των παιδιών και απλώς ανακαλούνται από τη μνήμη τους. 
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1.3.3 Πραγματολογία 

 Ένας ακόμη τομέας ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο από τους υπόλοιπους στη 

διαταραχή του αυτισμού είναι η πραγματολογία. Σύμφωνα με έρευνα των Wetherby&Prutting 

η οποία εξέτασε τον τομέα της πραγματολογίας σε παιδιά με αυτισμό, η χρήση της γλώσσας 

όταν επρόκειτο να ζητήσουν κάτι ή να διαμαρτυρηθούν για κάτι , δεν είχε σημαντική διαφορά 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα ελλείμματα τα οποία αντιμετωπίζουν  τα παιδιά με 

αυτισμό αφορούν το διάλογο με άλλο συνομιλητή , όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

αναγνωρίσουν τον ακροατή και ακόμη δεν υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Επίσης, δεν 

βρίσκονται σε θέση να ζητήσουν πληροφορίες από το συνομιλητή τους. 

  

1.4 Θεραπευτική παρέμβαση στον αυτισμό 

 Ο αυτισμός ως διαταραχή δεν επιδέχεται ολική θεραπεία παρά μόνο βελτίωση της 

ποιότητας ζωής μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων (Καλύβα,2005). Οι θεραπείες που έχουν 

σχεδιαστεί στηρίζονται σε θεωρίες αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και εστιάζουν στην 

κατανόηση κοινωνικών κανόνων και των δυσλειτουργικών συμπεριφορών. 

 Ως στόχος των θεραπειών θέτονται η ανάπτυξη των ικανοτήτων της επικοινωνίας 

καθώς και η εύρεση αντισταθμιστικών μηχανισμών λεκτικής έκφρασης, αναλόγως και το 

γλωσσικό επίπεδο του παιδιού. Γενικότερος στόχος όλων των θεραπειών που ακολουθούν τα 

παιδιά είναι να αποκτήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να διευκολύνουν 

τη ζωή τους. Αυτός ο στόχος είναι ο πιο σημαντικός καθώς όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως ο τομέας που κυρίως αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα άτομα με αυτισμό είναι ο 

πραγματολογικός, που περιλαμβάνει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του 

ατόμου. 

 Όπως είναι φυσικό, για κάθε παιδί ακολουθείται διαφορετικό πρόγραμμα , 

εξατομικευμένο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού. Αφού, οριστούν οι ανάγκες του παιδιού 
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και σχεδιαστεί η κατάλληλη παρέμβαση, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

να γίνονται επαναξιολογήσεις και επαναπροσδιορισμός των στόχων. Αυτό είναι κρίσιμο καθώς 

μέσα από την παρέμβαση γίνονται κατανοητά περισσότερα στοιχεία για τις ανάγκες του 

παιδιού και τον τρόπο εκμάθησής του. Βασικοί στόχοι που θέτονται σύμφωνα με έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί, είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η βελτίωση και η επαύξηση της 

συναισθηματικής ανάπτυξης καθώς και της ικανότητας για κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω 

διαπροσωπικών σχέσεων με ενήλικες και παιδιά και τέλος η ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων καθώς και του συμβολικού παιχνιδιού (Καλύβα,2005).  

 Επιπλέον, ο αυτισμός προσεγγίζεται ως διαφορετικός τρόπος σκέψης και ύπαρξης και 

πολλές μέθοδοι που υπάρχουν αξιοποιούν τις αισθητηριακές εμπειρίες , τα ταλέντα, τις 

δεξιότητες όπως και τις σχέσεις με φίλους και τα συναισθήματα των παιδιών με αυτισμό ( 

Faherty,2003). 
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2. Αναφορικές Προτάσεις (ΑΠ) 

 Οι αναφορικές προτάσεις εισάγονται με την αναφορική αντωνυμία ο οποίος/α/ο καθώς 

και με τον αναφορικό συμπληρωματικό δείκτη που. Ανάλογα με τη χρήση και το σκοπό του 

λόγου προτιμάται κάθε φορά είτε η  αναφορική αντωνυμία είτε ο δείκτης “που”. Τις 

περισσότερες φορές, η αναφορική αντωνυμία “ο οποίος/α/ο” χρησιμοποιείται στον επίσημο 

λόγο , σε αντίθεση με το δείκτη “που” ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως σε ανεπίσημο λόγο , 

όταν το αναφορικό στοιχείο είναι σε γενική πτώση ή μέσα σε προθετική φράση.  

 Οι αναφορικές προτάσεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες , τις περιοριστικές 

αναφορικές προτάσεις και τις μη περιοριστικές. Οι περιοριστικές ΑΠ αναφέρονται πιο 

συγκεκριμένα και εξειδικευμένο σε έναν όρο της πρότασης ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο το 

σημείο αναφοράς στον ακροατή. Οι μη περιοριστικές ΑΠ ωστόσο, προσθέτουν απλώς μία 

πληροφορία στο αντικείμενο αναφοράς.  

Μία σημαντική ακόμα διευκρίνιση για τις ΑΠ είναι ότι όταν εισάγονται με την 

αναφορική αντωνυμία “ο/η/το οποίος/α/ο” πρέπει να συμφωνεί ως προς το γένος και τον 

αριθμό με την ονοματική φράση την οποία προσδιορίζει και να βρίσκεται σε κατάλληλη πτώση 

μέσα στην αναφορική πτώση. Η αναφορική αντωνυμία αποτελείται από δύο μέρη : τον 

προσδιοριστή που κλίνεται με βάση τα φ-χαρακτηριστικά και συμφωνεί με την ερωτηματική 

λέξη που ακολουθεί, και από μία ερωτηματική λέξη που κλίνεται σε πρόσωπο , γένος και 

αριθμό. Επίσης, η ερωτηματική λέξη “οποίος” έχει σύνθετη μορφολογική δομή, η οποία 

αποτελείται από το δείκτη ο- κα την ερωτηματική αντωνυμία ποιος ( Alexiadou,1997). Οι 

αναφορικές προτάσεις που εισάγονται με τον άκλιτο συμπληρωματικό δείκτη που , ενδέχεται 

να μην περιέχουν καμία λέξη η οποία να αναφέρεται άμεσα στο αντικείμενο αναφοράς, σε 

περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε θέση υποκειμένου, άμεσου ή έμμεσου αντικειμένου. Ακόμη, 

το που αντικαθιστά και προθετικές φράσεις. 
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Οι αναφορικές προτάσεις ακόμη διακρίνονται και με βάση το είδος τους σε ονοματικές 

αναφορικές και σε επιρρηματικές αναφορικές. 

Οι ονοματικές αναφορικές προτάσεις εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες (που, 

ο οποίος, ό,τι, όποιος, όσος, ότι, οποιοσδήποτε κτλ.) και έχουν τη θέση κάποιου ονόματος, 

έχοντας τη λειτουργία του υποκειμένου, αντικειμένου και ονοματικών προσδιορισμών 

(επεξήγηση, παράθεση κ.α). Δίνονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

α ) Όποιος θέλει , θα φάει.( θέση υποκειμένου) 

β) Έχεις τον χαρακτήρα που αγαπώ(προσδιορισμός) 

γ)Να πάρεις όσα σου χρειάζονται (θέση αντικειμένου) 

δ) Είναι ό,τι του αρέσει. (κατηγορούμενο) 

Οι επιρρηματικές προτάσεις εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα (που, όπου.κτλ.) ή 

με άλλους αναφορικούς επιρρηματικούς και δηλώνουν επιρρηματική σχέση. Δίνονται 

παραδείγματα : 

α ) Θα ορμήσει εκεί όπου δεν το περιμένει κανείς (του τόπου) 

β) Καταφθάνει όποια ώρα τον βολεύει (του χρόνου) 

γ)Του μίλησε όπως ένιωθε (του τρόπου) 

δ) Όσο πιο καλός είσαι στη δουλειά σου τόσο πιο απαιτητικά σου συμπεριφέρονται 

(του ποσού) 

2.1  Περιοριστικές Αναφορικές Υποκειμένου και Αντικειμένου  

Οι αναφορικές προτάσεις είναι μία από τις κατηγορίες προτάσεων που έχουν μελετηθεί στα 

πλαίσια της γραμματικής διαγλωσσικά. Οι περιοριστικές ΑΠ χωρίζονται στις αναφορικές 

προτάσεις υποκειμένου (ΑΥ) και στις αναφορικές προτάσεις αντικειμένου (ΑΑ), προτάσεις 
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στις οποίες η κενή κατηγορία έχει θέση υποκειμένου ή αντικειμένου. Η διαφορά ανάμεσα σε 

αυτές τις προτάσεις είναι η θέση από την οποία έχει μετακινηθεί το στοιχείο αναφοράς, 

αφήνοντας μία κενή κατηγορία. Οι αναφορικές προτάσεις υποκειμένου σχηματίζονται με τη 

μετακίνηση του υποκειμένου της αναφορικής πρότασης, όπως : το παιδί [που τρώει ένα 

παγωτό] είναι καλός μαθητής. 

Ενώ οι αναφορικές προτάσεις αντικειμένου σχηματίζοντας μετακινώντας το αντικείμενο της 

αναφορικής πρότασης, όπως : το παιδί [που μαλώνει ο δάσκαλος] είναι καλός μαθητής. 

