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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει την συναισθηµατική και 

κοινωνική ανάπτυξη παιδιών µε AΓ∆ και να συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε αυτά των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγµα 

59 παιδιών µε ΑΓ∆ και 51 παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση της 

συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών έγινε µέσω χρήσης κατάλληλου 

εργαλείου το οποίο αξιολογεί την συµπεριφορά των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια δόθηκα από τους δασκάλους των παιδιών. Από τα 

αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν περισσότερα 

προβλήµατα συµπεριφοράς εντός της τάξης και περισσότερα προβλήµατα συµµετοχής 

σε οµάδες σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the emotional and social 

development of children with DLD and to compare the results with those of typical 

development children. To this end, quantitative research was carried out on a sample of 

59 children with DLD and 51 typical children. The assessment of children's emotional 

and social development was done through the use of an appropriate tool that assesses 

the behavior of children in the school environment. The answers to the questionnaires 

were provided by the teachers of the children. The results confirmed that children with 

DLD face more behavioral problems within the classroom and more problems with 

participation in groups compared to typical development children. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

ΗµελέτητηςΑναπτυξιακήςΓλωσσικής∆ιαταραχήςέχειαπασχολήσειτηνεπιστηµ

ονικήκοινότητατις τελευταίες δεκαετίες και έχει προκαλέσει ερευνητικό ενδιαφέρον 

λόγω της περίπλοκης φύσης της. Η περιπλοκότητα αυτής έγκειται στο γεγονός πως οι 

περιορισµοί και οι δυσκολίες που συµπεριλαµβάνονται στη συµπτωµατολογία της 

έχουν αλυσιδωτές συνέπειες και σε άλλους αναπτυξιακούς τοµείς, πέρα από την 

κατανόηση και παραγωγή λόγου. 

Κατάτηνπρώτηφάσητηςανακάλυψηςτηςδιαταραχήςκαιτηςπροσπάθειαςορισµούτης, οι 

έρευνες είχαν ξεκάθαρα γλωσσολογικό προσανατολισµό, ήταν ως επί το πλείστων 

περιγραφικές και εστίαζαν στην ανάπτυξη γραµµατικής µορφολογίας στα παιδιά µε 

ΑΓ∆ (Eyer&Leonard, 1995). Ο προσανατολισµός της επιστηµονικής κοινότητας στην 

περιγραφική έρευνα αποσκοπούσε στην επίτευξη του ορισµού της ΑΓ∆ και της 

συµπτωµατολογίας της, ενώ µετά την διασαφήνιση αυτών, η διεθνής έρευνα γύρω 

από την ΑΓ∆ φαίνεται να στρέφεται περισσότερο στην ψυχογλωσσολογική και 

ψυχοκοινωνική προσέγγιση του φαινοµένου, αποσκοπώντας στην ολιστική 

κατανόηση και την διαχείρισή του.  

Ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή (Developmental Language 

Disorder) (ΑΓ∆-DLD) περιγράφει µία διαταραχή που επηρεάζει την κατάκτηση της 

γλώσσας µε τη µορφή καθυστέρησης ή δυσλειτουργίας ή και των δύο, χωρίς όµως να 

συνοδεύεται από άλλες διαταραχές, όπως νοητική καθυστέρηση, βαρηκοΐα, αυτισµό, 

κινησιακές δυσλειτουργίες, και άλλου τύπου νευρολογικές ή ψυχολογικές 

διαταραχές. Γίνεται λόγος λοιπόν για µία αναπτυξιακή διαταραχή, κατά την οποία η 

γλωσσική έκφραση και αντίληψη είναι αντικείµενα δυσκολίας για το άτοµο που την 

εµφανίζει και έχει ανάλογο αντίκτυπο σε οποιαδήποτε γνωστική λειτουργία στην 
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οποία εµπλέκεται η γλωσσική επεξεργασία. Αν και τις περισσότερες φορές η 

διάγνωση γίνεται σε µικρή ηλικία, υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία που υποστηρίζουν 

πως οι άνθρωποι µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες ακόµη και κατά την 

εφηβεία και την ενήλικη ζωή τους (Conti-Ramsden, StClair, Pickles, &Durkin, 2012). 

Μεταξύ άλλων όρων που έχουν χρησιµοποιηθεί από την επιστηµονική κοινότητα για 

να περιγράψουν το συγκεκριµένο κλινικό φαινόµενο, όπως αναπτυξιακή διαταραχή 

λόγου αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου, αναπτυξιακή δυσφασία, παιδική 

δυσφασία και άλλων, ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή έχει κυριαρχήσει 

στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία λόγω της σαφήνειας µε την οποία αποδίδει τη 

φύση των δυσκολιών που προκαλεί η διαταραχή. Συγκεκριµένα, ο όρος 

«Αναπτυξιακή» υποδηλώνει πως δεν υπάρχουν παράµετροι νοητικής, αισθητηριακής 

ή και νευρολογικής φύσης που να εξηγούν την απόκλιση στην γλωσσική ανάπτυξη, ο 

όρος «γλωσσική» προσδιορίζει επακριβώς τον αναπτυξιακό τοµέα στον οποίο 

εντοπίζεται το πρόβληµα και ο όρος «διαταραχή» επισηµαίνει την σηµασία της 

κατάλληλης και έγκαιρης παρέµβασης µε στόχο τη βελτίωση των δυσκολιών 

(Βογινδρούκας, 2004). Η ΑΓ∆ εντοπίζεται στο 5-7 % του πληθυσµού (Tombinetal., 

1997), και η ύπαρξή της αποτελεί συχνά αιτία µαθησιακών δυσκολιών και άλλων 

δυσκολιών (π.χ. κοινωνικοποίησης), οι οποίες µπορεί να συνοδεύουν το παιδί µέχρι 

και την εφηβεία και την πρώιµη νεότητα. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σηµαντικό 

το να αποσαφηνιστεί ο ορισµός και τα είδη της ΑΓ∆, ώστε η διάγνωση και η 

παρέµβαση να γίνεται έγκαιρα, πριν το παιδί αντιµετωπίσει τέτοιου είδους δυσκολίες 

(Leonard, 1980). 

Σύµφωνα µε τα διεθνή ψυχιατρικά διαγνωστικά εγχειρίδιο DSM – IV (APA 

1994) και ICD – 10 (WHO 1992) η διάγνωση της Αναπτυξιακή Γλωσσικής 

∆ιαταραχής απαιτεί την συγκέντρωση των εξής συµπτωµάτων. Καταρχήν, τα 
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αποτελέσµατα σταθµισµένων ατοµικά χορηγούµενων δοκιµασιών ανάπτυξης 

γλωσσικής έκφρασης να είναι ουσιωδώς χαµηλότερα από τη χρονολογική ηλικία του 

εξεταζόµενου και της µη λεκτικής διανοητικής ικανότητας (περίπου κατά δύο τυπικές 

αποκλίσεις). Επίσης, τα γνωστικά τεστ που χορηγούνται στο παιδί θα πρέπει να 

ελέγχουν το λεξιλόγιο, τη γραµµατική, την ανάκληση εννοιών, τη σύνταξη 

προτάσεων, την αφηγηµατική ικανότητα, την κατανόηση της γλώσσας σε επίπεδο 

λέξεων, προτάσεων, αφηγήµατος. Παράλληλα, ο καθορισµός του νοητικού 

δυναµικού θα πρέπει να µην προκύπτει από λεκτικές δοκιµασίες. Επίσης, οι 

δυσκολίες της γλωσσικής έκφρασης και αντίληψης θα πρέπει να εντοπίζονται σε 

βαθµό τέτοιον που να παρεµποδίζουν σηµαντικά την σχολική ή επαγγελµατική 

επίδοση, ή την κοινωνική επικοινωνία. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

διαχωρισµός από την αυτιστική διαταραχή, τη νοητική καθυστέρηση και την 

επίκτητη αφασία. Η ΑΓ∆ µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρείς µορφές και σιο 

συγκεκριµένα µπορεί να είναι εκφραστικού, αντιληπτικού τύπου ή µεικτή (Μάνου, 

1997). Η πιο ασφαλής ηλικία για τη διάγνωση της ΑΓ∆ είναι περίπου ο 3ος χρόνος 

της ζωής των παιδιών (Βογινδρούκας, 2005). 

O Leonard (2000) επισηµαίνει πως η διάγνωση της ΑΓ∆ ακολουθεί µάλλον 

την εις άτοπων απαγωγή, δηλαδή οδηγούµαστε σε αυτήν µε βάση κριτήρια 

αποκλεισµού άλλων προβληµάτων που εµπερικλείουν γλωσσικές δυσκολίες. Η ΑΓ∆ 

διαγιγνώσκεται σε περιπτώσεις που η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι 

ανεπαρκής χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Για πολλά χρόνια υπήρχε η 

τάση να υποθέτουµε πως προκαλείται από κακή ή ανεπαρκή γονεική φροντίδα ή ίσως 

κάποια ήπια εγκεφαλική βλάβη κατά την γέννα, ή ακόµη από την απώλεια ακοής, αν 

και κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν είναι αναγκαία ή επαρκής συνθήκη για 

να προκαλέσει ΑΓ∆. Συνεπώς η αναζήτηση αιτιών εστιάστηκε στα γονίδια, τα οποία 
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θεωρήθηκε πως αποτελούν πολύ σηµαντικότερο παράγοντα επικινδυνότητας. 

Ωστόσο, µέχρι και σήµερα δεν έχει βρεθεί κάποιο γονίδιο που να συνδέεται άµεσα µε 

την εµφάνιση ΑΓ∆ και να µπορεί να εξηγήσει όλες τις περιπτώσεις εµφάνισης της 

διαταραχής. Αντιθέτως, στα περισσότερα παιδιά η διαταραχή έχει µία πιο σύνθετη 

εξήγηση που βασίζεται σε έναν συνδυασµό γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραµέτρων σε αλληλεπίδραση (Bishop, 2006). Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται 

στην ΑΓ∆, όπως προαναφέρθηκε, εστιάζονται κυρίως στον τοµέα των γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Εν τούτοις, η συγκεκριµένη διαταραχή έχει αποδειχθεί ότι εµφανίζει 

µεγάλη ετερογένεια τόσο ως προς τα προφίλ των παιδιών αλλά και ως προς τις 

ανάγκες τους. Επιπλέον, διαφορές έχουν παρατηρηθεί και ως προς τις επιπτώσεις που 

έχει σε κάποιους άλλους αναπτυξιακούς τοµείς σε µακροπρόθεσµο διάστηµα (Conti-

Ramsden, 2008). Ποικίλες δεξιότητες µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα, και κάθε 

έλλειµµα που παρουσιάζεται µπορεί να έχει τη ρίζα του σε διαφορετικές βιολογικές ή 

περιβαλλοντικές αιτίες, όπως παρατηρεί η Bishop (2006). Ωστόσο, παιδιά που 

συγκέντρωναν πάνω από ένα είδος ελλείµµατος είναι πιθανότερο να διαγνωστούν µε 

ΑΓ∆. Αυτό συµβαίνει γιατί η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων πραγµατοποιείται µε 

ποικίλους τρόπους εξελικτικά, είναι αποτέλεσµα πολλών περιβαλλοντικών 

παραγόντων και βασίζεται σε πολλαπλές νοητικές διεργασίες, έτσι ώστε ακόµη και 

αν ένα παιδί παρουσιάζει κάποιο έλλειµµα σε κάποια από αυτές τις διόδους 

γλωσσικής ανάπτυξης, καταφέρνει να κατακτήσει την δεξιότητα της γλωσσικής 

έκφρασης. Συνεπώς, τα παιδιά που παρουσιάζουν ΑΓ∆ πρέπει να αντιµετωπίζουν ένα 

σύνολο δυσκολιών που συνδυαστικά εµποδίζει την γλωσσική τους ανάπτυξη.  

Αυτή η συλλογιστική στην οποία οδηγείται η Bishop από το ερευνητικό της 

έργο, ακυρώνει την κατανόηση της ΑΓ∆ ως ένα διακριτό σύνδροµο και εισάγει µια 

νέα νοηµατοδότηση της που βασίζεται σε πολλές διαστάσεις ελλειµµάτων και 
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δυσκολιών που αποτελούν υποκατηγορίες της ΑΓ∆ (Bishop, 2006). Η νέα οπτική που 

εισήγαγε η Bishopσχετικά µε την πολυπαραγοντικότητα της ΑΓ∆, καθιστά πιο 

περίπλοκο τον ορισµό και την διάγνωσή της, αλλά είναι πιο ελπιδοφόρα σε σχέση µε 

την εξέλιξη και την αντιµετώπισή της, καθώς σε αντίθεση µε την ντετερµινιστική 

άποψη της ΑΓ∆ ως ένα είδος βιολογικής ανεπάρκειας ή βλάβης, εισάγει την σηµασία 

του περιβάλλοντος που µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην βελτίωση ή την 

επιβάρυνση ενός παιδιού.  Λόγω της δυσκολίας στην διάγνωση αλλά και της 

έλλειψης θεραπευτικής παρέµβασης από το περιβάλλον, µεγάλο ποσοστό των 

παιδιών που έχουν διαγνωστεί µε ΑΓ∆ συνεχίζει να αντιµετωπίζει γλωσσικές και 

άλλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής (Conti-Ramsden, 2009). Το 

υψηλό ποσοστό επιπολασµού, σε συνδυασµό µε το µεγάλο εύρος των γλωσσικών 

αλλά και άλλου τύπου δυσκολιών που πολλά από τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν, 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί ένα νέο 

θεωρητικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την συστηµατική ανίχνευση και αξιολόγηση των 

αναγκών τους όσο και ανάλογες παρεµβάσεις (Dockrell, Lindsay, Palikara & Cullen, 

2007). Στο πλαίσιο του γενικότερου θολού τοπίου σε σχέση µε τη διάγνωση και την 

αντιµετώπιση της Ε∆Γ, στην Ελλάδα η κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική, καθώς 

µέχρι σήµερα υπάρχουν ελάχιστες δηµοσιευµένες έρευνες και µελέτες που να 

δείχνουν και να εξερευνούν  τη φύση αυτών των δυσκολιών που εµφανίζονται στην 

ΑΓ∆ (Ralli, 2011, Stavrakaki, 2010). Το δεδοµένο που εξήχθη από τις γλωσσολογικές 

και ψυχογλωσσολογικές έρευνες γύρω από την ΑΓ∆ είναι η κοινή παραδοχή πως 

πρόκειται για µία ετερογενή διαταραχή που µπορεί να ποικίλλει σε συµπτώµατα και 

γλωσσολογικά χαρακτηριστικά (Vander Lely and Wexler, 1998).  

Καθώς η κατάκτηση της οµιλίας είναι συνυφασµένη µε τις περισσότερες 

εκφάνσεις των κοινωνικών σχέσεων όπως της δηµιουργίας στενών σχέσεων, της 
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κοινωνικοποίησης και της εδραίωσης µίας κοινωνικής ταυτότητας, γίνεται κατανοητό 

πως η επιρροή της ΑΓ∆ πάνω σε αυτόν τον τοµέα ανάπτυξης του παιδιού είναι κάτι 

που πρέπει να εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 

διάγνωση της ΑΓ∆ µπορεί να γίνει από το τρίτο περίπου έτος του παιδιού. Σύµφωνα 

µε την εξελικτική ψυχολογία, το παιδί από αυτή την ηλικία ξεκινάει να αναπτύσσει 

την διαπροσωπική αλληλεπίδραση µε τους συνοµηλίκους του και να δηµιουργεί 

φιλίες αναπτύσσοντας είδη κοινωνικού παιχνιδιού όπως το συντροφικό και το 

συνεργατικό (Feldman, 2009; Parten, 1932). Η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

των παιδιών και η νοηµατοδότηση της φιλίας προοδευτικά αλλάζουν, µε την 

ωρίµανση του παιδιού, αλλά η γλώσσα παραµένει ο βασικός τρόπος επικοινωνίας και 

το θεµέλιο της δόµησης κοινωνικών σχέσεων στην ζωή ενός ανθρώπου. Συνεπώς, ένα 

θέµα που απασχολεί διαχρονικά την επιστηµονική κοινότητα σε σχέση µε την ΑΓ∆, 

είναι το πως αυτή επηρεάζει τα παιδιά σε αυτόν τον τοµέα της ζωής τους, όπως θα 

δούµε και από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών πάνω στο αντικείµενο. 

Τα παιδιά µε ΑΓ∆ φαίνεται να δυσκολεύονται στις σχέσεις τους µε 

συνοµήλικους από την προσχολική ηλικία. Κάποιες από τις δυσκολίες που 

συνοψίζονται από ερευνητικά αποτελέσµατα διάφορων µελετών δείχνουν πως τα 

παιδιά αυτά συµµετέχουν λιγότερο σε συνοµιλίες µε άλλα παιδιά σε σύγκριση µε τα 

συνοµήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αναπτύσσουν σπανιότερα θετική κοινωνική 

αλληλεπίδραση µε τρίτους, ανταποκρίνονται λιγότερο σε πρωτοβουλίες τρίτων για 

κοινωνική αλληλεπίδραση, παρουσιάζουν ελλείµµατα στις δεξιότητες λόγου 

(Brinton, Fujiki, &Mckee, 1998; Craig, 1993; Craig&Washington, 1993; Grove, 

Conti-Ramsden, &Donlan, 1993; Hadley&Rice, 1991). 

Το γεγονός πως η ΑΓ∆ σχετίζεται µε δυσκολίες στην κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών είναι ερευνητικά επιβεβαιωµένο από την 
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διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Ωστόσο, επιδέχεται ακόµη πολλή σκέψη και 

διερεύνηση η φύση αυτής της συσχέτισης, καθώς δεν µπορεί να οριστεί µία σαφής 

αιτιακή σχέση ανάµεσα στους δύο παράγοντες, και φαίνεται να υπάρχει µία 

αλληλεπίδραση ανάµεσά τους. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και από τις 

υπάρχουσες έρευνες που έχουν προηγηθεί, παρά το γεγονός ότι η ΑΓ∆ αποτελεί 

ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την εµφάνιση δυσκολιών στην συναισθηµατική 

και κοινωνική ανάπτυξη, πολλές άλλες παράµετροι παίζουν ρόλο στο βίωµα της 

ΑΓ∆, και κατά συνέπεια στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 

που την παρουσιάζει. Η σηµαντικότερη από αυτές τις παραµέτρους, όπως φάνηκε και 

από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούµενων ερευνών, είναι το υποστηρικτικό 

περιβάλλον που µπορεί να κατανοήσει την φύση των δυσκολιών του παιδιού, να 

αντιµετωπίσει µε ενσυναίσθηση τη διστακτικότητά του και να το ενθαρρύνει στις 

προσπάθειές του. Συνεπώς, µε βάση την βιβλιογραφία, σκοπός αυτής της έρευνας 

είναι να διερευνήσει την συσχέτιση της ΑΓ∆ µε την συναισθηµατική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού στην κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας, θέτοντας την 

ερευνητική υπόθεση πως και στην ελληνική κοινωνία, τα παιδιά µε ΑΓ∆ τείνουν να 

είναι πιο αποµονωµένα, να έχουν δυσκολίες στις φιλικές και κοινωνικές σχέσεις και να 

έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, ελλείψει επαρκώς υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 2. Ειδικές Γλωσσικές ∆ιαταραχές 

Στο κεφάλαιο 2 παρέχεται αναλυτική περιγραφή της βιβλιογραφίας σχετικά µε την 

Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταράζει (ΑΓ∆). Αναλυτικά δίνονται βιβλιογραφικά 

στοιχεία για: τα χαρακτηριστικά της ΑΓ∆, οι τρέχοντες θεωρητικοί ορισµοί, η 

αιτιολογία και οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών µε ΑΓ∆. 

 

2.1 Τυπική γλωσσική ανάπτυξη 

 

2.1.1 Στοιχεία της γλώσσας 

 

 Η ικανότητα χρήσης της γλώσσας είναι µια ικανότητα που έχει βαθιές 

επιπτώσεις στους ανθρώπους. Έχει αντίκτυπο στην ιστορική έννοια που µας επιτρέπει 

να επικοινωνούνε αποτελεσµατικά µεταξύ τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες που 

ξεπερνούν πολύ εκείνες που βρίσκονται σε άλλα είδη (Pinker, 1994). Έχει επίσης 

βαθύ αντίκτυπο στην ατοµική αίσθηση ότι επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν, να 

σκέφτονται και να µαθαίνουν µε έναν πολύ αποτελεσµατικό τρόπο που δεν συνδέεται 

µε την καθηµερινότητα τους. ∆εδοµένης της σηµασίας που έχει η γλώσσα ως είδος, 

δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το θέµα προσελκύει τεράστιο ερευνητικό 

ενδιαφέρον, συζήτηση και αντιπαράθεση. Το σύστηµα επεξεργασίας της γλώσσας 

είναι πολυδιάστατο και περιέχει µια σειρά εξειδικευµένων υποσυστηµάτων, δηλαδή 

τη γραµµατική, τη σηµασιολογία και την πραγµατιστική (Guasti, 2002; Philippaki-

Warburton, 1994). 

 Η γραµµατική είναι το σύστηµα της γλώσσας που περιλαµβάνει τη 
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φωνολογία, τη µορφολογία καθώς και τη σύνταξη. Η φωνολογία αναφέρεται στο 

σύστηµα της γλώσσας που χρησιµοποιεί ήχους οµιλίας για να σηµατοδοτήσει τις 

διαφορές στο νόηµα. Για παράδειγµα, η φωνολογική διαφορά µεταξύ του καπέλου 

και της γάτας συνεπάγεται διαφορετικές έννοιες. Η µορφολογία αναφέρεται στην 

υποκείµενη δοµή των λέξεων και στις νοηµατικές µονάδες (µορφές) που 

περιλαµβάνουν. Η σύνταξη αναφέρεται στο επίπεδο της πρότασης και οι λειτουργίες 

πραγµατοποιούνται σε αυτό το επίπεδο. Η σηµασιολογία είναι το σύστηµα της 

γλώσσας που ασχολείται µε το νόηµα τόσο στην πρόταση όσο και στο λεκτικό 

(λεξικό) επίπεδο. Τέλος, οι πραγµατισµοί ασχολούνται µε το πώς χρησιµοποιείται η 

γλώσσα στο πλαίσιο. Η αποτελεσµατική επικοινωνία εξαρτάται από τον οµιλητή και 

τον ακροατή που µοιράζονται ορισµένες υποθέσεις και γνώσεις. 

 

2.1.2 Γλωσσική απόκτηση 

 

 Σύµφωνα µε πολλούς εµπειρογνώµονες, οι άνθρωποι δεν θα ήταν σε θέση να 

επιτύχουν τη χρήση πολύπλοκων γραµµατικών κανόνων αν δεν είχαν κάποιες 

έµφυτες γνωστικές ικανότητες που έχουµε κληρονοµήσει ως ανθρώπινα όντα, µε τον 

ίδιο τρόπο που κληρονόµησαν την ικανότητά να περπατάνε. Ο Chomsky έχει µεγάλη 

επιρροή στον καθορισµό της θεωρητικής ατζέντας για την έρευνα στην παιδική 

γλώσσα και στην ανάπτυξη απόψεων σχετικά µε τον τρόπο που οι κληρονοµικές 

ικανότητες επιτρέπουν στον άνθρωπο να αποκτήσει γλώσσα, όπως επεσήµαναν 

πολλοί ερευνητές (για παράδειγµα, Guasti, 2002). Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

του επιχειρήµατός του είναι ότι η γλώσσα είναι µια συµπεριφορά που διέπετε από 

κανόνες, η οποία περιλαµβάνει την ικανότητα χρήσης ενός πεπερασµένου αριθµού 

στοιχείων (δηλαδή φωνηµάτων) για την παραγωγή ενός άπειρου αριθµού µηνυµάτων 
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και αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας διαφορετικούς συνδυασµούς των στοιχείων. 

Επιπλέον, ο Chomsky (Chomsky, 1965, 1986) υποθέτει ότι η απόκτηση γλωσσών 

είναι δυνατή επειδή τα παιδιά έχουν κληρονοµήσει γνώσεις σχετικά µε τις 

γραµµατικές που αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης γλώσσας. Οι απόψεις του 

προκάλεσαν µια αποµάκρυνση από τις περιβαλλοντικές εξηγήσεις της εκµάθησης 

γλωσσών υπέρ των έµφυτων διαδικασιών που απαιτούν ελάχιστες συµβουλές από 

τους ενήλικες και αγνοώντας τις εσωτερικές γνωσιακές διεργασίες των παιδιών για να 

τις τοποθετήσουν στο επίκεντρο της θεωρίας. 

 Μία από τις σηµαντικές προτάσεις της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας 

του 1970 ήταν ότι τα παιδιά διαθέτουν έναν µηχανισµό γλωσσικής απόκτησης 

(Language Acquisition Device/ LAD), η οποία τους επιτρέπει να εντοπίζουν τους 

γραµµατικούς κανόνες που βρίσκονται στην οµιλία που ακούνε. Ενώ αυτή η θεωρία 

για την LAD δηµιούργησε ένα σηµαντικό ενδιαφέρον σταδιακά έγινε φανερό ότι 

υπήρχαν προβλήµατα µε αυτή τη θεωρία και ως αποτέλεσµα µια νέα θεωρία 

αναπτύχθηκε η οποία ήταν γνωστή ως θεωρία αρχών και παραµέτρων γνωστή ως 

principles and parameters theory (Chomsky, 1981) . Αυτή η θεωρία υποστήριζε 

ακόµα ότι τα παιδιά έχουν κληρονοµικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να 

αποκτήσουν τη γλώσσα, αλλά παρέχουν περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον 

µηχανισµό της απόκτησης γλωσσών. Έχει επηρεαστεί από την υπόθεση ότι ορισµένα 

στοιχεία της γλώσσας είναι καθολικά σε όλο τον κόσµο. Αυτά υποστηρίζονται ότι 

αντιπροσωπεύονται από ένα σύνολο γλωσσικών αρχών, ενώ άλλα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα γλωσσών διαφέρουν από τους κανόνες που περιέχουν. Σύµφωνα µε τη 

νέα θεωρία, τα παιδιά υποτίθεται ότι ταιριάζουν µε τη γλώσσα που ακούν µε µοντέλα 

οµιλίας που ήδη κατέχουν. Όταν βρουν µια σύνδεση για ένα συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό της γλώσσας τότε αρχίζουν να χρησιµοποιούν αυτή τη µορφή 
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οµιλίας. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται ρύθµιση παραµέτρων. 

 

2.1.3 ∆ιαφορετικά επίπεδα γλωσσικής απόκτησης 

 

Η ανάπτυξη γλωσσών στα παιδιά αποτελείται από διαφορετικές διαδικασίες που 

αποτέλεσαν το επίκεντρο της έρευνας στον τοµέα της απόκτησης της παιδικής 

γλώσσας. Παρέχουµε µια σύντοµη περίληψη αυτών που έχουν µελετηθεί εντατικά 

(βλ. Guasti 2002). 

 

2.1.3.1. Η διαδικασία φωνητικής αναγνώρισης 

 

Αυτή η διαδικασία παρέχει πρόσβαση στην λεκτική κατανόηση. Η προφορική 

γλώσσα αποτελείται από έναν ήχο που το παιδί πρέπει να κατανοήσει κατάλληλα. Η 

κατάτµηση της οµιλίας σε διακεκριµένες µονάδες και η εστίαση της ακουστικής 

προσοχής σε µεµονωµένα στοιχεία - δηλαδή λέξεις, τµήµατα του ηχητικού συνεχούς 

- είναι πράγµατι τα πρώτα βήµατα της αποκωδικοποίησης της σηµασίας των 

δηλώσεων. Γι 'αυτό, το παιδί θα στηριχθεί ιδιαίτερα στα ηχητικά στοιχεία του 

οµιλητή, τα προ ζωικά και ρυθµικά στοιχεία, στα οποία είναι ευαίσθητα στους 

πρώτους µήνες της ζωής. Μόλις ο ήχος κατακερµατιστεί, θα πραγµατοποιηθούν 

διαδικασίες µε στόχο τον προσδιορισµό της έννοιας των λέξεων. Η διάκριση των 

γλωσσικών αντιθέσεων συγκεκριµένων γλωσσών θα διαδραµατίσει τότε πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση της γλώσσας. 
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2.1.3.2. Η κατασκευή του λεξιλογίου 

 

 Η κατανόηση των λέξεων στο πλαίσιο αρχίζει από οκτώ έως δέκα µήνες, τότε 

το παιδί µπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις έξω από το πλαίσιο και µέσα σε 10-12 

µήνες παράγει τα πρώτα του λόγια. Αρχικά, η κατανόηση και η παραγωγή 

περιλαµβάνουν µερικές λέξεις. Το παιδί τις συνδέει και τις χρησιµοποιεί µε 

περισσότερη σοφία. Το εκφραστικό λεξιλόγιο εµφανίζεται κάπως αργότερα, συνήθως 

περίπου 12 µηνών, µε µέσο όρο 64 λέξεων που παράγεται από την ηλικία των 16 

µηνών. Ωστόσο, αυτές οι τιµές αποκρύπτουν σηµαντικές διακυµάνσεις. 

