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Περύληψη  

Οη Γεπηεξεχνπζεο Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο γηα 

πνιινχο εξεπλεηέο, θαζψο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο θαηάθηεζήο ηνπο ιφγσ 

ηεο πεξίπινθεο ζχληαμεο. Χζηφζν, νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηή ζε 

παηδηά κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η δηαηαξαρή απηή 

παξνπζηάδεη εηεξνγέλεηα φζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ. Δίλαη 

γεγνλφο πσο πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη ν ηνκέαο ηεο πξαγκαηνινγίαο. Πνιιέο έξεπλεο 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε κνξθνζχληαμε, φκσο απνπζηάδνπλ κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζε πιεζπζκφ κε απηηζκφ. Σν 

δήηεκα απηφ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. Σα εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη εάλ ηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη κε ρακειφ 

δείθηε λνεκνζχλεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη πνην είδνο 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ (Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ ή Αλαθνξηθέο 

Αληηθεηκέλνπ). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν νκάδεο παηδηψλ ειηθίαο 6-11 εηψλ. Η 

πξψηε απνηειείηαη απφ 8 παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηηζκφ θαη ζπλππάξρεη κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ελψ ε δεχηεξε απφ 27 παηδηά ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. ε 

θάζε παηδί ρνξεγήζεθαλ ηξεηο δνθηκαζίεο: κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (Raven’s CPM), 

δεθηηθφ ιεμηιφγην (ειιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test 

[PPVT-R]) θαη ην εξγαιείν Καηαλφεζεο Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ ησλ Guasti, 

Stavrakaki & Arosio (2008), ην νπνίν αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε 

κνξθνινγία ζηελ θαηαλφεζε Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο ηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ, ζεκεηψλνληαο ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο 

Αλαθνξηθέο Αληηθεηκέλνπ κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο. Χζηφζν, 
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πςειφηεξεο ήηαλ ζηηο Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ φπνπ ππήξρε ζπκθσλία Αξηζκνχ. Σα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο παξνπζίαζαλ εκθαλψο θαιχηεξεο επηδφζεηο, ρσξίο φκσο 

λα έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ. Σα 

επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, φζν θαη 

ηεο Λνγνζεξαπείαο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο, πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ θαηάθηεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ ζε 

παηδηά κε απηηζκφ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο, 

Μνξθνινγία, Πηψζε, Αξηζκφο, Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ, Αλαθνξηθέο Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Abstract  

The Subordinate Relative Clauses have become a subject of study for many 

researchers, since the way of internalizing them is interesting due to their complex 

syntax. Nevertheless, researches that investigate this ability particularly for children 

with Autism Spectrum Disorder are limited. This disorder shows heterogeneity 

respecting individuals’ linguistic ability. It is a fact that pragmatics is being affected 

more than any other sector. While many surveys focus on morphosyntax, studies that 

pertain to Relative Clauses and their processing in autistic population are insufficient. 

The above mentioned issue became a stimulus for the present survey. The questions 

that arise are whether children with Autism Spectrum Disorder and with low non-

verbal intelligence are dealing with greater problem in Relative Clauses’ 

comprehension in comparison with typically developing children, which type turns 

out to be more comprehensible (Object Relative Clauses or Subject Relative Clauses) 

and, finally, whether the compliance of Case and Number affects their 

comprehension. Two groups of children aged between 6 and 10 years old participated 

in the survey. The first group consists of 8 children which have been diagnosed with 

autism and with low non-verbal intelligence, while the second group consists of 27 

typically developing children. Three trials were given to each child: nonverbal 

intelligence (Raven’s CPM), receptive vocabulary (Greek adaptation of Peabody 

Picture Vocabulary Test [PPVT-R]) and the tool of Relative Clauses’ Comprehension 

of Guasti, Stavrakaki & Arosio (2008), which asseses the impact of the morphology, 

in particular the factor of Case and Number, on the comprehension of Relative 

Clauses.  The results indicated that children with Autism Spectrum Disorder have 

difficulties with the comprehension of Relative Clauses, showing low performance in 

Subject Relative Clauses with overt morphological case marking. However they 



4 
 

performed better in Relative Clauses with the compliance of Number. Children with 

typical development showed visibly higher performance, with insignificant 

differences regarding Subject Relative Clauses, though. The findings of this survey 

can be utilized both in the field of Education and in Speech Pathology, in order to 

design appropriate interference programs which provide breeding ground for the 

internalization of Relative Clauses by children with autism.  

Key words: Autism Spectrum Disorder, Relative Clauses, Morphology, Case, 

Number, Object Relative Clauses, Subject Relative Clauses  
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Πρόλογοσ  

Η Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ ιφγν θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα 

ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαηαξαρή απηή θξίλνληαη ηδηαίηεξα πξφζθνξα 

γηα ηελ επηζηήκε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Λνγνζεξαπείαο. Μέιεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φζσλ αζρνινχληαη κε παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα 

είλαη λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

λα ζρεδηάδνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ πξφγξακκα παξέκβαζεο.  

Η πξνθείκελε έξεπλα κειεηά ηα κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ, εμεηάδνληαο παηδηά κε ΓΑΦ κε ρακειφ 

δείθηε λνεκνζχλεο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ην δήηεκα απηφ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ, φπσο ζε παηδηά κε Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή 

(Stavrakaki, 2001) ή ζε παηδηά κε χλδξνκν Williams (Zukowski, 2009). Γφζεθε, 

έηζη, ην θίλεηξν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα ζε νκάδα παηδηψλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο, πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 
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Εσταριστίες 

Σε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θ. Τάιιε Ισάλλα, γηα ηε 

δπλαηόηεηα πνπ κνπ έδσζε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, γηα ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ πιήξε θαζνδήγεζή ηεο. Αθόκε, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε 

κνπ πξνο ηελ θ. Σηαπξαθάθε γηα ηελ άδεηα ρνξήγεζεο ηνπ εξγαιείνπ πνπ αθνξά ηελ 

θαηαλόεζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ, θαζώο θαη πξνο ηνλ θ. Βνγηλδξνύθα γηα ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε. Δπραξηζηώ όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηηο 

γλώζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηελ θαηεύζπλζή κνπ πξνο έλαλ ηξόπν ζθέςεο πνπ ζα 

‘λαη ζπνπδαίν εθόδην γηα ηε κεηέπεηηα δσή κνπ. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην 3
ν
 Δηδηθό Σρνιείν Δπόζκνπ, ην Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Πνιίρλεο-Δπόζκνπ «Μόξθσζε»  θαη ην θαζέλα παηδί πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλά απηή μερσξηζηά. Αλακθίβνια ε ζπκβνιή ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθή 

ζηελ δηεθπεξαίσζή ηεο. 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ πξνο ηελ νηθνγέλεηα, 

ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Τν κεγαιύηεξν 

«επραξηζηώ» νθείισ ζηνλ Μηράιε γηα ηελ θαηαλόεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε όια ηα ρξόληα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ κνπ. 

 

«Να έρεηο θαινύο θίινπο θαη ζνθνύο δαζθάινπο.  

Τα πινύηε θαη ε εμνπζία είλαη θεπγαιέα, 

 αιιά ην άξσκα ηεο ζνθίαο πάληα επσδηάδεη ηνλ θόζκν.» 

                                                             Χαλζάλ 
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Ειςαγωγό 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ θαηάθηεζεο 

πεξίπινθσλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ ζε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ιφγνπ. 

θνπφο ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη λα ζρεδηαζηνχλ κειινληηθά θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη λα 

επηηεπρζεί θαιχηεξε θαηαλφεζε έθαζηεο δηαηαξαρήο. Η ειιεληθή γιψζζα δηέπεηαη 

απφ πεξίπινθα κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαη αξρέο, ηα νπνία απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηεο. Καη’ επέθηαζε πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη ηξφπνη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ελδνζπζηεκηθψλ 

αξρψλ ηεο γιψζζαο ηφζν απφ ηππηθνχο φζν θαη απφ παζνινγηθνχο πιεζπζκνχο. 

Σν παξαπάλσ δήηεκα εμεηάδεη θαη ε παξνχζα έξεπλα. Πην εηδηθά, εμεηάδεηαη ε 

θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (6-11 εηψλ) κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. Η δηαηαξαρή 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείκκαηα ζηνλ ιφγν θαη απφ αξγνπνξεκέλε θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο. Ο πιεζπζκφο πνπ επηιέρζεθε είλαη παηδηά πνπ έρνπλ ιφγν θαη 

επηθνηλσλία. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη πξνο ηηο Γεπηεξεχνπζεο 

Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο, θαζψο ε ζχλζεηε ζπληαθηηθή δνκή ηνπο ηηο θαζηζηά 

δπζλφεηεο ζε παζνινγηθνχο πιεζπζκνχο.   

Κάλνληαο κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά, νη Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο εηζάγνληαη κε 

αλαθνξηθέο αλησλπκίεο θαη επηξξήκαηα, ή κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ δείθηε «πνπ». Οη 

νλνκαηηθέο Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηελ 

Αλαθνξηθή Τπνθεηκέλνπ θαη ηελ Αλαθνξηθή Αληηθεηκέλνπ. Δπξήκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη πσο ε κνξθνινγία ησλ πξνηάζεσλ απηψλ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο (Guasti, Stavrakaki & Arosio, 2008).  
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Η παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. 

ην πξψην βξίζθνληαη φιεο νη έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο, ελψ ζην δεχηεξν παξνπζηάδνληαη ελδειερψο ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ην αξρηθφ θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο γίλεηαη ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε 

παξεκθεξή δεηήκαηα. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ 

θαηαλφεζε πεξίπινθσλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη κε. 

Αθφκε γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο Γηαηαξαρήο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, 

ζηελ αηηηνιφγεζή ηεο, θαζψο θαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Δπηπιένλ 

αλαπηχζζνληαη νη γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ, 

θάλνληαο νξαηά ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηέρεη ηελ αλάιπζε ησλ Γεπηεξεπνπζψλ Αλαθνξηθψλ 

Πξνηάζεσλ. Γίλεηαη ν νξηζκφο, φπσο ππάξρεη ζε εγρεηξίδηα Γξακκαηηθήο, θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηα επηκέξνπο είδε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ. Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ δηεμαρζεί ζε 

παηδηά ηππηθψο αλαπηπζζφκελα, αιιά θαη ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο, φπσο 

Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή, χλδξνκν Williams θαη Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο. Παξαηίζεληαη, επηπξνζζέησο, έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο κνξθνινγίαο ζε παηδηά κε 

απηηζκφ, θάλνληαο αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ Γέλνπο, ηνπ Αξηζκνχ θαη ηεο 

Πηψζεο, πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ πξνθείκελε έξεπλα. 
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ην επφκελν θεθάιαην, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη λα 

κειεηεζνχλ ηα κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ Αλαθνξηθψλ 

Πξνηάζεσλ ζε παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα λα εξεπλεζνχλ ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 

Πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζήο ηνπο θαη ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξαζέηεη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνηειείηαη απφ ηελ πεξηγξαθηθή θαη ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα, δείρλνληαο κε αθξίβεηα ηφζν ηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, φζν θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπηπιένλ, 

αλαιχνληαη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη νη επαγσγηθνί έιεγρνη πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξμαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο, ελψ παξαηίζεληαη λέα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα κειινληηθή 

έξεπλα. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ:  

Θεωρητικό Θεμελύωςη-Βιβλιογραφικό Αναςκόπηςη 

 

1. Διαταραχό Αυτιςτικού Υϊςματοσ  

1.1 Εννοιολογικό θεώρηςη 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζχκθσλα κε ηε Howlin (1998), άξρηζαλ νη 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηνπ απηηζκνχ. Σν 1943 πξσηνπνξεί ν 

παηδνςπρίαηξνο Leo Kanner πεξηγξάθνληαο κηα νκάδα παηδηψλ πνπ δηέθεξε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ άιιεο πνπ είραλ παξαηεξεζεί έσο ηφηε. Έθαζηε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

κάιηζηα, έρξεδε μερσξηζηήο κειέηεο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εληφπηζε. 

Πεξηέγξαςε απηή ηελ νκάδα παηδηψλ ζεκεηψλνληαο ηξία ραξαθηεξηζηηθά: ηελ 

αδπλακία ηνπο λα ζπλάπηνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα 

επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο  θαη, ηέινο, ηελ εκκνλή ηνπο λα δηαηεξνχλ ηελ 

νκνηνκνξθία. Γηέθξηλε, αθφκε, ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ελ απνπζία δεκηνπξγηθφηεηαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ 

θαηέιεμε πσο πξφθεηηαη γηα κηα εθ γελεηήο δηαηαξαρή, πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, νλνκάδνληάο ηελ «Πξψηκνο παηδηθφο απηηζκφο». 

Η πλνδηλνχ (2001), εμεηάδνληαο ηνλ φξν «Απηηζκφο», αλαθέξεη πσο 

πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «απηφο», δειαδή «εγψ ν ίδηνο», 

ζεκαηνδνηψληαο ηελ νξκή ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Δπηπξνζζέησο, δηαρσξίδεη ηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ απφ ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ 

ςχρσζε, αθνχ ην 1997 νη Paul et al. επηζήκαλαλ πσο ν Kanner είρε δαλεηζηεί ηνλ φξν 

«Απηηζκφο» απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Bleuer θαη ηνλ ηνκέα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Έλα 

άηνκν κε ςχρσζε βηψλεη ηε ζχγθξνπζε ηνπ «κέζα-έμσ», ην απηηζηηθφ άηνκν, 
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απελαληίαο, πξνζπαζεί λα ακπλζεί θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ ην «έμσ». Η Γξνζηλνχ 

(2001), ζχκθσλε κε ηνλ νξηζκφ πνπ αλαθέξεη ε πλνδηλνχ (2001), ππνγξακκίδεη ηελ 

απνκφλσζε ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηνλ εγθιεηζκφ 

ηνπ ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Ο απηηζκφο απνηειεί κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ζπλνδεχεη ην άηνκν 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εκθαλίδνληαο ζνβαξή εζσζηξέθεηα (Υξεζηάθεο, 

2011). Η δηαηαξαρή απηή εκπνδίδεη ηα άηνκα λα επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη λα ην θαηαλννχλ. Δπηπιένλ, ηα απηηζηηθά άηνκα εκθαλίδνπλ επαλαιακβαλφκελεο 

θαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, πξνβάιινληαο αληίζηαζε ζε αιιαγέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Η δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ πεξηιακβάλεη δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη πεξηνξηζκέλα «κνηίβα» ελδηαθέξνληνο (APA, 

2013). χκθσλα κε ηνπο Chakrabarti & Fombonne (2001) ηα απηηζηηθά παηδηά 

παξνπζηάδνπλ γισζζηθή θαζπζηέξεζε, γεγνλφο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο. Η θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν, 

ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη παξαγσγή ιφγνπ (Thurm, Lord, Lee, & 

Newschaffer, 2006). Έλα πνζνζηφ ηνπ απηηζηηθνχ πιεζπζκνχ δε δηαζέηεη θαζφινπ 

ιεμηιφγην θη έηζη έρεη επηθξαηήζεη ην επίπεδν ηεο εθθξαζηηθήο γιψζζαο λα ζεσξείηαη 

θξηηήξην πξφγλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.  

1.2 Διαγνωςτικϊ κριτόρια του αυτιςμού 

Η δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ζηεξίδεηαη εδψ θαη δεθαεηίεο ζε δχν εξγαιεία: ην 

ICD (International Classification of Diseases) θαη ην DSM (Diagnostic and Statistic 

Manual of the American Psychiatric Association). Σα δχν απηά εξγαιεία έρνπλ 

αλαζεσξεζεί πνηθηινηξφπσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο λέεο 
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εθδφζεηο, δίρσο φκσο λα δηαθνξνπνηνχληαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο δηαηαξαρήο ηνπ 

απηηζκνχ (Thompson, 2013). πγθεθξηκέλα, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, ην ICD-8 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 1964 έσο ην 1975 θαη αλαζεσξήζεθε ζε ICD-9 ην 1976. Σν 

2007 ηέζεθε ζε ηζρχ ην ICD-10, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ην 2018 ζε ICD-11.  