 

Παρακάτω ακολουθούν δύο ακόμα παραδείγματα από κάθε κατηγορία, καθώς και τα 

αντίστοιχα δενδρογράμματα για την καλύτερη κατανόηση των αναφορικών προτάσεων που 

μελετώνται στην έρευνα. 
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1. Αναφορική πρόταση υποκειμένου: 

ΦΣΔ 

Η φοιτήτρια ΣΔ΄ 

  

 

 

 
 

 

 

ΡΦ 

 

Ρ΄ 
 

Ρ ΟΦ 
 

<διάβασε> 

ένα σύγγραμμα... 
 

 

 Η φοιτήτρια που διάβασε ένα σύγγραμμα ήταν ικανοποιημένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔ Φ.Κλίσης 

 

που 

διάβασε 

 ΟΦ Κλίση΄ 
 
< η φοιτήτρια> 

  
Κλίση 
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2. Αναφορική πρόταση αντικειμένου: 

 

 
                                                  ΦΣΔ 

 

Το σύγγραμμα ΣΔ΄ 

 

ΣΔ Φ.Κλίσης που 

διάβασε ΟΦ Κλίση΄ 
 

η φοιτήτρια 

Κλίση ΡΦ 
 

 

Ρ΄ 

 
 

Ρ 

<διάβασε> ΟΦ 

  <το 

σύγγραμμα>... 

 

 

Το σύγγραμμα που διάβασε η φοιτήτρια ήταν πολύ 

ενδιαφέρον. 

 

 

 

Οι ΑΠ σχηματίζονται με τη μετακίνηση της ΟΦ στον Χαρακτηριστή της ΦΣΔ. Έτσι, στην 

πρώτη περίπτωση , το υποκείμενο «η φοιτήτρια» μετακινείται στον Χαρακτηριστή της ΦΣΔ 

και στη δεύτερη το αντικείμενο «το σύγγραμμα». Ακόμη, γίνεται φανερό ότι ο ΣΔ είναι 

κατειλημμένος από τον αναφορικό τελεστή «που». Το ρήμα μετακινείται στον ΣΔ, έτσι ώστε 



31 
 

στις αναφορικές προτάσεις αντικειμένου, να υπάρχει αντιστροφή Ρήματος-Υποκειμένου όπως 

και στις ερωτήσεις αντικειμένου. 

Σύμφωνα με την Αρχή της Ελάχιστης Αλυσίδας1, παρατηρείται προτίμηση στις μικρότερες 

αλυσίδες προτάσεων ,με απλούστερη δομή. Πιο συγκεκριμένα στις ΑΥ η απόσταση μεταξύ 

της κενής κατηγορίας και του μετακινούμενου στοιχείου στον Χαρακτηριστή της ΦΣΔ είναι 

αρκετά μικρότερη σε σχέση με τις ΑΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα των Bar-Shalom et 

al.(1993) τα παιδιά ανεξαρτήτως της σχολικής επίδοσης, παρήγαγαν περισσότερες αναφορικές 

προτάσεις υποκειμένου παρά αντικειμένου, καθώς οι ΑΑ απαιτούν μεγαλύτερη επεξεργασία 

από αυτές τις υποκειμένου. Επίσης, οι Guasti et al(2007) υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο 

για τη διαδικασία κατάκτησης των αναφορικών στην ιταλική και την ελληνική γλώσσα , έχουν 

οι συντακτικοί και οι μορφολογικοί δείκτες , οι οποίοι κάνουν πιο ευδιάκριτη την αναφορική 

πρόταση και καθιστούν τις ΑΑ δυσκολότερες στην κατάκτηση από τις ΑΥ. Επιπλέον, έρευνα 

της Stavrakaki (2001), έδειξε ότι η κατανόηση των αναφορικών προτάσεων , τόσο των ΑΑ 

όσο και των ΑΥ ,είναι καλύτερη όταν το υποκείμενο προηγείται του ρήματος. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες με μητρική γλώσσα την Ελληνική 

, ηλικίας 3,5 έως 5 ετών και παρατηρήθηκε ότι απαιτείται δύσκολη επεξεργασία από το 

σύστημα όταν πρόκειται για σύνθετες προτάσεις, ειδικά τις αναφορικές καθώς προϋποθέτει 

την επίλυση της αμφισημίας, ωστόσο σε παιδιά ηλικίας 7 ετών φάνηκε πως γίνεται κατανοητή 

και η πτώση ως παράγοντας επίλυσης αμφισημίας. 

Ο Grillo (2004) ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα με τις μετακινήσεις αντικειμένου εξηγείται από 

μια βασική αρχή της συντακτικής θεωρίας, τη σχετικοποίηση της ελάχιστης απόστασης2. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η φράση που έχει μετακινηθεί θα πρέπει να συνδέεται με το ίχνος 

                                                           
1 (ΑΕΑ:Minimal Chain Principle),De Vincenzi (1991) 
2 (Relativized Minimality;Rizzi 1990, 2004) 
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της, την κενή κατηγορία. Σε περίπτωση όμως παρεμφερές στοιχείου η επεξεργασία καθίσταται 

δύσκολη, συγκεκριμένα στην περίπτωση των ΑΑ το στοιχείο αυτό είναι το υποκείμενο.  

Αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών αποδεικνύουν ότι η αλλαγή σειράς και η 

μετακίνηση στοιχείων μέσα στην πρόταση προκαλούν σύγχυση στη συλλογιστική πορεία, 

καθώς δεν ακολουθείται η σειρά Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο (Υ-Ρ-Α), (Belletti et 

al.,2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Μορφοσυντακτικά Χαρακτηριστικά του Γένους ,της Πτώσης και του Αριθμού 

 

Οι Ονοματικές Φράσεις (ΟΦ) , αποτελούνται από συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία καθορίζουν 

και το σχήμα και τη μορφή της λέξης. Τα στοιχεία αυτά είναι το Πρόσωπο, ο Αριθμός, το 
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Γένος και η Πτώση. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μας απασχολούν τα στοιχεία Αριθμός και 

Πτώση καθώς επηρεάζουν τη μορφολογία και την κατανόηση της αναφορικής πρότασης. 

Τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά (morphosyntactic features) των συντακτικών 

κατηγοριών είναι ιδιότητες που καθορίζουν το σχήμα τους και βάση των οποίων  οι 

συντακτικές σχέσεις διαχωρίζονται σε ερμηνεύσιμα και μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά. Ως 

ερμηνεύσιμα ορίζονται τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το σημασιολογικό περιεχόμενο, 

ενώ τα μη ερμηνεύσιμα ως στοιχεία που δεν ορίζονται με σημασιολογικό περιεχόμενο 

(Chomsky,1995).  

Το χαρακτηριστικό Γένος , είναι μία εγγενής ιδιότητα των Ονομάτων, η οποία υπάρχει στη 

ρίζα τους (Ralli,2002). Σύμφωνα με την Τερζή (2001), το Γένος είναι μη ερμηνεύσιμο 

χαρακτηριστικό των ΟΦ με συγκεκριμένη τιμή (valued), (Boskovic,2011). Τα χαρακτηριστικά 

των ΟΦ αποδίδονται με τον όρο φ-χαρακτηριστικά (φ-features). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ΟΦ είναι η Πτώση. Στη Νέα Ελληνική υπάρχουν τέσσερις 

πτώσεις (ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική) και κάθε κλιτή λέξη δύναται να κλίνεται ως 

προς την πτώση. Μέσα από τη μορφολογία της λέξης γίνεται αντιληπτή η πτώση στην οποία 

βρίσκεται, εκτός από τα αρσενικά με κατάληξη –ος, τα οποία έχουν διακριτή κατάληξη για 

κάθε πτώση στον ενικό αριθμό. Το οριστικό άρθρο διαφοροποιείται στις πτώσεις του 

αρσενικού και θηλυκού γένους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα ουδέτερα καθώς η ονομαστική 

και η αιτιατική είναι ίδιες. Η αμφισημία που δημιουργείται λύνεται μέσα από την 

αποκωδικοποίηση του αριθμού στην κατάληξη του ρήματος των θεματικών ρόλων. 

 Η Πτώση, σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με συγκεκριμένους θεματικούς ρόλους, άρα 

είναι ερμηνεύσιμο χαρακτηριστικό. Στην Ελληνική γλώσσα, η Ονομαστική Πτώση σχετίζεται 

συχνά με ΟΦ που φέρουν τον θεματικό ρόλο του δράστη και η Αιτιατική Πτώση με ΟΦ που 

φέρουν θεματικό ρόλο του δέκτη. Ωστόσο, μία ΟΦ ενδέχεται να έχει διαφορετική πτώση αλλά 
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τον ίδιο θεματικό ρόλο ή το αντίθετο. Σε εκείνες τις περιπτώσεις η Πτώση δεν αποτελεί 

ερμηνεύσιμο χαρακτηριστικό των ΟΦ. Η διαφορά φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα : 

 α) Η Μαρία χτύπησε τον Γιάννη. 

β ) Ο Γιάννης χτυπήθηκε από την Μαρία. 

Στο ζεύγος αυτό του παραδείγματος, ο θεματικός ρόλος του «Γιάννη» είναι ο ίδιος, δηλαδή 

είναι ο δέκτης της πράξης. Όμως, η ΟΦ «Γιάννη/Γιάννης» έχει διαφορετική Πτώση σε κάθε 

πρόταση. 

Αντίθετα,  στα παρακάτω παραδείγματα : 

α ) Η άλωση της Πόλης. 

β) Η πύλη της Πόλης. 