 Από 2 έως 6 χρόνια το λεξιλόγιο ενός παιδιού θα αυξηθεί εκθετικά, το οποίο 

ονοµάζεται "έκρηξη λεξιλογίου". Η εκµάθηση, τουλάχιστον για το βασικό λεξιλόγιο, 

επιτυγχάνεται µε επανάληψη, µε µια στρατηγική δοκιµής και λάθους. Έτσι, το παιδί 

παράγει σφάλµατα υποενοποίησης γενικά (για παράδειγµα: "περικοπές" αντί 

"µαχαίρι") ή, αντιστρόφως, υπερπαραγωγή γενικά (για παράδειγµα: "µπάλα" αντί 

"γύρου"). Σηµειώνετε ότι η προοδευτική σύσταση του λεξικού συνεπάγεται 

σηµαντική µνήµη καθώς κάθε λέξη πρέπει να αποθηκεύεται και να συνδέεται µε όλες 

τις γνώσεις που της δίνουν νόηµα. 

 

2.1.3.3. Η απόκτηση σύνταξης 

 

 Συνήθως το παιδί ηλικίας µεταξύ 18 και 24 µηνών αρχίζει να κατανοεί τη 

συντακτική σειρά των λέξεων, όταν το πλαίσιο και η σηµασιολογία είναι συνεπείς. 

Ταυτόχρονα παράγει τις πρώτες προτάσεις του που αποτελούνται από δύο ή τρεις 

λέξεις, που περιέχουν µόνο λίγα άρθρα και αρχίζουν να κατανοούν το φύλο και τον 

αριθµό. Αυτό εξαρτάται από το γεγονός ότι έχουν µάθει αρκετά λόγια για να 



 

 

19 

συνδυάσουν παραγωγικά και η ανάπτυξη της γραµµατικής είναι εποµένως πολύπλοκα 

συνδεδεµένη µε τη λεξική ανάπτυξη (γνώση λεξιλογίου). Η λεκτική ανάπτυξη 

συνεχίζεται στα σχολικά έτη και πέρα, ωστόσο η γραµµατική εξέλιξη προχωρεί 

αρκετά γρήγορα κατά τη διάρκεια της προσχολικής περιόδου. Μέχρι περίπου δύο 

χρόνια, τα περισσότερα παιδιά έχουν µάθει τα βασικά στοιχεία της γλώσσας. 

 

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά Αναπτυξιακής Γλωσσικής 

∆ιαταραχής 

2.2.1. Ορισµός AΓ∆ 
 

 Η πλειοψηφία των παιδιών αποκτούν τη γλώσσα µε εύκολο τρόπο. Για τη 

χαρά και την έκπληξη των γονέων, τα παιδιά προχωρούν από το µπερδεµένο πρώτο 

έτος στην πολύπλοκη χρήση γραµµατικών δηλώσεων από τη στιγµή που εισέρχονται 

στο σχολείο. Ωστόσο, για µια σηµαντική µειονότητα η διαδικασία απόκτησης 

γλωσσών είναι προσπάθεια και συχνά απαιτεί πρόσθετη, εξειδικευµένη βοήθεια. 

∆υσκολίες µπορεί να προκύψουν τόσο µε την απόκτηση γλώσσας όσο και µε τη 

χρήση του γλωσσικού συστήµατος για επικοινωνία. 

 Ιστορικά, ο όρος που χρησιµοποιούντα ευρέως για την περιγραφή κλινικά 

σηµαντικών γλωσσικών δυσκολιών άγνωστης προέλευσης ήταν η «αναπτυξιακή 

δυσφασία» ή η «αναπτυξιακή αφασία». Οι όροι αυτοί εξακολουθούν να 

χρησιµοποιούνται στην ηπειρωτική Ευρώπη (Clahsen, 1989, 1991), αλλά η χρήση 

τους έχει περιορισθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Η αποµάκρυνση από αυτή την ορολογία δηµιουργήθηκε µε βεβαιότητα επειδή έθεσε 

τις διάφορες δυσκολίες ανάπτυξης των παιδιών στα πλαίσια ενός γενικότερου 

ιατρικού µοντέλου - οι όροι αφασία και δυσφασία έχουν τις ρίζες τους στην ενήλικη 
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νευρολογία, όπου αναφέρονται σε γλωσσικές δυσκολίες που αποκτώνται µετά από 

εστιακή βλάβη του εγκεφάλου. Οι ιατρικές έρευνες σπάνια αποκαλύπτουν 

οποιαδήποτε συγκεκριµένη αιτία αναπτυξιακών προβληµάτων γλώσσας, εκτός και αν 

υπάρχουν άλλα συναφή χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι περισσότεροι συµφωνούν ότι 

το όριο µεταξύ της γλώσσας και της κανονικότητας είναι αυθαίρετο και έτσι είναι 

µάλλον παραπλανητικό να χρησιµοποιούµε µια ετικέτα που υποδηλώνει µια 

κατηγορία "ασθένειας". 

 Μια σειρά όρων ήρθε για να αντικαταστήσει τον όρο «αναπτυξιακή 

δυσφασία», όπως ο όρος «Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή» (Specific Language 

Impairment/SLI). Η EΓ∆ είναι ίσως ο συνηθέστερος όρος που χρησιµοποιείται κατά 

την τελευταία δεκαετία στη βιβλιογραφία του Ηνωµένου Βασιλείου και της 

Αµερικής, µε τον όρο «βλάβη» να προτιµάται, στο βαθµό που µπορεί να 

περιλαµβάνει κακές δεξιότητες που βρίσκονται στο όριο της κανονικής διακύµανσης, 

ενώ η «διαταραχή» υποδηλώνει κάποια ποιοτικά διαταραχή της κανονικής 

ανάπτυξης. Σήµερα ο όρος ΕΓ∆ έχει αντικατασταθεί µε τον όρο «Αναπτυξιακή 

Γλωσσική ∆ιαταραχή» (Developmental Language Disorder/DLD) (Bishop et al., 

2016, 2017). Ο όρος DLD/ΑΓ∆ είναι ο όρος που χρησιµοποιείται πλέον επίσηµα από 

την ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα. Ένα ακόµα βήµα µακριά από τις ιατρικές 

ενδείξεις της διαταραχής λαµβάνεται από εκείνους που προτιµούν να µιλάνε από την 

άποψη της γλώσσας «δυσκολίες», «προβλήµατα» ή «καθυστέρηση». Ο τελευταίος 

αυτός όρος χρησιµοποιείται µερικές φορές πιο περιοριστικά όταν µιλάµε για παιδιά 

που είναι αργά, τα οποία αργότερα φθίνουν, αλλά η καθυστέρηση της γλώσσας 

µπορεί επίσης να είναι ένα γενικότερο συνώνυµο της ΑΓ∆. Εκτός από την 

καθυστέρηση της γλώσσας, ορισµένα παιδιά µε ΑΓ∆ παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

στη γλωσσική τους ανάπτυξη που είναι διαφορετικής φύσης από αυτά που 
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παρατηρούνται στην τυπική ανάπτυξη. Αυτή η γλωσσική απόδοση θεωρείται 

αποκλίνουσα (Bishop 1997, Leonard, 1998). 

 Ο όρος ΑΓ∆ έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τα παιδιά στα οποία η 

ανάπτυξη της γλώσσας αξιολογείται ότι βρίσκεται κάτω από το µέσο επίπεδο που 

αντιστοιχεί σε παιδιά όµοιας ηλικίας, χωρίς να υπάρχουν προφανή αιτία και παρά την 

παρατηρούµενη φυσιολογική µη λεκτική νοηµοσύνη των παιδιών. (Bishop, 1997). Τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες και περιορισµούς στις γλωσσικές 

ικανότητες τους, αλλά δεν έχουν κάποια άλλη εµφανή νευρολογική ή αισθητηριακή 

βλάβη ή διαταραχή – όπως για παράδειγµα η ακοή (Leonard, 1998).Σύµφωνα µε τον 

Tomblin (2009), η ΑΓ∆ είναι µια διαταραχή της ανάπτυξης της γλώσσας και 

αναφέρεται ως «Αναπτυξιακή» επειδή µπορεί να οφείλεται σε εσωτερικές και 

πιθανώς µοναδικές αιτίες. Συνολικά, περίπου το 7% όλων των παιδιών ηλικίας 

νηπιαγωγείου έχουν συγκεκριµένη γλωσσική δυσλειτουργία και η βλάβη είναι 2-3 

φορές πιο κοινή για τα αγόρια από ότι για τα κορίτσια (Ervast και Leppänen 2010α). 

Η ΑΓ∆ είναι τόσο κοινό όσο η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής - 

Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) και η δυσλεξία, και πολύ συχνότερη από τον αυτισµό 

(Leonard, 2014). Οι Ervast και Leppänen (2010α) εξηγούν περαιτέρω ότι η 

συγκεκριµένη γλωσσική διαταραχή εκδηλώνεται ως προβλήµατα σε όλους τους 

τοµείς της γλώσσας, οι οποίοι είναι η µορφολογία, η σύνταξη, η φωνολογία, η 

σηµασιολογία και η πραγµατικότητα, αλλά η βαρύτητα των προβληµάτων ποικίλλει 

ανάλογα µε το κάθε παιδί. Οι Ervast και Leppänen (2010α) εξηγούν ότι περίπου το 

20% των παιδιών έχουν καθυστερηµένη ανάπτυξη λόγου, η οποία χαρακτηρίζεται 

από καθυστερηµένη παραγωγή πρώτων λέξεων και δυσκολίες συνδυασµού λέξεων σε 

προτάσεις, αλλά µόνο µια µειοψηφία αυτών θα διαγνωσθεί µε ΑΓ∆.  
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2.2.1.1. ∆ιαγνωστικά κριτήρια 

 Στην βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αναγνώρισης και 

διάγνωσης της ΑΓ∆ έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτεί την αξιολόγηση κάποιων 

κριτηρίων. Τα συµβατικά συστήµατα αξιολόγησης που εφαρµόζονται από τους 

κλινικούς περιλαµβάνουν διάφορες κατηγορίες και κριτήρια που έχουν σχέση µε 

συγκεκριµένα γλωσσικά προβλήµατα. Η ∆ιεθνής Ταξινόµηση των Νοσηµάτων και 

∆ιαταραχών (ICD 10: WHO, 1990) δίνει µια περιγραφή της κατηγορίας της ΑΓ∆ ενώ 

το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών (DSM-IV, American 

Psychiatric Association, 1994) κάνει χρήση του όρου «∆ιαταραχή της αναπτυξιακής 

γλώσσας». Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί κάποια κριτήρια τα οποία και 

χρησιµοποιούνται για την διάγνωση και επικεντρώνονται  κατά κύριο λόγο σε τρία 

ζητήµατα: 

• Την απόδοση των παιδιών σε κάποιο γλωσσικό τεστ µε στάθµιση ως προς την 

ηλικία των παιδιών και σύγκριση µε συνοµήλικα παιδιά 

• Ύπαρξη διαφοράς µεταξύ των γλωσσικών και λεκτικών δεξιοτήτων των 

παιδιών.  

• Ύπαρξη γλωσσικών δυσκολιών που δεν µπορούν να αιτιολογηθούν µε βάση 

κάποιον άλλο παράγοντα όπως για παράδειγµα διαταραχές που οφείλονται σε 

κάποια επίκτητη εγκεφαλική βλάβη. 

 

2.2.1.1.α Κριτήρια αποκλεισµού για τη διάγνωση ΑΓ∆ 

 

Η διάγνωση της ΑΓ∆ χρησιµοποιεί τόσο κάποια κριτήρια αποκλεισµού όσο και 

κάποια κριτήρια ένταξης. Επιπλέον, τα πιο διαδεδοµένα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό και την διάγνωση των παιδιών µε κάποιες 
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δυσκολίες και διαταραχές λόγου και γλώσσας είναι ότι τα γλωσσικά προβλήµατα που 

εµφανίζονται δεν µπορούν να εξηγηθούν πλήρως από άλλες γνωστικές, νευρολογικές 

και αντιληπτικές διαταραχές και ελλείµµατα. Τα πιο γνωστά κριτήρια για τον 

αποκλεισµό της διάγνωσης είναι: η απώλεια ακοής, η ύπαρξη κάποιας νευρολογικής 

ασθένειας (όπως η εγκεφαλική παράλυση κ.α.), η ύπαρξη «συναισθηµατικών 

διαταραχών» και η παρουσία διαταραχών η ελλειµµάτων οµιλίας (βλέπε Bishop, 

1997; Leonard, 1998). 

 

2.2.1.1.β ∆ιαφορά µεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων και IQ 

 Η ύπαρξη και διάγνωση ΑΓ∆ σχετίζεται µε την παρατηρούµενη διαφορά 

µεταξύ των λεκτικών και των µη λεκτικών ικανοτήτων τους. Στην βιβλιογραφία 

έχουν παρατηρηθεί συγκεκριµένες δυσκολίες και διαταραχές λόγου και γλώσσας µε 

την αντίθεση µιας µέσης ή ανώτερης µη λεκτικής νοητικής ικανότητας σε σύγκριση 

µε το χαµηλότερο επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτό στην 

βιβλιογραφία καλείται απόκλιση ή διαφορά.  

 Ο αυστηρός ορισµός που έχει διατυπωθεί στη ∆ιεθνή Ταξινόµηση των 

Νοσηµάτων (ICD-10) είναι ότι παρατηρείται διαφορά τουλάχιστον µιας τυπικής 

απόκλισης µεταξύ ενός τυποποιηµένου µέτρου γλωσσικής ικανότητας και ενός 

τυποποιηµένου µέτρου µη λεκτικών ικανοτήτων. Ωστόσο, υπάρχει διαδεδοµένη 

αµφισβήτηση αυτών των κριτηρίων, για τους εξής τρεις λόγους. Αρχικά, η χρήση του 

περιορισµού είναι αυθαίρετη και η φαινοµενική ακρίβεια των γλωσσικών ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων και των αποτελεσµάτων IQ µπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική - για 

παράδειγµα, σε µια δοκιµασία IQ, η αξιολόγηση ενός παιδιού µπορεί να διαφέρει ± 5 

βαθµούς (ή και περισσότερους) από δοκιµασία σε δοκιµασία. Έτσι, είναι εφικτό να 

παρατηρηθεί ένα παιδί να ικανοποιεί το κριτήριο της απόκλισης σε µια δοκιµασία 
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αλλά ταυτόχρονα δεν µπορεί ικανοποιεί το κριτήριο της απόκλισης σε µια άλλη 

δοκιµασία, καθιστώντας έτσι µη έγκυρη την χρήση αυτού του κριτηρίου ως βάση για 

τη διάγνωση των ΑΓ∆. Κατά δεύτερο λόγο, διαφορετικές δοκιµασίες δοκιµής 

µπορούν να δώσουν αρκετά διαφορετικά αποτελέσµατα και έτσι ένα παιδί που έχει 

χαµηλή απόδοση σε ένα τεστ IQ ή σε µια γλωσσική δοκιµασία µπορεί να σηµειώσει 

επίδοση στα όρια του κανονικού εύρους σε ένα άλλο τεστ IQ ή σε µια άλλη γλωσσική 

δοκιµασία. Τέλος, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που πληρούν το κριτήριο της 

απόκλισης διαφέρουν από εκείνα που δεν πληρούν το κριτήριο. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, οι έρευνες τείνουν να υιοθετήσουν µια ασθενέστερη 

µορφή γνωστικής αναφοράς, καθώς εστιάζουν σε παιδιά που έχουν γλωσσικές 

διαταραχές στο πλαίσιο γενικών φυσιολογικών λεκτικών ικανοτήτων, χωρίς να 

υπάρχει η απαίτηση να υπάρχει η αναφερθείσα διαφορά µεταξύ των λεκτικών 

ικανοτήτων γλώσσας και των µη λεκτικών ικανοτήτων. Αυτού του είδους η 

προσέγγιση υιοθετήθηκε στην επιδηµιολογική µελέτη που διεξήχθη από τους 

Tomblin et al. (1997). Στην συγκεκριµένα έρευνα, παρόλα αυτά, σηµειώνεται ότι 

υπάρχουν λίγες ποιοτικές διαφορές µεταξύ των παιδιών των οποίων οι γλωσσικές 

διαταραχές ακολουθούνται από ένα φυσιολογικό µη λεκτικό IQ και εκείνα τα παιδιά 

που εµφανίζουν διαταραχές τόσο στις λεκτικές όσο και στις µη λεκτικές δεξιότητες. 

Το 2015-16, µια διεθνής οµάδα εµπειρογνωµόνων, η οµάδα CATALISE, 

δηµιουργήθηκε µε στόχο την επίτευξη συναίνεσης για τη διαγνωστική ορολογία για 

τις γλωσσικές διαταραχές των παιδιών. Ο Ebbels (2014) τεκµηριώνει την ιστορία 

αυτής της εξέλιξης, µε την ανάγκη να τονιστεί η συναίνεση από αρκετές 

συγκλίνουσες πλευρές. Πρώτον, υπήρχαν αυξανόµενες ενδείξεις ότι οι γλωσσικές 

διαταραχές των παιδιών έτυχαν ελάχιστης χρηµατοδότησης σε συνάρτηση µε τη 

συχνότητα και τη σοβαρότητά τους (Bishop 2010). Στη συνέχεια, το 2012 
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πραγµατοποιήθηκε µια συζήτηση µε τίτλο «What IS Specific Language Impairment» 

στη σχολή Moor House, µια σχολή ειδικών για παιδιά και νέους µε δυσκολίες λόγου 

και γλώσσας. Αυτή η συζήτηση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συµφωνία σχετικά µε 

τον τρόπο διάγνωσης ή οριοθέτησης της ΑΓ∆. Επιπλέον, µια οµάδα που είχε 

ξεκινήσει µια εκστρατεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των ατόµων µε 

προβλήµατα εκµάθησης γλωσσών (RALLI) (Bishopetal., 2012) αντιµετώπισε τη 

δυσκολία της ευαισθητοποίησης σχετικά µε µια κατάσταση που δεν καθορίστηκε και 

της οποίας η ορολογία ήταν ασυνεπής. Το 2013, η SheenaReilly, στο IJLCD Winter 

Lecture, έθιξε πολυάριθµες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρησιµότητα και την εγκυρότητα 

του όρου «ΑΓ∆», χρησιµοποιώντας δεδοµένα από µια επιδηµιολογική µελέτη της 

Αυστραλίας για να υποστηρίξει ότι το «ειδικό» µέρος της ετικέτας ήταν 

αντιπαραγωγικό και παραπλανητικό (Reillyetal., 2014b). Για να συµπληρώσει αυτούς 

τους ισχυρισµούς ο Bishop σύνταξε µια επισκόπηση που περιγράφει τα σηµαντικά 

ζητήµατα όπου δεν υπήρχε συναίνεση στον ορισµό της ΑΓ∆ και πρότεινε διάφορες 

λύσεις (Bishop 2014). Και τα δύο έγγραφα παρουσιάστηκαν σε ένα ειδικό τεύχος 

αυτού του περιοδικού (Ebbels 2014), συνοδευόµενοι από συντάκτες 

εµπειρογνωµόνων που κάλυπταν µια σειρά επαγγελµατικών οµάδων και 

συµφερόντων. Οι συντάκτες των αρχικών εγγράφων συνεργάστηκαν για να τονίσουν 

τα κύρια σηµεία συµφωνίας και διαφωνίας (Reillyetal., 2014a). 

 Από το 2015, αναπτύχθηκε ένα έργο δύο επιπέδων, το CATALISE (Criteria 

and Terminology Applied to Language Impairments: Synthesising the Evidence), µε 

στόχο την επίτευξη συναινετικών δηλώσεων σχετικά µε τις γλωσσικές διαταραχές 

των παιδιών (Bishopetal., 2016, 2017). 

 Η µέθοδος που υιοθετήθηκε ήταν η Τεχνική Έρευνας Delphi (Hassonetal., 

2000). Αυτό συνεπάγεται τη συνεργασία µε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων, στους 
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οποίους παρέχεται ένα σύνολο δηλώσεων που και οι δύο αξιολογούν και σχολιάζουν. 

Τα µέλη του πάνελ ενθαρρύνθηκαν να αναφέρουν ερευνητικά τεκµήρια για να 

δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Η διαδικασία είναι επαναληπτική, µε τη διατύπωση 

ενός νέου συνόλου δηλώσεων µε βάση τον προηγούµενο γύρο. Αυτή η άσκηση, όταν 

πραγµατοποιείται στο διαδίκτυο, έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την 

προσωπική συζήτηση. Για αρχή, τα µέλη του πάνελ έχουν χρόνο να σκεφτούν τα 

θέµατα και να ολοκληρώσουν τις βαθµολογίες τους σε µια κατάλληλη στιγµή. Αυτό 

δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συµµετέχουν από όλο τον κόσµο. Επιπλέον, 

οι βαθµολογίες και τα σχόλια κάθε ατόµου τροφοδοτούνται ανώνυµα σε ολόκληρη 

την οµάδα. ∆ύο συντονιστές (DorothyBishop και MaggieSnowling), οι οποίοι δεν 

ήταν µέλη της οµάδας, ενσωµάτωσαν τις πληροφορίες από κάθε γύρο, 

χρησιµοποιώντας τα σχόλια που συνοδεύουν τις αξιολογήσεις για να εντοπίσουν τους 

λόγους διαφωνίας και να αναθεωρήσουν τις δηλώσεις για την αντιµετώπιση αυτών . 

Η πρώτη άσκηση Delphi επικεντρώθηκε στα κριτήρια και η δεύτερη στην ορολογία. 

 Ένα αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν η σύσταση να εγκαταλειφθεί ο 

όρος «Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή» (ΑΓ∆) υπέρ της «Αναπτυξιακής Γλωσσικής 

∆ιαταραχής» (DLD). Έτσι σήµερα χρησιµοποιούµε τον όρο ΑΓ∆. Η Αναπτυξιακή 

Γλωσσική ∆ιαταραχή (DLD) εντοπίζεται όταν ένα παιδί έχει προβλήµατα µε την 

ανάπτυξη γλωσσών που συνεχίζουν σε σχολική ηλικία και µετά. Τα γλωσσικά 

προβλήµατα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις καθηµερινές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις ή την εκπαιδευτική πρόοδο και συµβαίνουν απουσία διαταραχής 

του φάσµατος του αυτισµού, διανοητική αναπηρία ή γνωστή βιοϊατρική κατάσταση. 

Τα πιο προφανή προβλήµατα είναι οι δυσκολίες στη χρήση λέξεων και ποινών για να 

εκφράσουν τις έννοιες, αλλά για πολλά παιδιά, η κατανόηση της γλώσσας (δεκτική 
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γλώσσα) είναι επίσης µια πρόκληση, αν και αυτό µπορεί να µην είναι εµφανές αν δεν 

δοθεί στο παιδί επίσηµη αξιολόγηση. 

 

 

 

 

2.2.1.1.γ Οι διαταραχές µπορεί να είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένες στα γλωσσικά 

(υπο) πεδία 

 

 Ως σηµαντικό σηµείο αναφοράς στα γλωσσικά προβλήµατα και τις γλωσσικές 

διαταραχές που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ΑΓ∆ είναι ότι η γλωσσική ανάπτυξη 

αυτών των παιδιών είναι συχνά προβληµατική και υπολείπεται της γλωσσικής 

ανάπτυξης των συνοµήλικων παιδιών σε όλο το φάσµα του γλωσσικού τοµέα. Τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ έχει παρατηρηθεί ότι έχουν φωνολογικές δυσκολίες, λεξικά 

προβλήµατα όπως η καθυστέρηση στην απόκτηση λεξιλογίου και προβλήµατα 

λεξιλογίου ενώ συχνά παρατηρούµενα είναι και τα προβλήµατα κατανόησης (π.χ. 

πρόβληµα κατανόησης µεταφορικών φράσεων). Τέλος, πέρα από το ευρύ φάσµα 

δυσκολιών, η ΑΓ∆ συχνά έχει αποδειχθεί ότι ακολουθείται από προβλήµατα 

σύνταξης, πιθανώς λόγω του ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν σηµαντικούς 

περιορισµούς λόγω κυρίως της χρήσης της γραµµατικής µορφολογίας. Αρκετοί 

ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε παιδιά που 

πάσχουν από γραµµατικά ελλείµµατα, ενώ µερικοί ερευνητές επικεντρώνονται στην 

σχετική µορφή της ΑΓ∆ γνωστή ως G (rammatical) -SLI (van der Lely & Battell, 

2003). 
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2.2.1.2. Επιπολασµός 

 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διεξαχθεί αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες 

(Tower, 1979; Stevenson & Richard, 1976; Tomblin, 1996a, b). Ο επιπολασµός της 

ΑΓ∆ έχει αποδειχθεί ότι κυµαίνεται από 5% (βάση κριτηρίων DSM-IV) έως το 7,4% 

(στην ηλικία των πέντε ετών, Tomblin, 1996b) του γενικού πληθυσµού. Παρόλα 

αυτά, µόνο το 1,5% των παιδιών µε ΑΓ∆ έχει διαπιστωθεί ότι έχει µειωµένη 

ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων σε σύγκριση µε συνοµηλίκους τους ενώ η 

γλωσσική ανάπτυξη υπολείπεται σηµαντικά της πνευµατικής ανάπτυξης (Tower, 

1979). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η ΑΓ∆ παρατηρείται περίπου τρεις φορές 

περισσότερο στα αγόρια σε σύγκριση µε τα κορίτσια. Αναφορικά µε την ηλικία των 

παιδιών µε ΑΓ∆ έχει παρατηρηθεί ότι κάποια παιδιά φαίνεται να αναπτύσσουν ΑΓ∆ 

και να γίνετε η αντίστοιχη διάγνωση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους, ενώ 

για άλλα παιδιά τα συµπτώµατα παραµένουν και στην ενηλικίωση (βλ. Conti-

Ramsden 2008). Οι Bishop και Edmundson (1987) έδειξαν ότι από τα 68 παιδιά που 

τους έγινε διάγνωση για ΑΓ∆ σε ηλικία 4 ετών, το 56% συνέχισε να παρουσιάζει 

χαµηλές βαθµολογίες στις γλωσσικές εξετάσεις στις ηλικίες από 5 έως 8. Οι Johnson 

et al. (1999) έδειξαν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 73% των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας συνέχισαν αντιµετωπίζουν προβλήµατα γλώσσας και να εµφανίζουν 

γλωσσικές διαταραχές και στην ηλικία των 18-19 ετών. 

 

 

2.3 Ταξινόµηση Αναπτυξιακής Γλωσσικής ∆ιαταραχής 
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2.3.1. Ταξινόµηση ΑΓ∆ βάσει γλωσσικών δεξιοτήτων 

 

 Τα παιδιά µε ΑΓ∆ αποτελούν µια ετερογενή οµάδα σε σχέση µε πολλούς 

παράγοντες όπως η γκάµα των εµπλεκόµενων γλωσσικών υποσυστηµάτων 

(φωνολογία, σύνταξη, σηµασιολογία, πραγµατισµός), η πληγείσα µορφή (εκφραστικά 

έναντι δεκτικών ελλειµµάτων) και η σοβαρότητα της γλωσσικής δυσλειτουργίας που 

δείχνουν ( Watkins, 1994). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι µπορούν να 

εντοπιστούν σχετικά οµοιογενείς υποοµάδες παιδιών SLI (βλ. Van der Lely, 1996a 

για επιχειρήµατα υπέρ του Grammatical SLI και Bishop, 1997, για συζήτηση σχετικά 

µε τη σηµασιολογική-ρεαλιστική SLI). 

 Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ταξινόµησης των παιδιών µε ΑΓ∆ σε 

υποτύπους. Έχει γίνει κοινή διάκριση µεταξύ προβληµάτων µε δεκτικές γλωσσικές 

δεξιότητες (κατανόηση) και προβληµάτων µε εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες 

(παραγωγή). Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι καθαρές διαταραχές λόγου (µερικές φορές 

περιγράφονται ως διαταραχές του ήχου της οµιλίας, SSD) διαφέρουν από τα 

προβλήµατα που εµφανίζονται στα παιδιά µε γλωσσικές διαταραχές (Bird, Bishop, & 

Freeman, 1995; Nathan, Stackhouse, Goulandris, & Snowling, 2004; Raitano, 

Pennington, Tunick, Boada, & Shriberg, 2004)). Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι οι 

διαταραχές που επηρεάζουν τη µορφή και τη δοµή της γλώσσας είναι διαφορετικές 

στη φύση τους από τα ελλείµµατα στην κοινωνική χρήση της γλώσσας επικοινωνίας 

(Bishop, 1998; Bishop & Norbury, 2002). Τέτοια προβλήµατα στη χρήση γλωσσών 

για επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση τώρα συνήθως αναφέρονται ως 

πραγµατική γλωσσική δυσλειτουργία (Pragmatic Language Impairment/ PLI). 

 Ένα από τα πλέον διαδεδοµένα συστήµατα ταξινόµησης είναι αυτά που 

προτείνονται από τους Rapin και Allen (1987), που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Αυτή η ταξινόµηση διακρίνει µεταξύ των τοµέων της γλώσσας που επηρεάζονται και 

όχι ανάλογα µε το αν η διαταραχή επηρεάζει την εκφραστική ή δεκτική γλωσσική 

λειτουργία. Ωστόσο, υπάρχει αναπόφευκτη αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων. στο πλαίσιο που προτείνεται από τους Rapin και Allen (1987), το 

σύνδροµο της λεκτικής δυσπραγίας και του ελλείµµατος φωνολογικού 

προγραµµατισµού επηρεάζει πρωτίστως τις εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες, ενώ 

τα δεκτά και εκφραστικά γλωσσικά προσόντα επηρεάζονται από τα σύνδροµα 

λεκτικής ακουστικής φωνολογικής σύνταξης και λεξικού συντακτικού ελλείµµατος 

προγραµµατισµού πιο λεπτή σε σηµασιολογική-ρεαλιστική διαταραχή. 

 

Πίνακας 1. Οι υποτύποι γλωσσικής δυσλειτουργίας του Rapin&Allen (1987) 

(προσαρµοσµένες από τον Hulme&Snowling, 2009, σ.144) 

Γλωσσικός υπο τύπος Κύρια χαρακτηριστικά 

1) Λεκτική ακουστική αγνωσία 

Είδος "κώφωσης λέξεων", όπου το παιδί δεν είναι σε 
θέση να κατανοήσει την προφορική γλώσσα. Ο λόγος 
απουσιάζει ή είναι πολύ φτωχός µε κακή άρθρωση 

2) Λεκτική δυσπραξία 

Μία διαταραχή που επηρεάζει τον προγραµµατισµό 

της οµιλίας του µοτέρ αλλά δεν συνδέεται µε µια 

νευρολογική διαταραχή µηχανισµών παραγωγής 
οµιλίας (π.χ., δυσαρθρία). Η κατανόηση είναι 
επαρκής, αλλά η παραγωγή ήχων οµιλίας είναι 
µειωµένη και ο λόγος είναι πολύ περιορισµένος 

3) Σύνδροµο έλλειψης 
φωνολογικού 

προγραµµατισµού 

Μια διαταραχή που επηρεάζει την παραγωγή και τη 

δυνατότητα κατανόησης της συνεχούς οµιλίας, 
ελλείψει προβληµάτων κατανόησης. Η οµιλία είναι 
άπταιστη και οι δηλώσεις είναι µακρές 

4) Σύνδροµο ελλειµµατικού 

συνθετικού  

Μία διαταραχή που µοιάζει µε συνθετικό έλλειµµα 

φωνολογικού προγραµµατισµού όπου η γραµµατική 

και η φράση επηρεάζονται και η κατανόηση µπορεί 
να είναι κακή. Το παιδί έχει προβλήµατα εύρεσης 
λέξεων και δυσκολία στη διατύπωση σχετικής οµιλίας 

5) Σύνδροµο φθονολογικού-

συντακτικού ελλείµµατος 
προγραµµατισµού 

Μια διαταραχή της εκφραστικής γλώσσας, που 

χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργική οµιλία, 

περιορισµένο λεξιλόγιο και σφάλµατα παραγωγής 
φράσεων. Το παιδί παραλείπει λειτουργικές λέξεις και 
γραµµατικές κλίσεις. Οι ήχοι οµιλίας είναι κανονικοί. 
Η κατανόηση µπορεί επίσης να επηρεαστεί 

6) Σύνδροµο σηµασιολογικού 

ελλείµµατος 

Μια διαταραχή της κοινωνικής χρήσης της γλώσσας. 
Η γλώσσα είναι περίεργη και το παιδί µπορεί να 

µιλάει αδιάκοπα ή να παράγει γλώσσα χωρίς να το 
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καταλαβαίνει. Οι καταστάσεις είναι καλά 

διαµορφωµένες αλλά µπορεί να είναι ακατάλληλες, η 

συσχέτιση των συνοµιλιών µειώνεται και η 

κατανόηση της γλώσσας τείνει να είναι υπερβολική 

 

 

 

 Ο Conti-Ramsden και οι συνεργάτες του (Conti-Ramsden, Crutchley, & 

Botting, 1997) εντόπισαν πέντε προφίλ χρησιµοποιώντας ανάλυση συµπλέγµατος 

(clusteranalysis) σε ένα µεγάλο δείγµα παιδιών που παρακολουθούσαν εξειδικευµένες 

γλωσσικές µονάδες στα σχολεία του Ηνωµένου Βασιλείου: α) Παιδιά µε σοβαρές 

εκφραστικές και δεκτικές γλωσσικές δυσλειτουργίες (β) παιδιά µε σύνθετα 

ελλείµµατα πολλαπλών λέξεων που ήταν κακή στη γραµµατική και στις 

αφηγηµατικές δεξιότητες αλλά είχαν καλή φωνολογία και εκφραστικό λεξιλόγιο, γ) 

παιδιά µε εκφραστικές-φωνολογικές αναπηρίες που είχαν επαρκή εκφραστικό 

λεξιλόγιο και κατανόηση, αλλά φτωχή φωνολογία και αφηγηµατικές δεξιότητες, δ) 

παιδιά µε φωνολογικά και από του στόµατος απλά λόγια ελλείµµατα που είχαν κακή 

εκφραστική λεξιλόγιο, αλλά κατά τα άλλα ήταν παρόµοια µε το τρίτο προφίλ, ε) 

παιδιά µε επαρκή φωνολογία, εκφραστικό λεξιλόγιο, κατανόηση της γραµµατικής , 

αλλά µε δυσκολίες στην κοινωνική χρήση της γλώσσας, αυτά τα παιδιά θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ότι έχουν ρεαλιστική γλώσσα δυσλειτουργίες. 

 Οι Van Weerdenburg, Verhoeven και van Balkom (2006), χρησιµοποιώντας 

παρόµοια διαδικασία, προσδιόρισαν τέσσερις οµάδες Ολλανδών οµιλούντων παιδιών 

µε ΑΓ∆, ανάλογα µε τις επιδόσεις τους σε εργασίες που αφορούσαν τις λεξιλογικές-

σηµασιολογικές ικανότητες (συµπεριλαµβανοµένης της µορφολογίας), τη λεκτική 

διαδοχική µνήµη και ακουστικές ικανότητες. 
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2.3.2. Συνοσηρότητα 

 

 Αρκετοί παράγοντες έχουν πολύπλοκες προσπάθειες να παρέχουν µια 

ενοποιηµένη θεωρία ΑΓ∆, ή ακόµα και υποοµάδων ΑΓ∆. Αρχικά, παρά την χρήση 

τυποποιηµένων κριτηρίων για τον αποκλεισµό της διάγνωσης για ΑΓ∆, η διαταραχή 

δεν περιορίζεται σαφώς στις γλωσσικές ικανότητας. Αντίθετα, οι γλωσσικές 

διαταραχές είναι πολύ πιθανό να συνυπάρχουν µε µια σειρά από άλλα µη γλωσσικά 

ελλείµµατα και διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων κινητικών 

δεξιοτήτων και της µνήµης, ενώ έχει παρατηρηθεί συνοσηρότητα και µε άλλες 

διαταραχές, όπως η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (Hill, 

2001; Leonard, 1998; Tirosh & Cohen, 1998). 

 ∆εύτερον, παρόλο που οι ΑΓ∆ πρέπει να είναι συνέπεια κάποιας νευρικής 

δυσλειτουργίας, οι νευρωνικοί συσχετισµοί της διαταραχής έχουν αγνοηθεί σε 

µεγάλο βαθµό. Αυτές οι πληροφορίες θα µπορούσαν να δώσουν σηµαντικούς 

περιορισµούς στους επεξηγηµατικούς λογαριασµούς της διαταραχής. 

 Τρίτον, οι ΑΓ∆ είναι µια ταξινόµηση που είναι αρκετά ετερογενής (Leonard, 

1998, Stromswold, 2000). Εξετάζει την παραλλαγή εγγράφων εντός και µεταξύ των 

υποοµάδων στις συγκεκριµένες πτυχές της γλώσσας που επηρεάζεται και στους 

τύπους συµβατικών µη γλωσσικών ελλειµµάτων, καθώς και στη σοβαρότητα µε την 

οποία βρίσκονται αυτά τα γλωσσικά και µη γλωσσικά ελλείµµατα (Aram & Nation, 

1975; Miller, 1996; Rapin & Allen, 1988; Stark & Tallal, 1981)). Παρόλο που κάποια 

προηγούµενη έρευνα έχει επικεντρωθεί σε προφανώς διαφορετικούς υποτύπους ΑΓ∆ 

(Bishop, 2000; Gopnik & Crago, 1991; van der Lely, Rosen, & McClelland, 1998), οι 

περισσότερες µελέτες έχουν δώσει λίγη προσοχή στις παραλλαγές µεταξύ ατόµων 

(Ullman &Pierpont , 2005). 
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                    Κατόπιν πρόσφατης µελέτης, οι ερευνητές συµφώνησαν στα παρακάτω: 

Ο όρος ΑΓ∆ µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις όπου η γλωσσική διαταραχή 

δεν συνυπάρχει µε κάποια άλλη διαταραχή όπως εγκεφαλική βλάβη, επίκτητη 

επιληπτική αφασία στην παιδική ηλικία, ορισµένες νευροεκφυλιστικές διαταραχές, 

γενετικές διαταραχές όπως το σύνδροµο Down, εγκεφαλική παράλυση,  

νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, διαταραχές αυτιστικού φάσµατος, νοητική 

υστέρηση.  

                 Ακόµη, αποφασίστηκε πως περιβαλλοντικοί  και βιολογικοί παράγοντες 

όπως: οικογενειακό ιστορικό, φύλλο, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο γονέων, 

παραµέληση ή κακοποίηση, προβληµατικό περιγεννητικό και προγεννητικό ιστορικό, 

δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη διάγνωση της ΑΓ∆, όπως επίσης, δεν 

είναι απαραίτητη η αναντιστοιχία µεταξύ γλωσσικών και µη γλωσσικών ικανοτήτων. 

Η συνύπαρξη ΑΓ∆ µε νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως προσοχή (π.χ. ∆ΕΠΥ), 

κίνηση (π.χ. δυσπραξία, δυσαρθρία), γραφή και ανάγνωση, οµιλία, εκτελεστικές 

λειτουργίες, προσαρµοστική συµπεριφορά, δυσκολίες συµπεριφοράς, ακουστική 

επεξεργασία, µη γλωσσικές δεξιότητες στο χαµηλό-φυσιολογικό όριο, επιτρέπουν και 

πάλι τη διάγνωση ΑΓ∆ χωρίς να αποτελούν διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια.(Bishop et 

al., 2016, 2017). 

 

 

 

2.4 Θεωρίες ΑΓ∆ 

∆ιάφορα θεωρητικά µοντέλα ΑΓ∆ έχουν αναπτυχθεί για να καταγράψουν την 

προέλευση του ελλείµµατος στα παιδιά ΑΓ∆. Αυτά ποικίλλουν ευρέως όσον αφορά 
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την ιδιαιτερότητα του µηχανισµού που θεωρείται ότι είναι ελαττωµατικός. 

Περιγράφουµε συνοπτικά τις δύο βασικές θεωρίες και τις τρέχουσες εξελίξεις στον 

τοµέα. 

2.4.1. Γλωσσική προσέγγιση 

 

 Μια από τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στις ΑΓ∆ συνίσταται σε 

γλωσσικές προσεγγίσεις που υποθέτουν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες στα παιδιά αυτά 

αντικατοπτρίζουν ένα πρωτογενές έλλειµµα που περιορίζεται στο µηχανισµό της 

γλωσσικής επεξεργασίας ή / και της αναπαράστασης (Clahsen, 1991; Stavrakaki & 

van der Lely, 2010; Ullman & Gopnik, 1994; van der Lely, 2005; van der Lely et al., 

1998. Σε αυτή την "γλωσσική" άποψη, οι ΑΓ∆ είναι καλύτερα κατανοητό ως 

αδυναµία ανάπτυξης (εν µέρει εγγενών) γραµµατικών κανόνων και δοµών. 

 Πολλές υποθέσεις αναπτύχθηκαν στο γλωσσικό πλαίσιο, οι οποίες διαφέρουν 

σηµαντικά στις προβλέψεις τους για την έκταση του ελλείµµατος στην ΑΓ∆. Ενώ 

µερικές υποθέσεις ελλειµµατικής γραµµατικής θέτουν ότι η δυσλειτουργία ΑΓ∆ είναι 

αρκετά ευρεία εντός της γραµµατικής και επηρεάζει όλα τα γραµµατικά 

χαρακτηριστικά (Gopnik 1990;Gopnik&Crago, 1991), άλλες θεωρίες υποθέτουν ότι η 

διαταραχή είναι ιδιαίτερα ειδική σε µια συγκεκριµένη γραµµατική λειτουργία ή 

λειτουργία ως συµφωνία ή τεταµένη σήµανση (Clahsen, 1990; Riceet al. 1995). Έτσι, 

έχει προταθεί ότι ένα ευρύ φάσµα γλωσσικών διαταραχών µπορεί να εξηγηθεί από 

ένα έλλειµµα που επηρεάζει τους µηχανισµούς στους οποίους βασίζεται η εκµάθηση 

και / ή ο υπολογισµός σιωπηρών γραµµατικών κανόνων (Ullman&Gopnik, 1994). 

 Σε γενικές γραµµές, οι υποθέσεις για το έλλειµµα γραµµατικής δεν ήταν 

εκπληκτικό ότι ήταν αρκετά επιτυχηµένες για την καταγραφή πολλών από τις 

γραµµατικές διαταραχές που παρατηρήθηκαν στην ΑΓ∆. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις 

είναι επίσης κάπως προβληµατικές. Όπως επεσήµανε ο Leonard (1996, 1998), λίγες, 
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αν και κάποιοι από αυτούς -ιδίως εκείνοι που θέτουν µια ιδιαίτερα ειδική 

δυσλειτουργία- µπορούν να εξηγήσουν το πλήρες φάσµα των γλωσσικών 

ελλειµµάτων, είτε µέσα σε µια δεδοµένη γλώσσα είτε διαγλωσσικά. Για παράδειγµα, 

ένα καθαρά γραµµατικό έλλειµµα δεν µπορεί εύκολα να αντιληφθεί τις δυσκολίες 

εύρεσης λέξεων που συχνά παρατηρούνται στην ΑΓ∆. Επιπλέον, ακόµα και µέσα στη 

γραµµατική, τέτοιες υποθέσεις ίσως να µην εξηγούν πλήρως τον συνδυασµό των 

συντακτικών, µορφολογικών και φωνολογικών ελλειµµάτων που συµβαίνουν. 

 Επιπλέον, οι υποθέσεις που θέτουν µόνο γραµµατικά ελλείµµατα δεν µπορούν 

να αντιληφθούν τις µη γλωσσικές δυσκολίες της ΑΓ∆ (Ullman&Pierpont, 2005). 

2.4.2. Γενικές θεωρίες επεξεργασίας και γνωσιακού ελλείµµατος ΑΓ∆ 
 

2.4.2.1. Ελλείµµατα  επεξεργασίας 

 

 Σύµφωνα µε τη δεύτερη ευρεία θεωρητική προοπτική, η ΑΓ∆ προκαλείται 

από ένα µη γλωσσικό έλλειµµα επεξεργασίας. Ορισµένες υποθέσεις ελλείψεων 

επεξεργασίας υποστηρίζουν ότι τα προβλήµατα είναι γενικά γενικού χαρακτήρα, 

όπως µειωµένο ποσοστό επεξεργασίας ή περιορισµοί παραγωγικής ικανότητας 

(Bishop, 1994; Kail, 1994; Leonard, McGregoretal., 1992; Norburyetal., 2001). Αυτό 

συµβάλλει στην ερµηνεία του εύρους των γλωσσικών και µη γλωσσικών 

προβληµάτων που παρατηρούνται στην ΑΓ∆ (Leonard, 1998). 

 Τα γνωστικά ελλείµµατα στα οποία βασίζεται η ΑΓ∆ έχουν θεωρηθεί ως 

γενικά ή ειδικά. Ένας γενικός παράγοντας είναι η ταχύτητα επεξεργασίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, ένας γενικός περιορισµός των πόρων µπορεί να βασιστεί στην ΑΓ∆ 

(Kail&Salthouse, 1994) και σύµφωνα µε αυτή την ιδέα είναι η διαπίστωση ότι 

υπάρχει σηµαντική διαφορά απόκλισης µεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων και µη 

λεκτικών ικανοτήτων (Colledgeetal., 2002). Αντίθετα, η άποψη του "ειδικού 
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ελλείµµατος επεξεργασίας" υποδηλώνει έλλειµµα σε συγκεκριµένες διαδικασίες (π.χ. 

ορισµένες ακουστικές αντιληπτές διαδικασίες) που µπορεί να είναι απαραίτητες για 

την αποτελεσµατική εκµάθηση και χρήση της γλώσσας. Οι πιο σηµαντικές 

προσεγγίσεις που ανήκουν σε αυτό το «στρατόπεδο» των ΑΓ∆ θεωριών είναι αυτοί 

που παρουσιάζονται εν συντοµία παρακάτω. 

2.4.2.2. Ακουστική θεωρία ελλειµµάτων έναντι θεωρίας έλλειψης 

αντίληψης οµιλίας 

 

 Μια υπόθεση της ΑΓ∆ προτείνει ότι προκαλείται από ένα χαµηλό επίπεδο 

ακουστικής επεξεργασίας, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη γλωσσική ανάπτυξη, 

συµβιβάζοντας την αντίληψη της οµιλίας. Αυτή η θεωρία, η οποία ονοµάζεται 

υπόθεση γρήγορου ελλείµµατος χρονικής επεξεργασίας (fasttemporal-

processingdeficithypothesis), υποστηρίζει ότι η ΑΓ∆ είναι συνέπεια ενός ελλείµµατος 

στην επεξεργασία σύντοµων και ταχέως µεταβαλλόµενων ακουστικών πληροφοριών 

και έλλειψης στη µνήµη της χρονικής τάξης των ακουστικών πληροφοριών 

(Tallal&Piercy, 1973, 1974). 

 Ο λογαριασµός ελλειµµατικού ελλείµµατος έχει επικριθεί γιατί πολλά παιδιά 

µε ΑΓ∆ εκτελούν κανονικά µια σειρά από ακουστικά καθήκοντα (Bailey&Snowling, 

2002) και επειδή τα ακουστικά ελλείµµατα δεν προβλέπουν µεγάλο µέρος της 

διακύµανσης µέσα στην οµάδα µε παιδιά µε προβλήµατα γλώσσας. Επίσης, αρκετές 

µελέτες έχουν δείξει ότι τα ακουστικά ελλείµµατα δεν περιορίζονται στην ταχεία 

ακουστική επεξεργασία (Marshall, Snowling, &Bailey, 2001). 

 Ένα άλλο επιχείρηµα κατά της υπόθεσης του Tallal αναφέρεται από τους 

Ziegler, Pech-Georgel, George, Alario, &Lorenzi (2005). Έδειξαν ότι τα παιδιά µε 

ΑΓ∆ έχουν πιο φτωχή από το φυσιολογικό έλλειµµα αντίληψης οµιλίας. 

Συγκεκριµένα, είχαν χαµηλή ταυτότητα όταν µετρήθηκαν σε οικολογικά έγκυρες 
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συνθήκες σταθερού ή κυµαινόµενου θορύβου κάλυψης. Τα ελλείµµατα συνέχισαν να 

υφίστανται ακόµη και σε σύγκριση µε µια νεότερη οµάδα παιδιών που είχαν 

αναπτυχθεί κανονικά, τα οποία είχαν ταυτιστεί µε γλωσσικές δεξιότητες. Μαζί αυτά 

τα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ εµφανίζουν σοβαρές βλάβες 

ακουστικής επεξεργασίας σε ορισµένα χρονικά και φασµατικά πλαίσια. 

 Εκτός από το γεγονός ότι το έλλειµµα της ακουστικής αντίληψης δεν ήταν 

πολύ καλά εµπειρικά (που βρέθηκε σε µερικές µελέτες, αλλά όχι σε άλλες), ακόµη 

και σε µελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε ένα τέτοιο έλλειµµα, δεν ήταν διαδεδοµένη 

σε παιδιά ΑΓ∆, την πρώτη µελέτη του Tallal (Tallal&Piercy, 1973, 1974). Για 

παράδειγµα, µόνο µια υποοµάδα περίπου 30-40% των παιδιών µε ΑΓ∆ φαίνεται να 

έχει ακουστικά ελλείµµατα σε καθήκοντα διάκρισης συχνοτήτων (Hill, Hogben, 

&Bishop, 2005; McArthur&Bishop, 2004a; Mengler, Hogben, Michie, &Bishop, 

2005). Παραδόξως, αυτά τα παιδιά φαίνεται να έχουν περισσότερες δυσκολίες µε τη 

χρήση της οδού φωνολογικής ανάγνωσης από τη λεξική διαδροµή ανάγνωσης 

(χρησιµοποιείται για να διαβάσει ακανόνιστες λέξεις) (McArthur&Bishop, 2004a, 

2004b).  

 Τα αποτελέσµατα των µελετών σχετικά µε την ακουστική επεξεργασία στην 

ΑΓ∆ είναι αντιφατικά και αυτό µπορεί να εξηγηθεί από την ετερογένεια της 

διαταραχής. Υπό αυτό το πρίσµα, υπάρχουν τόσο στοιχεία συµπεριφοράς (Heath, 

Hogben, &Clark, 1999) όσο και στοιχεία ERP (McArthur&Bishop, 2004a, 2004b) 

που υποδηλώνουν ότι τα ακουστικά ελλείµµατα µπορεί να είναι πιο εµφανή στα 

παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην προφορική γλώσσα , και αυτό 

υποδηλώνει ότι τα ελλείµµατα ακουστικής επεξεργασίας µπορεί να σχετίζονται 

ιδιαίτερα µε γλωσσικές δυσκολίες που περιλαµβάνουν φωνολογικά προβλήµατα. 

Τέλος, είναι πιθανό τα ελλείµµατα της ακουστικής επεξεργασίας να είναι ένας 
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«επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου» για την εξασθένιση της γλώσσας 

(Bishop,Carlyon, Deeks&Bishop, 1999). 

2.4.2.3. Θεωρία έλλειψης φωνολογικής µνήµης 

 

 Η θεωρία αυτή προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Gathercole και Baddeley 

(1990), οι οποίοι εξέτασαν τις λεκτικές διαδικασίες µνήµης εργασίας σε µια οµάδα 

έξι παιδιών µε ΑΓ∆. Παρόλο που τα παιδιά µε ΑΓ∆ εκτελούσαν συνήθως δοκιµασίες 

διάκρισης οµιλίας και ρυθµού αρθρώσεων και έδειξαν την κανονική επίδραση του 

µήκους λέξης στη µνήµη, είχαν σηµαντική δυσκολία σε µια δοκιµή επανάληψης 

ψευδολέξεων. Οι συγγραφείς υποστήριξαν από αυτό το εύρηµα ότι η ΑΓ∆ θα 

µπορούσε να ανιχνευθεί σε έλλειµµα στην ικανότητα να αντιπροσωπεύει το παιδί το 

υλικό σε φωνολογική µορφή στη µνήµη εργασίας. 

 Ένας ισχυρός και αξιόπιστος κλινικός δείκτης της ΑΓ∆ αφορά τα ελλείµµατα 

στην επανάληψη των ψευδολέξεων, τα οποία υποδηλώνουν έλλειµµα στη 

φωνολογική µνήµη σύµφωνα µε την θεωρία ∆ιαταραχής της Φωνολογικής 

Βραχύχρονης Μνήµης (για Αγγλικά βλέπεArchibald&Joanisse, 2009; Bishopetal., 

1996; Conti-Ramsden, Botting, &Faragher, 2001; Dollaghan&Campbell, 1998; 

Gathercole&Baddeley, 1990; Tager-Flusberg&Cooper, 1999; Για Ελληνικά βλέπε 

Smith, 2008). Για παράδειγµα, στην ανασκόπηση από τους Graf-Estes και τους 

συνεργάτες (GrafEstes, Evans&Else-Quest, 2007) µε βάση 23 µελέτες αναφέρθηκε 

ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ εκτελούν κατά µέσο όρο 1,27 τυπική απόκλιση κάτω από τα 

παιδιά ΑΓ∆ SLI στην επανάληψη ψευδολέξεων. Σύµφωνα µε αυτή την ανασκόπηση, 

οι διαφορές µεταξύ των παιδιών µε και χωρίς ΑΓ∆ ήταν µεγαλύτερες όταν οι 

ψευδολέξεις περιλάµβαναν συλλαβές που ήταν δύσκολο να αρθρωθούν (όπως 

συλλαβές µε συσσωρευµένη συστάδα) και όταν οι ψευδολέξεις ήταν µακρές (3-4 
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συλλαβές έναντι 1-2 συλλαβών, παράδειγµα). Σε µερικές µελέτες που 

χρησιµοποίησαν µόνο σύντοµες ψευδολέξεις, η διαφορά µεταξύ παιδιών µε και χωρίς 

ΑΓ∆ φαίνεται να είναι µη σηµαντική (Dollaghan&Campbell, 1998). 

 Η ερµηνεία των προβληµάτων επανάληψης ψευδολέξεων που παρατηρούνται 

στα παιδιά µε ΑΓ∆ δεν είναι καθόλου σαφής. Σε µια άποψη, η επανάληψη των 

ψευδολέξεων είναι ένα πολύπλοκο φωνολογικό έργο που περιλαµβάνει την 

κατάτµηση µιας άγνωστης οµιλούµενης µορφής, την παραγωγή µιας κατάλληλης 

αναπαράστασης της οµιλίας και την ερµηνεία της απόκρισης (Snowling, Chiat, 

&Hulme, 1991). Σε αυτή την οπτική, τα προβλήµατα της επανάληψης της 

ψευδολέξης µπορεί απλά να είναι ένα σχετικά καθαρό µέτρο των φωνολογικών 

προβληµάτων επεξεργασίας που είναι ένα σύµπτωµα της ΑΓ∆. Μια εναλλακτική 

άποψη είναι ότι η επανάληψη της ψευδολέξεις δείχνει ένα έλλειµµα στη διατήρηση 

προσωρινών φωνολογικών παραστάσεων στη µνήµη, οι οποίες µε τη σειρά τους 

σχετίζονται αιφνιδίως µε τις διαταραχές της ανάπτυξης του λεξιλογίου που 

παρατηρούνται σε αυτόν τον πληθυσµό (GathercoleTiffany, Briscoe&Thorn, 2005). 

Το κατά πόσον τα ελλείµµατα επανάληψης ψευδολέξεων θεωρούνται καλύτερα ως 

σύµπτωµα ή αιτία τωνΑΓ∆ παραµένουν ανοικτά για συζήτηση. 

 Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι η βραχυχρόνια µνήµη (STM) 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γλωσσών και ότι µια περιορισµένη 

ικανότητα STM µπορεί να οδηγήσει σε γλωσσικά προβλήµατα. Μια σχέση µεταξύ 

STM και γλωσσικής ανάπτυξης έχει αποδειχθεί σε πολυάριθµες µελέτες για τα παιδιά 

µε ειδικές γλωσσικές διαταραχές (Adams&Gathercole, 2000; Balthazar, 2003; Friel-

Patti, 1999; Gathercole et al., 2005; Gillam, Cowan, &Day, 1995; Gillam, Cowan, 

&Marler, 1998; Kirchner&Klatzky, 1985; Montgomery, 2003; Weismer, Evans, 

&Hesketh, 1999). Αυτές οι προσεγγίσεις υποθέτουν ότι το έλλειµµα στις ΑΓ∆ 



 

 

40 

προκύπτει από ένα πρωτογενές έλλειµµα στη φωνολογική STM 

(Gathercole&Baddeley, 1990, Marton&Schwartz, 2003), δεδοµένου ότι οι ικανότητες 

STM σχετίζονται πρωταρχικά µε την ανάπτυξη προφορικής γλώσσας (Alloway & 

Gathercole, 2008, Gathercole, 2006 ). 