ην DSM ν απηηζκφο εκθαλίζηεθε ην 1980, ζπγθεθξηκέλα ζην DSM-3. 

Αθνινχζεζε ην DSM-4 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2013 ζε DSM-5, ηζρχνληαο κέρξη 

ζήκεξα (Thompson, 2013).  

Σνλ Μάην ηνπ 2013 αληηθαζίζηαηαη ν φξνο «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο» απφ ηνλ φξν «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (Lai, Chakrabarti, & 

Baron-Cohen, 2013), πεξηθιείνληαο θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ απηηζκνχ: ζχλδξνκν 

Asperger, ζχλδξνκν Rett, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε αιιηψο 

πξνζδηνξηδφκελε θαη  παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή (APA, 2013). Η 

θαηάξγεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηαξαρψλ, θπξίσο ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger, θαη 

ε ελζσκάησζή ηνπο ζε κηα εληαία θαηεγνξία έρεη πξνθαιέζεη πιεζψξα αληηδξάζεσλ. 

Γη’απηφ δηεμάγνληαη έξεπλεο κειεηψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή (King, Navot, 

Bernie, & Webb,  2014).  

χκθσλα κε ην DSM-5 ηα δχν βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο «Γηαηαξαρήο 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ) είλαη ηα επαλαιακβαλφκελα θαη πεξηνξηζκέλα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ε ειιεηκκαηηθή θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε. Σα ειιείκκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζην ICD-11, είλαη αξθεηά ζνβαξά 

θαη επεξεάδνπλ πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, 

επαγγεικαηηθνχο θαη άιινπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ. Παξαθάησ γίλεηαη 

εθηελήο παξνπζίαζε ησλ πέληε βαζηθψλ θξηηεξίσλ δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ (APA, 

2013):  
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i. Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη ηελ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα. Δκθαλίδεηαη αδπλακία ζηηο κε 

ιεθηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα απνπζία 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ρεηξνλνκηψλ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη ειιείκκαηα ζηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ πηνζέηεζε 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ελψ 

απνπζηάδεη ην ελδηαθέξνλ αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

ii.  Δκθάληζε πεξηνξηζκέλσλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο, 

ελδηαθεξφλησλ ή δξαζηεξηνηήησλ. Παξαηεξείηαη ζηεξενηππηθή θίλεζε ηνπ 

ζψκαηνο, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή θαη ηνπ ιφγνπ (π.ρ. ερνιαιία, 

ηδηνζπγθξαζηαθέο θξάζεηο). Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη έληνλε πξνζθφιιεζε 

ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο, ζε πξφηππα ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. αλάγθε λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ή λα ηξψεη 

ην ίδην θαγεηφ θαζεκεξηλψο), εθδειψλνληαο δπζθνξία ζηελ αιιαγή. 

πγθεθξηκέλα είλαη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ρσξίο λα ππάξρεη θπζηνινγηθή 

εζηίαζε ή έληαζε. ε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα εκθαλίδεηαη ππέξ ή ππν 

θηλεηηθφηεηα, γηα παξάδεηγκα αδηαθνξία ζηνλ πφλν, αξλεηηθφηεηα ζε 

νξηζκέλνπο ήρνπο θαη ππεξβνιηθή αθή ή φζθξεζε αληηθεηκέλσλ.  

iii. Σα πξναλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαηά ην πξψηκν 

ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Μπνξνχλ, φκσο, λα γίλνπλ νξαηά φηαλ νη 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο ππεξβαίλνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο. 

iv. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δξνπλ αξλεηηθά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, 

ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. 
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v. Σα θιηληθά ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη δελ απνδίδνληαη ζηελ χπαξμε 

λνεηηθήο ή γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο. Χζηφζν, ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ζπλλνζεξφηεηαο ηεο ΓΑΦ κε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

ην DSM-5 νξίδνληαη ηα ηξία επίπεδα πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

δηαηαξαρήο. Σν πξψην νλνκάδεηαη «Αλάγθε Τπνζηήξημεο», ην δεχηεξν «Αλάγθε 

Δληζρπκέλεο Τπνζηήξημεο» θαη ην ηξίην «Αλάγθε Ιδηαίηεξεο Δληζρπκέλεο 

Τπνζηήξημεο», φπνπ εληνπίδνληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ επειημία θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ (APA, 2013) 

Σν απηηζηηθφ παηδί παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλν εχξνο ελδηαθεξφλησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ εθδειψλεη πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηελ ακθίδξνκε θνηλσληθή 

ζπλαιιαγή θαη ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Frith, Morton, & Leslie, 

1991). Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηε πλνδηλνχ (2001), έλα παηδί κε απηηζκφ 

θαίλεηαη λα ακχλεηαη ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη λα αγλνεί ηελ είζνδν ή έμνδν 

λέσλ πξνζψπσλ ή ζηνηρείσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Καη’ επέθηαζε, δεδνκέλεο ηεο 

δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ ελζσκάησζε λέσλ εξεζηζκάησλ, πηζαλνινγείηαη 

λα εκθαλίζνπλ κε ειέγμηκεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξία (2015) ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο ΓΑΦ εληφο θη εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θπκαίλεηαη 

ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ, πνζνζηφ ακθίβνιν, εθφζνλ επεθηείλνληαη ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηνπ DSM. Αθφκε επηζεκαίλεηαη πσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο 

εκθαλίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 12-24 κελψλ. Χζηφζν, 

ελδέρεηαη λα εκθαλίδνληαη πξσηχηεξα, αλ νη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο είλαη ζνβαξέο 

ή, αληηζέησο, αξγφηεξα αλ είλαη πην ήπηεο. Η ΓΑΦ εκθαλίδεηαη κε αλαινγία 1:4 ζε 

θνξίηζηα θαη αγφξηα. ηα θνξίηζηα, πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξα δείγκαηα 
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απηηζκνχ, ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλχπαξμεο ηεο δηαηαξαρήο κε πλεπκαηηθή 

θαζπζηέξεζε. Τπνδειψλεηαη, έηζη, πσο ηα θνξίηζηα πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπλνδά 

πξνβιήκαηα (πλεπκαηηθή θαη γισζζηθή θαζπζηέξεζε) δηαγηγλψζθνληαη δπζθνιφηεξα 

ή θαη θαζφινπ, ιφγσ ηεο επηφηεξεο εθδήισζεο ησλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ ηνπο.  

1.3 Αιτιολόγηςη του αυτιςμού 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε 

αθξηβήο αηηία ηνπ απηηζκνχ, θαζψο έσο ζήκεξα δελ έρεη δηεπθξηληζηεί πιήξσο. Οη 

παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε 

γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο.  

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011), ν ςπρνγελήο παξάγνληαο πνπ είρε 

αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ δελ έρεη επηβεβαησζεί εθ λένπ απφ κειέηεο. Χο ηε δεθαεηία 

ηνπ ’60 θπξηαξρνχζε ε ηδέα πσο ν απηηζκφο ζηεξηδφηαλ ζε ςπρνινγηθά αίηηα, 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα «ςπγείν» (Γξνζηλνχ, 2009). 

εκεηψλεηαη εδψ πσο ε ζρέζε βξέθνπο-κεηέξαο επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά έθαζηνπ (Σζηάληεο, 2004). Καη’ επέθηαζε, ζεσξψληαο ηε γέλλεζε σο 

κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ην παηδί, ππάξρεη αλάγθε γηα επαθή κε ηε κεηέξα ψζηε 

λα απνθαηαζηαζεί ε ζρέζε ηνπο. ην γεγνλφο απηφ, δειαδή ζηελ χπαξμε κηαο 

ελδερφκελεο ςπρξήο ζρέζεο κεηέξαο-βξέθνπο, ζηεξηδφηαλ ε αηηηνιφγεζε ηνπ 

απηηζκνχ (πλνδηλνχ, 2001). Η ίδηα, κάιηζηα, επηζεκαίλεη πσο ε απνπζία ελφο 

πνηνηηθνχ θξαηήκαηνο (holding) θαη ηνπ κεηξηθνχ βιέκκαηνο, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ 

αίζζεζε ηεο θξνληίδαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο, νδεγνχλ ην παηδί ζηελ απνκφλσζή 

ηνπ απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζην «Δγψ». 
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Η παξαπάλσ άπνςε αλαζεσξήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, θαζψο ππήξμαλ 

επηζηεκνληθά επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη γνλείο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ δελ 

είραλ απηή ηελ ςπρξή θαη απνξξηπηηθή ζπκπεξηθνξά (Γξνζηλνχ, 2009). 

1.3.1 Γενετικοί παράγοντεσ 

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Kolevzon, Gross & Reichenberg (2007) έρεη 

απνδεηρηεί πσο θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα, απμάλνληαη 

θαη νη πηζαλφηεηεο θάπνηαο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο θαη ζπλάκα νη πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο απηηζκνχ ζην έκβξπν. ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ απηηζκνχ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γνλίδην ηνπ εχζξαπζηνπ x (χλδξνκν Δχζξαπζηνπ X-FMR1), 

πνπ ειέγρεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ ζπλάςεψλ ηνπο (Benvenuto, 

Moavero, Alessandrelli, Manzi, & Curatolo, 2009). Οη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο 

ΓΑΦ απμάλνληαη κε ηηο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ απηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη 

ππεχζπλε θαη ε νδψδεο ζθιήξπλζε. Η γελεηηθή απηή δηαηαξαρή επζχλεηαη γηα ηηο 

κεηαιιάμεηο πνπ γίλνληαη ζε γνλίδηα λεπξσηηθψλ θαη ζπλαπηηθψλ δνκψλ. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε επηιεςίαο θαη απηηζκνχ (Benvenuto et al., 2009).  

Άιια γνλίδηα πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί θαη ελνρνπνηεζεί γηα ηε ΓΑΦ είλαη ηα 

NLGN3, NLGN4 θαη NRXN1, αθνχ κεηαιιάμεηο ηνπο έρνπλ εληνπηζηεί ζε άηνκα κε 

απηηζκφ (Lintas, & Persico, 2009; Caglayan, 2010). χκθσλα κε ηνλ Caglayan (2010) 

ζπζρέηηζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ έρνπλ θαη νη κεηαιιάμεηο ησλ γνληδίσλ 

SHANK3, PTEN θαη HOXA1.  

ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ απηηζκνχ ζπκπιεξψλνληαη θαη νξηζκέλεο 

αλσκαιίεο θπηηάξσλ, φπσο νη ρξσκνζσκηθέο αλαθαηαηάμεηο, θπξίσο ζην ρξσκφζσκα 

15, κεηαιιάμεηο ζην ρξσκφζσκα 2 θαη 16, θαζψο θαη ηα γνλίδηα RELN θαη MET πνπ 

βξίζθνληαη ζην ρξσκφζσκα 7 (Benvenuto et al., 2009). 
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1.3.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

Πνιιέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο θαη ν απηηζκφο, νθείινληαη ζηελ 

έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο, γηα παξάδεηγκα ζε κφιπβδν ή πδξάξγπξν (Landrigan, 

2010). Δπίζεο, επζχλε θαίλεηαη λα θέξνπλ θαη νη θζαικηθέο ελψζεηο πνπ εηζέξρνληαη 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηεο εηζπλνήο, ηεο θαηάπνζεο ή ηεο απνξξφθεζεο 

απφ ην δέξκα (Ratajczak, 2011). Δπηπιένλ ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ζπξενεηδή ηεο κεηέξαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, φπσο ηα 

πνιπρισξησκέλα δηθαηλφιηα, δεκηνπξγψληαο κνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν 

ηνπ εκβξχνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε ηεο ΓΑΦ 

(Ratajczak, 2011). χκθσλα κε ηελ ίδηα εξεπλήηξηα ππάξρνπλ ινηκψμεηο θαη 

κνιχλζεηο, φπσο ν ηφο ηνπ απινχ έξπεηα θαη ηεο αλεκνβινγηάο, ε ηιαξά θαη ε 

εγθεθαιίηηδα, πνπ θαίλεηαη λα θέξνπλ επζχλε γηα ηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ρξήζε θαξκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ζαιηδηκηδή, κηζνπξνζηφιε θαη πνζηαγιαλδίλε (Landrigan, 2010).  

χκθσλα κε ηνλ Thompson (2013), ν απηηζκφο απνηειεί δπζιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ κηα ζεηξά επηθαιππηφκελσλ γεγνλφησλ, φπσο γελεηηθέο 

ζπλζήθεο, έθζεζε ζε ηνμηθά θιπ. Σν 2011 νη Peters & Forlin αλαγλψξηζαλ 

ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα 

αλαπηχζζεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

παηδηνχ πξνο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο κειέηεζαλ πην δηεμνδηθά ηνπο 

κεραληζκνχο ησλ γνληδίσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηελ ηππηθή αλάπηπμε. 

Όπσο αλαδείρζεθε παξαπάλσ, ηφζν βηνινγηθνί φζν θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο επζχλνληαη γηα ηε ΓΑΦ, δηακνξθψλνληαο ηνλ ηξφπν θαη ηε κνξθή πνπ 

εθδειψλεηαη. Χζηφζν, δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αηηία πνπ κπνξεί λα θέξεη 
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φιε ηελ επζχλε. Έηζη απφ ηηο καθξνρξφληεο έξεπλεο, πνπ γίλνληαη, πξνθχπηνπλ 

πνηθίιεο ζεσξίεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ. 

1.4 Γλωςςικϋσ δεξιότητεσ ςτον αυτιςμό 

Η γισζζηθή ηθαλφηεηα απνηειεί έλαλ πξνβιεκαηηθφ ηνκέα ζηα άηνκα κε 

απηηζκφ. Μεγάιν κέξνο ησλ εξεπλψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ ηνκέα απηφλ ιφγσ ηεο 

ηδηφξξπζκεο νκηιίαο θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαηαλφεζε. 

Δπηπξνζζέησο έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα απηηζηηθά παηδηά αδπλαηνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηνλ ιφγν θαη ηε γιψζζα, αθνχ δελ θαηαλννχλ ηα 

ρσξνρξνληθά φξηα θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ ηα πιαηζηψλνπλ. χκθσλα κε 

ηνλ Βνγηλδξνχθα (2005) γηα λα είλαη επηηπρήο κηα ζπλνκηιία ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη 

ζπλνκηιεηέο ηελ πξφζεζε γηα επηθνηλσλία, ηελ ηθαλφηεηα ινγηθήο έθθξαζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ θαη, ηέινο, ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ζπλδηαιεγφκελνχ ηνπ. 

Βέβαηα ε επξχηεξε έλλνηα ηνπ ιφγνπ πεξηθιείεη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Αξρηθά, ηε θσλνινγία, ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ήρσλ ηεο γιψζζαο. Έπεηηα ην ζπληαθηηθφ, ηθαλφηεηα δειαδή πνπ καο επηηξέπεη λα 

ρεηξηδφκαζηε νξζψο ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο. πκπιεξψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ζεκαζηνινγίαο, πνπ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λνήκαηνο θαη, ηέινο, 

ε πξαγκαηνινγία πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ 

(Frith, 1999). Όπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα, ν ηειεπηαίνο ηνκέαο απνηειεί παγθφζκην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ. 

Παξά ηελ απνπζία σο θξηηεξίνπ δηάγλσζεο ζην DSM-5, ε αξγή θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο ζε πξψηκν ειηθηαθφ ζηάδην είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΑΦ (APA, 
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2013). χκθσλα κε ηνπο Geurts & Embrechts (2008) ηα γισζζηθά ειιείκκαηα θαη ε 

αξγνπνξεκέλε αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (ζχληαμε, ζεκαζηνινγία, 

θσλνινγία θαη κνξθνινγία) εκθαλίδνληαη ζε παηδηά κε απηηζκφ. Χζηφζν, ν ηνκέαο 

ηεο πξαγκαηνινγίαο έρεη απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή έξεπλα. Όπσο 

ππνγξακκίδνπλ νη παξαπάλσ κειεηεηέο, νη ζπληαθηηθέο, κνξθνινγηθέο θαη 

θσλνινγηθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πξαγκαηνινγηθή ηθαλφηεηα. 