Οι ΟΦ «της Πόλης» έχουν την ίδια πτώση (γενική), αλλά διαφορετικό θεματικό ρόλο, θέματος 

στην πρώτη και κτήτορα στη δεύτερη. 

Γένος 

Το γένος θεωρείται εγγενής γραμματική κατηγορία του ονόματος, κενή περιεχομένου και 

ορίζεται ως ένας μορφολογικός δείκτης ο οποίος σχετίζεται με την ταξινόμηση του ονόματος 

(Αναστασιάδης&Χειλά,2003). Σύμφωνα με τη Ράλλη(2003), «το γένος θεωρείται εγγενές και 

αυθαίρετο λεξικό χαρακτηριστικό του θέματος και των παραγωγικών επιθημάτων, ενώ η 

απόδοση του γένους στα ελληνικά βασίζεται τόσο σε μορφολογικούς όσο και σε 

σημασιολογικούς παράγοντες». 

Σύμφωνα με έρευνα της Mastropavlou (2008), όπου διερευνήθηκε το γραμματικό γένος σε 

αφασικούς Broca και Wernicke κατέδειξε ότι δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, ούτε 

και με την τυπική ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ψευδο-ονόματα 
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μπροστά από τα οποία έπρεπε να τοποθετηθεί το κατάλληλο οριστικό άρθρο. Έπρεπε να 

ανιχνευθεί το γένος των  75 ονομάτων της έρευνας. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με 

αφασία τύπου Broca είχαν ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση ως προς τα ονόματα που είχαν 

αναμφίβολη κατάληξη ως προς ένα συγκεκριμένο γένος και το συμπέρασμα είναι ότι οι 

αφασικοί Broca κατέχουν την ικανότητα να αναλύσουν τη μορφολογία του γένους. 

Σε αντίθεση οι Terzi & Nanousi (2016) σε πρόσφατη μελέτη εντόπισαν σημαντική επίδραση 

του γένους σε ΑΑ. Άλλη έρευνα των Nerantzini et al. (2009), αποδείχθηκε ότι οι αφασικοί 

Broca έδειξαν χαμηλότερη ελαφρώς απόδοση ως προς το γένος στα πραγματικά ονόματα από 

την ομάδα ελέγχου, σε αντίθεση με τα ψευδο-ονόματα όπου η επίδοσή τους ήταν χειρότερη. 

Όσο αφορά σε παιδιά με Αναπτυξιακή  Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) , σύμφωνα με έρευνες 

των Mastropavlou (2006) και Varlokosta&Nerantzini (2013) ο παράγοντας γένος αναδείχθηκε 

αμφιλεγόμενος. Πιο αναλυτικά, σε έρευνα της Mastropavlou δεν βρέθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα 

σε παιδιά με ΑΓΔ ως προς την ανίχνευση του γένους , σε αντίθεση με έρευνα των 

Varlokosta&Nerantzini (2013), όπου βρέθηκε χαμηλότερη απόδοση των παιδιών με ΑΓΔ σε 

σχέση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης στην περίπτωση πραγματικών ονομάτων  ενώ περίπου ίδια 

απόδοση στην περίπτωση των ψευδο-ονομάτων. 

2.3.1 Κατάκτηση Αναφορικών Προτάσεων 

 

Πολλές μελέτες  έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την κατάκτηση των αναφορικών 

προτάσεων. Έρευνες έχουν γίνει τόσο σε τυπικά αναπτυσσόμενους πληθυσμούς όσο και σε μη 

τυπικές ομάδες πληθυσμού. Αρχικά, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα στάδια της κατάκτησης 

των αναφορικών προτάσεων τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

2.3.2 Στάδια γλωσσικής κατάκτησης 
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Η γλωσσική κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων ενδιαφέρει άμεσα την παρούσα έρευνα , 

ιδιαίτερα τα στάδια της κατάκτησης της σε παιδικό πληθυσμό. Έρευνες τόσο στην ελληνική 

όσο και σε άλλες γλώσσες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τα στάδια της 

κατάκτησης. 

Το  στάδιο το οποίο απασχολεί την παρούσα έρευνα σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη 

εκτείνεται από τον τρίτο έως και έκτο περίπου χρόνο της ζωής του παιδιού. Σε αυτό το στάδιο 

παρατηρείται ταχεία εξέλιξη στην παραγωγή και κατανόηση της ομιλίας και εμφανίζεται η 

ανάπτυξη των γλωσσικών μετασχηματισμών, όπως ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις. 

Στην περίοδο αυτή, τοποθετείται και η σταδιακή ανάπτυξη των αναφορικών προτάσεων, τις 

οποίες ξεκινούν να παράγουν τα παιδιά στην ηλικία των 3 ετών (Varlokosta & Armon-

Lotem,1997). Ωστόσο η δομή των ΑΠ γίνεται κατανοητή πλήρως μετά την ηλικία των 2 με 3 

ετών, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι πριν τα έξι χρόνια τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν  τις 

κατανοούν πλήρως (Hakansson&Hansson,2000). 

2.3.3 Κατάκτηση Αναφορικών Προτάσεων σε Τυπικά Αναπτυσσόμενους Πληθυσμούς 

 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν απασχολήσει τους ερευνητές σχετικά με την 

κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων, είναι η μετακίνηση του τελεστή. Μελέτες ωστόσο 

υποστηρίζουν την Υπόθεση της Μη-Μετακίνησης του τελεστή σε ΑΠ που παράγονται από 

παιδιά μικρής ηλικίας, με το επιχείρημα της χρήσης των πλεοναστικών αντωνυμιών. 

Επιπλέον, ένα ακόμη ζήτημα που έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα είναι η 

διαφοροποίηση της κατανόησης των ΑΠ Υποκειμένου και Αντικειμένου. Οι προτάσεις αυτές 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη θέση από την οποία έχει μετακινηθεί το στοιχείο αναφοράς. 

Στα αγγλόφωνα παιδιά έρευνες έχουν δείξει ότι ανεξάρτητα με τη σχολική τους επίδοση, 

παρήγαγαν περισσότερες προτάσεις Υποκειμένου σε σχέση με Αντικειμένου 

(McKee&McDaniel,2001). Στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει έρευνες που ασχολήθηκαν 
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με μη τυπικά αναπτυσσόμενους πληθυσμούς και ασθενείς με αφασία τύπου Wernicke. Η 

επεξεργασία των ΑΠ Αντικειμένου φαίνεται να είναι δυσκολότερη και σε άτομα με σύνδρομο 

Williams (Zukowski, in press).  

Στοιχεία υπάρχουν και για την ιταλική γλώσσα για την κατανόηση και τη διαφοροποίηση των 

ΑΠ Υποκειμένου και Αντικειμένου. Σύμφωνα με την Adani (2008), δεν παρουσιάστηκε 

σημαντική διαφοροποίηση σε όλες τις ηλικίες που μελετήθηκαν (3 – 7 ετών) , καθώς δεν 

χρειάζεται η κατάκτηση των ΑΠ να προηγείται της κατανόησης λόγω της γραμματικής τους 

δομής. Ωστόσο, φαίνεται ότι από τα τρία έτη τα παιδιά έχουν κατανοήσει μέρος των ΑΠ, 

καθώς στις ΑΠ Αντικειμένου σημείωσαν 53% σωστές απαντήσεις. Από την ηλικία των 

τεσσάρων και μετά σύμφωνα με την Adani (2008), τα παιδιά είναι σε θέση να δημιουργούν 

θέση κενής κατηγορίας και στο Αντικείμενο των ΑΠ, όμως τείνουν να προτιμούν τις ΑΥ λόγω 

της Αρχής Προτίμησης της Ελάχιστης Αλυσίδας. 

 Επιπρόσθετα, με την κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων στην ιταλική γλώσσα έχουν 

ασχοληθεί οι Arosio, Adani & Guasti. Σε έρευνα τους το 2006 μελέτησαν την επεξεργασία ΑΥ 

και ΑΑ σε 79 ιταλόφωνα παιδιά ηλικίας 5-9 ετών. Το εργαλείο τους ήταν ένα έργο επιλογής 

εικόνας ώστε να ελεγχθεί η κατανόηση των προτάσεων, ένα έργο ορθής γραμματικής κρίσης 

και δύο τεστ εργαζόμενης μνήμης. Τα ιταλόφωνα παιδιά φάνηκε πως δεν παρουσίασαν 

πρόβλημα στην επεξεργασία αναφορικών προτάσεων Υποκειμένου , ωστόσο στις ΑΠ 

Αντικειμένου υπήρξαν δυσκολίες. Ακόμη, σχετικά με τις ΑΠ Αντικείμενου, υπήρξε 

μεγαλύτερη δυσκολία όταν το ρήμα εμφανιζόταν μετά το υποκείμενο, ενώ στις προτάσεις που 

εμφανιζόταν πριν, η δυσκολία ήταν μικρότερη. Τα αποτελέσματα σε αυτήν την έρευνα 

ερμηνεύονται μέσα από την Αρχή της Ελάχιστης Αλυσίδας. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για την κατάκτηση των 

αναφορικών προτάσεων. Η Stavrakaki (2001), αναφέρει πως η κατανόηση των ΑΠ γίνεται ήδη 
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από τα 3,5-5 έτη και των ΑΥ και των ΑΑ με προρηματικό υποκείμενο. Στην ηλικία των επτά 

ετών , τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα με τις 

ΑΠ και ακόμη γίνεται κατανοητός και ο παράγοντας πτώση για την επίλυση της αμφισημίας. 