 Ένα άλλο µέτρο που αναφέρθηκε ότι είναι ένας κλινικός δείκτης για ΑΓ∆ 

είναι η επανάληψη προτάσεων (Conti-Ramsden, Botting, &Faragher, 2001). Οι 

δεξιότητες STM έχουν συσχετιστεί µε την ανάκληση προτάσεων (Alloway et al., 

2004;Willis&Gathercole, 2001). Η επανάληψη των ψευδολέξεων και η ανάκληση 

φράσεων/προτάσεων θεωρούνται αξιόπιστα µέτρα STM και θεωρούνται ως απόδειξη 

ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν ελλείµµατα STM. Ωστόσο, και τα δύο καθήκοντα 

βασίζονται σε δεξιότητες επεξεργασίας οµιλίας και σε υπάρχουσες γλωσσικές 

γνώσεις και µπορεί να αντικατοπτρίζουν µια αλληλεπίδραση µνήµης και γλώσσας 

(Vance, 2008). 

2.4.3. Γνωσιακές-γλωσσικές προσεγγίσεις της ΑΓ∆ 
 

 Εκτός από τις καθαρές γλωσσικές και αµιγείς γνωσιακές θεωρίες, έχουν γίνει 

δύο σηµαντικές προσπάθειες για την παραγωγή ενοποιητικών θεωριών της ΑΓ∆ που 

λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο τα βασικά γνωστικά ελλείµµατα που παρατηρούνται στη 

διαταραχή αλλά και τις γλωσσικές εκδηλώσεις. Η πρώτη είναι η υπόθεση 

«επιφάνειας» που προτάθηκε από τον L. Leonard (1989). Αυτή η θεωρία υποδηλώνει 

ότι οι περιορισµοί της επεξεργασίας θα θέσουν σε κίνδυνο την επεξεργασία των 

µορφωµάτων, ιδιαίτερα εκείνων µε µικρή διάρκεια. Η βασική ιδέα είναι ότι τα παιδιά 

µε ΑΓ∆ µπορούν να αντιλαµβάνονται λέξεις και αδύναµες συλλαβές, αλλά ότι η 

ικανότητα επεξεργασίας αυτών των παιδιών είναι έντονα τεταµένη όταν τέτοιου 

είδους µορφές διαδραµατίζουν µορφολογικό ρόλο. Όταν συµβαίνει αυτό, τα παιδιά 
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δεν πρέπει µόνο να αντιλαµβάνονται τη συνώνυµη ή αδύναµη συλλαβή µικρής 

διάρκειας, πρέπει επίσης να εκτελέσουν πρόσθετες ενέργειες για να ανακαλύψουν ότι 

λειτουργεί ως ξεχωριστό γραµµατικό µόρφωµα. 

 Η δεύτερη είναι η υπόθεση «συνδέσµου» που προτάθηκε από τους Joanisse 

και Seidenberg (1998). Η υπόθεση connectionist της ΑΓ∆ εξηγεί τα σύνθετα 

ελλείµµατα υψηλού επιπέδου που παρατηρούνται στα παιδιά µε ΑΓ∆ σε όρους 

χαµηλότερων επιπέδων στη φωνολογική κωδικοποίηση και αντιπροσώπευση, τα 

οποία µε τη σειρά τους οφείλονται σε ακουστικά ελλείµµατα αντιλήψεων. Κατά 

κάποιο τρόπο, αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια να 

παραχθεί µια υπολογιστική έκφραση της επιφάνειας υπόθεσης (Leonard, 1989) και 

είναι επίσης συµβατή µε τη φωνολογική υπόθεση της ΑΓ∆ (Chiat, 2001). 

 

2.4.4. Είναι οι γλωσσικές και επεξεργαστικές / γνωστικές θεωρίες εντελώς 

ασυµβίβαστες; 

 

2.4.4.1. Τα παιδιά µε ΑΓ∆ µπορούν να επηρεαστούν κυρίως στη 

γραµµατική ή / και στη βραχυχρόνια µνήµη 

 

 Μια πρόσφατη µελέτη των Bishopetal. (2006) δείχνει ότι ενώ το έλλειµµα 

στην ΑΓ∆ µπορεί να εκδηλωθεί ταυτόχρονα και στους δύο τοµείς, STM και 

γραµµατική, µπορεί επίσης να εκδηλωθεί χωριστά σε γραµµατική ή STM. 

Συγκεκριµένα, αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν άτοµα µε ΑΓ∆ που 

παρουσιάζουν υψηλά συσχετισµένα αποτελέσµατα ορθότητας σε καθήκοντα 

γραµµατικής και STM, ενώ υπάρχουν άτοµα µε ΑΓ∆ των οποίων οι επιδόσεις σε 

εργασίες γραµµατικής και STM είναι µόνο ασθενώς συσχετισµένες. 
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2.4.4.2. Μια νέα νευροψυχολογική υπόθεση: H Έλλειψη ∆ιαδικαστικής 

Μνήµης (PHD) 

 

Η νευροεπιστηµονική µελέτη της γλωσσικής δυσλειτουργίας εξακολουθεί να είναι 

στα αρχικά στάδια, αλλά από κοινού τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του 

εγκεφάλου είναι άτυπη στις ΑΓ∆ (αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι ανατοµικός 

κίνδυνος παρατηρείται µερικές φορές στους εγκεφάλους εκείνων που δεν εµφανίζουν 

γλωσσικές διαταραχές). Ο Ullman και ο Pierpont (2005) προτείνουν ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο, το λεγόµενο Procedural Deficit Hypothesis (PDH), που υποθέτει την 

ενσωµάτωση της έρευνας στις νευρικές, γνωστικές και γλωσσικές βάσεις των ΑΓ∆ 

και εξηγεί επίσης την ανοµοιογένεια στα γλωσσικά και µη γλωσσικά ελλείµµατα της 

διαταραχής. Προτείνουν ότι µια βασική δυσκολία στις ΑΓ∆, η αδυναµία εκµάθησης 

και εφαρµογής των γλωσσικών κανόνων, οφείλεται όχι στη βλάβη σε µια 

συγκεκριµένη γλωσσική ενότητα, αλλά σε ένα γενικότερο σύστηµα διαδικαστικής 

µάθησης, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν µελετηθεί καλά σε πειράµατα 

βασικών νευροεπιστηµών . Οι Ullman και Pierpont προτείνουν ότι το σύστηµα 

µνήµης είναι υπεύθυνο για την απόκτηση του λεξιλογίου και την εκµάθηση 

ακανόνιστων µορφών. Σύµφωνα µε την PDH, ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων µε 

ΑΓ∆ έχει ανωµαλίες των δοµών του εγκεφάλου που αποτελούν το σύστηµα 

διαδικαστικής µνήµης και αυτά τα άτοµα µπορούν να αντισταθµίσουν σε διαφορετικό 

βαθµό, στηριζόµενοι στο δηλωτικό σύστηµα µνήµης, ενώ ένα διαταραγµένο σύστηµα 

διαδικαστικής µνήµης θα πρέπει να βλάψει την ανάπτυξη της γραµµατικής µεταξύ 

τοµέων (σύνταξη, µορφολογία και φωνολογία) επιτρέποντας ταυτόχρονα την 

απόκτηση συγκεκριµένων περιπτώσεων συµπεριφοράς που µοιάζει µε κανόνα µε την 

εκµάθηση ρόλων, που ενεργοποιείται από το άθικτο σύστηµα δηλωτικής µνήµης. 
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 Εντούτοις, µέρος της θεωρίας του PDH ως επεξηγηµατικού πλαισίου είναι ότι 

αντιµετωπίζει επίσης τα µη-γλωσσικά ελλείµµατα που συχνά παρατηρούνται στις 

ΑΓ∆. Η διαδικαστική µνήµη και η διασαφητική µνήµη δεν είναι συγκεκριµένα 

γλωσσικά, αλλά δύο συστήµατα γενικού πεδίου τα οποία είναι κατάλληλα για 

διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας πληροφοριών. Εποµένως, οι µη γλωσσικές 

διαδικασίες που µεσολαβούν από το διαδικαστικό σύστηµα - όπως η εκµάθηση και η 

εκτέλεση σύνθετων ακολουθιών και ιεραρχιών σε γνωστικούς και µηχανολογικούς 

τοµείς - θα πρέπει επίσης να εξασθενίσουν στις ΑΓ∆. Αντιστρόφως, λειτουργίες που 

βασίζονται στη δηλωτική µνήµη, όπως η απόκτηση και η αναπαράσταση 

σηµασιολογικής και δηλωτικής γνώσης, πρέπει να αποφεύγονται. 

 Στην παρούσα µορφή του, το PDH είναι εξαιρετικά παραγωγικό αλλά έχει 

περιορισµούς. Συγκεκριµένα, όπως επισηµαίνεται από τον Thomas (2005), η 

ικανότητα του γλωσσικού συστήµατος να αντισταθµίσει ένα διαδικαστικό έλλειµµα 

µάθησης πρέπει να περιοριστεί κατά κάποιον τρόπο, όπως η σταθερά κακή απόδοση 

των παιδιών µε ΑΓ∆. Το PDH είναι µια ενδιαφέρουσα υπόθεση. παραµένει να δούµε 

πόσο καλά µπορεί να αντιληφθεί την πολύπλοκη αιτιολογία τις ΑΓ∆ και τις 

εκδηλώσεις του σε όλη την ανάπτυξη. 

 

2.5 Αιτιολογία ΑΓ∆ 

 

2.5.1. Νευροβιολογία 
 

 Τα παιδιά µε ΑΓ∆ συνήθως δεν παρουσιάζουν καµία ανιχνεύσιµη ανωµαλία 

του εγκεφάλου, αλλά τα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι οι λεπτές νευροαναπτυξιακές 

ανωµαλίες φαίνεται να εµπλέκονται. ∆υστυχώς, η πρόοδος στον τοµέα αυτό 

περιορίστηκε από την έλλειψη συµφωνίας γύρω από τα διαγνωστικά κριτήρια και την 
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ένταξη ατόµων µε συν-νοσηρές διαταραχές σε δείγµατα µελέτης. Το πεδίο βρίσκεται 

ακόµη στο στάδιο συλλογής δεδοµένων µε ελάχιστη προσπάθεια συστηµατοποίησης 

ή επικύρωσης παρατηρήσεων και διαδικασιών µεγάλης κλίµακας. Επιπλέον, λίγες 

µελέτες έχουν διεξαγάγει εκτεταµένες αναλύσεις: οι µετωπικές και χρονικές περιοχές 

έχουν προσελκύσει τον µεγαλύτερο έλεγχο και η πλειοψηφία των µελετών έχει 

βασιστεί σε µεµονωµένες µεθόδους έρευνας (Leonard, Eckert, &Bishop, 2005). 

 Οι ανωµαλίες της δοµής έχουν αναφερθεί κατά κύριο λόγο σε µετωπικές 

περιοχές του φλοιού, πιο συχνά στα αριστερά, αλλά µερικές φορές διµερώς 

κατανεµηµένες. Μελέτες που έχουν διερευνήσει τα βασικά γάγγλια έχουν επίσης 

διαπιστώσει βλάβη ή µείωση του όγκου, καθώς και αλλαγές στη διµερή δοµή της 

παρεγκεφαλίδας. (Ullman&Pierpont, 2005). 

 

2.5.2. Γενετική 

 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αρκετές µελέτες έχουν συγκλίνει στην εύρεση 

του ότι οι ΑΓ∆ είναι υπό γενετική επιρροή (βλ. Bishop, 2002). Τα στοιχεία για µια 

γενετική βάση προέρχονται από τρεις τύπους µελετών: µελέτες συσσωµάτωσης 

οικογένειας, διπλές µελέτες και µελέτες σύνδεσης. Οι ισχυρότερες ενδείξεις 

προέρχονται από συγκρίσεις ταυτόσηµων [µονοζυγωτικών (MZ)] και αδελφών 

[dizygotic (DZ)] διδύµων. Θα περίµενε κανείς ότι τα δίδυµα µεγαλώνουν µαζί για να 

µοιάζουν µεταξύ τους, επειδή εκτίθενται σε πολλές από τις ίδιες περιβαλλοντικές 

επιρροές. Ωστόσο, τα δίδυµα διαφέρουν ως προς τη γενετική τους συγγένεια: τα 

δίδυµα MZ είναι γενετικά ταυτόσηµα, ενώ, κατά µέσο όρο, τα δίδυµα DZ έχουν µόνο 

50% αλληλοµορφία. Έτσι, αν τα γονίδια επηρεάζουν ένα χαρακτηριστικό, τότε τα 

δίδυµα MZ θα πρέπει να είναι πιο παρόµοια µεταξύ τους από τα δίδυµα DZ. Τρεις 

µελέτες στις ΑΓ∆ έδειξαν ότι εάν ένα µέλος ενός MZ έχει ΑΓ∆, η πιθανότητα είναι 
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υψηλή (70-96%) ότι ο συν-δίδυµος θα έχει επίσης κάποια ένδειξη γλωσσικής 

δυσλειτουργίας. Αντίθετα, αν ένα DZ έχει ΑΓ∆, οι πιθανότητες να επηρεαστεί ο συν-

δίδυµος είναι περίπου 46-69% (Bishop, North, &Donlan, 1995; Lewis&Thompson, 

1992; Tomblin&Buckwalter, 1998). 

 Μια επιρροή µελέτη που υποδηλώνει ότι η ΑΓ∆ είναι γενετικά µεταδιδόµενη 

διαταραχή διεξήχθη από τους Gopnik και Crago (1991). Η διερεύνησή τους για µια 

βρετανική οικογένεια τριών γενεών τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι περίπου τα 

µισά από τα άµεσα µέλη της οικογένειας (αδέλφια και γονείς) παιδιών µε ΑΓ∆ έχουν 

γλωσσικά προβλήµατα. Ωστόσο, µια µελέτη σχετικά µε την ίδια οικογένεια που 

διεξήχθη από τους Vargha-Khadem, Watkins, Alcock, Fletcher και Passingham 

(1995) έδειξε ότι τα µειονεκτούντα µέλη της οικογένειας έχουν απραξία οµιλίας, 

δηλαδή πρόβληµα ελέγχου των λεπτών κινήσεων στο κάτω µισό του προσώπου τους, 

και αυτό τους δίνει προβλήµατα όταν κάνουν τους περίπλοκους ήχους που είναι 

απαραίτητοι για την οµιλία . 

 Άλλες οικογενειακές µελέτες παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τη γενετική 

φύση των ΑΓ∆. Οι Rice, Wexler και Hershberger (1998) ανέφεραν ότι η συχνότητα 

των γλωσσικών διαταραχών είναι 22% στις οικογένειες όπου ένα παιδί έχει 

διαγνωστεί µε ΑΓ∆, σε σύγκριση µε ποσοστό µόνο 7% σε οικογένειες χωρίς 

διαγνωσµένες περιπτώσεις. Ο Bishop (1992), στη µελέτη της για 61 δίδυµα, 

διαπίστωσε ποσοστό σύγκρισης 67% για πανοµοιότυπα δίδυµα και 32% για µη 

ταυτόσηµα δίδυµα. Το γεγονός ότι τα αγόρια επηρεάζονται τρεις φορές περισσότερο 

από τα κορίτσια υποδηλώνει επίσης ότι η ΑΓ∆ έχει γενετική βάση. Τέλος, µελέτες 

σύνδεσης έδειξαν ότι τα άτοµα που πάσχουν από ΑΓ∆ έχουν ανωµαλία στο 

χρωµόσωµα 7, καθώς και άλλες γενετικές ανωµαλίες (Fisher, Vargha-Khadem, 

Watkins, Monaco, &Pembrey, 1998; Tomblin, Nishimura, Zhang& . 
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 Υπάρχουν επίσης πρόσφατες ενδείξεις ότι η κληρονοµικότητα ΑΓ∆ είναι 

µεγαλύτερη για τα παιδιά µε δυσκολίες λόγου (τα οποία είναι κατά κύριο λόγο εκείνα 

που διαπιστώνονται στα αναφερόµενα δείγµατα) από ό, τι για εκείνα µε γλωσσικές 

δυσκολίες του ίδιου βαθµού σοβαρότητας, ελλείψει προβληµάτων λόγου (Bishop & 

Hayiou- Thomas, 2008). Είναι ενδιαφέρον ότι η τελευταία αυτή οµάδα είναι λιγότερο 

πιθανό να αναφερθεί για θεραπεία οµιλίας και γλώσσας. 

 Τα αποδεικτικά στοιχεία για τη γενετική επίδραση στιςΑΓ∆ είναι τώρα τόσο 

ισχυρά ώστε λίγοι θα το αµφισβήτησαν. Οι παρακολούθηση γονιδιώµατος σε µελέτες 

σύνδεσης ΑΓ∆ έχουν µέχρι στιγµής εντοπίσει τέσσερα πιθανά QTLs (χρωµοσωµικές 

περιοχές που συνδέονται µε µια διαταραχή): SLI1 στο χρωµόσωµα 16q, SLI2 στο 

χρωµόσωµα 19q, SLI3 στο χρωµόσωµα 13q και SSD στο χρωµόσωµα 3p 

(Consortium, 2002, 2004; Stein et al., 2004). Παρόλο που είναι ακόµα σε πρώιµα 

στάδια, αυτή η εργασία υποστηρίζει την ιδέα ότι η ΑΓ∆ είναι µια πολυπαραγοντική 

διαταραχή και ότι κάποια ετερογένεια που παρατηρείται σε επίπεδο συµπεριφοράς 

µπορεί να αντικατοπτρίζεται στη γενετική αιτιολογία. Επίσης, υποδεικνύει ότι 

τουλάχιστον µία από τις συνιστώσες που πιθανόν να εµπλέκεται στη φωνολογική 

βραχυχρόνια µνήµη ΑΓ∆ µπορεί να αποτελέσει ένα ελπιδοφόρο σηµείο για να 

ξεκινήσει η αποµάκρυνση των σύνθετων οδών από τον γονότυπο στον φαινότυπο 

(Newbury, Bishop, &Monaco, 2005). 

 

2.5.3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 

Παρά τη γενική συναίνεση ότι οι ΑΓ∆ είναι µια γενετικά µεταδιδόµενη διαταραχή, 

ορισµένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν επίσης το αποτέλεσµα των 

προφορικών δεξιοτήτων. Παρόλο που οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν µπορούν να 
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προκαλέσουν ΑΓ∆, µπορεί να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις της διαταραχής. 

 Ένας πιθανός υποψήφιος είναι η ποιότητα του γλωσσικού περιβάλλοντος που 

παρέχεται στο σπίτι: Μιλώντας απευθείας στα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τους να 

µιλήσουν και η χρήση εµπλουτισµένων γλωσσών από τους γονείς και ένα πολύπλοκο 

και σύνθετο λεξιλόγιο συνδέονται µε τα µεγαλύτερα λεξιλόγια στα παιδιά. Άλλοι 

παράγοντες που έχουν ερευνηθεί περιλαµβάνουν νευρολογικές διαταραχές και 

απώλεια ακοής λόγω µέσης ωτίτιδας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους παράγοντες 

δεν επηρεάζει τη γλώσσα µε τον τρόπο µε τον οποίο είναι µειωµένη σε παιδιά µε 

ΑΓ∆. ∆εν πρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η λεκτική στέρηση, η ήπια έως 

µέτρια απώλεια ακοής και ο εστιακός εγκεφαλικός τραυµατισµός δεν έχουν 

αντίκτυπο στη γλωσσική ανάπτυξη. Αντίθετα, οι τεκµηριωµένες επιδράσεις αυτών 

των παραγόντων έχουν αποδειχθεί ότι είναι σχετικά ήπιες, δεν είναι ειδικές για τις 

γλωσσικές δεξιότητες και δεν οδηγούν στην κλινική εικόνα που βρίσκεται στην ΑΓ∆ 

(για µια συζήτηση βλέπε Leonard, 1998; Bishop, 1997). 

2.5.4. Συµπέρασµα 

 

Συνοψίζοντας, διάφορες υποκείµενες δεξιότητες υποβαθµίζονται στις ΑΓ∆, αλλά 

αυτά τα διαφορετικά ελλείµµατα και οι διαταραχές έχουν διαφορετικές αιτίες, µερικές 

που µπορεί να χαρακτηρισθούν ως γενετικές και κάποιες που χαρακτηρίζονται 

περιβαλλοντικές. Η πρώτη αντίδραση των ερευνητών ήταν να σκεφτούν ότι η 

γενετική ανάλυση θα µπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισµό διακριτών υποοµάδων 

τωνΑΓ∆, το καθένα µε διαφορετική υποκείµενη αιτία. Ωστόσο, αυτό που 

επανειληµµένα προέκυψε σε αυτές τις µελέτες ήταν ότι τα παιδιά που αντιµετώπιζαν 

µόνο ένα είδος ελλείµµατος ήταν λιγότερο πιθανό να αναγνωριστούν κλινικά ως 

περιπτώσεις παιδιών µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε εκείνα που είχαν περισσότερα από ένα 
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ελλείµµατα. Έτσι, παρόλο που τα διαφορετικά ελλείµµατα έχουν διαφορετική 

προέλευση και µπορούν να αποµονωθούν, φαίνεται ότι ένα παιδί πρέπει να 

εξασθενήσει σε περισσότερους από έναν τοµείς προκειµένου να µειωθεί σοβαρά η 

γλώσσα. 

 Η γλώσσα είναι συνήθως εκπληκτικά ισχυρή σε δυσµενείς αναπτυξιακές 

συνθήκες. Αυτό υποδηλώνει ότι µπορεί να υπάρχουν πολλαπλές διαδροµές για την 

αποτελεσµατική απόκτηση γλωσσών και εάν µια διαδροµή είναι αποκλεισµένη, 

συνήθως µπορεί να βρεθεί και άλλη. Ωστόσο, αν µπλοκαριστούν δύο ή περισσότερες 

διαδροµές, η εκµάθηση γλωσσών θα παραβιαστεί. Πολλοί ερευνητές εξακολουθούν 

να ψάχνουν για µια συνετή µονοφασική θεωρία των ΑΓ∆. Ωστόσο, οι µελέτες που 

έγινα στον τοµέα της γενετικής έχουν αναγκάσει τους ερευνητές και την αντίστοιχη 

επιστηµονική κοινότητα να επανεξετάσουν αυτή την προοπτική και να θεωρήσουν 

την ΑΓ∆ ως µια περίπτωση στην οποία η ανάπτυξη διακυβεύεται ακριβώς επειδή 

µπορούν να διαταραχθούν περισσότερες από µία γνωσιακές διαδικασίες (Bishop, 

2006). Αυτή η προσέγγιση θέτει σε αµφισβήτηση κάθε ισχυρισµό ότι η ΑΓ∆ είναι ένα 

ενιαίο σύνδροµο και επίσης υποδηλώνει ότι ίσως χρειαστεί να αναλυθεί περισσότερο 

όσον αφορά τις διαστάσεις της ίδιας βλάβης αντί να γίνετε αναζήτηση περί διακριτών 

υποτύπων. 
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Κεφάλαιο 3. Κοινωνική και συναισθηµατική 

ανάπτυξη παιδιών και η σχέση της µε τις ΑΓ∆ 

 Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά µε την εισαγωγή της έννοιας της κοινωνικής και 

συναισθηµατικής ικανότητας και εξέλιξης. Αρχικά επικεντρώνεται σε οριστικά και 

εννοιολογικά ζητήµατα γύρω από την κοινωνική και συναισθηµατική ικανότητα στον 

τυπικά αναπτυσσόµενο πληθυσµό και στη συνέχεια διερευνά θέµατα γύρω από 

συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες. 

 Το επόµενο τµήµα αυτού του κεφαλαίου εισάγει τη σηµασία της γλώσσας για 

την ανάπτυξη των συναισθηµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα, το τµήµα χωρίζεται σε τρία µέρη: το 

πρώτο εξετάζει τη σηµασία της γλώσσας για την ανάπτυξη συναισθηµατικής και 

κοινωνικής ικανότητας µε την παρουσίαση των ευρηµάτων της διαθέσιµης 

βιβλιογραφίας. Το δεύτερο εξετάζει τη βιβλιογραφία παρουσιάζοντας στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι η ΑΓ∆ συνδέεται µε δυσκολίες συναισθηµατικής και κοινωνικής 

ικανότητας. Το τρίτο µέρος παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε τη συσχέτιση των 

γλωσσικών προβληµάτων µε τις συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές 

δυσκολίες εξετάζοντας σχετικές ερευνητικές µελέτες και παρέχει µια περιεκτική 

περιγραφή των δύο θεωρητικών απόψεων που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 

αφορούν τις δυσκολίες των παιδιών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται υπογραµµίζοντας 

τις συνέπειες για περαιτέρω έρευνα.  

 

3.1 Κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες- Ορισµός και 

εννοιολογικά ζητήµατα 
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 Η συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη αναφέρεται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και αξιών που επιτρέπουν στο παιδί να διαµορφώνει σχέσεις και να 

λειτουργεί µεταξύ των µελών της οικογένειας, των συνοµηλίκων και της κοινωνίας. 

Είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να αναφερθούµε στην αναπτυσσόµενη 

ικανότητα του παιδιού να αντιλαµβάνεται µε ακρίβεια, να εκτιµά και να εκφράζει 

συναισθήµατα, να κατανοεί τις αιτίες των συναισθηµατικών καταστάσεων και την 

ικανότητα να ρυθµίζει τα συναισθήµατα για την προώθηση της συναισθηµατικής και 

πνευµατικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, όταν τα παιδιά µαθαίνουν να µοιράζονται 

παιχνίδια µε τους συνοµηλίκους τους, αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Εάν µαθαίνουν να µιλούν µέσα από τα πράγµατα όταν είναι θυµωµένοι, αντί να 

ρίξουν ένα παιχνίδι ή να χτυπήσουν κάποιον, τότε αναπτύσσουν τις συναισθηµατικές 

τους δεξιότητες. 

 Για να υπάρξει συναισθηµατική ανάπτυξη, οι σχέσεις και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις µε σηµαντικούς ανθρώπους είναι απαραίτητες. Πρώτα απ 'όλα, οι 

σχέσεις φροντιστών-παιδιών παρέχουν στα παιδιά µια ασφαλή συναισθηµατική βάση 

βασισµένη στην άνεση, την καθοδήγηση και την προστασία κατά τα πρώτα χρόνια. 

Υπάρχει σηµαντική ποσότητα βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες εµφανίζονται µέσα σε αυτές τις ασφαλείς σχέσεις µε τον φροντιστή 

(Hartup, 1989; Sroufe, 1997; Weinfieldetal., 1997; Wood et al., 2004; Haskett & 

Willoughby, 2007). Όλες αυτές οι µελέτες τόνισαν ότι, µέσω των αλληλεπιδράσεών 

τους µε το παιδί τους, οι φροντιστές ενθαρρύνουν και διαµορφώνουν συµπεριφορές 

που τελικά θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους 

και τους ενήλικες. Οι ερευνητές (Coplanetal., 2008; Goodvinetal., 2006; Szewczyk- 

Sokolowskietal., 2005; Gentzleretal., 2005; Rubinetal., 1995) θεωρούν ότι η σχέση 

παιδιού είναι ένα εκπαιδευτικό έδαφος για την ανάπτυξη στις κοινωνικές και 
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συναισθηµατικές δεξιότητες: οι φροντιστές λειτουργούν ως οδηγοί του 

συναισθηµατικού και κοινωνικού κόσµου του παιδιού τους, εκθέτοντάς τους σε 

κοινωνικές καταστάσεις από τις οποίες εµφανίζονται δεξιότητες και παρέχοντάς τους 

ανατροφοδότηση και συµβουλές για να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι δεξιότητες θα 

µεταφερθούν επιτυχώς σε σχέσεις µε συνοµηλίκους και άλλους ενήλικες. Οι σχέσεις 

µε τους συνοµηλίκους, από την άλλη πλευρά, χρησιµοποιούνται για τα παιδιά για να 

επεξεργαστούν και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη σχέση 

φροντιστή-παιδιού µε άτοµα που είναι λίγο πολύ παρόµοια µε αυτά (Brownelletal., 

2008; Berndt, 2002; Hartup, 1989). 