Η γισζζηθή αλάπηπμε δελ παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα ζηνλ απηηζηηθφ 

πιεζπζκφ, αθνχ νξηζκέλα παηδηά εκθαλίδνπλ αιαιία, ελψ άιια ηθαλνπνηεηηθέο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο κε δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ ιφγνπ (Perovic, 

Modyanova, & Wexler, 2013). χκθσλα κε ηελ Tager-Flusberg (2004) ε νκηιία ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ παξνκνηάδεηαη κε απηή ησλ παηδηψλ κε αλαπηπμηαθή γισζζηθή 

δηαηαξαρή, ελψ έρεη εληνπηζηεί ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Η εκθάληζε ησλ πξψησλ ηνπο ιέμεσλ γίλεηαη θαηά κέζν φξν 

ζηνπο 38 κήλεο (Howlin, 2003). Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ην 

εθθξαζηηθφ ηνπο ιεμηιφγην απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ νπζηαζηηθά θαη απφ ηελ 

ειηθία ελφο έηνπο αλαπηχζζεηαη βαζκηαία (Rescorla, & Safyer, 2013).   

1.4.1 Γραμματική 

Ο ηνκέαο ηεο Γξακκαηηθήο ζηνλ απηηζκφ δελ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο 

εξεπλεηέο. Σα πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία δείρλνπλ 

πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ εθδειψλνπλ δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο φςεηο  ηεο 

Γξακκαηηθήο, γηα παξάδεηγκα παξαιείπνπλ άξζξα ή αλησλπκίεο (Κακπνχξνγινπ & 

Παπαλησλίνπ, 2003).  

Η παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε Γξακκαηηθή, ηδηαηηέξσο ζηε 

κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ. Χο κνξθνινγία κηαο ιέμεο νξίδεηαη ε θαηάιιειε εθαξκνγή 
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κνξθήκαηνο ζηελ πξφζεζε ή ηελ θαηάιεμε κηαο ιέμεο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεκαηηζκφ ηεο 

(Eigsti, Bennetto, & Dadlani, 2007). Αλαθνξηθά κε ην ζπληαθηηθφ ηνκέα ηεο 

Γξακκαηηθήο δίλεηαη βάζε ζηελ εθκάζεζε ηεο ζχλζεζεο ιέμεσλ γηα ηελ παξαγσγή 

θξάζεσλ, ησλ γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (ξήκα, αληηθείκελν θιπ) θαη ηεο νξζήο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ πξφηαζε. Ο πιεζπζκφο κε ΓΑΦ παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα 

ζηε ρξήζε ηεο Γξακκαηηθήο (Eigsti et al., 2007). 

Οη Eigsti & Bennetto (2009) δηεμήγαλ κηα έξεπλα κειεηψληαο ηα 

κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο γιψζζαο ζε άηνκα παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο 

πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ πσο 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα θαη δπζθνιίεο, φηαλ θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ηα 

γξακκαηηθά ιάζε πνπ ππήξραλ ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο (αληηθαηαζηάζεηο, 

παξαιείςεηο, κεηαθίλεζε ιέμεσλ θαη πξνζζήθεο κνξθεκάησλ). Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα αλαθέξεη θαη ε Tager-Flusberg (2006), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα 

απηηζηηθά άηνκα αδπλαηνχζαλ θπξίσο ζε καθξνζθειείο πξνηάζεηο λα βξνπλ ιάζε 

ζηε κνξθνινγία ξεκάησλ, φπσο θαη παξαιείςεηο θαηαιήμεσλ ζην ηξίην εληθφ 

πξφζσπν (απηφο-ή-φ). Δπηπιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα, ηα παηδηά κε ΓΑΦ  

ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ζηνηρεία (πξνζέζεηο, 

ζπλδέζκνπο θιπ) ζηνλ απζφξκεην ιφγν ηνπο ελ ζπγθξίζεη κε απηά ηεο ηππηθήο 

αλάπηπμεο.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επίδνζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ, ε νπνία δελ είρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά απφ απηήλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Perovic et al., 2013). Χζηφζν, ζηελ ίδηα 

έξεπλα παξαηεξήζεθε αξθεηά ρακειή ηθαλφηεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ απηνπαζψλ 

αλησλπκηψλ. Μηα άιιε θαηεγνξία αλησλπκηψλ πνπ έγηλε αληηθείκελν κειέηεο είλαη νη 

αλαθνξηθέο (Terzi, Marinis,  Francis,  & Kotsopoulou, 2014). Οη ζπγθεθξηκέλνη 
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εξεπλεηέο κειέηεζαλ ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε παηδηά κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαθνξηθψλ αλησλπκηψλ θαη ησλ ξεκάησλ 

ρσξίο κνξθνινγία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζίαζαλ 

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ζηηο θαηαιήμεηο, αθνχ θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο αθαηξνχληαη.  

1.4.2 Μορφολογία 

Μεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζπλαληνχκε ζηνλ ηνκέα ηεο θιηηηθήο 

κνξθνινγίαο θαη ηεο κνξθνζχληαμεο ζε άηνκα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Έξεπλα 

ησλ Walenski, Tager-Flusberg, & Ullman (2006) έδεημε πσο ηα απηηζηηθά παηδηά 

ζεκείσζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ παξάιεηςε θιηηηθψλ κνξθεκάησλ ζπγθξηηηθά κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. ηελ αγγιηθή γιψζζα παξαηεξήζεθαλ παξαιείςεηο πνπ 

αθνξνχζαλ νκαινχο ζρεκαηηζκνχο ιέμεσλ, παξειζνληηθνχο ρξφλνπο θαη ην ηξίην 

εληθφ πξφζσπν ηνπ ελεζηψηα. Δλδηαθέξνλ πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε 

ΓΑΦ δελ εθδήισζαλ δπζθνιία ζε ηχπνπο πνπ ζρεκαηίδνληαη αλψκαια, πηζαλψο 

ιφγσ ηεο αλάθιεζήο ηνπο απφ ην ιεμηθφ πνπ έρνπλ απνζεθεπκέλν ζηε κλήκε ηνπο. 

1.4.3 Πραγματολογία 

Η ΓΑΦ επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ ηνκέα ηεο Πξαγκαηνινγίαο. Η 

έξεπλα ησλ Wetherby & Prutting έδεημε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά, κεηαμχ ησλ απηηζηηθψλ θαη ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ζηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα δεηήζνπλ θάηη ή λα δηακαξηπξεζνχλ 

(Walenski et al., 2006). Χζηφζν ε πξψηε νκάδα παηδηψλ εκθάληζαλ αδπλακία ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπλνκειίθνπ ηνπο, ζηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο.  
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Η Πξαγκαηνινγία θαηεγνξηνπνηείηαη ζε πξνιεθηηθή θαη ιεθηηθή. Η πξψηε 

αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα επηθνηλσλήζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξηλ 

απνθηήζεη ιφγν, ελψ ε δεχηεξε ηελ επηθνηλσλία ηνπ αθφηνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηάθηεζε ηνπ ιφγνπ. 

ηελ πξνιεθηηθή πξαγκαηνινγία ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο επηθνηλσλνχλ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο κέζσ ηνπ θιάκαηνο, ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο ή δηάθνξσλ 

θηλήζεσλ, ρηίδνληαο ζηαδηαθά ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο δεμηφηεηα (Βνγηλδξνχθαο, 

2003). Όζνλ αθνξά ηα παηδηά κε ΓΑΦ, ζχκθσλα κε κειέηε ησλ Κακπνχξνγινπ & 

Παπαλησλίνπ (2003), απφ ηε βξεθηθή ηνπο ειηθία δελ έδεηρλαλ δηάζεζε γηα 

επηθνηλσλία, ελψ ηαπηφρξνλα απνπζίαδε θαη ε βιεκκαηηθή επαθή. Παξάιιεια 

εκθάληδαλ αδπλακία ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο θαη ζηελ πξαγκάησζε 

ρεηξνλνκηψλ, θξαηψληαο άθακπην ην ζψκα ηνπο. Γελ παξνπζίαδαλ θακία δηάζεζε γηα 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ε αληίδξαζή ηνπο ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα 

ήηαλ αζπλεπήο έσο θαη αλχπαξθηε (Βνγηλδξνχθαο, 2005) 

Σα πξνβιήκαηα ζηε ιεθηηθή πξαγκαηνινγία είλαη πην νξαηά, θαζψο ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. ε απηφ ζπκβάιιεη ε αλάπηπμε  ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Κακπνχξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). Σα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο γίλνληαη ζηαδηαθά ηθαλά λα εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, 

αθφκε θαη λα ζπδεηνχλ.  Δπηπξνζζέησο, αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ πνιχπινθεο δνκέο 

ηνπ ιφγνπ, φπσο ηε κεηαθνξηθή ηνπ ρξήζε, θαη αλαπηχζζνπλ κεηαγισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 7 ρξφλσλ (Βνγηλδξνχθαο, 2003). Ο ίδηνο 

ζπκπιεξψλεη ηελ αδπλακία ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ λα μεθηλήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζπδήηεζε εμαηηίαο ησλ εκκνλψλ ηνπο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 
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1.5  Γνωςτικϋσ δεξιότητεσ ςτον αυτιςμό 

Σα άηνκα κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ πνηθηινκνξθία ζηηο γλσζηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο. Σν 75% ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ εκθαλίδνπλ θάπνηα κνξθή λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο (Laz, 2009). εκαληηθά ειιείκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε Θεσξία ηνπ 

Ννπ, ζηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα αληηιακβάλνληαη πσο νη άλζξσπνη έρνπλ 

πεπνηζήζεηο, ζπλαηζζήκαηα, θίλεηξα θαη επηζπκίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ νη πξάμεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο (Howlin, 2008). Σα ειιείκκαηα 

απηά ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη θαη΄επέθηαζε εμεγνχλ ηελ χπαξμε 

πξνβιεκάησλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο (Tager-Flusberg, 2000). χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Walenski et al. (2006), ε αδχλακε εξγαδφκελε θαη δηαδηθαζηηθή κλήκε 

ελνρνπνηείηαη γηα ηα ειιείκκαηα ζηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γξακκαηηθήο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη απνκλεκφλεπζεο πιεξνθνξηψλ, έρεη 

παξαηεξεζεί πσο ηα άηνκα κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ κηα αληίζηξνθε κνξθή γλσζηηθήο 

επεμεξγαζίαο, εζηηάδνληαο ζηηο ιεπηνκέξεηεο παξά ζην επξχηεξν ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία, πνπ δέρεηαη ην 

απηηζηηθφ άηνκν, λα παξακέλνπλ αζχλδεηα (Roberts & Joiner, 2007). Απελαληίαο ηα 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα ζπλζέηνπλ ην απψηεξν λφεκα ζπλδπάδνληαο ηηο 

ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

έρνπλ πνιχ θαιή ηθαλφηεηα νπηηθήο επεμεξγαζίαο θαη απνκλεκφλεπζεο, αληί ηεο 

αθνπζηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ηεο ζπιινγήο λεπξνινγηθψλ 

απνδείμεσλ απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ, πνπ θαλεξψλνπλ ηελ πξνδηάζεζε 

ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ γηα νπηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη πσο, αθνχ ν ηξφπνο κάζεζεο ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ δηαθέξεη απφ απηφλ ησλ ηππηθήο αλάπηπμεο, πξέπεη λα 
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δηαθνξνπνηείηαη θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ο ιεθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιείν δελ επδνθηκεί ζηα παηδηά κε ΓΑΦ (Roberts & Joiner, 

2007). Δπνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζηεξηρηεί ε δηδαζθαιία ζε κεζφδνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ παηδηψλ απηψλ. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, 

πξέπεη λα γίλνληαη δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ζηνρεπκέλεο πξνο ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ησλ παηδηψλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. Σέηνηεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζή 

ηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο. Καηαιήγνληαο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

«ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ» (mapping) απνηειεί κηα ηερληθή νπηηθνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα ζπλδέζεη έλλνηεο θαη λα 

ζπζρεηίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ γλσξίδεη, απνθηψληαο κηα ζθαηξηθή νπηηθή ηνπ 

ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη. 

1.6 Μϋθοδοι παρϋμβαςησ ςτον αυτιςμό  

Η ΓΑΦ απνηειεί κηα δηαηαξαρή πνπ δε ζεξαπεχεηαη εμ νινθιήξνπ, φκσο κε 

ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ κπνξεί λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ 

(Καιχβα, 2005). Η ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνπαζνινγίαο. 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο δηακνξθψλεηαη εμαηνκηθεπκέλα βάζεη ησλ 

αλαγθψλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρεη θάζε παηδί θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ πξνθίι, ελψ 

γίλνληαη ηαθηηθέο επαλαμηνινγήζεηο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Κξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη αληηζηαζκηζηηθψλ 

κεραληζκψλ ιεθηηθήο έθθξαζεο, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν ηνκέαο 

απηφο παξνπζηάδεη ζνβαξά ειιείκκαηα. 
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χκθσλα κε ηελ Καιχβα (2005) βαζηθνί ζηφρνη ελφο ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε ΓΑΦ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε, ε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ. χκθσλε κε ηελ άπνςε απηή είλαη θαη ε 

Γελά (2002), ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ θνηλσληθνεπηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ. Η Faherty (2003) ζπκπιεξψλεη πσο νη αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, ηα 

ηαιέληα, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζρέζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο. 

Έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε ΓΑΦ, 

φπσο ε κέζνδνο ABA (Applied Behavior Analysis), ην χζηεκα Δπηθνηλσλίαο κε 

Αληαιιαγή Δηθφλσλ (Picture Exchange Communication System), ε κέζνδνο 

Δθπαίδεπζεο θαη Θεξαπείαο Παηδηψλ κε Απηηζκφ θαη κε πξνβιήκαηα Δπηθνηλσλίαο 

(Teaching Expanding Appreciating Collaborating and Cooperating Holistic-

TEACCH), ε κέζνδνο Floor-time θαη άιιεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Peters & Forlin, 2011). 

Σν 1990 νη Jordan & Powell δεκνζηεχνπλ έλα άξζξν φπνπ επηζεκαίλνπλ ηελ 

αλάγθε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ λα ιακβάλνπλ εηδηθή δηδαζθαιία ψζηε λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Όπσο 

αλαθέξνπλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αθνχ έηζη «καζαίλνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ». ην ειιεληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηνλίδεηαη πσο νη 

απηηζηηθνί καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ φρη κφλν δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  
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ην ίδην άξζξν νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ νξηζκέλεο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ή ν ζεξαπεπηήο πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ θαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη 

ησλ καζεηψλ. Η ζρέζε απηή πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηελ πίζηε απέλαληη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, παξά ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο λα ζθέθηνληαη, δίρσο ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο. Δίλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ λα ληψζνπλ πσο βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ 

θηιηθφ, φπνπ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη ε αξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ. Όπσο εμεγνχλ νη Jordan & Powell (1990), ε ηθαλφηεηα απηή επηηξέπεη 

ζηνπο καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη πνηα ζηξαηεγηθή είλαη πξφζθνξε ζε θάζε 

πεξίπησζε, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηηο αλεπηηπρείο ηνπο πξνζπάζεηεο, 

ρσξίο λα ζηεξίδνληαη ζε ππνδείμεηο θαη θξηηηθέο ησλ ελειίθσλ. ε επφκελν ζηάδην 

πξέπεη νη καζεηέο λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ κε επηηπρία 

ρξεηάδεηαη ηα βήκαηα λα γίλνληαη ζηαδηαθά.  

Όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε απηηζκφ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάδνληαη πξέπεη λα εγείξνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, θαζψο πνιιά 

απφ απηά ηα παηδηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ιεθηηθέο πξνηξνπέο (Jordan & Powell, 

1990). Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ζπνπδαία είλαη θαη ε αλάπηπμε κλεκνληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, θαζψο ηα απηηζηηθά παηδηά δηαζέηνπλ ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα απνκλεκνλεχνπλ θαη λα αλαθαινχλ πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηνπο 

Jordan & Powell (1990), ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο είλαη: ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
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ζηνηρείσλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε αλάπηπμε ζελαξίσλ, ε δξακαηνπνίεζε θαη άιιεο 

ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο. Καη’ επέθηαζε ε δηδαζθαιία πξέπεη, πέξα απφ ηηο ιεθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, λα πξνάγεη θαη ηε κε γισζζηθή δηακεζνιάβεζε. Σν γεγνλφο απηφ 

ελδέρεηαη λα απνβεί ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε  απηηζκφ. 