Επίσης, η Varlokosta (1997),  εξέτασε   17 παιδιά  ηλικίας 3,5-5,5 ετών και αποδείχθηκε πως 

τα παιδιά της ηλικίας αυτής υιοθετούν τη στρατηγική της μετακίνησης για την κατασκευή ΑΥ 

και ΑΑ. Ακόμη, η Stathopoulou (2007) σε μελέτη για την παραγωγή προτάσεων σε άτομα με 

Σύνδρομο Down και παιδιά ηλικίας 5-7,5 ετών ως ομάδα ελέγχου, συμπέρανε ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας παράγουν σωστά τις ΑΥ και τις ΑΑ σε ποσοστό 80-85 % . 

Επίσης, σημαντική είναι μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαγλωσσικό επίπεδο 

σε φυσικούς ομιλητές της Ιταλικής και Ελληνικής γλώσσας. Η έρευνα των Guasti, Stavrakaki 

& Arosio (2008) ασχολήθηκε με την κατάκτηση των ΑΠ. Στη μελέτη συμμετείχαν 37 παιδιά 

ΤΑ ηλικίας 4,5-5,5 ετών . Σχεδιάστηκαν 2 πειράματα που το καθένα αποτελούνταν από 3 

τύπους ΑΠ οι οποίοι είναι : Αναφορικές Υποκειμένου (Αντικείμενο-Κενό Υποκείμενο), 

Αναφορικές Αντικειμένου ( Αντικείμενο-Κενό Αντικείμενο) και Αναφορικές με προρηματικό 

Υποκείμενο. Στο πρώτο πείραμα η ανάθεση των θεματικών ρόλων στην ΑΠ έγινε μέσω της 

συμφωνίας αιρθμού (Υ-Ρ), στο δεύτερο πείραμα μέσω της πτώσης. Τα αποτελέσματα από την 

έρευνα έδειξαν ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις ΑΥ σε σχέση και με τα 2 είδη των ΑΑ. 

Ακόμη, φάνηκε καλύτερη κατανόηση των ΑΠ στις οποίες η επίλυση της αμφισημίας γινόταν 

μέσω της πτώσης. Μολονότι υπήρχε ικανοποιητική κατανόηση των ΑΠ, δεν σημειώθηκαν 

άριστες επιδόσεις σε αυτήν την ηλικία, με τις ΑΥ να κυμαίνονται στο 70% και τις ΑΑ στο 

52%. 

 

2.3.4 Κατάκτηση Αναφορικών Προτάσεων σε παθολογικό πληθυσμό 
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 Η κατάκτηση των ΑΠ έχει μελετηθεί ως ένα βαθμό σε τυπικά αναπτυσσόμενους 

πληθυσμούς, σε αντίθεση με την κατάκτηση τους από πληθυσμούς με παθολογία. Σε αυτούς 

τους πληθυσμούς συγκαταλέγονται τα άτομα με αυτισμό, William Syndrome και Αναπτυξιακή 

Γλωσσική Διαταραχή (DLI). Οι περισσότερες μελέτες αφορούν άτομα με DLI και σε ακόμα 

μικρότερο βαθμό άτομα με αυτισμό. 

 Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) , ορίζεται ως μία γλωσσική διαταραχή εν 

απουσία  συνοδού προβλήματος ακοής, νευρολογικής διαταραχής ή ψυχοπαθολογίας. Ο 

πληθυσμός αυτός θεωρείται ομοιογενής σχετικά με το συντακτικό προφίλ της γλώσσας των 

ατόμων. Σε αντίθεση με την ΑΓΔ , τα παιδιά με αυτισμό είναι ένας ετερογενής πληθυσμός όσο 

αφορά στο συντακτικό, με ελλείμματα στην κατανόηση και με την παρουσία λεκτικών και 

σημασιολογικών δυσκολιών ( Bishop &Norbury,2002; Rapin & Dunn 2003). Τα παιδιά με 

σύνδρομο William αντίθετα, κάνουν σωστή χρήση του συντακτικού. Ωστόσο σε έρευνα του 

Zukowski (2008) , έφηβοι ηλικίας 10-16 ετών αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία στις 

αναφορικές προτάσεις σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4-7 ετών, με εμφανή 

δυσκολία και των δύο ομάδων σε αναφορικές προτάσεις αντικειμένου σε σύγκριση με τις 

υποκειμένου.  

 Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η επικοινωνία και η πραγματολογία επηρεάζεται 

περισσότερο σε άτομα με αυτισμό. Ακόμη, υπάρχει και η άποψη ότι στο φάσμα του αυτισμού 

η ποικιλία των συντακτικών δυνατοτήτων είναι μεγάλη (Barry&Bishop,2008). Σύμφωνα με τη 

Boucher (2012) υπάρχουν δύο  γλωσσικοί φαινότυποι στον αυτισμό. Ο ένας διαθέτει 

γλωσσικές ικανότητες σε κανονικό επίπεδο και άλλος εμφανίζει βλάβη στον τομέα αυτό. 

Επιπλέον, έρευνες των Stevens, Fein, Dunn, Allen , Waterhouse, Feinstein και Rapin (2000) 

υποστηρίζουν ότι η υψηλή μη λεκτική νοημοσύνη συνδέεται συχνά με καλύτερες γλωσσικές 

επιδόσεις σε άτομα με αυτισμό, ενώ άλλες έρευνες είναι αντίθετες στη θέση αυτή, όπως για 
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παράδειγμα η έρευνα των Riches et al (2007)  που υποστηρίζει ότι η συντακτική ικανότητα 

είναι ανεξάρτητη του αυτισμού. 

 Η ετερογένεια ωστόσο σε παιδιά με αυτισμό όσο αφορά στις γλωσσικές ικανότητες. 

Σύμφωνα με ευρήματα των Lewis, Murdoch και Woodyatt (2006) βασισμένα στο DSM IV με 

κατηγορίες αυτισμό τύπου Asperger, αυτισμό και Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη 

προσδιορισμένη διαφορετικά, τα παιδιά με λειτουργικό αυτισμό και Σύνδρομο Asperger δεν 

διαφοροποιούνται ως ομάδα όσο αφορά στη γλωσσική ικανότητα, όταν συγκρίθηκαν με παιδιά 

με αυτισμό. Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι η γλωσσική λειτουργία δεν σχετίζεται με τον 

αυτισμό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την ετερογένεια στο φάσμα του αυτισμού. 

 Ο παράγοντας ηλικία εμφανίζεται να έχει σημαντικό ρόλο στις γλωσσικές ικανότητες 

των παιδιών με αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα στο συντακτικό εμφανίζονται 

λιγότερο σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ( Bennett, 2008). Με βάση αυτό, γίνεται κατανοητό ότι το 

συντακτικό στον αυτισμό παρουσιάζει προβλήματα στα προσχολικά χρόνια , όμως γίνεται πιο 

εμφανές στην ηλικία των 7 ετών. 

   Σε έρευνα των Targer-Flusberg (2006)  βρέθηκε ότι υπάρχουν ομοιότητες στο 

συντακτικό σε αγγλόφωνα παιδιά με AΓΔ και αυτισμό. Τα αξιοσημείωτα προβλήματα 

βρέθηκαν στο τρίτο πρόσωπο στο χρόνο Ενεστώτα και Αόριστο, στο μαρκάρισμα των 

καταλήξεων.  

Στις έρευνες που έχουν εξετάσει τη μορφοσύνταξη σε άτομα με αυτισμό, χρησιμοποιούνται 

εργαλεία τα οποία μετράνε τη μορφολογία, το λεξιλόγιο και τη σύνταξη (Eigsti, Bennetto & 

Dadlani,2007). Οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι η μορφοσύνταξη σε παιδιά με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας είναι λιγότερο περίπλοκη σε σύγκριση με το αναπτυξιακό τους 

προφίλ ( Eigsti et al,2007).Αποτελεί γεγονός ότι έρευνες που εξετάζουν τη περίπλοκη σύνταξη 

στο φάσμα του αυτισμού είναι ελάχιστες. Περισσότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί σε παιδιά 
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ΑΓΔ , όπου παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό αναφορικές προτάσεις είτε 

τις παραλείπουν τελείως στον εκφραστικό λόγο. Συμπερασματικά, οι πιο απαιτητικές 

δοκιμασίες , συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων γλωσσικών δοκιμασιών , φαίνεται να 

δυσκολεύουν περισσότερο τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού περισσότερο από 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ( Kjelgard& Tager-Flusberg, 2001). 

Επιπλέον σε έρευνα των Friedman & Sukenik (2018) μελετήθηκε η παραγωγή των ΑΥ και ΑΑ 

από παιδιά με αυτισμό αλλά και από παιδιά με ΑΓΔ και διαπιστώθηκε πως  ενώ και οι δύο 

ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην παραγωγή των αναφορικών προτάσεων, ωστόσο 

παρατηρήθηκαν διαφορετικά λάθη σε κάθε ομάδα. Τα παιδιά με ΑΓΔ έδειξαν ασυμμετρία ως 

προς την παραγωγή των προτάσεων καθώς παρήγαγαν περισσότερες ΑΥ σε σχέση με ΑΑ. Τα 

παιδιά που ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού ωστόσο δεν ακολούθησαν αυτό το μοτίβο, αλλά 

τα λάθη τους ήταν περισσότερο σχετικά με την πραγματολογία, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται 

σε παιδιά με ΑΓΔ. 

