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Σύντομη Περίληψη

Οι παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή 
Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας παρουσιάζουν ελλείμματα στις δεξιότητες 
ενσυναίσθησης και Θεωρία του Νου, δηλαδή στην ικανότητα να μπαίνουν στη θέση 
του άλλου και στις δεξιότητες κοινωνικής ευαισθησίας που αναφέρεται στην 
ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να επιλέγει την κατάλληλη κοινωνική 
συμπεριφορά για το εκάστοτε πλαίσιο.

Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση των δεξιοτήτων 
ενσυναίσθησης, κοινωνικής ευαισθησίας και προηγμένης Θεωρίας του Νου των 
παιδιών και των εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής 
Λειτουργικότητας και των παιδιών και εφήβων τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, 
διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών 
τους αλλά και η σχέση της επίδοσης των παιδιών με οικογενειακούς -  
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 10 παιδιά και έφηβοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή 
Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και 10 παιδιά και έφηβοι τυπικής ανάπτυξης, των 
οποίων η επίδοση συγκρίθηκε σε έργα Θεωρίας του Νου και κοινωνικής ευαισθησίας. 
Οι γονείς των παιδιών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια ενσυναίσθηση ς- 
συστηματοποίησης, δημογραφικών στοιχείων και αυτιστικών συμπτωμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με Σύνδρομο 
Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας υπολείπονται σε δεξιότητες 
ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας σε σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους 
τυπικής ανάπτυξης. Οι απόψεις των γονέων για την ενσυναίσθηση των παιδιών τους 
βρέθηκε να σχετίζονται θετικά με την κοινωνική ευαισθησία των παιδιών, ενώ 
σχετίζονται αρνητικά με τα αυτιστικά συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά. Τα 
παιδιά με μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέλφια είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής νόησης από τα παιδιά χωρίς αδέλφια. Τέλος, 
παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και προοπτικές για τη Συμβουλευτική ως πλαίσιο 
θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, κοινωνική ευαισθησία, Θεωρία του Νου, αυτισμός, 
Συμβουλευτική

Abstract

Previous research has shown that children with Asperger Syndrome or High 
Functioning Autism show deficits in empathy and Theory of Mind, which means that 
they have difficulty in understanding other people’s emotions and thoughts. They also 
have deficits in social sensitivity which refers to the ability of understanding and 
choosing the appropriate behavior in every social context.

The main purpose of this research was to compare the empathy, social 
sensitivity and Theory of Mind skills of children and adolescents with Asperger
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Syndrome or High Functioning Autism and typically developing children and 
adolescents. Another purpose was to investigate the parent’s opinions about empathic 
skills of their children and the relationship between the performance of the children 
and family - psychoemotional factors.

The participants in this research were 10 children and adolescents with 
Asperger Syndrome or High Functioning Autism and 10 typically developing children 
and adolescents whose performance was compared in Theory of Mind and social 
sensitivity tasks. The parents completed an empathy and systemizing quotient, an 
autistic symptoms and a demographics questionnaire.

Results of the research show that children and adolescents with AS or HFA 
are impaired in empathy and social sensitivity. The parents’ perspectives about the 
empathic skills of their children were positively correlated with their performance in 
social sensitivity, but negatively correlated with autistic symptoms of the children. 
Furthermore, children with older or younger siblings had better performance in social 
sensitivity tasks than children that had no siblings at all. In conclusion, 
recommendations and perspectives in Counselling are presented.

Key words: empathy, social sensitivity, Theory of Mind, autism, Counselling
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Περίληψη

Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μπαίνει στη θέση 
του άλλου και να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στους γύρω του. Η κοινωνική 
ευαισθησία περιλαμβάνει τις παραπάνω ικανότητες καθώς και την ικανότητα του 
ατόμου να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το εκάστοτε κοινωνικό 
πλαίσιο. Τις τελευταίες δεκαετίες επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι η 
μελέτη των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των παιδιών με ήπια χαρακτηριστικά 
αυτισμού (Σύνδρομο Άσπεργκερ -  Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας).

Η κοινωνική ευαισθησία όμως είναι μια έννοια λιγότερο μελετημένη στον 
πληθυσμό των παιδιών με αυτισμό. Οι προηγούμενες έρευνες κατέδειξαν ότι τα 
παιδιά με αυτισμό έχουν κοινωνικά ελλείμματα συμπεριλαμβανομένων και των 
δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας και μια θεωρία για την 
εξήγηση αυτών των ελλειμμάτων είναι η Θεωρία του Νου.