Οη πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σα παηδηά κε ΓΑΦ πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη 

λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε ή έλα πξφβιεκα κε πνηθίινπο ηξφπνπο, έρνληαο επειημία 

θαη, έηζη, ζα αλαπηχζζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο κνληέιν κάζεζεο. Κάζε 

δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο πξέπεη λα θηλεηνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ δηαζέηεη 

έθαζην παηδί, αλαθαιψληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία. Καηαιήγνληαο, νη καζεηέο 

νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ πσο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ γεγνλφηνο πσο θάηη δελ 

ην γλσξίδνπλ θαη ηνπ ιφγνπ πνπ δελ ην γλσξίδνπλ (Jordan & Powell, 1990). 

 

2. Δευτερεύουςεσ Αναφορικϋσ Προτϊςεισ 

ηελ ειιεληθή γιψζζα νη πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, βάζεη 

ηεο ζρέζεο ηνπο κε άιιεο πξνηάζεηο. Όηαλ ε πξφηαζε κπνξεί λα ζηαζεί ζηνλ ιφγν 

κφλε ηεο, νλνκάδεηαη «θχξηα» ή «αλεμάξηεηε», ελψ φηαλ δελ κπνξεί θαη ρξεζηκεχεη 

γηα λα πξνζδηνξίζεη κηα άιιε πξφηαζε ή έλαλ φξν ηεο ιέγεηαη «δεπηεξεχνπζα» ή 

«εμαξηεκέλε». 

Παξάδεηγκα: Γελ πήγε ζρνιείν, γηαηί ήηαλ άξξσζηνο.  

                                 ↓                               ↓ 

        Κχξηα Πξφηαζε        Γεπηεξεχνπζα Πξφηαζε 
 

Οη δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σν είδνο ησλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ πνπ απαζρφιεζε ηελ παξνχζα κειέηε είλαη 
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νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ΑΠ). Αλαθνξηθέο ιέγνληαη νη δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο 

πνπ εηζάγνληαη κε αλαθνξηθέο αλησλπκίεο (φπνηνο, ν νπνίνο, φζνο, φ,ηη θιπ), κε 

αλαθνξηθά επηξξήκαηα (φπνπ, φπσο, φζν θιπ) ή κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ δείθηε 

«πνπ». Οη αλαθνξηθέο αλησλπκίεο θαη ηα επηξξήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ επίζεκν 

ιφγν, ελψ ην «πνπ» θπξίσο ζηνλ αλεπίζεκν, φηαλ ην ζηνηρείν αλαθνξάο βξίζθεηαη ζε 

γεληθή πηψζε ή είλαη εληφο πξνζεηηθήο θξάζεο. 

Οη ΑΠ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νλνκαηηθέο θαη επηξξεκαηηθέο. Οη πξψηεο 

εηζάγνληαη κε ηηο αλαθνξηθέο αλησλπκίεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο ππνθείκελν, αληηθείκελν, θαηεγνξνχκελν ή νλνκαηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο, φπσο παξάζεζε ή επεμήγεζε. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα 

παξαδείγκαηα:  

i. Αο έξζεη όπνηνο ζέιεη. (ζέζε ππνθεηκέλνπ) 

ii. Γξάςε όζα μέξεηο. (ζέζε αληηθεηκέλνπ) 

iii. Δίλαη ό,ηη θαιύηεξν έρεηο. (ζέζε θαηεγνξνπκέλνπ) 

iv. Αθνχσ ηα παηδηά πνπ παίδνπλ (νλνκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο, επεμήγεζε) 

Οη επηξξεκαηηθέο ΑΠ εηζάγνληαη κε αλαθνξηθά επηξξήκαηα θαη έρνπλ ζέζε 

επηξξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Αθνινπζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα: 

i. Ήηαλ ηφζν θαιφο όζν δε θαληάδεζαη! (επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνζνχ) 

ii. Ήξζε εθεί όπνπ ήκαζηαλ. (επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ) 

iii. Φηηάμ’ ην όπσο λνκίδεηο. (επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ) 

iv. Θα πάκε όπνηε καο θαιέζνπλ. (επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ) 



29 
 

Μία αθφκε δηάθξηζε ησλ ΑΠ είλαη ζε πεξηνξηζηηθέο θαη κε πεξηνξηζηηθέο. Η 

πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλαλ φξν ηεο πξφηαζεο, θάλνληαο πην 

επδηάθξηην ην ζεκείν αλαθνξάο. Η δεχηεξε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνζζέηνληαο κηα πιεξνθνξία ζην αληηθείκελν αλαθνξάο. Οη πεξηνξηζηηθέο 

πξνηάζεηο δίλνπλ κηα πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο, ελψ νη κε πεξηνξηζηηθέο κπνξνχλ θαη λα παξαιεηθζνχλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο νη ΑΠ εηζάγνληαη κε αλαθνξηθέο 

αλησλπκίεο ή ην «πνπ». Όηαλ εηζάγνληαη κε αλαθνξηθή αλησλπκία είλαη θαηαλνεηφ 

πσο πξέπεη λα ζπκθσλεί σο πξνο ην γέλνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πηψζε ηνπ φξνπ πνπ 

πξνζδηνξίδεη. Η αλαθνξηθή αλησλπκία «ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν» απνηειείηαη απφ 

ηνλ πξνζδηνξηζηή (ν, ε, ην), πνπ θιίλεηαη βάζεη ησλ ρ-ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκθσλεί 

κε ηελ εξσηεκαηηθή ιέμε πνπ αθνινπζεί, θαη απφ ηελ εξσηεκαηηθή ιέμε (νπνίνο, 

νπνία, νπνίν) πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζηνηρν γέλνο, αξηζκφ θαη πηψζε. χκθσλα κε ηελ 

Alexiadou (1997), ε εξσηεκαηηθή ιέμε «νπνίνο» δνκείηαη απφ ηνλ δείθηε ν- θαη ηελ 

εξσηεκαηηθή αλησλπκία «πνηνο». Αληηζέησο ην «πνπ» είλαη άθιηηε ιέμε θαη 

ελδέρεηαη ε πξφηαζε πνπ εηζάγεη λα κελ πεξηέρεη θάπνηα ιέμε πνπ λα αλαθέξεηαη 

άκεζα ζηνλ φξν αλαθνξάο.  

2.1 Περιοριςτικϋσ αναφορικϋσ προτϊςεισ υποκειμϋνου και αντικειμϋνου 

Οη πεξηνξηζηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

ππνθεηκέλνπ (ΑΤ) θαη αληηθεηκέλνπ (ΑΑ), αλαιφγσο κε ην αλ ε θελή θαηεγνξία έρεη 

ζέζε ππνθεηκέλνπ ή αληηθεηκέλνπ. Η δηαθνξά ησλ δχν θαηεγνξηψλ έγθεηηαη  ζηε ζέζε 

απ’ φπνπ έρεη κεηαθηλεζεί ην ζηνηρείν αλαθνξάο, αθήλνληαο κηα θαηεγνξία θελή. Οη 

ΑΤ ζρεκαηίδνληαη κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αλαθνξηθήο πξφηαζεο, 

φπσο: ην παηδί [πνπ ηξψεη ην παγσηφ] είλαη θαιφο καζεηήο. ηηο ΑΑ κεηαθηλείηαη ην 
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αληηθείκελν ηεο αλαθνξηθήο πξφηαζεο, δειαδή: ην παηδί [πνπ θσλάδεη ε κακά] είλαη 

θαιφο καζεηήο.  

Σν 1993 νη Bar-Shalom, Crain, & Shankweiler δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηελ παξαγσγή αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ πσο ηα 

παηδηά, αλεμαξηήησο ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηηο ΑΤ παξά ηηο ΑΑ, αθνχ νη δεχηεξεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία. 

Γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ΑΠ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ζπληαθηηθνί θαη 

κνξθνινγηθνί δείθηεο, νη νπνίνη αθελφο θάλνπλ πην νξαηή ηελ αλαθνξηθή πξφηαζε 

θαη αθεηέξνπ θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζε ησλ ΑΤ παξά ησλ ΑΑ (Guasti, 

Stavrakaki, & Arosio, 2008). 

Σν 2001 ε Stavrakaki πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζε παηδηά ειηθίαο 3,5-5 

εηψλ πνπ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα 

καζεζηαθή δπζθνιία. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ πσο ε επεμεξγαζία ζχλζεησλ 

πξνηάζεσλ, θπξίσο ησλ ΑΠ, είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ 

επίιπζε ηεο ακθηζεκίαο. Καηέιεμε, κάιηζηα, πσο ε θαηαλφεζε ησλ ΑΠ, είηε 

ππνθεηκέλνπ είηε αληηθεηκέλνπ, γίλεηαη θαιχηεξε φηαλ ην ππνθείκελν πξνεγείηαη ηνπ 

ξήκαηνο. Παξνκνίσο, ε αιιαγή ζεηξάο ή ε κεηαθίλεζε ζηνηρείσλ εληφο ηεο πξφηαζεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηελ πνξεία επεμεξγαζίαο θαη ζπιινγηζκνχ, φηαλ δελ 

ηεξείηαη ε ζεηξά Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν (Beletti, Friedmann, Brunato, & 

Rizzi, 2012). 

2.2 Μορφοςυντακτικϊ χαρακτηριςτικϊ του γϋνουσ, του αριθμού και τησ πτώςησ 

ηηο νλνκαηηθέο θξάζεηο (ΟΦ) ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνζαθελίδνπλ ηε 

κνξθή θαη ην ζρήκα ηεο ιέμεο, ζπγθεθξηκέλα ην Πξφζσπν, ην Γέλνο, ν Αξηζκφο θαη 
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ε Πηψζε. Η παξνχζα έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ην ζηνηρείν ηνπ Αξηζκνχ θαη ηεο 

Πηψζεο, αθνχ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ. 

Σα κνξθνζπληαθηηθά  ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ην ζρήκα ησλ ζπληαθηηθψλ 

θαηεγνξηψλ  θαη δηαθξίλνπλ ηηο ζπληαθηηθέο ζρέζεηο ζε εξκελεχζηκα θαη κε 

εξκελεχζηκα ραξαθηεξηζηηθά. Δξκελεχζηκα ζεσξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, ελψ κε εξκελεχζηκα νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν (Chomsky, 1995). 

Αλαθνξηθά κε ηελ Πηψζε, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα 

(Ολνκαζηηθή, Γεληθή, Αηηηαηηθή, Κιεηηθή). Σα νλφκαηα θιίλνληαη σο πξνο ηηο 

πηψζεηο θαη ε κνξθνινγία ηνπο θαλεξψλεη ζε πνηα πηψζε βξίζθνληαη. Σαπηφρξνλα 

κε ην φλνκα θιίλεηαη θαη ην νξηζηηθφ άξζξν, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζηηο πηψζεηο 

ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ γέλνπο, φκσο παξακέλεη ην ίδην ζηελ Ολνκαζηηθή θαη 

Αηηηαηηθή ησλ νπδεηέξσλ. Η ακθηζεκία απηή πνπ δεκηνπξγείηαη ιχλεηαη κέζσ ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ξήκαηνο ηεο πξφηαζεο. εκεηψλνπκε πσο ην άξζξν δε 

δηαζέηεη Κιεηηθή Πηψζε. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε Πηψζε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζεκαηηθνχο ξφινπο θαη απνηειεί εξκελεχζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. ηελ ειιεληθή 

γιψζζα είλαη ζχλεζεο ε Ολνκαζηηθή λα ζρεηίδεηαη κε ΟΦ πνπ πεξηέρεη ηνλ ζεκαηηθφ 

ξφιν ηνπ δξάζηε θαη ε Αηηηαηηθή κε ΟΦ πνπ πεξηέρεη ηνλ δέθηε. Παξ’ φια απηά, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν ε ΟΦ  λα έρεη δηαθνξεηηθή πηψζε θαη λα κε ζπλάδεη κε ηνλ 

ζεκαηηθφ ξφιν φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Πηψζε 

απνηειεί κε εξκελεχζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΟΦ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε: 

i. Η Διέλε πφηηζε ηνλ θήπν. 
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ii. Ο θήπνο πνηίζηεθε απφ ηελ Διέλε. 

Ακθφηεξεο πξνηάζεηο έρνπλ θνηλφ ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηεο «Διέλεο» σο δξάζηε 

ηεο πξάμεο. Χζηφζν ζε θαζεκία βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή πηψζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηνπ «θήπνπ», αθνχ είλαη ν δέθηεο ηεο πξάμεο θαη ζηηο δχν 

πξνηάζεηο. Όκσο, ζηελ πξψηε βξίζθεηαη ζε Αηηηαηηθή Πηψζε θαη ζηε δεχηεξε ζε 

Ολνκαζηηθή. Γηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε αθφινπζε: 

i. Σα ρέξηα ηνπ Γηάλλε. 

ii. Η επηζηξνθή ηνπ Γηάλλε. 

Η ΟΦ «ηνπ Γηάλλε» βξίζθεηαη ζε Γεληθή Πηψζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

φκσο δηαθέξεη ν ζεκαηηθφο ηεο ξφινο. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε θέξεη ηνλ ξφιν ηνπ 

θηήηνξα, ελψ ζηε δεχηεξε ηνλ ξφιν ηνπ δξάζηε.  

Σν Γέλνο απνηειεί κία εγγελή ηδηφηεηα ησλ νλνκάησλ, πνπ ππάξρεη ζηε ξίδα 

ηνπο (Ralli, 2002). Αλήθεη ζηα κε εξκελεχζηκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΟΦ κε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή (valued), (Bošković, 2011). ηελ ειιεληθή γιψζζα ε απφδνζε 

ηνπ Γέλνπο ζηεξίδεηαη ζε ζεκαζηνινγηθνχο θαη κνξθνινγηθνχο παξάγνληεο (Ράιιε, 

2013).  

Έρνπλ δηεμαρζεί πνηθίιεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηνλ παξάγνληα ηνπ Γέλνπο θαη 

ηελ θαηαλφεζή ηνπ. πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ Terzi & Nanousi (2018) 

εληνπίζηεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ Γέλνπο ζηηο ΑΑ. χκθσλα κε ηε Mastropavlou 

(2006), παηδηά κε Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΑΓΓ) δε θάλεθε λα 

παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ηνπ Γέλνπο. Αληίζεηα ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Varlokosta & Nerantzini (2013), ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα παηδηά κε ΑΓΓ είραλ ρακειφηεξε επίδνζε ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο 
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αλάπηπμεο ζηελ αλίρλεπζε ηνπ Γέλνπο ζε πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθψλ νλνκάησλ. 

Χζηφζν, παξεκθεξήο ήηαλ ε επίδνζε θαη ησλ δχν νκάδσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ςεπδν-νλνκάησλ. 

2.3 Κατϊκτηςη των Αναφορικών Προτϊςεων 

Η θαηάθηεζε ησλ ΑΠ έρεη θηλήζεη έληνλα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε 

πνιιέο γιψζζεο, ηφζν ζε νκάδεο ηππηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ζε κε ηππηθήο. Η 

ζχλζεηε δνκή ηνπο παξεκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο θη έηζη απνηειεί αληηθείκελν 

ζπλερνχο έξεπλαο. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, 

θπξίσο ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. 