  

3.Στόχοι παρούσας έρευνας 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας με θέμα τις αναφορικές προτάσεις σε παιδιά με αυτισμό, 

είναι να ερευνηθεί η κατανόηση και η χρήση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού (υψηλής λειτουργικότητας).Μέχρι στιγμής, οι έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις αναφορικές προτάσεις, αφορούν παιδιά με αναπτυξιακή 

γλωσσική διαταραχή καθώς σε παιδιά με τη συγκεκριμένη διαταραχή, έχει βρεθεί αδυναμία 

στη χρήση των αναφορικών προτάσεων αλλά και αντωνυμιών. Πιο συγκεκριμένα, η 

Stavrakaki (2001) η οποία ασχολήθηκε με την κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων στα 

ελληνικά. Εξέτασε 8 παιδιά με AΓΔ ηλικίας 5-9 ετών και σύγκρινε τα αποτελέσματα με αυτά 

2 ομάδων ελέγχου, μίας ίδιας χρονολογικής ηλικίας και μία ίδιας γλωσσικής ηλικίας, 3-5 ετών. 



42 
 

Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η κατανόηση των αναφορικών προτάσεων στην αντίστοιχη 

χρονολογική ηλικία, ήταν άριστη. Οι διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στις ομάδες 

δείχνουν πως η AΓΔ δεν αποτελεί απλή καθυστέρηση της γραμματικής ανάπτυξης, αλλά μία 

ξεχωριστή διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας. Άλλη έρευνα της Stavrakaki (2004), έδειξε 

ότι τα παιδιά με AΓΔ είχαν άριστη κατανόηση των προτάσεων με δομή ΥΡΑ, ενώ οι επιδόσεις 

μειώνονται σε δομές με μετακίνηση του αντικειμένου. Ακόμα, έχει ερευνηθεί και η επίδραση 

της μορφολογικής πτώσης και του αριθμού στην κατανόηση των αναφορικών προτάσεων. 

Ωστόσο, οι έρευνες αφορούν παιδιά με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και θα ήταν 

ενδιαφέρον να ερευνηθεί η χρήση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά με αυτισμό. 

Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζουν 

περιορισμένη γλωσσική ανάπτυξη. Ο τύπος της γλωσσικής τους επικοινωνίας κρίνεται ελλιπής 

όσο αφορά τη σύνταξη και τη χρήση των αντωνυμιών, των βοηθητικών ρημάτων καθώς και 

τη συμφωνία ρήματος και υποκειμένου. Με βάση τα παραπάνω ερεθίσματα, θα ήταν ωφέλιμο 

να ερευνήσουμε και τη χρήση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά με αυτισμό καθώς 

αναμένεται και σε αυτό τον τομέα δυσκολία. 

Κατά συνέπεια τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής. Αρχικά, εάν τα παιδιά με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας με λόγο, βιώνουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση των 

αναφορικών προτάσεων σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 7-13 ετών. Η 

υπόθεση σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες σε μη τυπικά αναπτυσσόμενους πληθυσμούς , 

είναι ότι τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην 

κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Το δεύτερο 

ερώτημα που απασχολεί την παρούσα έρευνα είναι εάν ο παράγοντας πτώση και μορφολογία 

επηρεάζει στην κατανόηση των αναφορικών προτάσεων. Τέλος,  ένα ακόμη ερώτημα που 

προκύπτει αφορά το είδος των αναφορικών προτάσεων, ποιες προτάσεις γίνονται περισσότερο 

κατανοητές, οι αναφορικές υποκειμένου ή η αναφορικές αντικειμένου. 
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Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα αυτά, θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα και να συγκριθεί η 

λειτουργία των αναφορικών προτάσεων σε πληθυσμό παιδιών δημοτικού τυπικής ανάπτυξης 

και παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μέσω ενός πειραματικού σχεδίου. 

Παρακάτω αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας για τη διερεύνηση των ερωτημάτων. 

 

 

3.1 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η μεθοδολογία της  παρούσας έρευνας βασίστηκε σε αυτή της έρευνας των Guasti, Stavrakaki 

& Arosio (2008), και των πειραματικών προτάσεων που υπήρχαν σε αυτή. Σε αυτή την έρευνα, 

φαίνεται ο σημαντικός ρόλος των συντακτικών ή μορφολογικών δεικτών που αποσαφηνίζουν 

την αναφορική πρόταση ως πρόταση αντικειμένου ή υποκειμένου. Για παράδειγμα ενώ η 1(α) 

ερμηνεύεται ως αναφορική υποκειμένου, η ερμηνεία της 1(β) ως αναφορικής αντικειμένου 

συνδέεται με τη θέση του υποκειμένου στη δευτερεύουσα πρόταση (λύση αμφισημίας 

διαμέσου συντακτικής θέσης), ενώ αντίθετα η ερμηνεία της 1 (γ) ως αναφορικής αντικειμένου 

συνδέεται με τη συμφωνία ρήματος-υποκειμένου στον αριθμό ( λύση αμφισημίας διαμέσου 

συμφωνίας στον αριθμό). 

1.  (α) Δείξε μου το άλογο που κυνηγά τα λιοντάρια 

(β) Δείξε μου το άλογο που τα λιοντάρια κυνηγούν γρήγορα 

(γ) Δείξε μου το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια 

  Ακόμη, το δεύτερο κομμάτι της έρευνας αφορά τη λύση της αμφισημίας μέσω του 

μορφολογικού δείκτη της πτώσης, ο οποίος είναι εμφανής σε αρσενικό και θηλυκό 

γένος (2γ), όπως για παράδειγμα οι προτάσεις που αναφέρονται παρακάτω : 

2. (α) Δείξε μου τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα 

(β) Δείξε μου τη μαϊμού που η αρκούδα πλένει με σαμπουάν 
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(γ) Δείξε μου τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα 

  

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω 

έρευνα. 

 

 

 

3.2 Συμμετέχοντες 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 2 ομάδες παιδιών. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 

5 παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, ενώ η δεύτερη ήταν ομάδα ελέγχου η 

οποία αποτελούνταν από 10 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

3.2.1 Ομάδα παιδιών με αυτισμό 

 Τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα αυτή, έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό 

σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-V , έχουν λεκτική επικοινωνία και φυσιολογική 

ακουστική οξύτητα. Η χρονολογική τους ηλικία κυμαίνεται από 7 ως 12 ετών  

( Μ.Ο=9,7) Τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα φοιτούσαν στο 3ο Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου και η συμμετοχή τους πραγματοποιήθηκε ύστερα από 

συνεννόηση με τις δασκάλες και τον διευθυντή του σχολείου. Ακόμη , η ομάδα των 

παιδιών αποτελείται από 1 κορίτσι και 4 αγόρια. 

Κλινικά Χαρακτηριστικά (Αξιολογήσεις ΚΕΔΔΥ)  
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Η γνωμάτευση από το Κ.Δ.Α.Υ έγινε από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και Ειδική 

Παιδαγωγό. 

Παιδί 1 (7 ετών) 

Το πρώτο παιδί με αυτισμό παρουσιάζει έντονη ηχολαλία και ακόμη καλό εκφραστικό 

λόγο για αντικείμενα τα οποία τον ενδιαφέρουν, ωστόσο παρατηρείται καθυστέρηση 

στην εκτέλεση των εντολών που του ζητούνται. Επιπλέον, επαναλαμβάνει ήχους και 

μεμονωμένες λέξεις και έχει περιορισμένο λεξιλόγιο. Ακόμη, στο μαθησιακό κομμάτι 

γνωρίζει τα χρώματα και τα μέρη του σώματος και είναι σε θέση να συμπληρώσει 

αντίστοιχα παζλ. Τέλος γνωρίζει και τις προμαθηματικές έννοιες πάνω-κάτω, μέσα-

έξω και πάσχει από μέτρια νοητική υστέρηση. 

Παιδί 2 (10,3 ετών) 

Το Παιδί 2 παρουσιάζει αρκετά καλό προφορικό λόγο και επαρκή επικοινωνία. Η 

βλεμματική του επαφή παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις και ακόμη παρατηρούνται 

έντονες στερεοτυπικές κινήσεις. Ακόμη ύστερα από αξιολόγηση με ψυχομετρικό 

εργαλείο πάσχει από μέτρια νοητική υστέρηση .Το μαθησιακό κομμάτι βρίσκεται σε 

καλό επίπεδο καθώς έχει κατακτήσει την έννοια της ανάγνωσης και όσο αφορά στα 

μαθηματικά βρίσκεται σε επίπεδο να κάνει πράξεις χρησιμοποιώντας αντικείμενα 

καταμέτρησης. 

 

 

Παιδί 3 (11,5) 

Το Παιδί 3 έχει προφορικό λόγο σε καλό επίπεδο , ωστόσο παρουσιάζει περιορισμένο 

λεξιλόγιο με κατά βάση παραγωγή ουσιαστικών. Έχει καλή λεκτική επικοινωνία και 

αυτοεξυπηρετείται , αλλά η μη λεκτική επικοινωνία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. 
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Το νοητικό επίπεδο του παιδιού ύστερα από αξιολόγηση με ψυχομετρικό εργαλείο 

κατατάσσεται σε μέτρια νοητική υστέρηση . 