 Τα παραπάνω δείχνουν ότι η συναισθηµατική ανάπτυξη συνδέεται µε την 

πρόοδο της κοινωνικής ανάπτυξης µέσω της έκθεσης σε πλούσιες κοινωνικές 

ευκαιρίες και την άσκηση δεξιοτήτων. Τα συναισθήµατα αποδίδουν τη σηµασία τους 

από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εκφράζονται. Σχολιάζοντας την αδιαχώριστη 

συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη, οι Saarni (1989, 1990) και von Salisch και 

Saarni (2001) υποστηρίζουν ότι η συναισθηµατική εµπειρία είναι βαθιά ριζωµένη 

στην κοινωνική εµπειρία και τα δύο έχουν αµοιβαία επιρροή. 

 Η αξία της κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης για τη γενική 

ανάπτυξη των παιδιών έχει επισηµανθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία (Gardner, 1993; 

Higginset al., 1983) και η αναγνώριση της σηµασίας των παιδιών που είναι κοινωνικά 

και συναισθηµατικά ικανή έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια . Αυτή η 

ευρέως διαδεδοµένη ανησυχία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένης της αυξανόµενης αναγνώρισης των δεσµών µεταξύ των 

δυσκολιών στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη και των κακών 

ακαδηµαϊκών επιδόσεων (Newcombetal., 1993;Wentzel 1993; Parkeretal., 1995; 
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Coleetal. , 1996; Flemingetal., 2005; Mestreetal., 2006) και χαµηλότερη γενική 

λειτουργία (Gray et al., 2000). 

 Τι σηµαίνει όµως συναισθηµατική και κοινωνική ικανότητα; Στην 

αναπτυξιακή λογοτεχνία, οι όροι «κοινωνικές και συναισθηµατικές ικανότητες» 

χρησιµοποιούνται συχνά σαν να έχουν οι ερευνητές κοινή αντίληψη. Ωστόσο, πολλοί 

συγγραφείς έχουν επισηµάνει τη µεγάλη ποικιλία των δηµοσιευµένων ορισµών της 

κοινωνικής και συναισθηµατικής ικανότητας, αλλά την έλλειψη κοινής κατανόησης 

του όρου αυτών των όρων (Hubbard & Coie, 1994;Dougherty, 2006). 

 Ο όρος «συναισθηµατική ικανότητα» είναι σχετικά νέος και υπάρχει ακόµα 

κάποια συζήτηση σχετικά µε το νόηµά του, ιδιαίτερα τον τρόπο που σχετίζεται µε 

όρους όπως η συναισθηµατική παιδεία και η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Οι 

Eliasetal. (1997) έχουν καθορίσει τις συναισθηµατικές ικανότητες ως «ην ικανότητα 

να κατανοούν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τις κοινωνικές και 

συναισθηµατικές πτυχές της ζωής τους µε τρόπους που επιτρέπουν την επιτυχή 

διαχείριση καθηκόντων ζωής, όπως µάθηση, διαµόρφωση σχέσεων, επίλυση 

καθηµερινών προβληµάτων και προσαρµογή στο σύνθετο απαιτήσεις ανάπτυξης και 

ανάπτυξης. Στον ορισµό αυτό η συναισθηµατική ικανότητα καλύπτει τη συµβολή που 

συναισθηµατικό γραµµατισµό κάνει στις επιτυχηµένες σχέσεις και στην επίλυση 

κοινωνικών προβληµάτων. Από αυτή την άποψη, η συναισθηµατική αρµοδιότητα 

αλληλεπικαλύπτεται µε την κοινωνική επάρκεια. 

  Πρώτον, η κοινωνική επάρκεια έχει καθοριστεί µόνο µε βάση µια σειρά 

επιθυµητών κοινωνικών δεξιοτήτων (Mize & Ladd, 1990). Οι προσεγγίσεις που 

βασίζονται στις δεξιότητες για τον προσδιορισµό της κοινωνικής ικανότητας έχουν, 

ωστόσο, επικριθεί σε µεγάλο βαθµό κυρίως επειδή είναι υπερβολικά περιοριστικές. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες που επιλέγονται για να αποδείξουν εάν ένα παιδί είναι 
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κοινωνικά ικανό ή δεν τείνει να είναι δύσκολο να µετρηθεί µε αντικειµενικό τρόπο, 

καθώς ορισµένες συµπεριφορές µπορούν να ερµηνεύονται διαφορετικά από 

διαφορετικούς ανθρώπους (Rose-Krasnor, 1997). Επίσης, οι προσεγγίσεις βασισµένες 

στις δεξιότητες τείνουν να υιοθετούν µια προοπτική µε επίκεντρο τον ενήλικο για την 

ικανότητα των παιδιών, καταγράφοντας τις δεξιότητες που πρέπει να συνιστούν εκ 

των προτέρων κοινωνική ικανότητα των παιδιών. 

 Η δεύτερη προσέγγιση για τον ορισµό της κοινωνικής ικανότητας υιοθετεί µια 

πιο επικεντρωµένη στο παιδί προοπτική, δίδοντας µεγαλύτερη έµφαση στην ισότιµη 

κατάσταση του παιδιού (Hubbard & Coie, 1994). Οι Denhametal. (1990) θεωρούν ότι 

ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της κοινωνιοµετρικής αξιολόγησης της 

κατάστασης είναι ότι αντικατοπτρίζουν τις συνδυασµένες κρίσεις των συνοµηλίκων. 

Ωστόσο, αν και οι αξιολογήσεις κοινωνιοµετρικού τύπου είναι χρήσιµες για την 

αναγνώριση των παιδιών που δεν διαθέτουν ή έχουν κακές κοινωνικές ικανότητες, 

είναι κυρίως περιγραφικά και ως εκ τούτου δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 

σχετικά µε την αιτία των δυσκολιών των παιδιών, διότι δεν εξηγούν τη φύση ή την 

πηγή των δυσκολιών (Parkeretal.., 1995). 

 Η τρίτη προσέγγιση στον καθορισµό της κοινωνικής ικανότητας βασίζεται 

στην ικανότητα του παιδιού να σχηµατίζει θετικές κοινωνικές σχέσεις. Από αυτή την 

άποψη, η ικανότητα αξιολογείται από την ποιότητα των σχέσεων του παιδιού και 

ιδιαίτερα από τις φιλίες του παιδιού, οι οποίες εξαρτώνται από τις δεξιότητες και των 

δύο εταίρων σχέσεων (Rose-Krasnor, 1997). Με αυτή την έννοια, ένα παιδί που 

αλληλοεπιδρά µε έναν κοινωνικά εξειδικευµένο συνεργάτη είναι πιθανό να έχει µια 

σχέση υψηλότερης ποιότητας (και έτσι να φαίνεται πιο ικανή) από το ίδιο παιδί που 

αλληλοεπιδρά µε έναν λιγότερο εξειδικευµένο συνεργάτη. Αν και υπάρχει σηµαντική 

βιβλιογραφία σχετικά µε τη σηµασία των φιλικών για την ανάπτυξη ενός παιδιού 
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(Hoglundetal., 2008; Laddetal., 2008; Ladd&Troop-Gordon, 2003; Hartup, 1992; 

1996; Newcomb&Bagwell, 1995; Harris, 1995) καθώς και µια καλά εδραιωµένη 

συσχέτιση µεταξύ των αποδοτικών κοινωνικών ικανοτήτων και της δηµιουργίας 

φιλίας, η κατεύθυνση αυτής της σχέσης είναι ακόµα δύσκολο να καθοριστεί. 

 Τέλος, στον καθορισµό των κοινωνικών ικανοτήτων υπήρξε εστίαση στα 

κοινωνικά αποτελέσµατα των παιδιών και στην επίτευξη κοινωνικών στόχων. 

Ωστόσο, η προσέγγιση των κοινωνικών αποτελεσµάτων παρουσιάζει περαιτέρω 

προκλήσεις, η σηµαντικότερη από τις οποίες είναι η δυσκολία στον προσδιορισµό της 

κοινωνικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Το ζήτηµα των αποτελεσµάτων που θα πρέπει να 

καθορίζουν την κοινωνική ικανότητα υπόκειται στην προσωπική ερµηνεία, έτσι ώστε 

διαφορετικές οµάδες και πολιτισµοί να κρίνουν τα αποτελέσµατα διαφορετικά και να 

τοποθετούν την αξία σε διαφορετικές συναισθηµατικές και κοινωνικές συµπεριφορές. 

Οµοίως, οι συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες ενός παιδιού 

που θεωρούνται προβληµατικές µέσα σε µια συγκεκριµένη κουλτούρα δεν θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν ανησυχία µέσα στην οικογένεια του παιδιού. Αυτό το 

µακρόχρονο θέµα της πολιτισµικής σχετικότητας διερευνήθηκε αρχικά από τον Ogbu 

(1981), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η κοινωνική ικανότητα διαµορφώνεται έντονα από 

πολιτισµικά καθορισµένα καθήκοντα και προοπτικές. Ως αποτέλεσµα, είναι δύσκολο 

να προσδιοριστεί ο αριθµός των παιδιών ή των εφήβων των οποίων η συµπεριφορά 

είναι προβληµατική λόγω πολιτισµικών ή οµαδικών διαφορών στην ταυτοποίηση 

αυτών των συµπεριφορών (Javoetal., 2009; Weiszetal., 1995; Stevens et al., 2003; 

Epsteinetal., 1998; Chazanetal., 1998).  

 Τέλος, οι κοινωνικές και συναισθηµατικές ικανότητες ως όροι είναι δύσκολο 

να καθοριστούν επειδή οι δεξιότητες και οι συµπεριφορές που απαιτούνται για την 

υγιή κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη ποικίλλουν ανάλογα µε την ηλικία του 
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παιδιού και τις απαιτήσεις συγκεκριµένων καταστάσεων. Ένα κοινωνικά και 

συναισθηµατικά ικανό προσχολικό συµπεριφέρεται µε διαφορετικό τρόπο σε έναν 

κοινωνικά και συναισθηµατικά ικανό έφηβο. Οι ίδιες συµπεριφορές (π.χ. 

επιθετικότητα, συστολή) έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για την κοινωνική 

προσαρµογή και λειτουργία ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού και τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις του κοινωνικού πλαισίου. Οι Elickeretal. (1992) έδειξαν ότι οι κοινωνικές 

και συναισθηµατικές ικανότητες θεωρούνται καλύτερα ως αναπτυξιακά φαινόµενα ή 

ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά προσαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο σε 

διαφορετικά αναπτυξιακά ζητήµατα. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, οι 

συνιστώσες της κοινωνικής και συναισθηµατικής ικανότητας µπορούν να 

προσδιοριστούν µόνο µε βάση την ηλικία του παιδιού και αναπόφευκτα θα διαφέρουν 

σε κάθε αναπτυξιακό επίπεδο. Το παιδί µπορεί να περιγραφεί ως συναισθηµατικά ή 

κοινωνικά ικανό, όταν εµφανίζονται συγκεκριµένα πρότυπα στη συµπεριφορά του 

παιδιού ως απάντηση στις προκλήσεις ή τα προβλήµατα που συναντώνται σε κάθε 

αναπτυξιακή περίοδο (Guralnicketal., 1996). 

 Τα θέµατα που συζητήθηκαν παραπάνω υποδεικνύουν τη σηµασία της 

εξέτασης του γενικού πλαισίου, της ηλικίας και του πολιτισµού του παιδιού, προτού 

καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη συναισθηµατική και κοινωνική τους 

ικανότητα. Το επόµενο τµήµα θα επικεντρωθεί στις δυσκολίες των παιδιών στον 

τοµέα των κοινωνικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων, που συχνά περιγράφονται 

ως συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
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3.2 Γλωσσική ανάπτυξη και κοινωνικής και συναισθηµατική 

ικανότητα 

 

 Ο ρόλος της γλώσσας στη συναισθηµατική και κοινωνική λειτουργία υπήρξε 

ένα σηµαντικό ζήτηµα στις ψυχολογικές θεωρίες της ανάπτυξης και υπήρξε κεντρικό 

στοιχείο για τους εκπαιδευτικούς. Οι διαφορετικές απόψεις σχετικά µε αυτή τη σχέση 

οδηγούν σε διαφορετικές οπτικές γωνίες σχετικά µε τον αντίκτυπο των γλωσσικών 

προβληµάτων στην κοινωνικο-συναισθηµατική λειτουργία. Το παρακάτω τµήµα 

εξετάζει µελέτες που περιγράφουν τη σχέση µεταξύ της γλώσσας και της 

συναισθηµατικής και κοινωνικής ικανότητας, µε στόχο να ξεπεραστεί η φύση αυτής 

της σχέσης, δηλαδή αν αυτοί οι δύο παράγοντες συνυπάρχουν ή επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του άλλου. 

 

3.2.1. Ο ρόλος της γλώσσας στην κοινωνική και συναισθηµατική λειτουργία 

 

Όπως αναλύθηκε στο τµήµα 3.1 η κοινωνική ικανότητα θα µπορούσε να οριστεί ως 

ένα φάσµα δεξιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης των κοινωνικών προτύπων 

συµπεριφοράς, της επίλυσης κοινωνικών προβληµάτων, της κατανόησης των 

συναισθηµάτων και της επικοινωνίας και της γλωσσικής αποτελεσµατικότητας. 

Ακόµη και από το εύρος των ορισµών προκύπτει ότι η διαπροσωπική επικοινωνία και 

/ ή η γλώσσα είναι απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής και συναισθηµατικής ικανότητας 

(McCabe&Marshall, 2006). Η γλώσσα διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στις 

διαπροσωπικές επαφές, στη διαµόρφωση των σχέσεων, στη ρύθµιση των 

αλληλεπιδράσεων και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ο Gallagher (1993) 

δήλωσε ότι η επικοινωνία ως κοινωνική συµπεριφορά, εποµένως, γίνεται πλήρως 

κατανοητή µόνο µε την τοποθέτησή της στο διαπροσωπικό της περιβάλλον ·  
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αντιστρόφως, η κοινωνική ικανότητα κατανοείται πλήρως µόνο µε την εξέταση του 

στο πλαίσιο της γλωσσικής ικανότητας. 

 Αλλά η σχέση µεταξύ κοινωνικής και συναισθηµατικής ικανότητας και 

γλωσσικής ικανότητας φαίνεται να είναι αµοιβαία. Η γλώσσα είναι ένα πρωταρχικό 

εργαλείο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, το οποίο µε τη σειρά του λειτουργεί ως 

εκπαιδευτικό έδαφος για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, οι 

συµµαθητές διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας παρέχοντας 

ευκαιρίες για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων, της µοντελοποίησης ρόλων 

και της προσφοράς ανατροφοδότησης (Botting & Conti-Ramsden, 2008;Gallagher, 

1993, 1999;Windsor, 1995). Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα να ξεκινήσει σωστά 

η συζήτηση, να συµβάλει σε συνεχείς συνοµιλίες, να απευθυνθεί σε όλους τους 

συµµετέχοντες κατά την ένταξή τους σε µια οµάδα, να παρουσιάσει µε σαφήνεια τις 

προθέσεις τους, να παρουσιάσει θετικότερα από αρνητικά σχόλια και να 

τροποποιήσει το στυλ επικοινωνίας που ταιριάζει στις ανάγκες του ακροατή 

(Wadmanetal., 2008;Brinton&Fujiki, 1999; Dodge et al., 1986; Gallagher, 1999). 

Μελέτες έχουν τονίσει τη σηµασία των δεξιοτήτων συζήτησης για την αποδοχή 

οµότιµων και θετικών κοινωνικών αποτελεσµάτων ακόµη και σε παιδιά ηλικίας τριών 

ή τεσσάρων ετών (Aram & Shlak, 2008;Kempleetal., 1992). Έχει παρατηρηθεί σε 

ποικίλα πλαίσια ότι τα παιδιά µε κοινωνική δεξιότητα τείνουν να χρησιµοποιούν την 

γλώσσα πιο επιδέξια στην κοινωνική αλληλεπίδραση από ό, τι τα λιγότερο κοινωνικά 

εκπαιδευµένα παιδιά. 

 Οι µελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω δείχνουν ορισµένους τρόπους µε τους 

οποίους η γλώσσα εµπλέκεται στην κοινωνική επάρκεια. Οι θεωρητικές απόψεις που 

υπογραµµίζουν τον βασικό ρόλο της γλώσσας θα προέβλεπαν ότι τα προβλήµατα στη 

χρήση της γλώσσας θα δηµιουργούσαν αναπόφευκτα δυσκολίες σε αυτές τις 
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διαδικασίες και συνεπώς θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη κοινωνικών και 

συναισθηµατικών ικανοτήτων. Κάποια υποστήριξη αυτής της άποψης προέρχεται από 

έρευνα που αφορά παιδιά και ενήλικες µε κατάλληλες για την ηλικία γνωσιακές 

δεξιότητες, αλλά µε άτυπη γλωσσική ικανότητα λόγω απώλειας ακοής. Υπάρχουν 

µερικά στοιχεία, για παράδειγµα, που δείχνουν ότι τα κωφά παιδιά είναι πιο 

εγωκεντρικά, έχουν πιο περιορισµένες δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών προβληµάτων 

και συναντούν δυσκολίες µεταξύ τους (Martin &Bat-Chava, 2003;Lederberg, 1991). 

Το επόµενο τµήµα θα εξετάσει τη βιβλιογραφία που παρουσιάζει στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι η ΑΓ∆ συνδέεται µε την κακή κοινωνικο-συναισθηµατική 

λειτουργία εξετάζοντας τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών µε ΑΓ∆. 

3.2.2. Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παιδιών µε ΑΓ∆ 
 

 Οι πρώτες έρευνες για την κοινωνικο-συναισθηµατική λειτουργία των παιδιών 

µε ΑΓ∆ παρουσίασαν αποτελέσµατα που έδειξαν ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

αλληλοεπιδρούν µε παρόµοιο τρόπο µε τα µικρότερα παιδιά µε παρόµοιο γλωσσικό 

επίπεδο (Fey & Leonard, 1984). Σε αυτή την πρώιµη µελέτη, τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

χρησιµοποίησαν τη γλώσσα για να εκφράσουν τις ίδιες επικοινωνιακές προθέσεις, 

επιδεικνύοντας δεξιότητες επικοινωνίας που ήταν τόσο καλές όσο και οι δεξιότητες 

των παιδιών µε παρόµοια γλωσσική ικανότητα µε αυτά. Έκτοτε, έχει υπάρξει ένα 

αυξανόµενο σώµα έρευνας που υποστηρίζει αυτή τη θέση και είναι κοινώς αποδεκτό 

ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνικο-συναισθηµατική 

λειτουργία τους. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά µε τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών µε ΑΓ∆ µε τη συζήτηση ερευνητικών 

µελετών που εξετάζουν την ικανότητα των παιδιών µε ΑΓ∆ να έχουν πρόσβαση και 

να συµµετέχουν σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 
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3.2.2.1. Πρόσβαση και Συµµετοχή στις Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις 

Παιδιών µε ΑΓ∆ 

 

 Ορισµένες ερευνητικές µελέτες επισύρουν την προσοχή στο γεγονός ότι τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν µια σηµαντική δυσκολία στη συµµετοχή και 

πρόσβαση σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παιδιά µε ΑΓ∆ δεν ξεκινούν συχνά 

αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους τους και είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν 

αλληλεπιδράσεις µε τους ενήλικες παρά µε τους συνοµηλίκους τους. Συχνά 

αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν όταν ένας οµότιµος µιλάει σε αυτούς και οι µυήσεις 

τους τείνουν να αγνοούνται από τους συνοµηλίκους τους µε τυπικά αναπτυσσόµενη 

γλώσσα (Hadley & Rice, 1991). Τα παιδιά µε ΑΓ∆ συχνά αντιδρούν µε ενθουσιασµό 

διότι είναι σωµατικά ενοχλητικά ή αποχωρούν από τις αλληλεπιδράσεις τους 

(Windsor, 1995) και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην είσοδο σε µια οµάδα οµότιµων 

και στο να παίζουν συνεργατικά (Beilinson & Olswang, 2003). 

 Παραδοσιακά, ερευνητικές µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει παρατηρήσεις ή 

ερωτηµατολόγια για να διερευνήσουν αυτό το ζήτηµα. Η υποστήριξη των ισχυρισµών 

της περιορισµένης συµµετοχής σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από παιδιά µε ΑΓ∆ 

παρουσιάστηκε αρχικά από τους Craig και Washington (1993). Η µελέτη τους έδειξε 

ότι, σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους ηλικίας χρονολογικής ηλικίας και γλώσσας, 

τα παιδιά µε ΑΓ∆ ήταν λιγότερο σε θέση να έχουν πρόσβαση σε συνεχιζόµενες 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο άλλων παιδιών και ήταν πιο πιθανό να χρησιµοποιούν 

µη λεκτικές συµπεριφορές για να το πράξουν αντί για λεκτικές µορφές όπως τα 

παιδιά που χρησιµοποιούν συνήθως τα παιδιά. Η µελέτη του Fujikietal. (2001) 

ενίσχυσε αυτά τα ευρήµατα µε παρατηρητικά δεδοµένα εξετάζοντας τις κοινωνικές 

συµπεριφορές των παιδιών µε ΑΓ∆ και τους συνήθως αναπτυσσόµενους 

συνοµηλίκους στην παιδική χαρά. Τυπικά, τα παιδιά που εξελίχτηκαν ξόδεψαν πολύ 
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περισσότερο χρόνο αλληλοεπιδρώντας µε τους συνοµηλίκους τους από ότι τα παιδιά 

µε SLI και αντίστροφα, τα παιδιά µε ΑΓ∆ απέδειξαν σηµαντικά πιο αποσυρθείσες 

συµπεριφορές από τους συνήθως αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους τους. 

 Το ζήτηµα της κοινωνικότητας στα παιδιά µε ΑΓ∆ έχει επίσης εξεταστεί µέσω 

της χρήσης ερωτηµατολογίων. Οι Fujikietal. (1996) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά 

πρωτοβάθµιας ηλικίας µε ΑΓ∆ βαθµολογούνταν ως πολύ πιο µοναχικά στο σχολείο 

από ό, τι οι οµότιµοι µαθητές τους . Τα παιδιά µε ΑΓ∆ ανέφεραν ότι έχουν λιγότερες 

επαφές µε τους οµότιµους από ότι συνήθως αναπτύσσουν παιδιά σε µια σειρά 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

 Τα ευρήµατα αυτά ενισχύθηκαν από µια σειρά ερευνητικών µελετών που 

χρησιµοποίησαν τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών (Fujikietal., 1996, 1999a, 

1999b; Redmond & Rice, 1998). Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να βαθµολογούν τα παιδιά 

µε ΑΓ∆ ως λιγότερο κοινωνικά ειδικευµένα από αυτά που συνήθως αναπτύσσουν 

παιδιά της ίδιας ηλικίας. Έχουν επίσης την τάση να αναφέρουν ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

εµφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα συγκρατηµένης συµπεριφοράς από ότι συνήθως 

αναπτύσσουν παιδιά και σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα ελέγχου, αποδοχής από 

οµότιµους και συµπεριφοράς. 

 Οι Brintonetal. (1998α) διερεύνησε το ζήτηµα αυτό περαιτέρω εξετάζοντας τη 

συµµετοχή σε µια οµάδα εργασίας παιδιών µε ΑΓ∆. Για τους σκοπούς της µελέτης, 

τα παιδιά µε ΑΓ∆ οµαδοποιήθηκαν µε έναν οµότιµο της ίδιας ηλικίας και ένας άλλος 

οµότιµος της ίδιας γλωσσικής ικανότητας και οι λεκτικές και µη λεκτικές 

συµπεριφορές των παιδιών µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας αποστολής που τους 

υποχρέωσε να συνεργαστούν. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν λιγότερα στο συνεταιριστικό έργο από ό, τι τόσο τα 

παιδιά που αντιστοιχούν σε χρονολογική ηλικία όσο και τα γλωσσικά 
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αντιστοιχισµένα παιδιά. Επίσης, οι λεκτικές συνεισφορές τους ήταν περιορισµένες 

και η χρήση της µη λεκτικής συµπεριφοράς ήταν ελάχιστη σε σχέση µε τις δύο 

οµάδες ελέγχου. Σε µια µεταγενέστερη µελέτη, οι Brintonetal. (2000) εξέτασε τον 

τρόπο µε τον οποίο τα επιµέρους κοινωνικο-συµπεριφορικά προφίλ των παιδιών µε 

ΑΓ∆ επηρέασαν την ικανότητά τους να συµµετέχουν και να εργάζονται µέσα σε 

συνεταιριστικές οµάδες. Τα παιδιά οµαδοποιήθηκαν σε τριάδες και τους ζητήθηκε να 

συνεργαστούν για ένα συγκεκριµένο στόχο. Οι δάσκαλοι των παιδιών κλήθηκαν 

επίσης να ολοκληρώσουν τη κλίµακα αξιολόγησης συµπεριφορικής συµπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών (TeacherBehavioralRatingScale , TBRS, Hart&Robinson 1996) 

προκειµένου να συσχετισθεί η ικανότητα του παιδιού να συνεργαστεί µε τα 

κοινωνικά προφίλ τους. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η επιτυχία των 

µεµονωµένων αλληλεπιδράσεων ήταν πολύ µεταβλητή από το παιδί στο παιδί. 

Ωστόσο, το κοινωνικό προφίλ των παιδιών µε ΑΓ∆ φαίνεται να αποτελεί καλό 

πρόδροµο της ικανότητάς τους να συνεργάζονται µε άλλα µέλη της τριάδας προς 

έναν κοινό στόχο. Τα παιδιά µε ΑΓ∆ που έδειξαν αποσυρθεί καθώς και επιθετικές 

συµπεριφορές είχαν περισσότερες δυσκολίες στην εργασία µέσα σε συνεταιριστικές 

οµάδες. 

 Η πρόσβαση σε µια κοινωνική αλληλεπίδραση είναι µόνο το πρώτο βήµα και 

ίσως να µην οδηγήσει απαραιτήτως στην ένταξη και την επιτυχή συµµετοχική 

συµµετοχή στην κοινωνική συνοµιλία που ακολουθεί. Προκειµένου να διατηρηθεί 

και να συµµετάσχει επιτυχώς στην επακόλουθη αλληλεπίδραση, απαιτούνται 

ορισµένες δεξιότητες που τα παιδιά µε ΑΓ∆ βρίσκουν δύσκολα. Κατά τη διερεύνηση 

της δυνατότητας να εισέλθουν και να συµµετάσχουν σε µια καθιερωµένη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών, ο Brintonetal. (1997α) διαπίστωσε ότι τα παιδιά 

µε ΑΓ∆ που κατάφεραν πραγµατικά να έχουν πρόσβαση σε συνεχιζόµενες 
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αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, µίλησαν σηµαντικά λιγότερα, αντιµετώπισαν 

σηµαντικά λιγότερα και συνεργάζονταν λιγότερο από όσους συνοδεύονταν από 

χρονολογική ηλικία και συναντήθηκαν σε ηλικία γλώσσας.  

 Οι Craig και Evans (1989) έδειξαν ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετώπιζαν 

δυσκολίες και τα αποτελέσµατα από τη µελέτη τους έδειξαν ότι τα παιδιά µε τόσο 

δεκτικές και εκφραστικές γλωσσικές διαταραχές ήταν σχετικά παθητικοί συνοµιλητές 

και λιγότερο επικεντρωµένοι σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους µε χρονολογική 

ηλικία. Μια µελέτη από τους Riceetal. (1991) έδειξαν ότι στις αλληλεπιδράσεις τους 

τόσο µε τους ενήλικες όσο και µε τους συνοµηλίκους τα παιδιά µε ΑΓ∆ τείνουν να 

δίνουν βραχύτερες απαντήσεις που είναι πιο πιθανό να είναι µη λεκτικές σε σύγκριση 

µε τυπικά αναπτυσσόµενα παιδιά και έχουν την τάση να χρησιµοποιούν µη λεκτικά 

µέσα στη θέση της γλώσσας την έναρξη και τη συµµετοχή τους στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από τους Marlonetal. (2005). 