Η Συμβουλευτική είναι μια από τις πιο συνήθεις μεθόδους θεραπείας στην 
οποία απευθύνονται τα παιδιά και οι οικογένειες των παιδιών με αυτισμό 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν σε επίπεδο 
ψυχοσυναισθηματικό - κοινωνικό αλλά και εκείνες που προκύπτουν μέσα στην 
καθημερινότητά τους. Οι δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό να ανταποκριθούν 
συναισθηματικά και κοινωνικά στα εκάστοτε πλαίσιο δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη 
για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης μέσα από τη διαδικασία της 
Συμβουλευτικής.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει την επίδοση των παιδιών και 
των εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και των 
παιδιών και των εφήβων τυπικής ανάπτυξης σε έργα κοινωνικής ευαισθησίας και 
Θεωρίας του Νου, καθώς και να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων για τις 
ικανότητες ενσυναίσθησης των παιδιών τους. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η τυχόν 
σύνδεση των δημογραφικών (οικογενειακών) στοιχείων και των δεξιοτήτων 
κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης των παιδιών.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 παιδιά και έφηβοι με Σύνδρομο 
Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και 10 παιδιά και έφηβοι τυπικής 
ανάπτυξης. Επιπλέον, οι γονείς και των 20 παιδιών κλήθηκαν να συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγια για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης και τα αυτιστικά χαρακτηριστικά 
των παιδιών τους καθώς και ένα ερωτηματολόγιο προσωπικών και οικογενειακών 
πληροφοριών. Τα εργαλεία της έρευνας ήταν το «Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης 
και Συστηματοποίησης για παιδιά» (Children’s Empathy Quotient [EQ-C] & 
Systemizing Quotient [SQ-C]), το «Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Άσπεργκερ για 
παιδιά» (The Childhood Autism Spectrum Test [CAST]), ένα ερωτηματολόγιο 
δημογραφικών στοιχείων, οι δοκιμασίες Θεωρίας του Νου, δηλαδή το «Εργο 
απροσδόκητης μετακίνησης» (Sally Ann test) και την «Ιστορία με εικόνες 
εσφαλμένης πεποίθησης (Εενέθλια)» (Picture story second order false belief task 
[Birthday]) καθώς και η δοκιμασία της κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας 
του Νου «Κοινωνικά Ολισθήματα» (Faux Pas). Εια τη συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με κάθε παιδί και τους γονείς του είτε στο σπίτι 
της οικογένειας, είτε σε θεραπευτικό πλαίσιο.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως τα παιδιά και οι έφηβοι με 
Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας υπολείπονται σε 
δεξιότητες ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας σε σχέση με τα παιδιά και 
τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης παρ’ όλο που η επίδοσή τους σε απλά έργα Θεωρίας 
του Νου είναι ίδια, κάτι που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της έρευνας. Οι 
απόψεις των γονέων για την ενσυναίσθηση των παιδιών τους βρέθηκε να σχετίζονται 
θετικά με την κοινωνική ευαισθησία των παιδιών και την ικανότητά τους να 
αποδίδουν νοητικές καταστάσεις στους γύρω τους, ενώ σχετίζονται αρνητικά με τα 
αυτιστικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά με 
μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέλφια είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής 
ευαισθησίας και κοινωνικής νόησης από τα παιδιά χωρίς αδέλφια.

Άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία του γονέα, η ύπαρξη υποστηρικτικού 
συζύγου, οι υπηρεσίες, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία 
εντοπισμού του προβλήματος δεν έδειξαν να σχετίζονται με την κοινωνική 
ευαισθησία και ενσυναίσθηση των παιδιών κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις έρχεται 
σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και φαίνεται να οφείλεται στις 
ομοιότητες των χαρακτηριστικών αλλά και στον περιορισμένο αριθμό του δείγματος.
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Εισαγωγή

Η μελέτη της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής ευαισθησίας και της Θεωρίας 

του Νου στα παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας 

έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και του επιστημονικού κόσμου τις 