Παιδί 4 (10,2 ετών) 

Ο επόμενος μαθητής σύμφωνα με την αξιολόγηση των Κ.Δ.Α.Υ , παρουσιάζει 

μειωμένη παραγωγή λεξιλογίου αλλά η κατανόηση του λόγου βρίσκεται σε καλό 

επίπεδο. Ακόμη, παρουσιάζει έντονες επαναλαμβανόμενες κινήσεις ( κυρίως κίνηση 

των χεριών), και έχει αρκετές εκρήξεις θυμού καθώς δεν έχει αναπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Το νοητικό του επίπεδο κατατάσσεται σε βαριά νοητική 

υστέρηση. 

Παιδί 5 (9,6 ετών) 

Το παιδί 5 παρουσιάζει επαρκή γλωσσική ανάπτυξη , αν και η κατάκτηση της ομιλίας 

ξεκίνησε αργά. Η βλεμματική επαφή του με τους συνομιλητές του είναι ελάχιστη. 

Παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον σε μεμονωμένα αντικείμενα τα οποία διαθέτουν 

ρόδες, όπως αυτοκίνητα. Επιπλέον έχει διαγνωσθεί με μέτρια νοητική υστέρηση και 

ακόμη παρουσιάζει περιορισμένο συμβολικό παιχνίδι. Ένα ακόμη στοιχείο είναι οι 

μιμήσεις ήχων που κάνει , ιδιαίτερα ζώων. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Ομάδα ελέγχου 

 Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είναι τυπικής ανάπτυξης χρονολογικής ηλικίας 

10,7 ως 12,5 ετών (Μ.Ο= 11,1). Η διεξαγωγή του πειράματος έγινε στο 7ο Δημοτικό 
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Σχολείο Αμπελοκήπων όπου φοιτούσαν και τα 10 παιδιά και η έρευνα έγινε κατόπιν 

συνεννόησης με το σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Εργαλείο Έρευνας και Διαδικασία 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα περιλάμβανε 2 τύπους αναφορικών 

προτάσεων στην Νέα Ελληνική Γλώσσα. Κάθε τύπος αναφορικής πρότασης 
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περιλάμβανε 6 προτάσεις. Αναλυτικά περιγράφονται οι τύποι των αναφορικών 

προτάσεων: 

1.Αναφορικές Υποκειμένου  

Το άλογο που κυνηγά τα 

λιοντάρια  

Το πουλί που κοιτά τα 

γαϊδούρια 

 

    2.Αναφορικές Αντικειμένου  (επίλυση αμφισημίας διαμέσου της 

συμφωνίας στον αριθμό) 

Το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια  

Το πουλί που κοιτούν τα γαϊδούρια 

  

Στο πρώτο πείραμα ο παράγοντας “πτώση” έχει ουδετεροποιηθεί με τη χρήση του 

ουδετέρου γένους, για το οποίο δεν υπάρχει μορφολογική διάκριση μεταξύ της 

ονομαστικής και αιτιατικής πτώσης. Με βάση τα προηγούμενα αναμένεται ασυμμετρία 

επίδοσης ανάμεσα σε ΑΥ και ΑΑ καθώς επίσης και χειρότερη επίδοση των παιδιών με 

αυτισμό σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. 

 Παρουσιάστηκαν εικόνες στα παιδιά και καθώς άκουγαν προφορικά την 

πρόταση έπρεπε να επιλέξουν την εικόνα που δείχνει σε κάθε περίπτωση τον δράστη ή 

τον πάσχοντα. Για παράδειγμα αναφέρεται στο παιδί η πρόταση –Δείξε μου το άλογο 

που κυνηγά τα λιοντάρια-. Η εξέταση έγινε ατομικά για κάθε παιδί ξεχωριστά, ώστε να 

υπάρχει συγκέντρωση και να αποφεύγεται η διάσπαση προσοχής. Το υλικό χωρίστηκε 

σε τρία μέρη, ανάλογα με το είδος των προτάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε 

κενό ανάμεσα στα τρία μέρη της διαδικασίας υπήρχε μία μέρα κενό. Ακόμη, 

προηγήθηκε του πειράματος ένα τεστ προφορικής κατανόησης έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η κατανόηση των ρημάτων του πειραματικού υλικού. Επιπλέον, 



49 
 

χορηγήθηκε και ένα τεστ προφορικής κατανόησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

εξοικείωση με τη διαδικασία και τις αναφορικές προτάσεις. Το δοκιμαστικό κομμάτι 

αποτελείται από 3 εικόνες (βλ. Παράρτημα ). 

 Δημιουργήθηκαν 18 σετ εικόνων για το κυρίως πειραματικό υλικό και 15 σετ 

με παραπλανητές (fillers) που παρουσιάστηκαν σε τυχαία σειρά. Για κάθε πρόταση 

παρουσιάστηκαν 2 εικόνες στις οποίες έπρεπε να δείξουν το σωστό δράστη ή πάσχοντα 

και όχι απλά την εικόνα που περιγράφει η πρόταση. Αυτό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

της παρανόησης ανάμεσα στην περιγραφή της πράξης και στον αναφερόμενο όρο της 

κύριας πρότασης. Οι Ονοματικές Φράσεις όλων των προτάσεων αποτελούνταν μόνο 

από έμψυχα ουσιαστικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιλογής κάποιου 

ουσιαστικού έναντι κάποιου άλλου με βάση σημασιολογικά κριτήρια, ακόμη σε κάθε 

πρόταση χρησιμοποιήθηκαν μόνο ενεργητικά και μεταβατικά ρήματα. Τα ρήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Ι είναι τα ακόλουθα : κυνηγώ, κοιτώ, τραβώ, πλένω, 

κλοτσώ, χτυπώ. Τα ουσιαστικά ουδετέρου γένους που χρησιμοποιήθηκαν για να 

«εξουδετερώσουν» τον παράγοντα πτώση κατά την απόδοση των θεματικών ρόλων 

είναι τα ακόλουθα: το άλογο, το κουνέλι, το ποντίκι, το αγόρι, το γαϊδούρι, το πουλί, το 

λιοντάρι, το πρόβατο, το κορίτσι. Σωστές κρίθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες υποδείκνυαν ακριβώς τον παράγοντα που ζητούσε η πρόταση. 

Επίδραση μορφολογίας και πτώσης 

Στο επόμενο κομμάτι της έρευνας μελετά την επίδραση της μορφολογικής 

πτώσης στην κατανόηση των αναφορικών προτάσεων. Τα ρήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κομμάτι είναι τα εξής : κυνηγώ, τραβώ, πλένω, σπρώχνω, 

χτυπώ. Τα ουσιαστικά που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να είναι εμφανής ο παράγοντας 

πτώση είναι : η μαϊμού, η αρκούδα, ο ελέφαντας, η καμήλα, η αγελάδα, ο ρινόκερος, η 

ζέβρα, ο πίθηκος. Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση ως σωστές θεωρήθηκαν οι 
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απαντήσεις στις οποίες υποδεικνύονταν ακριβώς ο παράγοντας που ζητούσε κάθε 

πρόταση. Τέλος, η διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της μορφολογικής πτώσης είναι 

ίδια και σε αυτό το κομμάτι της έρευνας. Παρακάτω αναφέρονται μερικά 

παραδείγματα : 

1. Αναφορικές υποκειμένου 

Τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα 

Την αγελάδα που σπρώχνει τον ελέφαντα 

2. Αναφορικές αντικειμένου (λύση αμφισημίας με μορφολογικό μαρκάρισμα 

πτώσης) 

Τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα 

Την αγελάδα που σπρώχνει ο ελέφαντας 

Εξίσου και σε αυτό το σημείο αναμένεται ασυμμετρία επίδοσης ανάμεσα σε ΑΥ και ΑΑ και 

χειρότερη επίδοση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Ωστόσο, στο κομμάτι 

αυτό αναμένεται η κατανόηση των ΑΠ μέσω της επίλυσης της αμφισημίας με τη βοήθεια της 

πτώσης σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την επίλυση μέσω του αριθμού. 

3.4 Αποτελέσματα 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας , σχετικά με την κατανόηση των 

αναφορικών προτάσεων, υποκειμένου και αντικειμένου σε παιδιά με αυτισμό. 

 

 

 

Συμμετέχοντες    Α.Υ  

(Αρ.) 

  Α.Α 

(Αρ.) 

Α.Υ 

(Πτ.) 

  Α.Α 

(Πτ.) 

      Α.Υ 

(Αρ.+Πτ.) 

Α.Α               

(Αρ.+Πτ.) 

Συμφωνία  

Αριθμού 

Συμφωνία 

Πτώσης 
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 (Α.Υ+Α.Α) (Α.Υ+Α.Α) 

Παιδί 1. 5/6 2/6 4/6 2/6    9/12    4/12     7/12     6/12 

Παιδί 2. 3/6      3/6     3/6             3/6            6/12             8/12               6/12               6/12 

Παιδί 3. 4/6     4/6                                                 6/6             3/6           10/12           7/12              8/12                9/12 

Παιδί 4.                 4/6     5/6                      5/6             2/6           9/12            7/12                9/12               7/12 

Παιδί 5. 1/6      1/6                       3/6            4/6            4/12             5/12              2/12                 7/12 

 

 

Σύνολο 17/30 15/30   21/30          14/30       38/60          31/60             32/60                35/60 

Πίνακας 1 Αποτελέσματα σε παιδιά με αυτισμό 

Ακόμη στον Πίνακα 1 φαίνεται και ο ρόλος της μορφολογίας αριθμού και πτώσης στην 

κατανόηση των προτάσεων. 