2.3.1 Στάδιο γλωςςικήσ ανάπτυξησ των Αναφορικών Προτάςεων 

Η παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε ησλ αλαθνξηθψλ 

πξνηάζεσλ ζηελ παηδηθή ειηθία. Δπνκέλσο θαίλεηαη αλαθνξά ζην ζηάδην γισζζηθήο 

αλάπηπμεο πνπ εθηείλεηαη ζηε ρξνλνινγηθή ειηθία ησλ 3 έσο 6 εηψλ. Σελ πεξίνδν 

απηή ε νκηιία εμειίζζεηαη ξαγδαία ηφζν ζε επίπεδν θαηαλφεζεο, φζν θαη παξαγσγήο 

(Πφξπνδαο, 1999), ελψ παξαηεξείηαη αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, 

φπσο εξσηεκαηηθέο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο. χκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ (1995), ηα 

παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ζχλζεηεο πξνηάζεηο, πξνηνχ 

θαηαθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θαηαλννχλ. Ο Πφξπνδαο (1999) ζπκπιεξψλεη πσο 

ζηελ ειηθία απηή ηα παηδηά καζαίλνπλ θαηά κέζν φξν ελληά ιέμεηο ηελ εκέξα, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ιεμηιφγην θαηαλφεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 14.000 ιέμεηο. 

Σν ιεμηιφγην είλαη εκπινπηηζκέλν θαη γίλεηαη ρξήζε κεγαιχηεξνπ κήθνπο 

πξνηάζεσλ, αθφκα θαη αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο (Sheridan, 2014).  

Σελ πεξίνδν απηή αξρίδεη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ, 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηξίην έηνο ηεο δσήο ηνπ ην παηδί μεθηλά λα ηηο παξάγεη (Varlokosta 
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& Armon-Lotem, 1997). Η θαηαλφεζή ηνπο, φκσο, γίλεηαη ζε κεηέπεηηα ειηθία, 

θαζψο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο πξηλ ην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά δελ ηηο θαηαλννχλ πιήξσο (Håkansson & Hansson, 2000).  

2.3.2 Κατάκτηςη των Αναφορικών Προτάςεων ςε πληθυςμό τυπικώσ 

αναπτυςςόμενο 

Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ΑΠ Τπνθεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαίλεηαη πσο 

δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Οη πξνηάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη βάζεη ηεο 

ζέζεο απφ ηελ νπνία έρεη κεηαθηλεζεί ην ζηνηρείν αλαθνξάο. 

Οη εξεπλεηέο McKee & McDaniel (2001) κειέηεζαλ ηελ παξαγσγή ΑΠ ζε 

αγγιφθσλα παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ πσο αλεμαξηήησο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο, ε παξαγσγή ΑΤ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ΑΑ. 

Παξφκνηα έξεπλα έγηλε θαη ζηελ ηηαιηθή γιψζζα, φπνπ κειεηήζεθαλ παηδηά 

ειηθίαο 3 έσο 7 ρξφλσλ (Adani, 2008). ηα απνηειέζκαηα δελ ππήξμε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ειηθηψλ, αθνχ γηα ηε ρξήζε ησλ ΑΠ δελ απαηηείηαη 

πξνεγνπκέλσο ε θαηαλφεζή ηνπο ιφγσ ηεο γξακκαηηθήο ηνπο δνκήο. ηελ ειηθία ησλ 

3 εηψλ ζεκείσζαλ 53% νξζέο απαληήζεηο ζηηο ΑΑ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο ε 

θαηαλφεζε ησλ ΑΠ δελ είλαη πιήξεο. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

Adani (2008), ηα παηδηά κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζέζε ηεο θελήο θαηεγνξίαο 

θαη ζην Αληηθείκελν ησλ ΑΠ. Χζηφζν, δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηηο ΑΤ ιφγσ ηεο Αξρήο 

ηεο Διάρηζηεο Αιπζίδαο
1
. 

                                                           
1
 φμφωνα με τθν Αρχι τθσ Ελάχιςτθσ Αλυςίδασ, παρατθρείται προτίμθςθ ςτισ μικρότερεσ αλυςίδεσ προτάςεων, 

με απλοφςτερθ δομι. υγκεκριμζνα ςτισ ΑΤ θ απόςταςθ μεταξφ τθσ κενισ κατθγορίασ και του μετακινοφμενου 
ςτοιχείου είναι αρκετά μικρότερθ ςε ςχζςθ με τισ ΑΑ (ΑΕΑ:Minimal Chain Principle. De Vincenzi, 1991). 
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Μηα αθφκε έξεπλα ζηελ ηηαιηθή γιψζζα δηεμήγαλ ην 2006 νη Arosio, Adani & 

Guasti, κειεηψληαο 79 ηηαιφθσλα παηδηά ειηθίαο 5-9 εηψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα κειεηήζνπλ ηελ επεμεξγαζία ΑΑ θαη ΑΤ. Έηζη ρνξήγεζαλ έλα εξγαιείν επηινγήο 

ηεο ζσζηήο εηθφλαο, έλα έξγν νξζήο γξακκαηηθήο θξίζεο θαη δχν ηεζη πνπ εμέηαζαλ 

ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Η επίδνζε ησλ παηδηψλ θάλεθε ρακειή ζηηο ΑΑ, ελψ ζηηο 

ΑΤ δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΑΑ 

εκθαλίζηεθαλ ρακειέο επηδφζεηο φηαλ ην ξήκα εκθαληδφηαλ κεηά ην Τπνθείκελν. ηα 

απνηειέζκαηα απηά ηεθκεξηψλνληαη βάζεη ηεο Αξρήο ηεο Διάρηζηεο Αιπζίδαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή γιψζζα, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε 

ηελ θαηάθηεζε ησλ ΑΠ. χκθσλα κε ηελ Stavrakaki (2001), ε θαηαλφεζε ησλ ΑΠ 

μεθηλά απφ ηα 3,5-5 έηε. Φηάλνληαο ζηελ ειηθία ησλ 7 ρξφλσλ, ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά δελ εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΠ, ελψ 

θαηαλννχλ ηνλ παξάγνληα ηεο Πηψζεο γηα ηελ επίιπζε ηεο ακθηζεκίαο. Σελ άπνςε 

απηή εληζρχνπλ ηα επξήκαηα ηεο Stathopoulou (2007), ζχκθσλα κε ηα νπνία, παηδηά 

ειηθίαο 5-7,5 εηψλ παξήγαγαλ ζσζηά ΑΤ θαη ΑΑ ζε πνζνζηφ 80-85%. 

Σν 2008 νη Guasti, Stavrakaki & Arosio πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζε 

δηαγισζζηθφ επίπεδν. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε θαηάθηεζε ησλ ΑΠ 

ζε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο ηηαιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ 37 παηδηά ειηθίαο 4,5-5,5 εηψλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. ρεδηάζηεθαλ δχν 

πεηξάκαηα ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ππήξραλ ηξεηο ηχπνη ΑΠ: Αλαθνξηθέο 

Τπνθεηκέλνπ (Αληηθείκελν – Κελφ Τπνθείκελν), Αλαθνξηθέο Αληηθεηκέλνπ 

(Αληηθείκελν – Κελφ Αληηθείκελν) θαη Αλαθνξηθέο κε πξνξεκαηηθφ Τπνθείκελν. ην 

πξψην πείξακα έγηλε κέζσ ηεο ζπκθσλίαο αξηζκνχ (Τπνθεηκέλνπ – Ρήκαηνο) ε 

αλάζεζε ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ, ελψ ζην δεχηεξν κέζσ ηεο Πηψζεο. H κειέηε 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο ΑΤ. Δπηπιένλ, ε 
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επίιπζε ηεο ακθηζεκίαο κέζσ ηεο Πηψζεο ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ΑΠ. Η επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ζηελ θαηαλφεζε ησλ ΑΤ, 

ελψ κέηξηα ήηαλ ζηηο ΑΑ. 

2.3.3   Κατάκτηςη των Αναφορικών Προτάςεων ςε πληθυςμό μη τυπικώσ 

αναπτυςςόμενο 

Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάθηεζε ησλ ΑΠ ζε κε ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελν πιεζπζκφ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ άηνκα κε ΓΑΦ, 

ζχλδξνκν Williams θαη Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή.  

Χο Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΑΓΓ) νξίδεηαη ε γισζζηθή δηαηαξαρή 

θαηά ηελ νπνία απνπζηάδνπλ ζπλνδά πξνβιήκαηα αθνήο, λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο ή 

ςπρνπαζνινγίαο. Σα άηνκα κε ΑΓΓ παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζπληαθηηθφ ηνκέα ηεο γιψζζαο. Απελαληίαο ηα άηνκα κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ 

εηεξνγέλεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπληαθηηθνχ, κε ηελ παξνπζία ειιεηκκάησλ ζηελ 

θαηαλφεζε, ηε ζεκαζηνινγία θαη γεληθφηεξα ζηνλ ιφγν (Bishop & Norbury, 2002; 

Rapin & Dunn, 2003). ην χλδξνκν Williams, αληηζέησο, ηα παηδηά δελ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ ζπληαθηηθνχ. Μειεηψληαο ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ΑΠ ζε εθήβνπο ειηθίαο 10-16 ρξφλσλ κε ην ζχλδξνκν απηφ, ε έξεπλα ηνπ 

Zukowski (2009) έδεημε πσο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζπγθξηηηθά κε 

παηδηά ειηθίαο 4-7 εηψλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ εκθαλήο ε αδπλακία θαη ησλ δχν νκάδσλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΑ παξά ησλ 

ΑΤ. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα άηνκα κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηνλ 

επηθνηλσληαθφ θαη πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηνπο Whitehouse, Barry & 

Bishop (2008) νη δπλαηφηεηεο ζηνλ ζπληαθηηθφ ηνκέα πνηθίινπλ. Οη γισζζηθνί 
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θαηλφηππνη ζηνλ απηηζκφ είλαη δχν: ζηνλ πξψην ππάξρνπλ γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, 

ελψ ζηνλ δεχηεξν νη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη ειιεηκκαηηθέο (Boucher, 2012). ηε ΓΑΦ 

ε πςειή κε ιεθηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη κε πςειέο γισζζηθέο επηδφζεηο (Stevens, 

Fein, Dunn, Allen, Whaterhouse, Feinstein & Rapin, 2000). Χζηφζν, έξεπλα ησλ 

Riches, Loucas, Baird, Charman & Simonoff (2010) ππνζηεξίδεη πσο ε ηθαλφηεηα 

ζηνλ ζπληαθηηθφ ηνκέα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ απηηζκνχ. 

Οη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ εηεξνγέλεηα ηεο δηαηαξαρήο (Lewis, Murdoch & Woodyatt, 2006). 

Ο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηε ΓΑΦ είλαη ε 

ειηθία. ηνλ ηνκέα ηνπ ζπληαθηηθνχ εκθαλίδνληαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

παηδηθή ειηθία ησλ 7 εηψλ (Bennett, Szatmari, Bryson, Volden, Zwaigenbaum, 

Vaccarella & Boyle, 2008). Δπνκέλσο θαίλεηαη πσο ην ζπληαθηηθφ παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ΓΑΦ, εκθαλίδεηαη φκσο πην αηζζεηά 

ζηελ ειηθία ησλ 7 ρξφλσλ.  

Η Targer-Flusberg ζε έξεπλά ηεο (2006) βξήθε νκνηφηεηεο κεηαμχ 

αγγιφθνλσλ παηδηψλ κε ΑΓΓ θαη ΓΑΦ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπληαθηηθνχ. Πξνβιήκαηα 

εληνπίζηεθαλ ζην ηξίην πξφζσπν ηνπ Δλεζηψηα θαη ηνπ Ανξίζηνπ, φπσο θαη ζην 

καξθάξηζκα ησλ θαηαιήμεσλ. 

Η έξεπλα ησλ Eigsti, Bennetto & Dadlani (2007) αζρνιήζεθε κε ηνλ ηνκέα 

ηεο κνξθνζχληαμεο ζε παηδηά κε ΓΑΦ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηά 

ηεο έδεημαλ πσο ε κνξθνζχληαμε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη απινχζηεξε ζπγθξηηηθά 

κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο πξνθίι. Χζηφζν νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπληαθηηθνχ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Πεξηζζφηεξεο 

έρνπλ δηεμαρζεί ζε παηδηά κε ΑΓΓ, νη νπνίεο έδεημαλ πσο ηα παηδηά απηά 
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ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηηο ΑΠ ή αθφκε θαη ηηο παξαιείπνπλ ζηνλ 

εθθξαζηηθφ ιφγν.  

Οη Stavrakaki, Tasioudi  & Guasti (2015) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

κνξθνινγηθήο πηψζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ 

ζε πιεζπζκφ κε ΑΓΓ. Σν πείξακα πνπ έγηλε πεξηιακβάλεη δχν ζπλζήθεο. ηελ πξψηε 

ειέγρζεθε ε θαηαλφεζε ησλ ΑΠ κε απνζαθήληζε ηνπ αξηζκνχ ζην ξήκα θαη ην 

νπζηαζηηθφ, αιιά ρσξίο κνξθνινγηθφ ηεο πηψζεο ζηηο Ολνκαηηθέο Φξάζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθά νπδέηεξνπ γέλνπο ζηα νπνία ε Ολνκαζηηθή θαη ε Αηηηαηηθή 

πηψζε είλαη κνξθνινγηθά φκνηεο θαη, ζπλεπψο, δελ δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ ππνθεηκέλνπ απφ ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

αληηθεηκέλνπ. ηε δεχηεξε ειέγρζεθε ε θαηαλφεζε ησλ ΑΠ κε καξθάξηζκα ηεο 

πηψζεο ζηηο Ολνκαηηθέο Φξαζεηο θαη ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα παηδηά κε ΑΓΓ είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηηο ΑΤ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΑ. Δπίζεο ε επίδνζή ηνπο ζηηο ΑΤ κε ζπκθσλία αξηζκνχ ήηαλ 

ρακειφηεξε απφ απηή ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. 

Σν 2018 δηεμάρζεθε κηα έξεπλα απφ ηνπο Sukenik & Friedman, κε ζθνπφ ηε 

κειέηε παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη παηδηψλ κε ΑΓΓ θαη ηελ παξαγσγή ΑΤ θαη ΑΑ πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ πσο θαη νη δχν νκάδεο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ. Οη δπζθνιίεο, φκσο, ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο ζε θάζε νκάδα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζίαζαλ ιάζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνινγία ηεο γιψζζαο, ελψ ηα παηδηά κε ΑΓΓ ζεκείσζαλ 

πςειφηεξα παξαγσγή ζηηο ΑΤ ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΑ. 
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2.4 Αφόρμηςη παρούςασ ϋρευνασ 

Σν 2018 ε Φξίγγε ζε έξεπλά ηεο εμέηαζε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαθνξηθψλ 

πξνηάζεσλ ζε παηδηά κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ πέληε παηδηά ειηθίαο 7-11,5 εηψλ κε ΓΑΦ θαη δέθα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο ειηθίαο 9,9-12,5 ρξφλσλ. θνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ηφζν ησλ ΑΤ φζν θαη ησλ ΑΑ ζηηο δχν νκάδεο, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο 

κνξθνινγίαο, ηνπ Αξηζκνχ θαη ηεο Πηψζεο.  