 

 

3.3 Θεωρητικές επεξηγήσεις σχετικά µε τη σχέση µεταξύ της 

γλωσσικής ικανότητας και των δυσκολιών κοινωνικού-

συναισθηµατικού περιεχοµένου 

 

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται δύο εξηγήσεις που έχουν προταθεί για τη σχέση 

µεταξύ της γλωσσικής δυσλειτουργίας των παιδιών και των δυσκολιών τους στην 

κοινωνικο-συναισθηµατική λειτουργία. Το τελευταίο µέρος αυτού του τµήµατος 

εξετάζει τα θέµατα γύρω από τις επιπτώσεις για την έρευνα κοινωνικο-

συναισθηµατικής λειτουργίας σε παιδιά µε ΑΓ∆. 
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3.3.1. ∆υσκολίες στην κοινωνικο-συναισθηµατική λειτουργία λόγω ανεπαρκούς 

ευκαιρίας για κοινωνική µάθηση 

 

 Η πρώτη εξήγηση περιγράφει τις δυσκολίες κοινωνικο-συναισθηµατικής 

λειτουργίας που παρατηρούνται στα παιδιά µε ΑΓ∆ ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ της γλωσσικής δυσλειτουργίας των παιδιών, του κοινωνικού 

πλαισίου και των περιορισµένων κοινωνικών τους εµπειριών (Riceetal., 1993;Bishop, 

1997;Redmond&Rice, 1998). Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών µε ΑΓ∆ είναι άθικτη, αλλά το ρεπερτόριό 

τους στο σύνολο των κοινωνικο-συναισθηµατικών συµπεριφορών και των κακών 

κοινωνικών δεξιοτήτων αντανακλά τις φτωχές κοινωνικές τους εµπειρίες. 

 Οι Redmond και Rice (1998) υποστήριξαν ότι τρία συστατικά της κοινωνικής 

κατάστασης ενός παιδιού φιλτράρονται µέσω του ψυχοκοινωνικού συστήµατος για 

να παράγουν αντισταθµιστικές συµπεριφορές: α) τις επικοινωνιακές απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής κατάστασης, β) τους λεκτικούς περιορισµούς ενός 

παιδιού, και γ) τις προκαταλήψεις και τις συµπεριφορές των ανθρώπων στο 

περιβάλλον. Στο τµήµα 3.2 αναφέρθηκαν µελέτες που καταδεικνύουν ότι, µε βάση τις 

επικοινωνιακές απαιτήσεις της κοινωνικής κατάστασης, τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους αρχίζοντας και αντιδρώντας λιγότερο σε σχέση 

µε τους συνηθισµένα αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους τους (Craig&Evans, 1989; 

Liiva&Cleave, 2005; Craig&Washington, 1993; Hadley&Rice, 1991) και δείχνοντας 

την τάση να βασίζονται σε ενήλικες για τη µεσολάβηση των αλληλεπιδράσεών τους 

(Riceetal., 1991). 

 Σύµφωνα µε την τρίτη συνιστώσα της µελέτης Redmond και Rice (1998), 

µπορεί επίσης να συµβεί ότι τα παιδιά αυτά υποτιµούνται από εκείνους µε τους 

οποίους αλληλεπιδρούν λόγω της αναπηρίας τους. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά µε 
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ποικίλες αναπηρίες αντιµετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες µε τους συµµαθητές τους, 

αυτή η δυνατότητα δεν µπορεί να αγνοηθεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά µε 

SLI είναι πιθανό να αντιληφθούν αρνητικά από άλλους και κατά συνέπεια µπορεί να 

έχουν λιγότερη ακαδηµαϊκή και κοινωνική επιτυχία (Macharey&vonSuchodoletz, 

2008). Οι DeThorne και Watkins (2001) µελέτησαν τις αντιλήψεις των παιδιών µε 

ΑΓ∆ από τέσσερις οµάδες ακροατών (δάσκαλοι, λογοθεραπευτές, προπτυχιακοί 

φοιτητές και φοιτητές έκτης τάξης) και διαπίστωσαν ότι και οι τέσσερις οµάδες 

ακροατών αντιλαµβανόταν σταθερά το παιδί µε ΑΓ∆ πιο αρνητικά από ό, παιδιά. 

Οµοίως, οι Riceetαϊ. (1993) διερεύνησαν τις στάσεις των ενηλίκων απέναντι στα 

παιδιά µε περιορισµένη γλωσσική ικανότητα, ζητώντας από τους ενήλικες να ακούν 

ακουστικά δείγµατα των λεκτικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών µε ΑΓ∆ και τυπικά 

αναπτυσσόµενα παιδιά. Τα παιδιά βαθµολογούνται µε ποικίλες µεταβλητές, όπως 

δηµοτικότητα, κοινωνική ωριµότητα και ηγετικές ικανότητες. Η µελέτη αποκάλυψε 

συστηµατικές προκαταλήψεις εναντίον αυτών των παιδιών που αντανακλούσαν 

κυρίως τις προσδοκίες των ενηλίκων για τη γλώσσα των παιδιών. Οµοίως, τα παιδιά 

µε γλωσσική δυσλειτουργία έχουν βαθµολογηθεί αρνητικά από παιδιά της ίδιας 

ηλικίας (Evans et al., 2008). 

 Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρητική εξήγηση, τα παιδιά µε ΑΓ∆ εισέρχονται σε 

ένα κύκλο κοινωνικής απόρριψης µέσω του αποκλεισµού από τους συµµαθητές τους 

(McAndrew, 1999; Wood et al., 2002;Gagnon&Nagle, 2004) και µπορούν να 

απορριφθούν και να αποµονωθούν από συνοµηλίκους εκπαιδευτικό ή κοινωνικό 

περιβάλλον (Durkin&Conti-Ramsden, 2007;Fujikietal., 1996;Gertneretal., Riceetαϊ., 

1991). Οι Riceetal. (1991) έδειξαν ότι ακόµη και πριν ξεκινήσουν το σχολείο, τα 

παιδιά είναι ευαίσθητα στην επικοινωνιακή κατάσταση άλλων παιδιών και θα πάψουν 

να προσεγγίζουν και να αρχίζουν συνοµιλίες µε όσους έχουν περιορισµένες 
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γλωσσικές ικανότητες. Οι ίδιες αρνητικές κοινωνικές εµπειρίες απόρριψης έχουν 

παρατηρηθεί σε µελέτες που εξετάζουν τις αντιδράσεις των ενηλίκων σε παιδιά µε 

γλωσσική δυσλειτουργία (Riceetal., 1993). 

 Τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών καταδεικνύουν µια εικόνα του παιδιού 

µε το ΑΓ∆ να παγιδεύεται σε ένα σπειροειδές κύκλο απόρριψης και αρνητικών 

κοινωνικών εµπειριών. Αυτές οι αρνητικές εµπειρίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ να σταµατήσουν να αναζητούν ευκαιρίες για κοινωνική 

αλληλεπίδραση µε επακόλουθη έλλειψη έκθεσης σε κοινωνικές συνοµιλίες και 

αλληλεπιδράσεις. Οι Gagnon και Nagle (2004) περιέγραψαν αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις, παρέχοντας στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν τη µεταβλητότητα 

των κοινωνικών καταστάσεων, την πρακτική και την εφαρµογή των δεξιοτήτων που 

έχουν αποκτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες και 

αναπτύσσονται µηχανισµοί αντιµετώπισης και αντιµετώπισης των καθηµερινών 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, όπως η ανταλλαγή, η συνεργασία και η 

διαπραγµάτευση (Fujikietal., 1996, 1999a, Brinton & Fujiki, 1999). Επειδή τα παιδιά 

µε ΑΓ∆ στερούνται αυτού του είδους την έκθεση, αποκτούν ολοένα και λιγότερη 

εµπειρία για το πώς συµπεριφέρονται οι άλλοι σε καθηµερινές κοινωνικές 

καταστάσεις, παραλείπουν να µάθουν κοινωνικές δεξιότητες προσαρµοσµένες στην 

ηλικία και είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να υιοθετούν αναποτελεσµατικές 

κοινωνικο-συναισθηµατικές συµπεριφορές µε συνέπειες για κοινωνική και 

συναισθηµατική λειτουργία. 
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3.3.2. ∆υσκολίες στην κοινωνικο-συναισθηµατική λειτουργία λόγω 

αποδυνάµωσης της επεξεργασίας πληροφοριών 

 Η δεύτερη θεωρητική εξήγηση θεωρεί τις δυσκολίες κοινωνικο-

συναισθηµατικής λειτουργίας των παιδιών µε SLI ως αποτέλεσµα των γενικών 

περιορισµών στη µνήµη εργασίας και την ικανότητα επεξεργασίας (Bishop, 1997). 

Αυτοί οι περιορισµοί µπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη συζήτηση και συνεπώς 

δυσκολίες στην ανάπτυξη κατάλληλης κατανόησης των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. 

 Τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν βρεθεί να επεξεργάζονται πληροφορίες πιο αργά από 

τους συνήθως αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους τους. (Marlon&Schwartz, 

2003;Bishop, 1992) ή όταν αυξάνεται το ποσό των προς επεξεργασία πληροφοριών 

(Hoffman&Gillam, 2003, 2004, Gillamal., 2002). Για παράδειγµα, τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

έχουν δυσκολίες στην ενσωµάτωση της έννοιας από µια σειρά προτάσεων για να 

δηµιουργήσουν µια συνεκτική αφήγηση. Αυτό προτάθηκε σε πρώιµη µελέτη από 

τους Bishop και Adams (1991), οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όταν τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ κλήθηκαν να διατυπώσουν µηνύµατα. αντιµετώπισαν δυσκολίες στην 

ενσωµάτωση διαφορετικών τύπων πληροφοριών, παρόλο που είχαν το απαραίτητο 

λεξιλόγιο για να κατανοήσουν ξεχωριστά κάθε πρόταση. Για να είναι καταρτισµένοι 

σε συζητήσεις, πρέπει να παρακολουθείτε τις διατυπώσεις µε την πάροδο του χρόνου 

και να δηµιουργείτε ένα πνευµατικό µοντέλο που συνδυάζει τις συνεισφορές όλων 

των συµµετεχόντων. 

 Κατά τη διερεύνηση της κατανόησης των έµµεσων ρηµάτων. Shatzetal. 

(1980) βρήκε για παράδειγµα ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ είχαν δυσκολία να 

επεξεργάζονται πολλαπλές προτάσεις µε το πέρασµα του χρόνου και να συνάγουν 

µεταξύ τους νόηµα. Οµοίως, οι Donlan και Masters (2000) επαλήθευσαν µια ισχυρή 
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συσχέτιση µεταξύ των βραχυπρόθεσµων δεξιοτήτων µνηµονικής µνήµης και της 

κοινωνικότητας σε παιδιά µε γλωσσική δυσλειτουργία. Περαιτέρω υποστήριξη για 

αυτό το λογαριασµό προέρχεται από τις µελέτες των Berketal. (1983) και 

Courtright&Courtright (1983), οι οποίοι διερεύνησαν την κατανόηση των 

συναισθηµάτων όταν δόθηκαν προφορικά συναισθηµατικά συνθήµατα. Οι Berketal. 

(1983) διαχειρίστηκαν ένα έργο στο οποίο τα παιδιά έπρεπε να εντοπίσουν τις 

θυµωµένες, χαρούµενες και λυπηµένες φράσεις και διαπίστωσαν ότι οι 

συµµετέχοντες µε γλωσσική δυσλειτουργία ήταν λιγότερο ακριβείς από αυτούς µε 

τυπικά αναπτυσσόµενη γλώσσα. Οι ερευνητές πρότειναν ότι τα παιδιά µε γλωσσική 

δυσλειτουργία ίσως χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν το λεκτικό 

περιεχόµενο και εποµένως µπορεί να µην κωδικοποιήσουν ή να ανακαλέσουν 

συναισθηµατικά συνθήµατα οµιλίας. 

 Σε γενικές γραµµές, αυτό εξηγεί γιατί τα παιδιά µε ΑΓ∆ τείνουν να κάνουν 

ελάχιστα πειραµατικά καθήκοντα µε υψηλό φόρτο πληροφόρησης. Τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

τείνουν να αποτυγχάνουν σε αυτά τα καθήκοντα όχι επειδή έχουν δυσκολίες να 

επεξεργαστούν αυτό που κάνει ο ακροατής και δεν το γνωρίζουν αλλά µάλλον επειδή 

κατακλύζονται από την ανάγκη να έχουµε κατά νου µια µεγάλη ποσότητα 

πληροφοριών κατά τη διατύπωση ή την ερµηνεία µηνυµάτων και όταν απαιτείται να 

διατηρούν ένα επίκαιρο νήµα κατά τη διάρκεια συνοµιλιών. Τυπικά σε αυτόν τον 

λογαριασµό είναι η ιδέα ότι η ικανότητα των παιδιών να αλληλεπιδρούν και να 

συζητούν αποτελεσµατικά θα επηρεάζεται κάπως από τις απαιτήσεις επεξεργασίας 

πληροφοριών της κοινωνικής κατάστασης / συνοµιλίας. Οι κοινωνικές καταστάσεις 

µε λιγότερες απαιτήσεις επεξεργασίας (για παράδειγµα, συνοµιλίες µε έναν οικείο 

ενήλικα ή µε ένα µόνο άτοµο τη φορά) είναι πιθανότερο να είναι λιγότερο πρόκληση 

για τα παιδιά µε ΑΓ∆. Αντίθετα, οι κοινωνικές καταστάσεις µε µεγάλες απαιτήσεις 
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επεξεργασίας (για παράδειγµα, συµµετοχή σε οµαδική συζήτηση ή συνοµιλία µε έναν 

άγνωστο ενήλικα) είναι αναγκασµένοι να είναι πιο δύσκολο για αυτούς. Πρόσφατες 

µελέτες (Peets, 2009) που διερευνούν τον αντίκτυπο του πλαισίου στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και τα κοινωνικά πρότυπα αλληλεπίδρασης µεταξύ 

παιδιών µε προβλήµατα γλώσσας έδειξαν ότι περιβάλλοντα µε ποικίλες 

επικοινωνιακές απαιτήσεις επηρέασαν τις επιδόσεις των παιδιών στη γλωσσική 

παραγωγικότητα και τα µέτρα πολυπλοκότητας. 

3.4 Σύνοψη 

 

 Τα παιδιά µε ΑΓ∆ συχνά έχουν αναφερθεί ότι αντιµετωπίζουν 

συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες (Mawhoodetal., 2000; 

Yew and O’Kearney, 2013; Hellandetal., 2014). Έχουν χαµηλή κοινωνική 

αυτοεκτίµηση, φτωχότερες κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις οµότιµων και θεωρούν 

ότι έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να εκφοβιστούν (Fujikietal., 1996;Knox και Conti-

Ramsden, 2003;Martonetal., 2005). Ενώ τα προβλήµατα συµπεριφοράς φαίνεται ότι 

µειώνονται κατά την εφηβεία, τα συναισθηµατικά προβλήµατα παραµένουν και τα 

κοινωνικά προβλήµατα έχουν ακόµη αναφερθεί ότι αυξάνονται (StClairetal., 2011). 

Οι έφηβοι και οι ενήλικες µε ΑΓ∆ έχουν κοινωνικά συναισθηµατικά προβλήµατα 

όπως χαµηλή αυτοεκτίµηση και συµπτώµατα άγχους και κατάθλιψης (Howlinetal., 

2000; Wadmanetal., 2008; Whitehouseetal., 2009; Durkin and Conti-Ramsden, 2010; 

Conti-Ramsdenetal., 2013; Lewisetal., 2016). 
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Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία έρευνας 

 

4.1 Εισαγωγή στην µέθοδο της έρευνας 

 

 Ο σκοπός µιας έρευνας είναι µία ή περισσότερες προτάσεις, που δηλώνουν τη 

γενική κατεύθυνση της και χρησιµοποιούνται είτε σε ποσοτικές είτε σε ποιοτικές 

έρευνες. Μία έρευνα µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους στόχους, οι οποίοι 

δηλώνουν τι πρόκειται να επιτευχθεί µε τη συγκεκριµένη έρευνα. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται σε ποσοτικές έρευνες, όπως οι δειγµατοληπτικές, οι έρευνες µε 

ερωτηµατολόγια ή οι έρευνες αξιολόγησης (Creswell, 2011).Συνεπώς, µε βάση την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε στα Κεφάλαια 2 και 3 , σκοπός αυτής 

της έρευνας ήταν να διερευνήσει την συσχέτιση της ΑΓ∆ µε την συναισθηµατική και 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού στην κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας, 

θέτοντας την ερευνητική υπόθεση πως και στην ελληνική κοινωνία, τα παιδιά µε 

ΑΓ∆ τείνουν να είναι πιο αποµονωµένα, να έχουν δυσκολίες στις φιλικές και 

κοινωνικές σχέσεις και να έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, ελλείψει επαρκώς 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η διεξαγωγή µιας 

ποσοτικής έρευνας µε χρήση κατάλληλου εργαλείου.  

 

4.2 Επεξήγηση ποσοτικής έρευνας 

 

 Στις κοινωνικές επιστήµες υπάρχουν δύο διακριτές ερευνητικές προσεγγίσεις: 

η ποσοτική και η ποιοτική προσέγγιση. Ο κάθε ερευνητής πριν την διεξαγωγή της 

οποιασδήποτε έρευνες καλείται να πάρει την απόφαση µεταξύ των δύο αυτών 

προσεγγίσεων ή του συνδυασµού τους (Robson, 2002). Η επιλογή αυτή συνδέεται 
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άµεσα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ή κάθε έρευνα, τους ερευνητικούς 

στόχους της καθώς και τις ανάγκες της (∆αφέρµος, 2011). 

 Η κάθε µεθοδολογική προσέγγιση αποτελείται από µια σειρά από ερευνητικά 

εργαλεία και παραδοχές. Η διαφορά µεταξύ της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 

έγκειται στο είδος πληροφορίας που καταγράφεται και τον τρόπο συλλογής των 

δεδοµένων. Κατά τον Kvale (1996) στην ποσοτική προσέγγιση αναλύεται η ποσότητα 

που κάνει την εµφάνιση του ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο ενώ αντίθετα στην 

ποιοτική έρευνα καταγράφεται συνήθως το είδος καθώς και ο χαρακτήρας του υπό 

µελέτη φαινοµένου. Για το σκοπό της παρούσας έρευνας κρίθηκε καταλληλότερη η 

επιλογή να της ποσοτικής προσέγγισης καθώς στην ποσοτική έρευνα είναι εφικτός ο 

καθορισµός των ερευνητικών υποθέσεων και στη συνέχεια είναι εφικτό µέσω 

κατάλληλης ανάλυσης µε χρήση λογισµικού να τις επαληθεύσουµε ή όχι  (Singh, 

2007). 

  

4.3 Ορισµός δείγµατος 

 

 Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 69 παιδιά µε ΑΓ∆ και 51 παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης ηλικίας έως 13 ετών.  Η αξιολόγηση των συναισθηµατικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών έγινε µε χρήση εργαλείου (βλ. ενότητα 4.4) το 

οποίο συµπληρώθηκε από τους δασκάλους/καθηγητές των παιδιών.  

 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην επιλογή δείγµατος είναι αυτή της 

δειγµατοληψίας των µη πιθανοτήτων ή διαφορετικά της βολικής δειγµατοληψίας. Σε 

αυτού του είδους τα δείγµατα δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα του ευρύτερου 

πληθυσµού (στην συγκεκριµένη περίπτωση του πληθυσµού των µαθητών και των 

παιδιών µε ΑΓ∆).  
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4.4 Παρουσίαση ερευνητικών εργαλείων και της διαδικασίας 

στάθµισης αυτών 

 

 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το πιο ευρέως διαδεδοµένο 

εργαλείο ποσοτικής έρευνας, το οποίο είναι το ερωτηµατολόγιο.  

 Το εργαλείο της έρευνας αποτελείται από 2 ενότητες. Στο πρώτο µέρος του 

εργαλείου καταγράφηκαν στοιχεία σχετικά µε το προφίλ των παιδιών. Οι ερωτήσεις 

του πρώτου µέρους αφορούσαν το φύλο και την ηλικία του παιδιού. Το δεύτερο 

µέρος του εργαλείου αποτελούνταν από 2 υπο-ενότητας. Στην πρώτη ενότητα του 

δεύτερου µέρους καταγράφηκαν τα στοιχεία σχετικά µε την επίδοση των παιδιών 

στην Γλώσσα και στα Μαθηµατικά καθώς και την γενική επίδοση τους. Στην δεύτερη 

ενότητα του δεύτερου µέρους καταγράφηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν την 

συµπεριφορά των παιδιών στο πλαίσιο ενός σχολικού περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα, χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 39 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν 3 

διαστάσεις: την γενική συµπεριφορά στην τάξη, την συµµετοχή σε οµάδες και την 

στάση των παιδιών προς τους ανωτέρους. Οι ερωτήσεις ήταν σε 4βάθµια κλίµακα 

Likert (1=Ποτέ, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ συχνά). Επιπλέον, υπήρχε µια ερώτηση 

αξιολόγησης της συµπεριφοράς των παιδιών συγκρινόµενη µ’ αυτή άλλων παιδιών 

της ίδιας ηλικίας. Για το δεύτερο µέρος του εργαλείου χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις 

απο την κλίµακα συµπεριφοράς του Conners (Conner’sTeacherQuestionnaire: 

Conners, 1985).  

 Το συγκεκριµένο εργαλείο χρησιµοποιήθηκε γιατί οι 39 ερωτήσεις καλύπτουν 

την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του παιδιού στην τάξη, την συµµετοχή του στην 
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οµάδα και την στάση του απέναντι στην εξουσία (δηλαδή την εξουσία του 

δασκάλου).   

 Επιπλέον, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου 

είναι ότι είναι σταθµισµένο και έχει καλές ψυχοµετρικές ιδιότητες (Conners, 1985).  

 Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανίχνευση προβληµατικών συµπεριφορών και είναι κατάλληλο για τον διαχωρισµό 

παιδιών µε προβληµατικές συµπεριφορές και διαταραχές συµπεριφοράς από τα 

παιδιά που συµπεριφέρονται κανονικά (Mayetal, 2012). 

 

 

4.4.1. Εγκυρότητα και στάθµιση  εργαλείου έρευνας 

 

 Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου της δοµής των στοιχείων (items / 

ερωτήσεων / προσδιοριστικών µεταβλητών) που δηµιουργούν τον κάθε ερευνητικό 

παράγοντα εφαρµόστηκε ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor 

Analysis) µε χρήση της µεθόδου της Ανάλυσης των Βασικών Συνιστωσών. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) κάθε παράγοντα 

ξεχωριστά, µε τη χρήση του στατιστικού συντελεστή α του Cronbach. Οι 

συγκεκριµένες στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το στατιστικό πακέτο 

IBMSPSS 24.0. 

 Για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων υιοθετήθηκε µια συγκεκριµένη 

διαδικασία και χρησιµοποιήθηκαν οι κατάλληλοι δείκτες (Fabrigar και Wegener 

2011, Thompson 2004, ∆ηµητριάδης, 2010). Συγκεκριµένα:  

� Για να εξαχθούν οι παράγοντες εφαρµόστηκε η µέθοδος της Ανάλυσης 

Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis) µε χρήση ορθογώνιας 
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περιστροφής των αξόνων(Sharma, 1996, Hairetal. 1995)  

� Για να ελεγχθεί η καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε (α) 

ο έλεγχοςBartlett’sSphericity και (β) ο δείκτηςKaiser-Meyer-Olkin (αποδεκτές 

τιµές άνω του 0.6). 

�   Για να καθοριστεί το πλήθος των παραγόντων που δηµιουργούνται, έγινε 

χρήση του κριτηρίου της ιδιοτιµής (eigenvalue). Σύµφωνα µε το κριτήριο 

αυτό εξάγονται και χρησιµοποιούνται οι παράγοντες που έχουν ιδιοτιµή́ 

µεγαλύτερη του 1. 

�   Για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των προσδιοριστικών µεταβλητών 

ελέγχθηκαν οι παραγοντικές τους φορτίσεις.  Παραγοντικές φορτίσεις 

(factorloadings) µεγαλύτερες του 0,5 θεωρούνται σηµαντικές (Hairetal., 1995) 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

� Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εξαχθέντων παραγόντων υπολογίσθηκε ο 

συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach. Σύµφωνα µε την διεθνή 

βιβλιογραφία µια διάσταση ή ένας παράγοντας είναι αξιόπιστος αν η τιµή 

α>0.7(Nunnally, 1978),. 

Τα αποτελέσµατα της επιβεβαίωσης της δοµής του εργαλείου δίνονται στην συνέχεια. 

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης σχετικά µε την 

διάσταση «Συµπεριφοράς στην τάξη». Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι: 

� όλες οι φορτίσεις είναι άνω του 0.5.  

� ο δείκτης ΚΜΟ ήταν ίσος µε 0.879>0.7 και ο έλεγχος Bartlett’sSphericity 

στατιστικά σηµαντικός (p<0.01) 

� η ιδιοτιµής της διάστασης που αφορά την «Συµπεριφορά στην τάξη» ανήρθε 

σε 3.51 
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� ο συντελεστής αξιοπιστίας της διάστασης ισούται που αφορά την 

«Συµπεριφορά στην τάξη» ισούται µε 0.871 

Συµπερασµατικά, από την ανάλυση παραγόντων και τον συντελεστή α του Cronbach 

επαληθεύεται η µονοδιάστατη δοµή της διάστασης «Συµπεριφορά στην τάξη» και δεν 

χρειάζεται να αφαιρέσουµε καµία ερώτηση από την συγκεκριµένη διάσταση. 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα επιβεβαιωτικής ανάλυσης για την διάσταση της 

«Συµπεριφοράς στην τάξη» 

 

Προσδιοριστικές  µεταβλητής για την διάσταση 

«Συµπεριφοράς στην τάξη» 

Παραγοντικές 

φορτίσεις 

1. Κινείται συνεχώς  .912 

2. Μουρµουρίζει και κάνει άλλους παράξενους θορύβους .707 

3. Απαιτεί άµεση ικανοποίηση των απαιτήσεων του - 

απογοητεύεται εύκολα 
.637 

4. Έχει κακό συντονισµό κινήσεων  .621 

5. Είναι ανήσυχος και υπερκινητικός .827 

6. Είναι ευέξαπτος, παρορµητικός .755 

7. Είναι απρόσεκτος, αφαιρείται εύκολα  .863 

8. Αποτυχαίνει να φέρει σε πέρας τις εργασίες του - έχει 
µικρή διάρκεια προσοχής 

.829 

9. Είναι υπερευαίσθητος  .671 

10. Είναι υπερβολικά́ σοβαρός ή λυπηµένος .532 

11. Ονειροπολεί και είναι αφηρηµένος .683 

12. Είναι αµίλητος, σκυθρωπός, κατσούφης .678 

13. Κλαίει συχνά και µε ευκολία .548 

14. Ενοχλεί ́τ’ άλλα παιδιά  .627 

15. Λογοµαχεί .645 

16. Αλλάζει η διάθεση του γρήγορα και απότοµα .584 

17. Κάνει τον έξυπνο 589 

18. Κάνει ζηµιές και καταστροφές .511 

19. Κλέβει .656 

20. Λέει ψέµατα .550 

21. Έχει συναισθηµατικά́ ξεσπάσµατα, είναι εκρηκτικός 
µε απρόβλεπτη συµπεριφορά  

.611 
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Στον Πίνακα 3 δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης σχετικά µε την 

διάσταση «Συµµετοχή σε οµάδες». Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι: 

� όλες οι φορτίσεις είναι άνω του 0.5.  

� ο δείκτης ΚΜΟ ήταν ίσος µε 0.864>0.7 και ο έλεγχος Bartlett’sSphericity 

στατιστικά σηµαντικός (p<0.01) 

� η ιδιοτιµη της διάστασης που αφορά την «Συµµετοχή σε οµάδες» ανήρθε σε 

3.56 

� ο συντελεστής αξιοπιστίας της διάστασης ισούται που αφορά την «Συµµετοχή 

σε οµάδες» ισούται µε 0.922 

Συµπερασµατικά, από την ανάλυση παραγόντων και τον συντελεστή α  του Cronbach 

επαληθεύεται η µονοδιάστατη δοµή της διάστασης «Συµµετοχή σε οµάδες» και δεν 

χρειάζεται να αφαιρέσουµε καµία ερώτηση από την συγκεκριµένη διάσταση. 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα επιβεβαιωτικής ανάλυσης για την διάσταση της «Συµµετοχής 

σε οµάδες» 

 

Προσδιοριστικές  µεταβλητές για την διάσταση 

«Συµµετοχής σε οµάδες» 

Παραγοντικές 

φορτίσεις 

1. Αποµονώνεται από τ’άλλα παιδιά  .646 

2. ∆εν γίνεται αποδεκτός απ’ τους άλλους .642 

3. Παρασύρεται εύκολα  .636 

4. ∆εν είναι δίκαιος .661 

5. Εµφανίζει έλλειψη ηγετικώνικανοτήτων  .841 

6.∆εν τα πάει καλά µε το άλλο φύλο  .787 

7. ∆εν τα πάει καλά µε το ίδιο φύλο  .939 

8. Πειράζει τα υπόλοιπα παιδιά ή παρεµβαίνει στις 
εργασίες τους  

.628 

 

Τέλος, στον Πίνακα 4 δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης σχετικά µε 

την διάσταση «Στάση προς τους ανώτερους». Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι: 
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� όλες οι φορτίσεις είναι άνω του 0.5.  