Όπως παρατηρούμε με μία σύντομη εκτίμηση, οι βαθμολογίες στις αναφορικές προτάσεις 

υποκειμένου είναι καλύτερες σε σχέση με τις αναφορικές αντικειμένου. Ακόμη, σχετικά με 

την επίδραση της μορφολογίας παρατηρούμε ότι δεν επηρεάζει την κατανόηση των 

αναφορικών προτάσεων σε παιδιά με αυτισμό σε μεγάλο βαθμό , καθώς οι απαντήσεις  

βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, καλύτερο σκορ παρατηρείται στις 

αναφορικές προτάσεις υποκειμένου, όπου υπάρχει συμφωνία πτώσης. 
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Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων της έρευνας σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Συμμετέx

οντες 

  Α.Υ  

(Αρ.) 

   Α.Α 

   (Αρ.) 

Α.Υ 

(Πτ.) 

    Α.Α 

   (Πτ.) 

     Α.Υ 

(Αρ.+Πτ.) 

     Α.Α 

(Αρ.+Πτ.) 

Συμφωνία 

Αριθμού 

Συμφωνία  

  Πτώσης 

Παιδί 1 5/6        6/6          6/6                         4/6            11/12     10/12                   11/12                     10/12 

Παιδί 2                    6/6             6/6           6/6               4/6              12/12                    10/12           12/12                      10/12 

Παιδί 3 6/6              6/6             6/6        4/6               12/12    10/12                12/12                  10/12 

Παιδί 4 6/6         6/6                   5/6                 4/6                 11/12     10/12           12/12      9/12 

Παιδί 5 6/6   6/6 6/6          3/6      12/12      9/12     12/12     9/12 

Παιδί 6 5/6  5/6  6/6                   6/6       11/12       11/12      10/12    12/12 

Παιδί 7 6/6 4/6  6/6        2/6       12/12        6/12      10/12     8/12 

Παιδί 8 6/6 6/6 6/6        6/6       12/12       12/12       12/12    12/12 

Παιδί 9 6/6 4/6 6/6       3/6       12/12        7/12       10/12     9/12 

Παιδί 10 5/6 5/6 6/6        4/6      11/12         9/12       10/12     10/12 

Σύνολο 57/60 54/60 59/60     40/60  116/120     94/120   111/120     99/120 

Πίνακας 2 Αποτελέσματα τυπικής ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρατηρούμε πως 

υπήρχε καλύτερη ανταπόκριση στις ΑΥ  σε σχέση με τις ΑΑ όπου η βαθμολογία συγκριτικά 

είναι χαμηλότερη. Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του παράγοντα Πτώση καθώς 

στις ΑΑ όπου υπάρχει συμφωνία Πτώσης παρατηρείται χαμηλό σκορ. 

Στατιστική Ανάλυση  

Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε παιδιά με αυτισμό και σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος Mann- Whitney U test , ώστε να 

ελεγχθεί η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες παιδιών με αυτισμό και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

, ως προς την κατανόηση των ΑΥ και ΑΑ και ως προς το ρόλο της μορφολογίας Πτώσης και 

Αριθμού. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παρατηρείται  στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες ως προς τις μεταβλητές ΑΥ (p=0,001) και ΑΑ 
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(p=0,013). Επιπλέον, έγινε ανάλυση με μη παραμετρικό έλεγχο και στις μεταβλητές πτώση 

και αριθμό ως προς τις διαφορές στις 2 ομάδες και σε αυτό το σημείο στατιστικά η διαφορά 

είναι σημαντική καθώς βρέθηκε στη συμφωνία αριθμού το p=0,001 και στη συμφωνία 

πτώσης η διαφορά είναι εξίσου στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις ομάδες καθώς βρέθηκε 

p=0,003. 

Γραφήματα 

 

Γράφημα 1 Σύγκριση ΑΠ σε ποσοστό % 

63.3

51.6

96.6

78.3

ΑΥ ΑΑ

Είδος Πρότασης

Αυτισμός Τυπικής Ανάπτυξης
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Γράφημα 2 Ρόλος της μορφολογίας σε ποσοστό % 

 

Όπως παρατηρούμε εμφανέστερα και από το γράφημα 1 , όσο αφορά στο αρχικό ερώτημα της 

έρευνας , γίνεται κατανοητό πως η ομάδα των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου διαφέρει αρκετά στην κατανόηση των ΑΠ , τόσο στις ΑΥ όσο και στις ΑΑ. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ποσοστιαίες μονάδες η κατανόηση των ΑΥ έφτασε στο 63,3 % ενώ της 

ομάδας ελέγχου στο 96,6%.  Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως χαμηλότερες βαθμολογίες 

σημειώθηκαν στις ΑΑ και για τις δύο ομάδες καθώς τα παιδιά με αυτισμό σημείωσαν 51,6 % 

σωστές απαντήσεις ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 78,3 %. 

Όσο αφορά το επόμενο ερώτημα της έρευνας , σχετικά με το ρόλο τη μορφολογίας και τους 

παράγοντες πτώση και αριθμό , τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο γράφημα 2. 

Παρατηρούμε πως όταν υπήρχε συμφωνία αριθμού δεν υπήρχε βελτίωση στην κατανόηση των 

ΑΠ, 53,3% στην ομάδα του αυτισμού και 92,5 % στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Παρόμοια 

αποτελέσματα παρατηρούμε και στη συμφωνία πτώσης με μία μικρή αύξηση στην ομάδα του 

53.3
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αυτισμού σε σχέση με το ρόλο του αριθμού ενώ χαμηλότερη είναι η βαθμολογία στην ομάδα 

τυπικής ανάπτυξης (82,5 % στον παράγοντα πτώση και 92,5 % στον παράγοντα αριθμό. 

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε μέσα από το εργαλείο για την κατανόηση των ΑΠ ότι υπάρχει 

μεγαλύτερη δυσκολία στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ιδιαίτερα στις ΑΑ. 

Ακόμη,  στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανόηση 

των ΑΑ σε σχέση με τις ΑΥ. 

Επιπλέον, ο ρόλος της μορφολογίας φάνηκε πως δεν βοήθησε ιδιαίτερα ούτε τα παιδιά με 

αυτισμό αλλά ούτε και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο παράγοντας πτώση ελάχιστα 

βοήθησε στην κατανόηση των ΑΠ στην ομάδα του αυτισμού με βελτίωση 5%. 
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4.Συζήτηση 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την 

κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε παιδιά με αυτισμό σε σύγκριση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού βιώνουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση των συγκεκριμένων προτάσεων. 

Αρχικά, το πρώτο ερώτημα της έρευνας είναι εάν τα παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση των αναφορικών 

προτάσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 7-12 ετών. Η υπόθεση στο 

ερώτημα αυτό, στηριγμένη σε παρόμοιες έρευνες , είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό θα έχουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση των αναφορικών προτάσεων σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η υπόθεση επαληθεύεται καθώς βρέθηκε 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα των 2 ομάδων έπειτα από τη χορήγηση του εργαλείου 

των Guasti&Stavrakaki . Η απάντηση στο ερώτημα ήταν αναμενόμενη καθώς , όπως έχει 

ερευνηθεί τα άτομα με αυτισμό δεν αναπτύσσουν σωστά και με τον ίδιο ρυθμό τις γραμματικές 

και γλωσσικές τους ικανότητες σε σύγκριση με την τυπική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

έχει αναφερθεί και σε παραπάνω κεφάλαιο , τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολία 

στην επεξεργασία περίπλοκης σύνταξης, όπως είναι αυτή των αναφορικών προτάσεων (Eigsti 

et al, 2007 ). 

Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε είναι σχετικά με τον παράγοντα της μορφολογίας της 

πτώσης και του αριθμού. Η υπόθεση σε αυτό το ερώτημα είναι πως θα υπάρξει βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και καλύτερη κατανόηση των ΑΠ μέσω της μορφολογίας. Συγκεκριμένα, η 

υπόθεση αυτή βασίζεται σε έρευνα των Fodor & Inoue (2000) , σύμφωνα με την οποία η 

εμφανής πτώση οδηγεί σε μία λιγότερο απαιτητική επεξεργασία και ανάλυση, καθώς φαίνεται 

να παρέχει πιο ξεκάθαρα τον τρόπο αναδόμησης της πρότασης. Ωστόσο, φάνηκε πως τα 
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αποτελέσματα ήταν ελάχιστα καλύτερα στη συμφωνία πτώσης σε σχέση με τη συμφωνία 

αριθμού στα παιδιά με αυτισμό. Δεν υπήρξε ιδιαίτερη βελτίωση στα αποτελέσματα σχετικά με 

το συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας ενώ αναμένονταν . Αυτό εξηγείται ίσως στον ανώριμο 

μηχανισμό επεξεργασίας των παιδιών με αυτισμό , τα οποία όπως φάνηκε δεν ήταν σε θέση να 

εκμεταλλευτούν τη βοήθεια της μορφολογίας και να οδηγηθούν σε λύση της αμφισημίας μέσω 

είτε του αριθμού στη μία περίπτωση είτε της πτώσης σε άλλη. Ακόμη,  θα ήταν καλό να 

σημειωθεί πως καθώς δεν έχουν υπάρξει έρευνες για τις ΑΠ σε παιδιά με αυτισμό , δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το λόγο που δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα για τα παιδιά με αυτισμό να μην έχει παγιωθεί 

η γνώση του αριθμού και της πτώσης καθώς και ο συνδυασμός τους με το συντακτικό ρόλο. 