Χο εξγαιείν γηα ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε απηφ ησλ Guasti, 

Stavrakaki & Arosio (2008), κε ην νπνίν εμεηάζηεθε ε πξνθνξηθή θαηαλφεζε ησλ 

ΑΠ. Πξαγκαηνπνηήζεθε, έηζη, έλα πείξακα κε δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο: ε πξψηε 

αθνξνχζε ηελ νπδεηεξνπνίεζε ηεο πηψζεο, ελψ ζηε δεχηεξε έγηλε κνξθνινγηθφ 

καξθάξηζκα ηεο πηψζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ηα παηδηά κε ΓΑΦ αληηκεηψπηζαλ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ ΑΠ ζπγθξηηηθά κε ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σα απηηζηηθά παηδηά έδεημαλ ειάρηζηε βειηίσζε κε ηνλ ξφιν 

ηεο κνξθνινγίαο θαη ην κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο ζηηο ΑΤ. Χζηφζν, θαη 

ζηηο δχν νκάδεο ε θαηαλφεζε ησλ ΑΤ ήηαλ θαιχηεξε απ’ φηη ησλ ΑΑ. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

Ερευνητικό προςϋγγιςη 

 

3. Μεθοδολογύα ϋρευνασ 

3.1 τόχοσ ϋρευνασ 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηα 

κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεπηεξεπνπζψλ Αλαθνξηθψλ 

Πξνηάζεσλ ζε παηδηά ειηθίαο 6,2-10,9 (Μ.Ο.= 9,11) εηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ θαη έρνπλ ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρνπλ δείμεη πσο ηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο ιφγνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ 

Πξνηάζεσλ. Σν 2001 ε Stavrakaki πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζε παηδηά κε 

Αλαπηπμηαθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή. Σα παηδηά εμεηάζηεθαλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ ΑΠ 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ε επίδνζή ηνπο ζπγθξίζεθε κε απηή πνπ είραλ νη δχν 

νκάδεο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Παξαηεξείηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε 

ΑΓΓ θαη ζα ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη σθέιηκν γηα ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα λα 

κειεηεζεί ε επεμεξγαζία ησλ ΑΠ ζε παηδηά κε ΓΑΦ. Η γισζζηθή επηθνηλσλία ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη ειιηπήο θαη παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζχληαμεο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηε ζχληαμε θαη ηε 

ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ, ησλ βνεζεηηθψλ ξεκάησλ θαη ζηε ζπκθσλία Ρήκαηνο-

Τπνθεηκέλνπ. 
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Πξνθχπηνπλ, ινηπφλ, ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Αξρηθά, εάλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ 

θαη ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ΑΠ, ζπγθξηηηθά κε παηδηά ηππηθψο αλαπηπζζφκελα ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 

(6,2-10,9 εηψλ). χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, αλακέλεηαη ε επίδνζε 

ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο λα είλαη θαιχηεξε απφ απηή ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. 

Δπηπξνζζέησο, έλα αθφκε εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνην είδνο ΑΠ (ΑΤ ή ΑΑ) 

γίλεηαη πην θαηαλνεηφ απφ ηα παηδηά, εμεηάδνληαο παξάιιεια ηνλ ξφιν ηεο 

κνξθνζχληαμεο.  

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά ζρεδηάζηεθε ε κεζνδνινγία ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ.  

3.2 Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Η κεζνδνινγία ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηε κειέηε πνπ δηεμήγαλ 

νη Guasti, Stavrakaki & Arosio (2008). Σν εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

παξαρσξήζεθε απφ ηελ θ. ηαπξαθάθε. Γη’ απηφ ε ζπκβνιή ηεο ήηαλ θαίξηα γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ε επγλσκνζχλε πξνο ηελ ίδηα είλαη 

αλακθίβνιε. Χζηφζν θξίζεθε ζθφπηκν λα ρνξεγεζνχλ ζε πξψην ζηάδην ην 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν Raven’s CPM θαη ην Peabody Picture Vocabulary Test-

Revised (ειιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ PPVT-R, Simos, Sideridis, Protopapas & 

Mouzaki, 2011 ).  

 Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπιινγή δείγκαηνο δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο γηα ηα παηδηά κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, ελψ γηα ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά ε 

δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε εληφο δχν εβδνκάδσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία παηδηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ηξία 

ηεζη θαηαλεκήζεθαλ ζε θαζεκία απφ ηηο ηξεηο εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ φζν 
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ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα, ρσξίο λα ηαξαρζνχλ θαη λα 

πξνβνχλ ζε αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο. Γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ έγηλε νινθιεξσκέλα, αθνχ εθηηκήζεθε πσο κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε απηή. 

Σα ηεζη, πνπ παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ, ρνξεγήζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έπεηηα απφ πιήξε θαζνδήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο. 

3.3 Εργαλεύα ϋρευνασ 

Σν Raven’s CPM ρνξεγείηαη ζε παηδηά ειηθίαο 4-12 εηψλ θαη εθηηκά ηε γεληθή 

λνεηηθή ηθαλφηεηα. Απνηειείηαη απφ Έγρξσκεο Μήηξεο (Colored Progressive 

Matrices) πνπ κεηξνχλ ηε κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

ζε νπηηθνρσξηθφ πιαίζην. Σν εξγαιείν απηφ έρεη ζηαζκηζηεί ζε φινλ ηνλ θφζκν, φπσο 

θαη ζηελ Διιάδα (ηδεξίδεο, Αλησλίνπ, ίκνο & Μνπδάθε, 2015). ηελ παξνχζα 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ πηζαλά λνεηηθά ειιείκκαηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. εκεηψλνπκε πσο ε κέζε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη εθηηκάηαη 

ζηα 15 ιεπηά. Παξ’ φια απηά γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, ε δνθηκαζία 

δηήξθεζε πεξηζζφηεξν. 

Σν Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-R) αθνξά κηα δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηνπ πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ αηφκσλ ειηθίαο 2,6 εηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη 

αλψηαην ειηθηαθφ φξην. Η ειιεληθή πξνζαξκνγή απνηειείηαη απφ 173, ζε θαζεκία 

απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο. Ο εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα δείμεη 

ζε πνηα εηθφλα αληηζηνηρεί ε ιέμε πνπ πξνθέξεη ν εμεηαζηήο. Η ιέμε κπνξεί λα είλαη 

νπζηαζηηθφ, ξήκα ή επίζεην. ηελ πξνθείκελε έξεπλα ρνξεγήζεθε ζηνλ εμεηαδφκελν 

πιεζπζκφ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζε αληηζηνηρία κε ηε 
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ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο ζπλέβαιαλ ζηελ 

νξζφηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Τπνγξακκίδεηαη πσο ε κέζε δηάξθεηα 

ρνξήγεζεο ηνπ εξγαιείνπ θπκαίλεηαη ζηα 20-35 ιεπηά. Χζηφζν, γηα ηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ρξεηάζηεθε επηπξφζζεηνο ρξφλνο.  

Σν ηξίην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα είλαη ην ίδην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Guasti, Stavrakaki & Arosio (2008). 

Πεξηιακβάλεη ηα δχν είδε ησλ ΑΠ ζηε Νέα Διιεληθή Γιψζζα. Καζέλα απφ ηα είδε 

πεξηιακβάλεη 6 πξνηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη: 

i. Σν πνπιί πνπ θνηηά ηα γατδνχξηα (ΑΤ) 

ii. Σν πνπιί πνπ θνηηνχλ ηα γατδνχξηα (ΑΑ) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά εηθφλεο θαη 

έπξεπε λα επηιέμνπλ απηήλ πνπ ηαίξηαδε ζηελ πξφηαζε πνπ άθνπγαλ πξνθνξηθά, 

δείρλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ δξάζηε ή ηνλ πάζρνληα. Γηα παξάδεηγκα δεηήζεθε 

ζην παηδί «Γείμε κνπ ην άινγν πνπ θπλεγά ιηνληάξηα». Κάζε παηδί εμεηάζηεθε 

αηνκηθά, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δνθηκαζίεο. Σν πιηθφ ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 3 

κέξε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ ΑΠ. Πξηλ ηελ εμέηαζε ρνξεγήζεθε έλα ηεζη 

πξνθνξηθήο θαηαλφεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαλφεζε ησλ ξεκάησλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζην πεηξακαηηθφ πιηθφ θαη λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο ΑΠ. Σν δνθηκαζηηθφ απηφ θνκκάηη απνηειείηαη απφ 3 εηθφλεο. 

Σν θπξίσο πεηξακαηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ 18 ζεη εηθφλσλ θαη 15 ζεη κε 

παξαπιαλεηέο (fillers) πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ηπραία ζεηξά. Γηα θαζεκία πξφηαζε 

παξνπζηάζηεθαλ 2 εηθφλεο θαη έπξεπε ην παηδί λα δείμεη ηνλ ζσζηφ πάζρνληα ή 

δξάζηε, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ άθνπγε. ηηο Ολνκαηηθέο Φξάζεηο φισλ ησλ 

πξνηάζεσλ ππήξραλ έκςπρα νπζηαζηηθά (πρ. άινγν, αγφξη, ιηνληάξη, πξφβαην), ελψ 
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ηα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα αθφινπζα: θπλεγψ, θνηηψ, ηξαβψ, πιέλσ, 

θινηζψ, ρηππψ. Σα νπζηαζηηθά νπδεηέξνπ Γέλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ παξάγνληα ηεο Πηψζεο. 

Γηα λα εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο κνξθνινγηθήο πηψζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ΑΠ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ξήκαηα θπλεγψ, ηξαβψ, πιέλσ, ζπξψρλσ, ρηππψ. 

Αλαθνξηθά κε ηα νπζηαζηηθά, ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη εκθαλήο ν παξάγνληαο ηεο 

πηψζεο, έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο: ε κατκνχ, ε αξθνχδα, ν ειέθαληαο, ε 

θακήια, ε αγειάδα, ν ξηλφθεξνο, ε δέβξα, ν πίζεθνο. Οη εμεηαδφκελνη έπξεπε θη εδψ 

λα ππνδείμνπλ ηνλ δξάζηε ή ηνλ πάζρνληα. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά 

παξαδείγκαηα: 

i. Σε κατκνχ πνπ πιέλεη ηελ αξθνχδα (ΑΤ) 

ii. Σελ αγειάδα πνπ ζπξψρλεη ηνλ ειέθαληα (ΑΤ) 

iii. Σε κατκνχ πνπ πιέλεη ε αξθνχδα (ΑΑ) 

iv. Σελ αγειάδα πνπ ζπξψρλεη ν ειέθαληαο (ΑΑ) 

ηα 2 ηειεπηαία παξαδείγκαηα επηιχζεθε ε ακθηζεκία κε κνξθνινγηθφ 

καξθάξηζκα ηεο πηψζεο.  

3.4 υμμετϋχοντεσ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν νκάδεο παηδηψλ. Η πξψηε απνηειείηαη απφ 8 

παηδηά κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, ελψ ε 

δεχηεξε, πνπ ιεηηνχξγεζε σο νκάδα ειέγρνπ, απφ 27 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 3.3.1 Ομάδα παιδιών με ΔΑΦ 

Σα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα έρνπλ δηαγλσζζεί απφ ΚΔΓΓΤ κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, έρνπλ ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη θπζηνινγηθή 

αθνπζηηθή νμχηεηα. Πξφθεηηαη γηα παηδηά κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. Η νκάδα 
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απηή απνηειείηαη απφ 8 αγφξηα, ησλ νπνίσλ ε ρξνλνινγηθή ειηθία θπκαίλεηαη απφ 6,2 

έσο 10,9 εηψλ (Μ.Ο.= 9,9). Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο απηήο θνηηνχλ ζε Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Η ζπκκεηνρή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηφπηλ έγθξηζεο θαη ζπλελλφεζεο κε ηνπο γνλείο, ηνλ δηεπζπληή θαη ηηο δαζθάιεο 

ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα απφ ηα παηδηά ηεο νκάδαο απηήο, 

ζχκθσλα κε ηε δηάγλσζε ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ηηο αμηνινγήζεηο  ηνπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ην ελ ιφγσ ζρνιείν. 

1. Παηδί 1 (10,9 εηψλ) 

Σν παηδί έρεη δηαγλσζηεί κε ΓΑΦ. Έρεη πεξηνξηζκέλν εθθξαζηηθφ ιφγν θαη 

ζπρλά ερνιαιεί. Πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν πξνζιεπηηθφο ηνπ ιφγνο, ελψ ζπλεζίδεη 

λα δειψλεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ δείρλνληαο κε ηα ρέξηα ηνπ. Καηαλνεί 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζε απιέο εληνιέο, δηαηεξψληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηαζεξή γηα 15-

20 ιεπηά ζε ήξεκν πεξηβάιινλ. Γελ παξνπζηάδεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, φκσο 

δηαηεξεί ηε βιεκκαηηθή επαθή. Δλνριείηαη απφ ζνξχβνπο θαη έρεη εκκνλή κε ηελ αθή 

αληηθεηκέλσλ. 

2. Παηδί 2 (10,8 εηψλ) 

Πξφθεηηαη γηα έλα παηδί κε ΓΑΦ, ην νπνίν δηαζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλν 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη δελ ηνλ ρξεζηκνπνηεί σο κέζν επηθνηλσλίαο. Δκθαλίδεη 

αθαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, έληνλν ζπκφ θαη ειάρηζηε βιεκκαηηθή επαθή. 

Κάλεη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ, ζπγθεθξηκέλα ηνπνζεηεί ηνλ αληίρεηξα 

ζην ζηφκα, θξαηψληαο βξεθηθή ζηάζε ζψκαηνο. Δίλαη ζπλεξγάζηκνο θαη εθηειεί 

απιέο εληνιέο, φκσο θνπξάδεηαη γξήγνξα θαη ην εθδειψλεη κε εθξήμεηο ζπκνχ. 



46 
 

3. Παηδί 3 (10 εηψλ) 

Ο καζεηήο έρεη δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ θαη ν ιφγνο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη 

ζηεξενηππηθφο. Μπνξεί λα θάλεη αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηελ νιηθή κέζνδν θαη λα 

πξνζζέηεη αληηθείκελα. Παξνπζηάδεη εκκνλή κε ηελ θαηακέηξεζε θαη ε πξνζνρή ηνπ 

δηαζπάηαη έληνλα απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Δθηειεί απιέο εληνιέο ηηο νπνίεο ζα 

αθνχζεη θαη’ επαλάιεςε. Δίλαη πνιχ θηιηθφ θαη ρακνγειαζηφ παηδί, φκσο πξνηηκά λα 

παίδεη κφλνο ηνπ. 

4. Παηδί 4 (10,9 εηψλ) 

Σν παηδί απηφ έρεη δηαγλσζηεί απφ ην ΚΔΓΓΤ κε ΓΑΦ θαη πάζρεη απφ 

κπνπάζεηα. Έρεη θαιφ ιφγν θαη θαηαλφεζε, φκσο δε κηιάεη πνιχ. Παξνπζηάδεη 

λσρειηθφηεηα θαη δείρλεη πσο δε ζέιεη λα θάλεη ηίπνηα. πλήζσο απαληάεη κε «λαη» ή 

«φρη» γηα λα εθθξάζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γελ είλαη πνιχ επηθνηλσληαθφο, φκσο 

ππαθνχεη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαη εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

5. Παηδί 5 (10,8 εηψλ) 

Ο καζεηήο έρεη δηαγλσζηεί κε ΓΑΦ. Ο εθθξαζηηθφο ηνπ ιφγνο είλαη θαζαξφο, 

φκσο δελ έρεη ζπλνρή θαη αθξίβεηα. Ηρνιαιεί θαη κηκείηαη δηαξθψο ήρνπο, θξάζεηο ή 

θαη δηαιφγνπο απφ παηδηθέο ηαηλίεο. Αδπλαηεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο γεληθνχ ή 

εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα παξάγεη πην ζχλζεηεο πξνηάζεηο. Γελ παξνπζηάδεη 

επηθνηλσληαθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, θαζψο έρεη επαλαιακβαλφκελεο ιεθηηθέο εκκνλέο. 

ρεκαηίδεη απιέο πξνηάζεηο ρσξίο ζσζηή κνξθνζπληαθηηθή δνκή θαη θαηαλνεί απιέο 

νδεγίεο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηάο ηνπ δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλερή ρξφλν. Έρεη ρακειή γλσζηηθή αλάπηπμε, φκσο ε 

αθνπζηηθή ηνπ κλήκε βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. 
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6. Παηδί 6 (10,8 κελψλ) 

Ο καζεηήο έρεη δηαγλσζηεί κε ΓΑΦ. Γηαζέηεη θαιφ λνεηηθφ θαη γλσζηηθφ 

επίπεδν. Η έθθξαζή ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή παξά ηηο δπζθνιίεο άξζξσζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Παξνπζηάδεη θαιή θαηαλφεζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο πνπ 

ηνπ δίλνληαη. Υξεζηκνπνηεί ηνλ ιφγν γηα λα επηθνηλσλεί θαη αιιειεπηδξά πνιχ θαιά 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη επράξηζην θαη ππάθνπν παηδί. πρλά επαλαιακβάλεη 

ιέμεηο, φκσο δηαηεξείηαη ε πξνζνρή ηνπ ζε εχινγν επίπεδν. 