� ο δείκτης ΚΜΟ ήταν ίσος µε 0.796>0.7 και ο έλεγχος Bartlett’sSphericity 

στατιστικά σηµαντικός (p<0.01) 

� η ιδιοτιµής της διάστασης που αφορά την «Στάση προς τους ανώτερους» 

ανήρθε σε 4.01 

� ο συντελεστής αξιοπιστίας της διάστασης ισούται που αφορά την «Συµµετοχή 

σε οµάδες» ισούται µε 0.885 

Συµπερασµατικά, από την ανάλυση παραγόντων και τον συντελεστή α  του Cronbach 

επαληθεύεται η µονοδιάστατη δοµή της διάστασης «Στάση προς τους ανώτερους» και 

δεν χρειάζεται να αφαιρέσουµε καµία ερώτηση από την συγκεκριµένη διάσταση. 

 
Πίνακας 4. Αποτελέσµατα επιβεβαιωτικής ανάλυσης για την διάσταση της «Στάσης 

προς ανωτέρους» 

Προσδιοριστικές  µεταβλητές για την διάσταση «Στάση 

προς ανωτέρους» 

Παραγοντικές 

φορτίσεις 

1. Είναι πειθήνιος .679 

2. Είναι προκλητικός .528 

3. Είναι αναιδής .904 

4. Είναι ντροπαλός .614 

5. Είναι δειλός .619 

6. Απαιτεί υπερβολική προσοχή από το δάσκαλο .708 

7. Είναι πεισµατάρης .874 

8. Προσπαθεί υπερβολικά να ευχαριστήσει τους 
ανωτέρους 

.792 

9. ∆εν είναι συνεργάσιµος .864 

10. Απουσιάζει - Έχει προβλήµατα παρακολούθησης  .978 

 

 

 

4.5 Θέµατα δεοντολογίας 

 

Στην έρευνα ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές δεοντολογίας και αναλυτικότερα όλοι 

οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα θα είναι 
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ανώνυµη και τους δόθηκε προφορική ενηµέρωση από την ερευνήτρια για την τήρηση 

των δεδοµένων στον προσωπικό της υπολογιστή και χωρίς να έχει πρόσβαση σε αυτά 

άλλο πρόσωπο εκτός έρευνας. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας και για το χρόνο που απαιτείται για την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου καθώς και για την ολοκλήρωση της συνέντευξης.  

 

 

4.6 Στατιστική ανάλυση δεδοµένων 

 

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPSSv23. Για το 

σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν τόσο δείκτες περιγραφικής όσο και έλεγχοι 

επαγωγικής στατιστικής. Αναλυτικότερα, για την παρουσίαση των ευρηµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση στις ερωτήσεις της 4βάθµιας 

κλίµακας Likert. Επιπλέον, από την µέση τιµή των ερωτήσεων της κάθε διάστασης 

υπολογίσθηκαν 3 νέες µεταβλητές που αφορούν την συµπεριφορά των µαθητών στην 

τάξη, την συµµετοχή σε οµάδες και την στάση προς τους ανωτέρους τους. Τέλος, για 

τον έλεγχο της διαφοροποίησης των αποτελεσµάτων µεταξύ της οµάδας ελέγχου 

(παιδιά τυπικής ανάπτυξης) και των παιδιών µε ΑΓ∆ χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος 

επαγωγικής στατιστικής t-testγια 2 ανεξάρτητα δείγµατα. Ως επίπεδο σηµαντικότητας 

στην έρευνα ορίσθηκε η τιµή α=0.05.   

 



 

Κεφάλαιο 5. Αποτελέσµατα

 

 

5.1 Στοιχεία δείγµατος

 

Στο Γράφηµα 1 δίνονται τα

οµάδα. Από τα 69 παιδιά µε

ήταν κορίτσια. Αντίθετα, από

ισοδύναµη συµµετοχή αγοριών

το 49% (n=25) ήταν κορίτσια

Γράφηµα 1. Κατανοµή φύλου

 

 

Αποτελέσµατα έρευνας 

δείγµατος 

δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε το φύλο των παιδιών

παιδιά µε ΑΓ∆ το 78.3% (n=54) ήταν αγόρια και το

Αντίθετα, από την οµάδα παιδιών τυπικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε

συµµετοχή αγοριών και κοριτσιών καθώς το 51% (n=26) ήταν

κορίτσια. 

φύλου στις 2 οµάδες  
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των παιδιών στην κάθε 

και το 21.7% (n=15) 

ανάπτυξης παρατηρήθηκε 

ήταν αγόρια και 

 



 

Στο Γράφηµα 2 δίνονται τα

παιδιών στην κάθε οµάδα

(ΤΑ=2.37) ενώ µέση ηλικία

(ΤΑ=0.80). Επιπλέον, παρατηρήθηκε

µικρότερη ηλικία ήταν τα

παρατηρήθηκε ότι στην οµάδα

ήταν τα 6 έτη και η µεγαλύτερη

 

Γράφηµα 2. Ηλικιακή κατανοµής

 

 

 

 

 

 

 

δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε την ηλικιακή κατανοµή

οµάδα. Η µέση ηλικία των παιδιών µε ΑΓ∆ ήταν

µέση ηλικία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ήταν

παρατηρήθηκε ότι στην οµάδα των παιδιών

ήταν τα 3 έτη και η µεγαλύτερη ηλικία τα 12.5 έτη

στην οµάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης η µικρότερη

µεγαλύτερη ηλικία τα 9 έτη. 

κατανοµής στις 2 οµάδες  
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ηλικιακή κατανοµή των 

ήταν τα 8.28 έτη 

ήταν τα 7.45 έτη 

παιδιών µε ΑΓ∆ η 

 12.5 έτη. Αντίστοιχα,  

η µικρότερη ηλικία 
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5.2 Περιγραφική ανάλυση δεδοµένων 

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση των δεδοµένων 

ως προς τις ερωτήσεις της κάθε διάστασης του εργαλείου. Η πιθανή διαφοροποίηση 

µεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών µε ΑΓ∆ διερευνήθηκε µε 

χρήση του ελέγχου t-testγια 2 ανεξάρτητα δείγµατα.  

 Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις ερωτήσεις της 

διαστάσεις που αφορά την συµπεριφορά στην τάξη. Από την ανάλυση των δεδοµένων 

προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

παρατηρείτε ότι πιο συχνά να κινούνται συνεχώς (ΑΓ∆:2.57±0.53, Τ.ΑΝ:1.63±0.87, 

p<0.05), πιο συχνά µουρµουρίζουν και κάνουν παράξενους θορύβους 

(ΑΓ∆:2.41±0.49, Τ.ΑΝ:1.63±0.87, p<0.05) και πιο συχνά απαιτούν άµεση 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του-απογοητεύονται εύκολα (ΑΓ∆:2.78±0.74, 

Τ.ΑΝ:1.86±0.78, p<0.05).  

 Παρόµοια, προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης πιο συχνά έχουν κακό συντονισµό κινήσεων (ΑΓ∆:2.41±0.83, 

Τ.ΑΝ:1.00±0.00, p<0.05), πιο συχνά είναι ανήσυχα και υπερκινητικά 

(ΑΓ∆:2.80±0.41, Τ.ΑΝ:1.37±0.69, p<0.05), πιο συχνά είναι ευέξαπτα και 

παρορµητικά (ΑΓ∆:2.61±0.49, Τ.ΑΝ:1.75±0.44, p<0.05) και πιο συχνά είναι 

απρόσεκτα (ΑΓ∆:2.61±0.49, Τ.ΑΝ:1.63±0.87, p<0.05). 

 Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης πιο συχνά αποτυγχάνουν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες του –

έχουν µικρή διάρκεια προσοχής (ΑΓ∆:2.41±0.49, Τ.ΑΝ:1.76±0.68, p<0.05), πιο 

συχνά είναι αφηρηµένα και ονειροπολούν (ΑΓ∆:1.99±0.90, Τ.ΑΝ:1.51±0.50, 
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p<0.05) και πιο συχνά έχουν συναισθηµατικά ξεσπάσµατα, µε απρόβλεπτη 

συµπεριφορά (ΑΓ∆:1.58±0.50, Τ.ΑΝ:1.27±0.45, p<0.05). 

 

Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσµατα, Μέση Τιµή (ΜΤ) και Τυπική Απόκλιση (ΤΑ), 

και σηµαντικότητα ελέγχου t-testγια τις ερωτήσεις της διαστάσεις που αφορά την 

συµπεριφορά στην τάξη 

 

 Οµάδα 

p ΑΓ∆ 
Τυπικής 
ανάπτυξης 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Κινείται συνεχώς  2.57 .53 1.63 .87 0.000 

2. Μουρµουρίζει και κάνει άλλους 
παράξενους θορύβους  

2.41 .49 1.63 .87 0.000 

3. Απαιτεί άµεση ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του - απογοητεύεται 
εύκολα 

2.78 .74 1.86 .78 0.000 

4. Έχει κακό συντονισµό κινήσεων  2.41 .83 1.00 .00 0.000 

5. Είναι ανήσυχος και υπερκινητικός 2.80 .41 1.37 .69 0.000 

6. Είναι ευέξαπτος, παρορµητικός 2.61 .49 1.75 .44 0.000 

7. Είναι απρόσεκτος, αφαιρείται 
εύκολα  

2.61 .49 1.63 .87 0.000 

8. Αποτυχαίνει να φέρει σε πέρας τις 
εργασίες του - έχει µικρή διάρκεια 

προσοχής  
2.41 .49 1.76 .68 0.000 

9. Είναι υπερευαίσθητος  2.19 .97 2.24 .84 0.783 

10. Είναι υπερβολικά́ σοβαρός ή 

λυπηµένος  
1.83 .48 1.86 .78 0.751 

11. Ονειροπολεί και είναι αφηρηµένος 1.99 .90 1.51 .50 0.001 

12. Είναι αµίλητος, σκυθρωπός, 
κατσούφης 

1.78 .74 1.63 .49 0.198 

13. Κλαίει συχνά και µε ευκολία  1.59 .49 1.76 .84 0.166 

14. Ενοχλεί ́τ’ άλλα παιδιά  1.41 .49 1.49 .50 0.362 

15. Λογοµαχεί 1.01 .12 1.14 .35 0.107 

16. Αλλάζει η διάθεση του γρήγορα 

και απότοµα  
1.58 .50 1.75 .69 0.129 

17. Κάνει τον έξυπνο 1.01 .12 1.37 .69 0.090 

18. Κάνει ζηµιές και καταστροφές 1.19 .39 1.00 .00 0.124 

19. Κλέβει 1.01 .12 1.00 .00 0.392 
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20. Λέει ψέµατα 1.20 .00 1.39 .72 0.351 

21. Έχει συναισθηµατικά́ 

ξεσπάσµατα, είναι εκρηκτικός µε 
απρόβλεπτη συµπεριφορά  

1.58 .50 1.27 .45 0.001 

 

 Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις ερωτήσεις της 

διαστάσεις που αφορά την συµµετοχή σε οµάδες. Από την ανάλυση των δεδοµένων 

προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης πιο 

συχνά αποµονώνονται από τα άλλα παιδιά (ΑΓ∆:1.81±0.39, Τ.ΑΝ:1.49±0.70, 

p<0.05), πιο συχνά δεν γίνονται αποδεκτά από άλλους (ΑΓ∆:1.61±0.49, 

Τ.ΑΝ:1.39±0.49, p<0.05) και πιο συχνά παρασύρονται εύκολα (ΑΓ∆:1.80±0.41, 

Τ.ΑΝ:1.51±0.73, p<0.05).  

 Παρόµοια, προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης πιο συχνά δεν είναι δίκαια (ΑΓ∆:1.80±0.76, Τ.ΑΝ:1.39±0.49, p<0.05), 

πιο συχνά εµφανίζουν έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων (ΑΓ∆:2.42±0.79, 

Τ.ΑΝ:1.73±0.45, p<0.05), πιο συχνά δεν τα πάνε καλά µε το άλλο φύλο 

(ΑΓ∆:2.42±0.79, Τ.ΑΝ:1.69±0.88, p<0.05) και πιο συχνά δεν τα πάνε καλά µε το 

ίδιο φύλο (ΑΓ∆:2.42±0.79,, Τ.ΑΝ:1.00±0.01, p<0.05). 

 Τέλος,, η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης πιο συχνά πειράζουν  τ’ άλλα παιδιά ή παρεµβαίνουν στις 

εργασίες τους (ΑΓ∆:1.22±0.42, Τ.ΑΝ:1.01±0.01, p<0.05). 
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Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσµατα, Μέση Τιµή (ΜΤ) και Τυπική Απόκλιση (ΤΑ), 

και σηµαντικότητα ελέγχου t-testγια τις ερωτήσεις της διαστάσεις που αφορά την 

συµµετοχή σε οµάδες 

 

 Οµάδα 

p ΑΓ∆ 
Τυπικής 
ανάπτυξης 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Αποµονώνεται από τ’άλλα παιδιά  1.81 .39 1.49 .70 0.002 

2. ∆εν γίνεται αποδεκτός απ’ τους 
άλλους  

1.61 .49 1.39 .49 0.019 

3. Παρασύρεται εύκολα  1.80 .41 1.51 .73 0.007 

4. ∆εν είναι δίκαιος 1.80 .76 1.39 .49 0.001 

5. Εµφανίζει έλλειψη ηγετικών 

ικανοτήτων  
2.42 .79 1.73 .45 0.000 

6.∆εν τα πάει καλά µε το άλλο φύλο  2.42 .79 1.69 .88 0.000 

7. ∆εν τα πάει καλά µε το ίδιο φύλο  2.42 .79 1.01 .01 0.000 

8. Πειράζει τα υπόλοιπα παιδιά ή 

παρεµβαίνει στις εργασίες τους  
1.22 .42 1.01 .01 0.000 

 

 Στον Πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις ερωτήσεις της 

διαστάσεις που αφορά την στάση προς τους ανωτέρους. Από την ανάλυση των 

δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης πιο συχνά είναι αναιδή (ΑΓ∆:1.42±0.53, Τ.ΑΝ:1.14±0.35, p<0.05), πιο 

συχνά είναι δειλά (ΑΓ∆:2.61±0.49, Τ.ΑΝ:2.19±1.02, p<0.05), πιο συχνά εκφράζουν 

πείσµα (ΑΓ∆:2.41±1.03, Τ.ΑΝ:2.02±0.51, p<0.05) και πιο συχνά δεν είναι 

συνεργάσιµα (ΑΓ∆:2.61±0.71,, Τ.ΑΝ:1.14±0.35, p<0.05). 

 Τέλος,, η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ σε σύγκριση µε τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης πιο συχνά απουσιάζουν ήέχουν προβλήµατα παρακολούθησης 

(ΑΓ∆:1.62±0.84, Τ.ΑΝ:1.14±0.35, p<0.05). 
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Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσµατα, Μέση Τιµή (ΜΤ) και Τυπική Απόκλιση (ΤΑ), 

και σηµαντικότητα ελέγχου t-testγια τις ερωτήσεις της διαστάσεις που αφορά την στάση 

προς ανωτέρους 

 Οµάδα 

p ΑΓ∆ 
Τυπικής 
ανάπτυξης 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Είναι πειθήνιος 2.20 .64 2.43 1.02 0.096 

2. Είναι προκλητικός 1.59 .79 1.80 1.13 0.235 

3. Είναι αναιδής 1.42 .53 1.14 .35 0.001 

4. Είναι ντροπαλός 2.20 .99 2.25 .87 0.766 

5. Είναι δειλός 2.61 .49 2.19 1.02 0.000 

6. Απαιτεί υπερβολική προσοχή από 

το δάσκαλο  
2.17 1.16 2.37 .49 0.254 

7. Είναι πεισµατάρης 2.41 1.03 2.02 .51 0.016 

8. Προσπαθεί υπερβολικά να 

ευχαριστήσει τους ανωτέρους  
2.61 .81 2.73 .70 0.408 

9. ∆εν είναι συνεργάσιµος 2.61 .81 1.14 .35 0.000 

10. Απουσιάζει - Έχει προβλήµατα 

παρακολούθησης  
1.62 .84 1.14 .35 0.000 

 

 

 

 Στο Γράφηµα 3 δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε την άποψη των 

εκπαιδευτικών για το πως είναι η συµπεριφορά των παιδιών σε σύγκριση µε τους 

συνοµηλίκους τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 59.4% των παιδιών µε ΑΓ∆ 

έχουν χειρότερη συµπεριφορά από συνοµηλίκους τους ενώ το 20.3% των παιδιών µε 

ΑΓ∆ έχουν πολύ χειρότερη συµπεριφορά από συνοµηλίκους τους. Αντίθετα, το 

58.8% των παιδιών τυπικής ανάπτυξης έχουν περίπου ίδια συµπεριφορά από 

συνοµηλίκους τους ενώ το 13.7% των παιδιών τυπικής ανάπτυξης έχουν χειρότερη 

συµπεριφορά από συνοµηλίκους τους. 



 

Γράφηµα 3. Συµπεριφορά παιδιού

 

 

 

5.3 Σύγκριση συναισθηµατικής

µεταξύ παιδιών µε

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται

(συµπεριφορά στην τάξη

Υψηλότερη τιµή δείχνει χειρότερη

προέκυψε ότι τα παιδιά

συµπεριφοράς εντός της 

(ΑΓ∆:1.89±0.29, Τ.ΑΝ:1.52

διαγραµµατική µορφή στο θηκόγραµµα

Συµπεριφορά παιδιού σε σύγκριση µε παιδιά ίδιας ηλικίας 

συναισθηµατικής και κοινωνικής ικανότητας

παιδιών µε ΑΓ∆ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις 3 

τάξη, συµµετοχή σε οµάδες και στάση προς

δείχνει χειρότερη έκβαση σε κάθε περίπτωση. Από τα αποτελέσµατα

παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν περισσότερα

της τάξης σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής

1.52±0.25, p<0.05).  Τα αποτελέσµατα δίνονται

στο θηκόγραµµα του Γραφήµατος 4. 
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κοινωνικής ικανότητας 

ανάπτυξης 

τις 3 διαστάσεις 

προς ανωτέρους. 

Από τα αποτελέσµατα 

περισσότερα προβλήµατα 

τυπικής ανάπτυξης 

αποτελέσµατα δίνονται και σε 



 

Γράφηµα 4. Συµπεριφορά στην

 

 

Επιπλέον, από τα αποτελέσµατα

περισσότερα προβλήµατα συµµετοχής

ανάπτυξης (ΑΓ∆:1.93±0.35

και σε διαγραµµατική µορφή

 

Συµπεριφορά στην τάξη ως προς τις οµάδες 

αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν

προβλήµατα συµµετοχής σε οµάδες σε σύγκριση µε τα παιδιά

0.35, Τ.ΑΝ:1.39±0.19, p<0.05).  Τα αποτελέσµατα

µορφή στο θηκόγραµµα του Γραφήµατος 5. 
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αντιµετωπίζουν 

µε τα παιδιά τυπικής 

αποτελέσµατα δίνονται 



 

Γράφηµα 5. Συµµετοχή σε οµάδες

 

Τέλος, από την ανάλυση

διαφοροποιούνται ως προς

παιδιά τυπικής ανάπτυξης

αποτελέσµατα δίνονται και

Γραφήµατος 6. 

 

Συµµετοχή σε οµάδες ως προς τις οµάδες 

ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά

προς την συµπεριφορά τους σε ανωτέρους σε σύγκριση

ανάπτυξης (ΑΓ∆:1.82±0.35, Τ.ΑΝ:1.94±0.16, p=0.187>

δίνονται και σε διαγραµµατική µορφή στο θηκόγραµµα
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παιδιά µε ΑΓ∆ δεν 

σε σύγκριση µε τα 

=0.187>0.05).  Τα 

θηκόγραµµα του 



 

Γράφηµα 6. Στάση προς τους

 

 

 

 

5.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων

 

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων

περισσότερα προβλήµατα

περισσότερες δυσκολίες στο

άλλα παιδιά. Αυτά τα αποτελέσµατα

κοινωνική και συναισθηµατική

 

 

 

 

προς τους ανωτέρους ως προς τις οµάδες 

αποτελεσµάτων 

των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν

προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον

δυσκολίες στο να ενσωµατωθούν σε οµάδες και σε δραστηριότητες

τα αποτελέσµατα είναι ένδειξη ότι η ΑΓ∆ παίζει

σθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. 
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αντιµετωπίζουν 

περιβάλλον και έχουν 

δραστηριότητες µε 

παίζει ρόλο στην 
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Κεφάλαιο 6. Συζήτηση και συµπεράσµατα 

 

 

6.1. Συζήτηση 

 

 Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει την συσχέτιση της ΑΓ∆ µε 

την συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού στην κοινωνική 

πραγµατικότητα της Ελλάδας, θέτοντας την ερευνητική υπόθεση πως και στην 

ελληνική κοινωνία, τα παιδιά µε ΑΓ∆ τείνουν να είναι πιο αποµονωµένα, να έχουν 

δυσκολίες στις φιλικές και κοινωνικές σχέσεις και να έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

ελλείψει επαρκώς υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η 

διεξαγωγή µιας ποσοτικής έρευνας µε χρήση κατάλληλου εργαλείου.  

 Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν 

περισσότερα προβλήµατα υπερκινητικότητας στην τάξη, απογοητεύονται, έχουν κακό 

συντονισµό κινήσεων εύκολα, είναι πιο συχνά είναι ευέξαπτα και παρορµητικά και 

πιο συχνά αποτυγχάνουν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες του, έχουν µικρή διάρκεια 

προσοχής, είναι πιο συχνά αφηρηµένα έχουν πιο συχνά έχουν συναισθηµατικά 

ξεσπάσµατα, µε απρόβλεπτη συµπεριφορά σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, προέκυψε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ είναι πιο πιθανό να  

εµφανίζουν έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων, πιο συχνά δεν τα πάνε καλά µε το άλλο 

και µε το ίδιο φύλο. Τέλος, τα παιδιά µε ΑΓ∆ είναι πιο συχνά είναι δειλά, πιο συχνά 

δεν είναι συνεργάσιµα και είναι πιο πιθανό να απουσιάζουν ή να έχουν προβλήµατα 

παρακολούθησης σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες.  Για 

παράδειγµα, οι Brinton, Fujiki και Mckee (1998) εξέτασαν σε πειραµατική µελέτη 
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τους την ικανότητα των παιδιών µε ΑΓ∆ να διαπραγµατεύονται, σε σύγκριση µε 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και κατέληξαν στο συµπέρασµα πως τα πρώτα είχαν την 

τάση να χρησιµοποιούν µικρότερη ποικιλία στρατηγικών διαπραγµάτευσης, καθώς 

και απλούστερα είδη στρατηγικών που αναλογούν σε χαµηλότερο εξελικτικό στάδιο. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες παιδιών µε ΑΓ∆, συµπεριλαµβανοµένων των λεκτικών 

δεξιοτήτων σε περίπλοκα επικοινωνιακά σχήµατα µετρήθηκε και από την έρευνα των 

Marton, Abramoff και Rosenzweig (2005), οι οποίοι εστίασαν στο κατά πόσο οι 

κοινωνικές δυσκολίες των παιδιών µε ΑΓ∆ είναι αποτέλεσµα του χαµηλού λεκτικού 

τους επιπέδου, εξετάζοντας 19 παιδιά µε ΑΓ∆ και 19 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα  

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν 

χαµηλές κοινωνικές και πραγµατολογικές δεξιότητες σε σχέση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, και µάλιστα οι πραγµατολογικές τους ελλείψεις φάνηκε να είναι 

περισσότερες από τις γλωσσικές τους ελλείψεις. Έτσι, η υπόθεση που υποστηρίζει ότι 

τα παιδιά  µε χαµηλές κοινωνικές δεξιότητες έχουν και χαµηλότερη αυτοεκτίµηση, 

επιβεβαιώθηκε στο σχολικό πλαίσιο (Martonetal., 2005). 

Παράλληλα, η Craig (1993) σε άρθρο της που προσεγγίζει τις σχέσεις µε 

συνοµήλικους σε παιδιά µε ΑΓ∆ και παρουσιάζει µια µελέτη περίπτωσης, βασίζει την 

ανάλυσή της σε δύο άξονες, την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού µε 

συνοµήλικους και δεύτερον, τα είδη και τους κώδικες κοινωνικής συµπεριφοράς που 

βοηθούν ή δυσχεραίνουν το παιδί στην εδραίωση αυτών των σχέσεων. Μέσα από 

αυτή την ενδιαφέρουσα προσέγγιση η Craig, και µε γνώµονα τις παρατηρήσεις της 

από την µελέτη περίπτωσης ενός επτάχρονου αγοριού µε ΑΓ∆, υποστηρίζει πως τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ παρουσιάζουν έναν αριθµό τύπων συµπεριφοράς που εµποδίζουν ή 

δυσκολεύουν την δηµιουργία θετικών σχέσεων µε συνοµηλίκους. Οι δύο βασικότερες 

κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται µε τις επιτυχηµένες κοινωνικές σχέσεις- οι 
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ακολουθίες συµπεριφορών προσέγγισης (access) και επίλυσης διαφορών (dispute)- 

παρεκκλίνουν από το τυπικό και προσδοκώµενο(Craig, 1993). Η ικανότητα της 

προσέγγισης (access) και της εδραίωσης µίας κοινωνικής επαφής αποτελεί θεµελιώδη 

και πανανθρώπινη κοινωνική δεξιότητα, η οποία βασίζεται σε λεκτικά και µη λεκτικά 

στοιχεία επικοινωνίας. 

∆ενυπάρχειπληθώραπληροφοριώνσχετικάµετοποσοστόστοοποίοκατακτούναυτήτηνικ

ανότηταταπαιδιάµεΑΓ∆, ωστόσο τα παιδιά που παρουσιάζουν το κλασσικό προφίλ 

της ΑΓ∆, όπως αυτό προσδιορίζεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στην 

πλειοψηφία τους έχουν κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες κοινωνικής συνδιαλλαγής, 

αλλά τις χρησιµοποιούν ανεπιτυχώς, χωρίς να µπορούν να τις προσαρµόσουν στις 

ανάγκες των περιστάσεων (Craig et Washington, 1993). Τα παιδιά µε ΑΓ∆ µπορεί να 

ανταποκρίνονται στην προσέγγιση κάποιου παιδιού αλλά συχνά, η ανταπόκρισή τους 

είναι ακατάλληλη, καθιστώντας έτσι τις προσπάθειές τους να κοινωνικοποιηθούν 

άκαρπες, ενώ παράλληλα µπορεί να παρουσιάζουν την δυσκολία στο να 

προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους, ανταποκρινόµενοι στην στάση των φίλων τους 

(Craig, 1993). 

Οι δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ΑΓ∆ στην 

κοινωνικοποίησή τους και στην επικοινωνία τους µε συνοµήλικους επιβεβαιώνεται 

από σηµαντικό αριθµό ερευνών. Οι Craigκαι Washington (1993) σε ανάλογη έρευνα 

εστίασαν στην κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών µε ΑΓ∆ σε σχέση µε τη 

γλωσσική τους ανάπτυξη, συγκρίνοντας 5 παιδιά µε ΑΓ∆, µε 8 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, εκ των οποίων 4 ήταν ίδιας ηλικίας και τα υπόλοιπα 4 ήταν ανάλογης 

γλωσσικής ανάπτυξης µε την πρώτη οµάδα, σε πειραµατική συνθήκη όπου 

επιχειρούσαν να δοµήσουν µία σταθερή κοινωνική αλληλεπίδραση µε ένα άλλο παιδί. 