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί πως η κατηγορία με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις είναι 

οι ΑΥ με συμφωνία Πτώσης  ( 21/30) στην ομάδα του αυτισμού. Παρόμοια αποτελέσματα 

επιδεικνύονται και στην έρευνα της Stavrakaki (2001),  σε παιδιά με ΑΓΔ όπου τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα στις  ΑΥ με τον παράγοντα πτώση. 

Το επόμενο ερώτημα απασχολεί τη σύγκριση μεταξύ των ΑΥ και ΑΑ στις 2 ομάδες. 

Στο συγκεκριμένο σημείο αναμένεται η επίδοση και των 2 ομάδων να είναι καλύτερη στις ΑΥ 

. Πράγματι, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι επιδόσεις και της ομάδας 

αυτισμού αλλά και της τυπικής ανάπτυξης , απέδειξαν πως οι ΑΥ γίνονται περισσότερο 

κατανοητές σε σχέση με τις ΑΑ. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με παρόμοιες έρευνες 

που μελετούν τις ΑΥ και ΑΑ σε παθολογικό πληθυσμό και πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης , 

όπως των Friedmann et al, 2004 και Guasti et al.,2008. Επίσης, εξηγούνται με την Αρχή της 

Προτίμησης της Ελάχιστης Αλυσίδας (De Vincezi ,1991), σύμφωνα με την οποία προτιμάται η 

απλούστερη συντακτική δομή και οι μικρότερες αλυσίδες στην επεξεργασία της πρότασης. 

Άρα, προτιμώνται οι ΑΥ καθώς όπως έχει αναφερθεί και σε παραπάνω κεφάλαιο, η απόσταση 

μεταξύ ίχνους και μετακινούμενου στοιχείου είναι μικρότερη σε σχέση με την απόσταση στις 
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ΑΑ. Έτσι, και για τις 2 ομάδες η κατηγορία με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις είναι των 

ΑΥ (38/60 στην ομάδα αυτισμού και 116/120 στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης). Ανάλογα, τις 

λιγότερο σωστές υποδείξεις τυγχάνει η κατηγορία των ΑΑ και των 2 ομάδων  (31/60 η ομάδα 

αυτισμού και 94/120 η ομάδα τυπικής ανάπτυξης). Επιπρόσθετα, και οι 2 ομάδες φαίνεται να 

έχουν σημειώσει το χαμηλότερο σκορ στις ΑΑ με τον παράγοντα πτώση (14/30 η ομάδα 

αυτισμού και 40/60 η ομάδα τυπικής ανάπτυξης), κάτι από το οποίο συμπεραίνουμε πως και 

οι  2 ομάδες αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία κατά τη διάρκεια της χορήγησης του 

εργαλείου, στις αναφορικές αντικειμένου με συμφωνία πτώσης , όπου ο παράγοντας «πτώση» 

λειτούργησε αρνητικά , παρόμοια και σε έρευνα της Stavrakaki (2001) σε παιδιά με ΑΓΔ. 

4.1Συμπεράσματα 

 

Συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι ΑΠ γίνονται περισσότερο κατανοητές στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης , καθώς η ομάδα του αυτισμού φάνηκε να αντιμετωπίζει ιδιαίτερο 

πρόβλημα στην ανάλυση της δομής τους. Επιπλέον , μέσα από την παρούσα έρευνα έγινε 

αντιληπτό ότι οι μορφολογικοί παράγοντες πτώση και αριθμός , δεν βοήθησαν στην καλύτερη 

κατανόηση των ΑΠ σε καμία από τις 2 ομάδες, εκτός από μία μικρή βελτίωση στις ΑΥ με 

συμφωνία πτώσης. Τέλος, ένα ακόμη εύρημα της έρευνας είναι ότι οι ΑΥ γίνονται 

περισσότερο κατανοητές σε σχέση με τις ΑΑ και στην ομάδα αυτισμού αλλά και στην ομάδα 

ελέγχου. Τα ευρήματα της έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα από αυτά , δίνουν το έναυσμα 

για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις ΑΠ στον αυτισμό και επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν μέσα στην τάξη αλλά και στην καθημερινότητα των 

παιδιών καλύτερες συνθήκες μάθησης. 
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5. Προτάσεις-Περιορισμοί Παρούσας έρευνας 

  

 Σε αυτό το κεφάλαιο είναι καλό να γίνει εισήγηση προτάσεων για τη χρήση των 

αποτελεσμάτων τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό κομμάτι , αλλά και να 

επισημανθούν οι περιορισμοί που συναντήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα. 

 Μέσα από την παρούσα έρευνα έγινε κατανοητή η δυσκολία των παιδιών με αυτισμό 

στην κατανόηση των ΑΠ , ιδιαίτερα των ΑΑ. Έτσι, μία εκπαιδευτική πρόταση είναι να 

εστιάσουμε στο κομμάτι των ΑΠ σε παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και λόγο. 

Πιο συγκεκριμένα, ένας τρόπος ο οποίος θα βοηθούσε τα παιδιά με αυτισμό να κατανοούν 

καλύτερα τις ΑΠ είναι η οπτικοποίησή τους και ο συνδυασμός τους με χρώματα αλλά και 

σχήματα. Πιο συγκεκριμένα, για να γίνει  περισσότερο κατανοητός ο όρος στον οποίο 

αναφέρεται η αναφορική πρόταση, θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με μία εικόνα και τόσο ο 

όρος όσο και η αναφορική αντωνυμία θα είναι χρωματισμένα με το ίδιο χρώμα. 

 Για παράδειγμα η πρόταση  

1.« Ο Γιώργος είναι το αγόρι ( ),  το οποίο ( ) φοράει την πράσινη μπλούζα.  

2.Η ΄Άννα τρώει το παγωτό ( ), που( ) πήρε η μαμά της. 

Επιπλεόν, η παρούσα έρευνα είναι η αφορμή για να ερευνηθεί ακόμα περισότερο ο 

τομέας των ΑΠ σε παιδιά με αυτισμό καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν υπάρχουν επαρκείς 

έρευνες σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα. Όσο περισσότερο διερευνηθεί 

ο τομέας του συντακτικού στον αυτισμό, τόσο περισσότερο θα βρισκόμαστε σε θέση να 

κατανοήσουμε τη συντακτική δομή που χρησιμοποιείται στον αυτισμό. Επίσης, έρευνες θα 
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μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συγκρίνοντας ομάδες παιδιών με αυτισμό και αναπτυξιακή 

γλωσσική διαταραχή , έχοντας και μία τρίτη ομάδα ελέγχου. Ακόμη, τα παιδιά θα μπορούσαν 

να χωριστούν βάση της χρονολογικής αλλά και γλωσσικής τους ηλικία. 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας παρουσιάστηκαν κάποιοι περιορισμοί. 

Ο μικρός αριθμός του δείγματος για παράδειγμα, εμποδίζει την απόλυτη εγκυρότητα της 

έρευνας καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο πιο αξιόπιστη είναι μία έρευνα. Επιπλέον, 

σε ένα παιδί με αυτισμό , χρειάστηκε να διακοπεί η διαδικασία και να παρέμβει η δασκάλα 

ώστε να το βοηθήσει να ξεκινήσει η δοκιμασία. Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας 

είναι η αδυναμία της πραγμάτωσης του διαγνωστικού γλωσσικού τεστ  IQ των Stavrakaki 

&Tsimpli (1999), καθώς δεν δόθηκε η δυνατότητα αυτή από το σχολείο που φοιτούσαν τα 

παιδιά. 
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Παράρτημα Α-Δείγμα Εργαλείου  
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Παράρτημα Β 

Συνθήκη 1 ( Συμφωνία αριθμού) 

 Αναφορικές προτάσεις Υποκειμένου 

 Το άλογο που κυνηγά τα λιοντάρια 

 Το πουλί που κοιτά τα γαϊδούρια 

 Το πρόβατο που τραβάει τα γαϊδούρια 

 Το αγόρι που πλένει τα κορίτσια 

 Το πρόβατο που κλωτσάει τα άλογα 

 Το κουνέλι που χτυπάει τα ποντίκια 

 

 Αναφορικές προτάσεις Αντικειμένου 

 Το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια 

 Το πουλί που κοιτούν τα γαϊδούρια 

 Το πρόβατο που κοιτούν τα γαϊδούρια 

 Το αγόρι που πλένουν τα κορίτσια 

 Το πρόβατο που κλωτσούν τα άλογα 

 Το κουνέλι που χτυπούν τα ποντίκια 
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Συνθήκη 2 (Συμφωνία πτώσης) 

 Αναφορικές Υποκειμένου 

 Τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα 

 Τον ελέφαντα που κυνηγά την καμήλα 

 Την αγελάδα που σπρώχνει τον ελέφαντα 

 Το ρινόκερο που χτυπά τη ζέβρα 

 Την αγελάδα που κυνηγά την καμήλα 

 Το ρινόκερο που τραβά τον πίθηκο 

 Αναφορικές Αντικειμένου 

 Τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα 

 Τον ελέφαντα που κυνηγά η καμήλα 

 Την αγελάδα που σπρώχνει ο ελέφαντας 

 Το ρινόκερο που χτυπάει η ζέβρα 

 Την αγελάδα που κυνηγά η καμήλα 

 Το ρινόκερο που τραβά ο πίθηκος 
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Παράρτημα Γ 

 

Χρονολογικοί Πίνακες Συμμετεχόντων 
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