7. Παηδί 7 (6,2 εηψλ) 

Ο καζεηήο, ζχκθσλα κε ην ΚΔΓΓΤ, έρεη ΓΑΦ. Γηαζέηεη θαηαιεπηφ ιφγν, 

φκσο ε νκηιία ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ςηζπξηζηή. Παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ζε 

γλσζηηθφ, ιεθηηθφ επίπεδν θαη ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε. πρλά ερνιαιεί, 

απνθεχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη νξηζκέλεο θνξέο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην 

άθνπζκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Καηνλνκάδεη αληηθείκελα, φκσο ζρεκαηίδεη πξνηάζεηο 

δχν ιέμεσλ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ιεθηηθά ζε εξσηήζεηο. Καηαλνεί θαη εθηειεί 

απιέο εληνιέο θαη νδεγίεο, ελψ παξνπζηάδεη αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη δπζθνιία ζε 

ιεπηνχο ρεηξηζκνχο. 

8. Παηδί 8 (9,3 εηψλ) 

Ο καζεηήο έρεη δηαγλσζηεί κε ΓΑΦ. Έρεη θαιφ ιφγν θαη θαηαλφεζε, φκσο δε 

δηαζέηεη πινχζην ιεμηιφγην. Ηρνιαιεί ζπρλά, απνκλεκνλεχεη ηξαγνχδηα θαη κηκείηαη 

θσλέο. Δίλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθφ παηδί, ζπλεξγάζηκν θαη ηθαλφ λα νινθιεξψζεη κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία. Έρεη θαιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κπνξεί λα εθθξάζεη 

ιεθηηθά απηά πνπ ζέιεη ή ρξεηάδεηαη. Γηεθπεξαηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ 
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έρνπλ αλαζέζεη, φκσο ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη εχθνια, κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξεί ζηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

3.3.2 Ομάδα ελέγχου 

Σα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. Η ρξνλνινγηθή 

ηνπο ειηθία θπκαίλεηαη απφ 6,2 έσο 10,9 εηψλ (Μ.Ο.= 8,9) Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

έγηλε ζε Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, αθνχ πξψηα 

ππήξμε έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο θαη ην δηεπζπληή ηνπ ΚΓΑΠ θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ίδηνπο. 
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4. Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων                                                                                                                       

4.1 Ανϊλυςη Αποτελεςμϊτων με τη Φρόςη Περιγραφικόσ τατιςτικόσ 

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη εμεηαδφκελνη Γείθηεο Πεξηγξαθηθήο 

ηαηηζηηθήο εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηελ 

θιίκαθα κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics, version 24. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 35 καζεηψλ, 10 ήηαλ θνξίηζηα θαη 25 ήηαλ αγφξηα, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην  Γηάγξακκα 4.1. Αθφκε, φπσο ππνδεηθλχεη ην Γηάγξακκα 4.2, 27 

απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ελψ 8 ήηαλ παηδηά κε ΓΑΦ. 

Διάγραμμα 4.1: Φφλο των υμμετεχόντων 
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 Διάγραμμα 4.2: Κατθγορία των Παιδιών 

 

Σν Γηάγξακκα 4.3 πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ καζεηέο ειηθίαο απφ 75 κελψλ (≈6 εηψλ) έσο 131 κελψλ 

(≈11 εηψλ). 

Διάγραμμα 4.3: Ηλικία των υμμετεχόντων 
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Ο Πίλαθαο 4.1 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ ζηελ θάζε δνθηκαζία. Δπηπξνζζέησο, ζηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ, θαζψο απηφ θξίλεηαη ρξήζηκν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο. 

Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ αλάιπζεο φπσο ηα Μέηξα ρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη 

δεθηφ φηη ηηκέο ινμφηεηαο θαη θχξησζεο νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή +/-3 

ππνδεηθλχνπλ θαλνληθή θαηαλνκή. ηελ πξνθεηκέλε δηεξεχλεζε, φπσο εχθνια 

δηαθξίλνπκε ζηνλ Πίλαθα 4.1, νη ηηκέο ινμφηεηαο θαη θχξησζεο δελ μεπεξλνχλ ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ ηηκή +/- 2, επνκέλσο κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα εμάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Πίνακασ 4.1: Περιγραφικά Αποτελζςματα του υνόλου των Μακθτών 

Περιγραυική Στατιστική 

 
N Ελάσιζηο Μέγιζηο Μ.Ο. 

Τςπική 

Απόκλιζη Λοξόηηηα Κύπηωζη 

       

Σκοπ PPVT 35 27 145 104,89 29,218 -,715 -,146 

Σκοπ PPVT  

(εκαηοζηημόπια) % 

35 4,00 95,00 43,9429 30,66032 -,090 -1,388 

Σκοπ RAVEN 35 5 / 36 36 / 36 23,06 / 36 9,082 -,325 -,863 

Σκοπ RAVEN 

(εκαηοζηημόπια) % 

35 ,10 99,00 45,883 38,22969 ,091 -1,671 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

35 2 / 6 6 / 6 5,00 / 6 1,213 -1,364 1,227 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Μοπθολογικό μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

35 2 / 6 6 / 6 5,00 / 6 1,188 -,893 -,326 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

35 0 / 6 6 / 6 3,89 / 6 1,937 -,473 -,931 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Μοπθολογικό μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

35 1 / 6 6 / 6 3,49 / 6 1,502 -,523 -,633 
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Πίνακασ 4.2: Περιγραφικά Αποτελζςματα των Παιδιών με ΔΑΦ 

A/A 
Σκοπ 
PPVT 

Σκοπ PPVT 
(εκαηοζηημόπια) 

% 

Σκοπ 
RAVEN 

Σκοπ RAVEN 
(εκαηοζηημόπια) 

% 

Αναθοπική 
Υποκειμένος 

(απιθμόρ) 

Αναθοπική 
Ανηικειμένος 

(απιθμόρ) 

Αναθοπική 
Υποκειμένος 

(πηώζη) 

Αναθοπική 
Ανηικειμένος 

(πηώζη) 

Παιδί 
23 

67 <5 11/36 0,10 2/6 4/6 3/6 1/6 

Παιδί 
24 

61 <5 7/36 0,10 4/6 1/6 3/6 3/6 

Παιδί 
25 

66 <5 5/36 0,10 4/6 3/6 4/6 4/6 

Παιδί 
26 

74 <5 8/36 0,10 2/6 3/6 3/6 1/6 

Παιδί 
27 

85 <5 12/36 0,10 5/6 4/6 4/6 2/6 

Παιδί 
28 

68 <5 20/36 5,00 5/6 1/6 5/6 1/6 

Παιδί 
29 

27 <5 11/36 5,00 4/6 3/6 3/6 5/6 

Παιδί 
30 

57 <5 9/36 0,10 3/6 5/6 2/6 4/6 

 

4.2 Ανϊλυςη των Αποτελεςμϊτων με τη Φρόςη Επαγωγικόσ τατιςτικόσ 

4.2.1 Γενικϊ 

        Καηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο εμεηάδεηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απνηειεί ν έιεγρνο 

ππνζέζεσλ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεη αλ ππάξρεη δηαθνξά, ζρέζε ή επίδξαζε αλάκεζα ζε 

ζπζηαηηθά ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ.  

        Η βαζηθή ππφζεζε, γλσζηή σο κεδεληθή ππφζεζε (null hypothesis – Ho), 

δέρεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ 

θαη νη φπνηεο δηαθνξέο ή αιιειεπηδξάζεηο νθείινληαη ζε ηπραία ζθάικαηα. 
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Όηαλ απνξξηθζεί κηα ππφζεζε ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιεζεχεη, 

ππάξρεη θάικα Σχπνπ Ι. Αληίζεηα, φηαλ γίλεη δεθηή κηα ππφζεζε ε νπνία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα έρεη απνξξηθζεί, ππάξρεη θάικα Σχπνπ ΙΙ. 

Καηά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα (p-value) λα έρεη 

απνξξηθζεί ιαλζαζκέλα ε κεδεληθή ππφζεζε Ho. Η κέγηζηε πηζαλφηεηα (α) λα 

πξνθχςεη θάικα Σχπνπ Ι, νλνκάδεηαη ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο, θαη ζπλήζσο 

ιακβάλεη ηηο ηηκέο α=0,05 ή α=0,1. ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη δεθηφ φηη α=0,05.  

        Δπνκέλσο: 

 Αλ p<0,05 , ηφηε ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, νπφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε Ho. 

 Αλ p>0,05 , ηφηε δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, νπφηε γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε Ho. 

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επαγσγηθνχ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη βάζεη ηνπ 

είδνπο ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 

4.3. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξεχλεζεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ παηδηψλ (Παηδηά κε ΓΑΦ - Παηδηά Σππηθήο Αλάπηπμεο), επνκέλσο, 

θαζφηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή,  εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Δπηπξνζζέησο, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ζπλάθεηαο 

Pearson’s r, εμεηάζηεθε ε χπαξμε ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  
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Πίνακασ 4.3: Επιλογι Κατάλλθλου Επαγωγικοφ Ελζγχου 
Μεηαβληηή  

(Κλίμακα Μέηρηζης) 

x Μεηαβληηή  

(Κλίμακα Μέηρηζης) 

Επαγωγικός Έλεγτος 

Καηηγορική x Καηεγνξηθή ρ
2 

 
(κε παξακεηξηθφο)

 

Καηηγορική  

(δύο καηηγορίες) 

x Σαθηηθή Mann-Whitney U  

(κε παξακεηξηθφο) 

Καηηγορική  

(πολλές καηηγορίες) 

x Σαθηηθή Kruskall-Wallis H 

(κε παξακεηξηθφο) 

Καηηγορική  

(δύο καηηγορίες) 

x Αξηζκεηηθή t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ 

(παξακεηξηθφο) 

Καηηγορική  

(πολλές καηηγορίες) 

x Αξηζκεηηθή  One-way ANOVA  

(παξακεηξηθφο) 

 

4.2.2 Επαγωγικού Έλεγχοι για το ύνολο των Παιδιών 

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επαγσγηθνί έιεγρνη πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. 

4.2.2.1 Επαγωγικόσ Έλεγχοσ μεταξύ Κατηγορίασ και Επίδοςησ ςτο PPVT 

Μέζη Επίδοζη ζηο PPVT 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηεξεπλάηαη ην ελδερφκελν λα εμαξηάηαη ε 

επίδνζε ελφο παηδηνχ ζην PPVT απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. ην 

Γηάγξακκα 4.4 θαίλεηαη φηη ε κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ 63,12, ελψ 

απηή ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ήηαλ 117,26.  Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ πξνέθπςε φηη    t(33)=-7,386 , p=0,000 , 

επνκέλσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο παηδηψλ. 
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 Διάγραμμα 4.4: Μζςθ Επίδοςθ ςτο PPVT ανά Κατθγορία 

 

Μέζο Ποζοζηό ζηο PPVT (εκαηοζηημόρια) 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην 

PPVT, εθθξαζκέλε ζε εθαηνζηεκφξηα κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο. Σν κέζν πνζνζηφ 

ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ 4%, ελψ απηφ ησλ παηδηψλ ηππηθή αλάπηπμεο ήηαλ 

55,78%, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.5. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test, 

επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ, θαζψο t(26,000)=-11,049 , p=0,000. 

 
 

 



56 
 

 
Διάγραμμα 4.5: Μζςο Ποςοςτό ςτο PPVT (εκατοςτθμόρια) ανά Κατθγορία 

 

4.2.2.2 Επαγωγικόσ Έλεγχοσ μεταξύ Κατηγορίασ και Επίδοςησ ςτο RAVEN 

Μϋςη Επύδοςη ςτο RAVEN 

Απηφο ν έιεγρνο αθνξά ζηελ ππφζεζε λα δηαθνξνπνηείηαη ε επίδνζε ελφο 

παηδηνχ ζην RAVEN αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Όπσο θαίλεηαη 

απφ ην Γηάγξακκα 4.6, ε κέζε επίδνζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ 10,38 , ελψ απηή 

ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ήηαλ 26,81. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, πξνέθπςε φηη t(33)=-6,246 , p=0,000 , επνκέλσο ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Σα παηδηά κε ΓΑΦ 

δελ είραλ θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο θαη γη’ απηφ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην Raven . 
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Διάγραμμα 4.6: Μζςθ Επίδοςθ ςτο RAVEN ανά Κατθγορία 
 

Μέζο Ποζοζηό ζηο RAVEN (εκαηοζηημόρια) 

ηε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηεξεπλάηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ θαη ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην PPVT, εθθξαζκέλε ζε εθαηνζηεκφξηα. Όπσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.7, νη καζεηέο κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ κέζν πνζνζηφ 1,33%, 

ελψ νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ζεκείσζαλ θαηά κέζν φξν 59,09%. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ, θαζψο t(30,744)=-6,691 , p=0,000. 
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Διάγραμμα 4.7: Μζςο Ποςοςτό ςτο RAVEN (εκατοςτθμόρια) ανά Κατθγορία 
 

4.2.2.3 Επαγωγικόσ Έλεγχοσ μεταξύ Κατηγορίασ και Σύνταξησ Αναφορικών 

Προτάςεων 

Σσμθωνία Αριθμού ζηις Αναθορικές Προηάζεις Υποκειμένοσ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα εμαξηάηαη ε θαηαλφεζε 

ηεο πκθσλίαο Αξηζκνχ ζηελ Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη έλα παηδί. Οη καζεηέο κε ΓΑΦ απάληεζαλ ζσζηά θαηά κέζν φξν ζε 

3,62/6 εξσηήζεηο, ελψ νη καζεηέο ζε 5,41/6 αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 4.8). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ πξνέθπςε φηη t(33)=-4,614, 

p=0,000 , επνκέλσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο καζεηψλ. 
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Διάγραμμα 4.8: υμφωνία Αρικμοφ ςτισ Αναφορικζσ Τποκειμζνου ανά Κατθγορία 
 

Μορθολογικό Μαρκάριζμα ηης Πηώζης ζηις Αναθορικές Προηάζεις 

Υποκειμένοσ 

Απηφο ν έιεγρνο εμεηάδεη ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην 

κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ 

Τπνθεηκέλνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνηάζεσλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 4.9, νη καζεηέο κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ θαηά κέζν φξν 3,38/6 ζσζηέο 

απαληήζεηο, ελψ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο  5,48/6  ζσζηέο απαληήζεηο αληίζηνηρα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ππνδεηθλχνπλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο: t(33)=-6,621 θαη 

p=0,000. 
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Διάγραμμα 4.9: Μορφολογικό Μαρκάριςμα τθσ Πτώςθσ ςτισ Αναφορικζσ Τποκειμζνου ανά 
Κατθγορία 
 

Σσμθωνία Αριθμού ζηις Αναθορικές Προηάζεις Ανηικειμένοσ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηεξεπλάηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο Αξηζκνχ ζηηο Αλαθνξηθέο 

Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνηάζεσλ, φπσο θαίλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 4.10, νη καζεηέο κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ θαηά κέζν φξν 3,00/6 ζσζηέο 

απαληήζεηο, ελψ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 4,15/6 αληίζηνηρα.. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, πξνθχπηεη φηη  t(33)= 

-1,499 , p=0,143 , ζηνηρείν πνπ απνξξίπηεη ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ. 
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Διάγραμμα 4.10: υμφωνία Αρικμοφ ςτισ Αναφορικζσ Αντικειμζνου ανά Κατθγορία 
 

Μορθολογικό Μαρκάριζμα ηης Πηώζης ζηις Αναθορικές Προηάζεις 

Ανηικειμένοσ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθεί ην κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ 

Πξνηάζεσλ Αληηθεηκέλνπ. Οη καζεηέο κε ΓΑΦ απάληεζαλ ζσζηά θαηά κέζν φξν ζε 

2,63/6 εξσηήζεηο, ελψ νη καζεηέο ζε 3,74/6 αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 4.11). Η χπαξμε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απνξξίπηεηαη, θαζψο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ πξνέθπςε φηη  t(33)=-1,916 θαη p=0,064. 
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Διάγραμμα 4.11: Μορφολογικό Μαρκάριςμα τθσ Πτώςθσ ςτισ Αναφορικζσ Αντικειμζνου 
ανά Κατθγορία 
 

4.2.2.4 Εποπτική Περιγραφή Αποτελεςμάτων Επαγωγικών Ελέγχων 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.4 γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ζεκείσζε ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην PPVT ζπγθξηηηθά κε ην RAVEN, 

εθθξαζκέλεο ζε εθαηνζηεκφξηα. Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζπκθσλία αξηζκνχ θαη πηψζεο ζηηο ΑΤ απ’ φηη ζηηο ΑΑ. 

Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ηφζν ζην PPVT φζν θαη ζην 

RAVEN ήηαλ αηζζεηά πςειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ. Έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε είλαη φηη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο απάληεζαλ 

ζσζηά θαηά κέζν φξν ζε δχν εξσηήζεηο πεξηζζφηεξεο απφ φηη νη καζεηέο κε ΓΑΦ 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ Τπνθεηκέλνπ κε 

ζπκθσλία αξηζκνχ θαη κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επαγσγηθψλ ειέγρσλ επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ζηα ηεζη PPVT θαη 

RAVEN, θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ 
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κνξθνινγηθνχ καξθαξίζκαηνο ηεο πηψζεο ζηηο Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ. 

Αληηζέησο, νη επηδφζεηο ησλ δχν θαηεγνξηψλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ Αληηθεηκέλνπ, δελ πξνέθπςε φηη δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά. 

 

Πίνακασ 4.4: Αποτελζςματα Επαγωγικών Ελζγχων t-test 
 

Κατηγορία 
Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 
t-test 

 

Παιδία με Δ.Α.Φ. 
Παιδιά Τςπικήρ 

Ανάπηςξηρ 
t p 

Μ.Ο. PPVT 
63,12 

(Τ.Α*.=16,86) 
117,26 

(Τ.Α.=18,55) 
-7,386 0,000 

Μ.Ο. PPVT   
(εκαηοζηημόπια) 

4,00 
(Τ.Α.=0,00) 

55,78 
(Τ.Α.=24,35) 

-11,049 0,000 

Μ.Ο. RAVEN 
10,38 

(Τ.Α.=5,11) 
26,81 

(Τ.Α.=6,51) 
-6,246 0,000 

Μ.Ο. RAVEN 
(εκαηοζηημόπια) 

1,33 
(Τ.Α.=12,91) 

59,09 
(Τ.Α.=34,35) 

-6,691 0,000 

Αναθοπικέρ Υποκειμένος  
(ζςμθωνία απιθμού) 

3,63 
(Τ.Α.=1,19) 

5,41 
(Τ.Α.=0,89) 

-4,614 0,000 

Αναθοπικέρ Υποκειμένος  
(Μοπθολογικό Μαπκάπιζμα 
πηώζηρ) 

3,38 
(Τ.Α.=0,92) 

5,48 
(Τ.Α.=0,75) 

-6,621 0,000 

Αναθοπικέρ Ανηικειμένος  
(ζςμθωνία απιθμού) 

3,00 
(Τ.Α.=1,41) 

4,15 
(Τ.Α.=2,01) 

-1,499 0,143 

Αναθοπικέρ Ανηικειμένος  
(Μοπθολογικό Μαπκάπιζμα 
πηώζηρ) 

2,63 
(Τ.Α.=1,60) 

3,74 
(Τ.Α.=1,40) 

-1,916 0,064 

*Τ.Α. : Τςπική Απόκλιζη 

 

4.2.3 υςχετιςμού μεταξύ των Μεταβλητών 

Οη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, μερσξηζηά γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

καζεηψλ, ειέγρζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson’s r, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4.5 θαη 

4.6 ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο παηδηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειηθία ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ δείρλεη λα επεξεάδεη ηφζν 

ηελ επίδνζή ηνπο ζην PPVT (ζεηηθή ζπζρέηηζε), φζν θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ Αληηθεηκέλνπ κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο 

(αξλεηηθή ζπζρέηηζε). Δπηπιένλ, ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο 

ζην PPVT θαη ζην RAVEN (εθαηνζηεκφξηα). Σέινο, αξλεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε 

κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην PPVT θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ Αληηθεηκέλνπ κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο πηψζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, ε ειηθία δείρλεη λα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηηο επηδφζεηο ζην PPVT θαη ζην RAVEN, ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκθσλίαο 

αξηζκνχ ζε Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηεο 

πηψζεο ζε Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ. Θεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε κεηαμχ 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζην PPVT θαη ζην RAVEN. Αθφκε, ε 

επίδνζε ζην PPVT θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκθσλίαο αξηζκνχ ζε Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλνπ, ελψ ε 

επίδνζε ζην RAVEN ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο  ζπκθσλίαο αξηζκνχ 

ζε Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ. Σέινο, ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε κεηαμχ 

ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ κνξθνινγηθνχ καξθαξίζκαηνο 

ηεο πηψζεο ζε Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ.  
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Πίνακασ 4.5: Αποτελζςματα Ελζγχου υνάφειασ (Pearson) μεταξφ των Μεταβλθτών των Παιδιών με ΔΑΦ 

 

Correlations 

 Ηλικία (μήνερ) Σκοπ PPVT Σκοπ RAVEN 

Σκοπ RAVEN 

(εκαηοζηημόπια) 

% 

Αναθοπική 

Υποκειμένος 

(Σςμθωνία 

Απιθμού) 

Αναθοπική 

Ανηικειμένος 

(Σςμθωνία 

Απιθμού) 

Αναθοπική 

Υποκειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Αναθοπική 

Ανηικειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Ηλικία (μήνερ) Pearson Correlation 1 ,926 -,307 -,916 -,112 -,143 ,325 -,812 

Sig. (2-tailed) - ,001 ,459 ,001 ,791 ,736 ,432 ,014 

Σκοπ PPVT Pearson Correlation ,926 1 -,299 -,859 ,024 ,048 ,376 -,724 

Sig. (2-tailed) ,001 - ,473 ,006 ,955 ,910 ,359 ,042 

Σκοπ RAVEN Pearson Correlation -,307 -,299 1 ,563 ,432 -,257 ,446 -,151 

Sig. (2-tailed) ,459 ,473 - ,146 ,285 ,539 ,268 ,721 

Σκοπ RAVEN 

(εκαηοζηημόπια) % 

Pearson Correlation -,916 -,859 ,563 1 ,192 -,077 -,071 ,552 

Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,146 - ,649 ,857 ,867 ,156 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

Pearson Correlation -,112 ,024 ,432 ,192 1 -,425 ,673 ,216 

Sig. (2-tailed) ,791 ,955 ,285 ,649 - ,294 ,067 ,607 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

Pearson Correlation -,143 ,048 -,257 -,077 -,425 1 -,551 ,190 

Sig. (2-tailed) ,736 ,910 ,539 ,857 ,294 - ,157 ,653 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα Πηώζηρ) 

Pearson Correlation ,325 ,376 ,446 -,071 ,673 -,551 1 -,378 

Sig. (2-tailed) ,432 ,359 ,268 ,867 ,067 ,157 
- 

,356 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα Πηώζηρ) 

Pearson Correlation -,812 -,724 -,151 ,552 ,216 ,190 -,378 1 

Sig. (2-tailed) ,014 ,042 ,721 ,156 ,607 ,653 ,356 
- 

*το ςυγκεκομμζνο Πίνακα δε ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταβλθτι «κορ PPVT (εκατοςτθμόρια)» κακώσ θ τιμι τθσ ιταν ςτακερι (<5%) για κάκε μακθτι με ΔΑΦ. 
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Πίνακασ 4.6: Αποτελζςματα Ελζγχου υνάφειασ (Pearson) μεταξφ των Μεταβλθτών των Παιδιών Συπικισ Ανάπτυξθσ 

 

Correlations 

 

Ηλικία 

(μήνερ) 

Σκοπ 

PPVT 

Σκοπ PPVT 

(εκαηοζηημόπια) 

% 

Σκοπ 

RAVEN 

Σκοπ RAVEN 

(εκαηοζηημόπια) 

% 

Αναθοπική 

Υποκειμένος 

(Σςμθωνία 

Απιθμού) 

Αναθοπική 

Ανηικειμένος 

(Σςμθωνία 

Απιθμού) 

Αναθοπική 

Υποκειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Αναθοπική 

Ανηικειμένος 

(Μοπθολογικό 

Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Ηλικία (μήνερ) Pearson Correlation 1 ,803 -,043 ,531 -,037 ,386 ,432 ,270 ,394 

Sig. (2-tailed) - ,000 ,832 ,004 ,853 ,047 ,024 ,173 ,042 

Σκοπ PPVT Pearson Correlation ,803 1 ,503 ,508 ,061 ,441 ,647 ,203 ,359 

Sig. (2-tailed) ,000 - ,008 ,007 ,763 ,021 ,000 ,311 ,066 

Σκοπ PPVT  

(εκαηοζηημόπια) % 

Pearson Correlation -,043 ,503 1 ,198 ,260 ,195 ,423 ,092 ,015 

Sig. (2-tailed) ,832 ,008 - ,322 ,190 ,331 ,028 ,648 ,940 

Σκοπ RAVEN Pearson Correlation ,531 ,508 ,198 1 ,802 ,180 ,545 ,341 ,201 

Sig. (2-tailed) ,004 ,007 ,322 - ,000 ,370 ,003 ,082 ,315 

Σκοπ RAVEN  

(εκαηοζηημόπια) % 

Pearson Correlation -,037 ,061 ,260 ,802 1 -,040 ,339 ,198 ,033 

Sig. (2-tailed) ,853 ,763 ,190 ,000 - ,843 ,083 ,323 ,869 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

Pearson Correlation ,386 ,441 ,195 ,180 -,040 1 ,072 ,443 -,097 

Sig. (2-tailed) ,047 ,021 ,331 ,370 ,843 - ,719 ,021 ,630 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Σςμθωνία Απιθμού) 

Pearson Correlation ,432 ,647 ,423 ,545 ,339 ,072 1 ,078 ,259 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,028 ,003 ,083 ,719 - ,699 ,192 

Αναθοπική Υποκειμένος 

(Μοπθολογικό Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Pearson Correlation ,270 ,203 ,092 ,341 ,198 ,443 ,078 1 ,123 

Sig. (2-tailed) ,173 ,311 ,648 ,082 ,323 ,021 ,699 - ,542 

Αναθοπική Ανηικειμένος 

(Μοπθολογικό Μαπκάπιζμα 

Πηώζηρ) 

Pearson Correlation ,394 ,359 ,015 ,201 ,033 -,097 ,259 ,123 1 

Sig. (2-tailed) ,042 ,066 ,940 ,315 ,869 ,630 ,192 ,542 - 
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5. υμπερϊςματα 

5.1 υζότηςη  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, γίλεηαη εκθαλήο ε δπζθνιία πνπ ζπλάληεζαλ ηα παηδηά κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

Γεπηεξεπνπζψλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο ήηαλ αλακελφκελν βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Stavrakaki, 2001; Φξίγγε, 2018), ηα παηδηά έδεημαλ λα 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ παξά ηηο Αλαθνξηθέο 

Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ. Δπηπξνζζέησο, πξνο επέθηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

επξεκάησλ, ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεκείσζε ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο ΑΑ 

κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο Πηψζεο. Σν ίδην βξέζεθε θαη ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ηα παηδηά κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ πςειφηεξε 

επίδνζε ζηηο ΑΤ κε ζπκθσλία Αξηζκνχ, ελ αληηζέζεη κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα 

πνπ είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο ΑΤ κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο 

Πηψζεο. 

Καηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ δχν θαηεγνξηψλ παηδηψλ πξνέθπςε φηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ΑΤ κε 

ζπκθσλία Αξηζκνχ θαη κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο Πηψζεο. Αληηζέησο, δελ 

πξνέθπςαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ΑΑ, επηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ παζνινγηθφ πιεζπζκφ 

(Friedmann et al, 2004; Guasti et al.,2008; Zukowski, 2009). Σν γεγνλφο απηφ 

εμεγείηαη θαη βάζεη ηεο Αξρήο ηεο Πξνηίκεζεο ηεο Διάρηζηεο Αιπζίδαο (De Vincezi, 



68 
 

1991), ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηηκάηαη ε απινχζηεξε ζπληαθηηθή δνκή θαη νη 

κηθξφηεξεο αιπζίδεο ζηελ επεμεξγαζία κηαο πξφηαζεο.  

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ΑΑ κε κνξθνινγηθφ καξθάξηζκα ηεο 

Πηψζεο, ζηνηρείν πνπ σο έλα βαζκφ είρε παξαηεξεζεί θαη ζηελ έξεπλα ησλ Bennett 

et al. (2008). Απφ ηελ άιιε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο πξνθαιεί βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο φισλ ησλ εηδψλ ησλ 

ΑΠ.  

πκπιεξσκαηηθά, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεκείσζε ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζην PPVT-R, ζπγθξηηηθά κε ην Raven’s CMP. Δπίζεο, πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηφζν ζην PPVT-R φζν 

θαη ζην Raven’s CMP. Οη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ήηαλ αηζζεηά 

πςειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ζηα δχν ηεζη. 

5.2 Περιοριςμού ϋρευνασ 

Ο βαζηθφηεξνο, ίζσο, πεξηνξηζκφο ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο είλαη ην 

πεξηνξηζκέλν δείγκα παηδηψλ κε ΓΑΦ, θαζψο ηφζν ν εληνπηζκφο ηνπο φζν θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο θξίλεηαη δπζρεξήο θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Η εγθπξφηεηα, 

κάιηζηα, ησλ απνηειεζκάησλ ελδέρεηαη λα επεξεάζηεθε απφ ηηο ζπρλέο δηαθνπέο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ εξγαιείσλ. Μηα 

επηπιένλ αδπλακία ηεο έξεπλαο είλαη πσο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ θνξίηζηα κε ΓΑΦ, 

ψζηε λα ππάξρεη κηα πην νινθιεξσκέλε παξαηήξεζε. Δπηπξνζζέησο, δεδνκέλνπ ηνπ 

ρακεινχ δείθηε λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ ηα 

κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα πνπ εκθάληζαλ νθείινληαη ζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 
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ή ζηε ΓΑΦ. Καη’ επέθηαζε είλαη ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ην δήηεκα απηφ ζε 

πιεζπζκνχο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζπλλνζεξφηεηα. 

5.3 Προτϊςεισ 

Λφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ζηνλ 

γισζζηθφ ηνκέα ησλ αηφκσλ, είλαη αλαγθαίν λα επεθηαζεί ε έξεπλα ζε κεγαιχηεξν 

δείγκα, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη επαξθέζηεξα ζηα δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε θνξηηζηψλ ζε παξφκνηα έξεπλα, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε επηξξνή ηνπ 

παξάγνληα ηνπ θχινπ.  

Αθφκε, φπσο αλαθέξζεθε ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, ζα ήηαλ επσθειέο 

ζε κειινληηθή έξεπλα λα ππάξμνπλ επηπξφζζεηεο νκάδεο ειέγρνπ, κία πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη παηδηά κφλν κε ΓΑΦ, ελψ άιιε παηδηά πνπ έρνπλ κφλν λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πεγήο ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ ειιεηκκάησλ. πκπιεξσκαηηθά, 

ρξεζηκή ζα ήηαλ ε ρνξήγεζε ηεζη πνπ ζα εμεηάδνπλ ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κλήκε.  

Κάζε λέν εχξεκα είλαη σθέιηκν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ζπλάκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζή ηνπο. Η 

θαηαλφεζε ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν ζπκθσλίαο ηεο 

κνξθνινγηθήο Πηψζεο φζν θαη ηνπ Αξηζκνχ, απνηειεί κηα δηαδηθαζία δχζθνιε γηα ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ. Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ελδέρεηαη λα 

σθειήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο.  

Δμίζνπ πξφζθνξα θαη αμηνπνηήζηκα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο Λνγνζεξαπείαο, θαζψο ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα εξγαιεία θαη ηνπο 
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ηξφπνπο παξέκβαζεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε θαη ρξήζε 

ησλ Αλαθνξηθψλ Πξνηάζεσλ. Σέινο, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζα σθειήζνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Καηαιεθηηθά είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ απνηειεζκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο θαη ινγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 
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