Τααποτελέσµατααυτήςτηςέρευναςπαρουσιάζουνσυνοχήµεαυτάτηςπροηγούµενηςµελέ
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τηςτηςCraig, καθώς τα 3 παιδιά του δείγµατος µε ΑΓ∆ απέτυχαν να δοµήσουν µία 

επιτυχηµένη αλληλεπίδραση, ενώ τα 2 βάσισαν την επικοινωνία τους σε διαφορετικές 

γλωσσικές αλληλουχίες από αυτές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Craig and 

Washington, 1993). Άλλη µια µελέτη που εστιάζει στην επιφυλακτική συµπεριφορά, 

την απόσυρση παιδιών µε ΑΓ∆ και τη σχέση αυτών των παραµέτρων µε την 

συναισθηµατική ρύθµιση και την γλωσσική ικανότητά τους, ήταν αυτή των Fujiki, 

Spackman, Brinton και Hall (2004). Η εξής έρευνα βασίστηκε σε δείγµα 43 παιδιών 

5-8 και 9-12 ετών µε ΑΓ∆, και 43 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έδειξε πως η 

γλωσσική ικανότητα των παιδιών και η ρύθµιση των συναισθηµάτων τους, 

αποτελούν βασική αιτία εµφάνισης επιφυλακτικής συµπεριφοράς. Η επιφυλακτική 

συµπεριφορά εµφανίζεται σε παιδιά µε ΑΓ∆ διότι δεν µπορούν να διαχειριστούν τη 

συναισθηµατική τους κατάσταση και να κοινωνικοποιηθούν επαρκώς. Συνήθως, ένα 

παιδί µε ΑΓ∆ παρουσιάζει έντονες ελλείψεις στον τοµέα της κοινωνικοποίησης µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές συναισθηµατικές προεκτάσεις (Fujiki, Spackman, et 

al., 2004). 

Hκοινωνικότητα των παιδιών µε ΑΓ∆ και η συµπεριφοριστική τους 

προσαρµογή σε σχέση µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης µελετήθηκε σε ακόµη τρεις 

αξιοσηµείωτες έρευνες που επιβεβαιώνουν αυτό το εύρηµα. Η πρώτη βασίστηκε σε 

ένα σηµαντικό δείγµα 170 παιδιών, τόσο µε ΑΓ∆ όσο και τυπικής εκπαίδευσης, εκ 

των οποίων όµως τα 78 συµµετείχαν και στα τρία µέρη αξιολόγησης της έρευνας, ενώ 

συµµετείχαν και οι δάσκαλοι/ες και οικογένεια του κάθε παιδιού. Και στη 

συγκεκριµένη έρευνα, τα παιδιά µε ΑΓ∆ έδειξαν να έχουν χαµηλότερες επιδόσεις 

στις κοινωνικές συναναστροφές  και στην συµπεριφοριστική τους προσαρµογή σε 

σχέση µε συνοµηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης. Μέσω του τρίπτυχου 

δείγµατος(γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά) διαπιστώθηκε η αδυναµία των παιδιών µε 
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ΑΓ∆ να προσαρµοστούν και να κοινωνικοποιηθούν µε τον τρόπο που το κάνουν τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης (McCabe, 2005).  Κατ’ αναλογία, στη δεύτερη έρευνα, 

µέσα από την µελέτη παιδιών µε ΑΓ∆, 53 παιδιών τυπικής εκπαίδευσης και των 

γονέων όλων των παιδιών, τα αποτελέσµατα έδειξαν πως τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν 

λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες και χαµηλότερες επιδόσεις στη συµπεριφοριστική 

τους ικανότητα σε σχέση µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η επαλήθευση αυτού του 

ευρήµατος οδηγεί στην διαπίστωση πως η ΑΓ∆ επηρεάζει το παιδί σε ένα ευρύ 

φάσµα δεξιοτήτων (Stanton- Chapman, Justice, Skibbe & Grant, 2007). Τέλος, η 

έρευνα των Wadman, Durkin και Conti-Ramsden (2008) έλεγξε εάν η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, η µειωµένη κοινωνικοποίηση και η συστολή σχετίζονται µε την ΑΓ∆, 

καθώς και αν οι προηγούµενες κοινωνικές επαφές και φιλίες έπαιξαν ρόλο στη 

διαµόρφωση των παραπάνω χαρακτηριστικών των παιδιών. Μετά την ανάλυση του 

δείγµατος που αποτελούταν από 56 εφήβους µε ΑΓ∆ και 56 εφήβους τυπικής 

ανάπτυξης, και αποδείχθηκε πως οι έφηβοι µε ΑΓ∆ είναι συνήθως συνεσταλµένοι και 

έχουν µειωµένες κοινωνικές δεξιότητες και αυτοεκτίµηση από τους εφήβους τυπικής 

ανάπτυξης. Χωρίς να κυµαίνονται στα όρια του παθολογικού, τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

παρουσιάζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και έντονη συστολή (Wadman, Durkin, &Conti-

Ramsden, 2008). 

Αντίστοιχα, οιHadleyκαιRice (1991) διερευνώντας την λεκτική ανταπόκριση 

παιδιών προσχολικής ηλικίας µε ΑΓ∆ µέσα από την παρατήρηση ελεύθερου 

παιχνιδιού σε ένα δοµηµένο σχολικό πλαίσιο, είχαν παρόµοια αποτελέσµατα. Τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ φάνηκε να αλληλεπιδρούν σε µικρότερο βαθµό µε συνοµηλίκους 

τους, να αγνοούνται περισσότερο από τους τελευταίους, αλλά και να δυσκολεύονται 

να ανταποκριθούν σε όσους συνοµήλικους ή ενήλικες τους προσέγγιζαν. Τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης συγκλίνουν στο συµπέρασµα πως τα 
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παιδιά µε ΑΓ∆ 

είναιλιγότεροπιθανόναδοµήσουνπετυχηµένεςκοινωνικέςσυναναστροφέςκαισχέσεις, 

και η ερµηνευτική προσέγγιση των ερευνητών αναδεικνύει µία ακόµη πτυχή αυτού 

του φαινοµένου. Το πρόβληµα, σύµφωνα µε τους Hadley και Rice, είναι ευρύτερο 

από αυτό των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών µε ΑΓ∆, αλλά σχετίζεται και µε τη 

γενικότερη δυναµική αλληλεπίδρασης που αναπτύσσουν τα παιδιά µε ΑΓ∆, όπως 

αυτή διαµορφώνεται µέσα από ένα ιστορικό αποτυχηµένων κοινωνικών 

συναναστροφών µε συνοµήλικους που έχει αρνητικό αντίκτυπο στο παρόν του. 

Ενολίγοις,σύµφωναµετουςερευνητέςυπάρχειµεγάληπιθανότηταηαποτυχίατωνπαιδιών

ναεπικοινωνήσουν να βασίζεται εν µέρει σε µία αυτό-εκπληρούµενη προφητεία που 

προκαλούν οι δυσκολίες που έχουν συναντήσει στο παρελθόν. Υπάρχουν ενδείξεις 

στην σύγχρονη παγκόσµια βιβλιογραφία πως τα ελλείµµατα στην κατανόηση και 

παραγωγή λόγου δεν είναι επαρκή για να προκαλέσουν τα κοινωνικά προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ΑΓ∆, και άρα δεν είναι η µόνη αιτία ή εξήγηση 

αυτών (Fujikietal., 2004). 

Βασικήπροϋπόθεσηγιαναξεπεράσειτοπαιδίτιςαρνητικέςσυνέπειεςπουέχουνοιγλωσσικέ

ςδυσκολίεςτουστηνκοινωνικοποίησήτου, είναι η αποδοχή και η ενσυναίσθηση των 

ανθρώπων του περιβάλλοντός του (HadleyetRice, 1991).  

Η έρευνα των Grove, Conti-Ramsden και Donlan (1993) πάνω στην ίδια 

θεµατική, αναδεικνύει και την ψυχολογική πλευρά του ζητήµατος της γλωσσικής 

επικοινωνίας των παιδιών µε ΑΓ∆. Ενώ οι προαναφερθείσες έρευνες ως επί το 

πλείστων προσεγγίζουν το πως η ΑΓ∆ επηρεάζει τις επικοινωνιακές και γλωσσικές 

δεξιότητες των παιδιών, η παρούσα έρευνα εξετάζει παράλληλα τον τρόπο µε τον 

οποίον το κοινωνικό περιβάλλον και η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων 

επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών µε ΑΓ∆ στην γλωσσική έκφραση και στην 
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επικοινωνία. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριµένη έρευνα στα παιδιά µε ΑΓ∆ 

διερευνήθηκε η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συζητήσεις µε συνοµηλίκους, 

οµαδικές και δυαδικές, χωρισµένες σε µία συνθήκη ανά ηλικία και σε άλλη συνθήκη 

ανά επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσµατα ήταν περίπλοκα, καθώς από 

τη µία πλευρά, τα παιδιά µε ΑΓ∆ 

είχανµεγαλύτεροποσοστόεπιτυχίαςαπόοτιταπαιδιάτυπικήςανάπτυξηςστηνµηλεκτικήεπ

ικοινωνία, η οποία αποτελεί έναν πιο πρώιµο τρόπο κοινωνικοποίησης και όχι τόσο 

αποτελεσµατικό όσο η λεκτική επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, τα παιδιά 

µε ΑΓ∆ στις συνθήκες όπου επικοινωνούσαν µε παιδιά µε την ίδια διαταραχή, σε 

σύγκριση µε τις οµάδες ελέγχου, είχαν το ίδιο ποσοστό επιτυχίας µε τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης και µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από ότι τα παιδιά ίδιου 

επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης στην λεκτική επικοινωνία. Αυτό το εύρηµα 

επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων- δηλαδή το γεγονός ότι ενώ η 

ΑΓ∆ επηρεάζει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και άρα την 

επικοινωνία του µε το περιβάλλον του, παράλληλα το τελευταίο επηρεάζει εξίσου την 

εµφάνιση και την διαχείριση της ΑΓ∆ ως προς την γλωσσική έκφραση (Grove, Conti- 

Ramsden, & Donlan, 1993). 

Έχει καταστεί δεδοµένο πως οι δυσκολίες σε γλωσσικές –και κατ΄ επέκταση- 

κοινωνικές δεξιότητες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ΑΓ∆ έχουν αντίκτυπο στην 

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξή τους, δυσκολεύοντας την αποδοχή τους από 

τους συνοµήλικους και την απόκτηση φίλων (Fujiki, Brinton, etal., 1999). Ακόµη, τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ είναι πιθανότερο να είναι θύµατα κοινωνικού αποκλεισµού ή και 

εκφοβισµού (Conti-Ramsden & Botting, 2004).  Οι Knox και Conti- Ramsden (2003) 

διερεύνησαν τις πιθανότητες θυµατοποίησης και εκφοβισµού παιδιών µε ΑΓ∆ στον 

χώρο του σχολείου, χρησιµοποιώντας δείγµα 100 παιδιά ηλικίας 11 ετών µε ΑΓ∆ και 
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αντίστοιχη οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας 

επιβεβαιώνουν την συσχέτιση ΑΓ∆ µε τον κοινωνικό αποκλεισµό και εκφοβισµό. 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών µε ΑΓ∆ φάνηκε να νιώθουν πως έχουν υπάρξει θύµατα 

εκφοβισµού, σε αντίθεση µε το µικρό ποσοστό παιδιών τυπικής ανάπτυξης που έκανε 

λόγο για ανάλογα βιώµατα. Η θυµατοποίηση των παιδιών µε ΑΓ∆ που τεκµηριώθηκε 

από την συγκεκριµένη έρευνα συνεπάγεται την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει 

ανάλογη ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τα παιδιά µε ΑΓ∆ (KnoxetConti-Ramsden, 

2003). Σε αντίστοιχη µελέτη που εξέτασε την θυµατοποίηση παιδιών µε γλωσσικές 

και συµπεριφορικές ελλείψεις εν γένει, η συσχέτιση αυτών των δύο παραγόντων 

εξετάστηκε σε δείγµα 60 παιδιών µε ΑΓ∆, ∆ΕΠΥ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης και η 

διάγνωση των παραπάνω διαταραχών φάνηκε να συσχετίζεται µε αυξηµένα επίπεδα 

θυµατοποίησης. Το προφίλ των τελευταίων φαίνεται να είναι πιο κοντά στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης απ’ ότι στα παιδιά µε ∆ΕΠΥ. Ωστόσο, οι γονείς των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης στις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια που τους χορηγήθηκαν 

δήλωσαν πως τα παιδιά τους έχουν περισσότερους κοντινούς φίλους σε σχέση µε τις 

απαντήσεις των γονιών παιδιών µε ΑΓ∆ ή ∆ΕΠΥ, δεδοµένο που επιβεβαιώνει την 

γενικότερη εικόνα του κοινωνικού αποκλεισµού και της θυµατοποίησης που συχνά 

υφίστανται τα παιδιά µε ΑΓ∆ (Redmond, 2011). 

Οι Durkin και Conti-Ramsden (2007) σε έρευνά τους µε δείγµα 120 έφηβους, 

µε ΑΓ∆ και τυπικής ανάπτυξης σύγκριναν την ποιότητα της φιλίας σε αυτές τις δύο 

οµάδες παιδιών και εξέτασαν εάν µπορούν οι ατοµικές διαφορές στην κοινωνική 

συµπεριφορά και στην γλωσσική ικανότητα να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα 

για την ποιότητα της φιλίας. Παράλληλα, στα παιδιά µε ΑΓ∆ εξετάστηκε επίσης η 

σταδιακή σχέση µεταξύ γλωσσικής διαταραχής και µεταγενέστερης ποιότητας στις 

φιλίες τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, οι έφηβοι τυπικής 
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ανάπτυξης έδειξαν καλής ποιότητας φιλικές σχέσεις και δεν φάνηκε κάποια σχέση 

µεταξύ προγενέστερης συµπεριφοράς, ενώ αντιθέτως, οι έφηβοι µε ΑΓ∆ έδειξαν να 

έχουν φτωχές φιλικές συναναστροφές και η προγενέστερη κοινωνική συµπεριφορά 

τους φάνηκε να σχετίζεται ελαφρώς µε αυτό το φαινόµενο. Οι έφηβοι µε ιστορικό 

ΑΓ∆ φάνηκε να αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα στην κοινωνική και 

συναισθηµατική τους ζωή, και στην έρευνα των Conti-Ramsden, Mok, Pickles και 

Durkin (2013), γεγονός που επηρεάζει τη σχέση τους µε τους συνοµηλίκους τους. Η 

µελέτη των τελευταίων είχε ως σκοπό να εξετάσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

έφηβοι µε ιστορικό ΑΓ∆ στα πλαίσια της κοινωνικής, συναισθηµατικής και 

συµπεριφορικής λειτουργικότητας και χρησιµοποίησε δείγµα 242 παιδιών µε ΑΓ∆ 

και αντίστοιχη οµάδα ελέγχου µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στο κοινωνικο-

συναισθηµατικό  τεστ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας, τα 

παιδιά µε ΑΓ∆ έδειξαν να εµφανίζουν στατιστικώς  σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε 

συνοµηλίκους τους, έχοντας 12 φορές περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης 

προβληµάτων µε συνοµηλίκους σε σχέση µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αν και η 

κοινωνική ζωή των παιδιών κατά τα προηγούµενα χρόνια έδειξε να είναι εντός των 

φυσιολογικών ορίων.Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία και µε τις 

έρευνες των Fujiki, Brinton, Hart και των λοιπών συνεργατών τους (1999), και 

Durkin και Conti-Ramsden (2007) και µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως οι 

γλωσσικές διαταραχές µπορούν να αποτελέσουν αιτία για µεταγενέστερη έλλειψη 

υγειών κοινωνικών και φιλικών συναναστροφών στην εφηβεία και τη νεότητα. 

 

 

6.2. Συµπεράσµατα 
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Είναι γεγονός πως η ψυχοκοινωνική σε συνδυασµό µε την γλωσσολογική 

προσέγγιση της ΑΓ∆ µας παρέχουν µία πιο ολοκληρωµένη οπτική του φαινοµένου 

και αναδεικνύουν δύο σηµαντικές παραµέτρους του. Η πρώτη είναι η εξέλιξη της 

ΑΓ∆ εξαρτάται από το βίωµα του παιδιού σε συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο, 

και η δεύτερη είναι πως η ΑΓ∆ εκτός από τα άµεσα συµπτώµατα που έχει στην 

γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, είναι πιθανόν να έχει σοβαρές συνέπειες και στην 

συναισθηµατική και κοινωνική του ανάπτυξη. Η έρευνα γύρω από την ΑΓ∆ 

προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις της 

διαταραχής, καθώς η παγκόσµια βιβλιογραφία έχει αποδείξει πως η βιολογική 

προσέγγιση από µόνη της δεν είναι ικανή να εξηγήσει το φαινόµενο της ΑΓ∆, αλλά 

κυρίως γιατί η αλληλεπίδραση της γλωσσικής ανάπτυξης µε την κοινωνική 

συµπεριφορά και συναισθηµατική ρύθµιση του παιδιού επιβεβαιώνεται συνεχώς, σε 

όλα τα αναπτυξιακά στάδια και τις εκφάνσεις της ΑΓ∆. 

 Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν 

περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς εντός της τάξης σε σύγκριση µε τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα συµµετοχής σε 

οµάδεςσε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ενώ δεν διαφοροποιούνται ως 

προς την συµπεριφορά τους σε ανωτέρους σε σύγκριση µε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 

 

6.3. Περιορισµοί έρευνας 

 

 Βασικός περιορισµός της έρευνας ήταν η επιλογή δείγµατος ευκολίας από µια 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Παρόλα αυτά η γενικευσιµότητα των 

αποτελεσµάτων δεν ήταν στόχος της παρούσας εργασίας και ως εκ τούτου αυτός ο 

περιορισµός δεν κρίνεται ιδιαίτερα προβληµατικός για την παρούσα έρευνα. 
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Η πρώτη δυσκολία που αντιµετωπίζουµε είναι η δυσκολία να ορίσουµε την 

συναισθηµατική ρύθµιση του ατόµου, αλλά και να ελέγξουµε τις παραµέτρους που 

τις επηρεάζουν. Για την ακρίβεια, ως προς την συναισθηµατική ρύθµιση, δεν µπορεί 

κανείς να καταλήξει εύκολα σε έναν ορισµό που να εµπερικλείει όλες τις πλευρές 

αυτής της έννοιας.  Ο Thompson (1994) περιέγραψε τον όρο ως τις εσωτερικές και 

εξωτερικές διεργασίες που κάνει ένα άτοµο για να πετύχει τους στόχους του, οι 

οποίες ευθύνονται για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την προσαρµογή των 

συναισθηµατικών αντιδράσεων του ατόµου, ειδικά εκείνων που σχετίζονται 

περισσότερο µε το θυµικό του (p.28). Η συναισθηµατική ανάπτυξη, αναπόσπαστο 

κοµµάτι της οποίας είναι η συναισθηµατική ρύθµιση, βασίζεται µεταξύ άλλων και 

στην γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η τελευταία αποτελεί ένα µέσον έκφρασης και 

αναπαράστασης και οργάνωσης της συναισθηµατικής εµπειρίας. Η γλώσσα, ως ένας 

από τους τρόπους αναπαράστασης των συναισθηµάτων µας, µας επιτρέπει να τα 

κατανοήσουµε και να τα διαµορφώσουµε, πετυχαίνοντας έτσι την συναισθηµατική 

ρύθµιση (Craig et Washington, 1993). 

Αντίστοιχα, η συσχέτιση της ΑΓ∆ µε την κοινωνική συµπεριφορά και 

προσαρµοστικότητα του παιδιού είναι εξίσου περίπλοκη. Η κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων και σχετίζεται άµεσα και µε την 

ιδιοσυγκρασία του καθενός. Μία πρώτη βασική διάκριση, ανάµεσα σε ένα 

εννοιολογικό δίπολο, που µας βοηθά να κατανοήσουµε την κοινωνική στάση του 

παιδιού είναι η σύγκριση ανάµεσα στην κοινωνικότητα (sociability) και την 

ντροπαλότητα (shyness). Ως κοινωνικότητα ορίζεται η προτίµηση του ατόµου να 

βρίσκεται µε άλλους παρά να βρίσκεται µόνο του(Cheek&Buss, 1981) και συχνά 

µελετάται σε αντιπαραβολή µε την ντροπαλότητα. Άνθρωποι µε χαµηλή 

κοινωνικότητα χρειάζονται την συντροφιά των άλλων λιγότερο, επιδιώκουν 
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σπανιότερα την συνδιαλλαγή µε τρίτους και επίσης ανταποκρίνονται λιγότερο σε 

πρωτοβουλίες τρίτων για επικοινωνία. Η ντροπαλότητα και η κοινωνικότητα γίνονται 

κατανοητά ως διακριτά και ανεξάρτητα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

(Cheek&Buss, 1981). Ωστόσο, η ντροπαλότητα δεν είναι απλώς το αντίθετο της 

κοινωνικότητας, αλλά σχετίζεται µε άλλα συµπεριφορικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως ίσως η χαµηλή αυτοεκτίµηση, ο φόβος ή ο 

αρνητισµός. Κατά αναλογία, η ΑΓ∆ –όπως φαίνεται από την σύντοµη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση-  συσχετίζεται και συνυπάρχει µε πολλές δυσκολίες στην κοινωνική ζωή 

των παιδιών, όπως ντροπαλότητα, κοινωνικό αποκλεισµό, δυσκολία στην επικοινωνία 

λόγω συστολής και αρνητικής αυτοεικόνας. Με βάση τα παραπάνω ένα σηµαντικός 

περιορισµός της παρούσας έρευνας είναι ότι αξιολογήθηκαν µόνο 3 διαστάσεις της 

συµπεριφοράς των παιδιών µε ΑΓ∆ ενώ απο την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αποδείχθηκε ότι η συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη είναι µια πολυσύνθετη 

έννοια που δεν µπορεί να καταγραφεί πλήρως µέσω µιας έρευνας ερωτηµατολογίου 

και µε την αξιολόγηση µόνο 3 διαστάσεων συµπεριφοράς.  

 

 

6.4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Παρόλο τους περιορισµός της έρευνας από τα αποτελέσµατα της υπάρχει µια σαφής 

εικόνα ότι τα παιδιά µε ΑΓ∆ αντιµετωπίζουν προβλήµατα συναισθηµατικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης καθώς αντιµετωπίζουν δυσκολίες προσαρµοστικότητας στην 

τάξη και δυσκολίες ενσωµάτωσης σε οµάδες. Αυτά τα στοιχεία θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε µια µεγαλύτερης έκτασης έρευνα µε κάλυψη µεγαλύτερης 

γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας και µε χρήση περισσότερων εργαλείων 

αξιολόγησης της συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα ήταν 
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σκόπιµο να γίνει αξιολόγηση περισσότερων διαστάσεων της συναισθηµατικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης.  
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Παράρτηµα. Ερωτηµατολόγιο 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  

Σηµειώστε µε Χ την κατάλληλη επιλογή 

1. Φύλο παιδιού 

Αγόρι  

Κορίτσι  

2. Ηλικία παιδιού 

 

3. Οµάδα  

Τυπικής ανάπτυξης  

ΑΓ∆  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ CONNER’S ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  

1. Επίδοση στα Μαθήµατα 
 

Α. Αξιολογήστε την ακαδηµαϊκή επίδοση του µαθητή µε βάση την παρακάτω κλίµακα 

(συµπληρώστε Χ).  

 

 Υψηλή Μέση Χαµηλή 

Μαθηµατικά    

Γλώσσα    

Γενική επίδοση    
 

 



 

Β. Σηµειώστε µε Χ εάν ο µαθητής έχει παρακολουθήσει ή είναι ενταγµένος σε ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή έχει επαναλάβει τάξη

• (  ) Τάξη υποδοχής  
• (  ) Ειδικό σχολείο  
• (  )Ενισχυτική διδασκαλία 
• (  ) Ειδική τάξη  
• (  ) Επανάληψη τάξης
• (  ) Άλλο ειδικό πρόγραµµα

 

2. Συµπεριφορά µαθητή

 

Παρακάτωαναφέρονταιδιάφοροιτρόποισυµπεριφοράς

οποίαπεριγράφει καλύτερα τη συµπεριφορά του παιδιού

 
Παρατηρήσεις  

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ 
1. Κινείται συνεχώς  
2. Μουρµουρίζει και κάνειάλλουςπαράξενουςθορύβους

3. Απαιτεί άµεσηικανοποίηση των απαιτήσεων του 
απογοητεύεταιεύκολα 
4. Έχει κακό συντονισµό κινήσεων

5. Είναι ανήσυχος και υπερκινητικός

6. Είναι ευέξαπτος, παρορµητικός

7. Είναι απρόσεκτος, αφαιρείται εύκολα 

8. Αποτυχαίνει να φέρει σε πέρας τις εργασίες του 
διάρκειαπροσοχής 
9. Είναι υπερευαίσθητος  
10. Είναιυπερβολικά σοβαρός ή λυπηµένος

11. Ονειροπολεί και είναι αφηρηµένος

12. Είναι αµίλητος, σκυθρωπός, 

13. Κλαίεισυχνά και µε ευκολία 
14. Ενοχλεί τ’ άλλα παιδιά  
15. Λογοµαχεί  
16. Αλλάζει η διάθεση του γρήγορα και απότοµα

17. Κάνειτονέξυπνο  
18. Κάνειζηµιές και καταστροφές

19. Κλέβει 
20. Λέειψέµατα  
21. Έχεισυναισθηµατικά ξεσπάσµατα
απρόβλεπτησυµπεριφορά  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 
22. Αποµονώνεται από τ’άλλα παιδιά 

23. ∆εν γίνεταιαποδεκτός απ’ τους άλλους

Σηµειώστε µε Χ εάν ο µαθητής έχει παρακολουθήσει ή είναι ενταγµένος σε ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή έχει επαναλάβει τάξη.  

 
 

Ενισχυτική διδασκαλία  

Επανάληψη τάξης  
Άλλο ειδικό πρόγραµµα 

µαθητή/τριας 

Παρακάτωαναφέρονταιδιάφοροιτρόποισυµπεριφοράς. Βάλτεένασηµείο (Χ) 

οποίαπεριγράφει καλύτερα τη συµπεριφορά του παιδιού.  

Βαθµός δραστηριότητας

Ποτέ Λίγο 

 
  

Μουρµουρίζει και κάνειάλλουςπαράξενουςθορύβους 
  

Απαιτεί άµεσηικανοποίηση των απαιτήσεων του - 

  

Έχει κακό συντονισµό κινήσεων 
  

Είναι ανήσυχος και υπερκινητικός 
  

παρορµητικός 
  

αφαιρείται εύκολα  
  

Αποτυχαίνει να φέρει σε πέρας τις εργασίες του - έχειµικρή 

  

  
Είναιυπερβολικά σοβαρός ή λυπηµένος 

  
Ονειροπολεί και είναι αφηρηµένος 

  
, κατσούφης 

  
 

  

  

  
Αλλάζει η διάθεση του γρήγορα και απότοµα 

  

  
Κάνειζηµιές και καταστροφές 

  

  

  
Έχεισυναισθηµατικά ξεσπάσµατα, είναιεκρηκτικός µε 

  

 
  

άλλα παιδιά  
  

τους άλλους 
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Σηµειώστε µε Χ εάν ο µαθητής έχει παρακολουθήσει ή είναι ενταγµένος σε ειδικό 

) στη στήλη, η 

Βαθµός δραστηριότητας 

Αρκετά Πολύ 
συχνά 
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24. Παρασύρεται εύκολα  
    

25. ∆ενείναι δίκαιος  
    

26. Εµφανίζει έλλειψηηγετικώνικανοτήτων  
    

27.∆εν τα πάεικαλά µε το άλλο φύλο  
    

28. ∆εν τα πάεικαλά µε το ίδιο φύλο  
    

29. Πειράζειτ’άλλαπαιδιά ή παρεµβαίνει στις εργασίες τους  
    

ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ 
    

30. Είναι πειθήνιος 
    

31. Είναι προκλητικός 
    

32. Είναι αναιδής 
    

33. Είναι ντροπαλός      

34. Είναι δειλός     

35. Απαιτεί υπερβολική προσοχή από το δάσκαλο     

36. Είναι πεισµατάρης      

37. Προσπαθεί υπερβολικά να ευχαριστήσει τους ανωτέρους     

38. ∆ενείναι συνεργάσιµος      

39. Απουσιάζει - Έχει προβλήµατα παρακολούθησης      

 

Πως θα κατατάσσατε τη συµπεριφορά του παιδιού συγκρινόµενη µ’ αυτή άλλων 

παιδιών της ίδιας ηλικίας;(Σηµειώστε µε Χ) 

Πολύ χειρότερη (  ) 

Χειρότερη (  ) 

Περίπου η ίδια  (  ) 

Καλύτερη(  ) 

Πολύ καλύτερη (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