τελευταίες δεκαετίες. Έχουν δημιουργηθεί πολλά και ποικίλα εργαλεία και 

δοκιμασίες ανίχνευσης και αξιολόγησης της ικανότητας των παιδιών να 

αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση και κοινωνική 

ευαισθησία. Η ενσυναίσθηση των παιδιών και των εφήβων με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα ερευνητικό θέμα αρκετά μελετημένο στον Ελληνική 

βιβλιογραφία σε αντίθεση με την κοινωνική ευαισθησία.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των δεξιοτήτων κοινωνικής 

ευαισθησίας παιδιών και εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής 

Λειτουργικότητας, μέσα από ένα έργο κοινωνικών ολισθημάτων/προηγμένης 

Θεωρίας του Νου και των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των ίδιων μέσα από αναφορές 

των γονέων τους. Η επίδοση των παιδιών και των εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή 

Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας σε έργα Θεωρίας του Νου και κοινωνικής 

ευαισθησίας συγκρίθηκε με την επίδοση παιδιών και των εφήβων τυπικής ανάπτυξης. 

Επιπλέον, μελετήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των ψυχοκοινωνικών/οικογενειακών 

παραγόντων (ηλικία γονέα, ύπαρξη υποστηρικτικού συζύγου, οικογενειακή 

κατάσταση, ύπαρξη αδελφών, οικογενειακό εισόδημα, υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

ηλικία εντοπισμού του προβλήματος) και των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και 

κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακές διαταραχές ή 

μη. Τέλος, η παρούσα μελέτη και τα αποτελέσματά της εξετάζονται υπό το πρίσμα 

της Συμβουλευτικής θεραπείας.

Η κοινωνική ευαισθησία ορίζεται ως η «ενσυναισθητική» ικανότητα του 

ατόμου να κατανοεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων (Bender, Walia, 

Kambhampaty, Nygard & Nygard, 2012), να κατανοεί και να εφαρμόζει τους 

κοινωνικούς κανόνες (Riggio, 1986) και να επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά 

στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο (Friedman, Rapport, Lumley, Tzelepis, VanVoorhis, 

Stettner & Kakaati, 2003. Deniz, Hamarta & Ari, 2005. DiTommaso, Brannen- 

McNulty, Ross & Burgers, 2003). Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα του 

ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στον εαυτό του και στους άλλους και να
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επιδεικνύει την κατάλληλη συναισθηματική αντίδραση στις νοητικές καταστάσεις 

των άλλων (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Τα παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ 

ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας παρουσιάζουν δυσκολία στην απόδοση, 

αναγνώριση και κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων, στην επίδειξη 

της κατάλληλης συναισθηματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς στο ανάλογο 

πλαίσιο και στην εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς (Gillberg, 1992. 

Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999 Hirvela & Helkama, 2011. 

Jaarsma, 2013). Τα ελλείμματά τους στις παραπάνω δεξιότητες έρχεται να εξηγήσει 

μια από τις τρεις θεωρίες που έχουν προταθεί για τα άτομα με Διαταραχές του 

Αυτιστικού Φάσματος, η Θεωρία του Νου, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα του 

ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις και να προβλέπει την συμπεριφορά των 

γύρω του (Spek, Scholte & Van Berckelaer-Onnes, 2010). Προκειμένου να υπάρξει 

ολόπλευρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη το θέματος στην παρούσα 

έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν τόσο δοκιμασίες Θεωρίας του Νου (1ης και 2ης τάξης), 

προηγμένης Θεωρίας του Νου/κοινωνικής ευαισθησίας, όσο και ένα ερωτηματολόγιο 

για τη διερεύνηση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των παιδιών.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών με διάγνωση 

Συνδρόμου Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, των οποίων η επίδοση 

συγκρίθηκε με παιδιά τυπικής ανάπτυξης εξισωμένα ως προς το φύλο, την ηλικία και 

το νοητικό επίπεδο. Τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των δεξιοτήτων 

Θεωρίας του Νου 1ης και 2ης τάξης είναι το «Έργο απροσδόκητης μετακίνησης» 

(Sally-Ann test, Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) και η «Ιστορία με εικόνες 

εσφαλμένης πεποίθησης» (Picture story second order false belief task, Buitelaar & 

van der Wees, 1997). Μέσα από το έργο των «Κοινωνικών Ολισθημάτων» (Faux Pas, 

O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999) μελετήθηκαν οι δεξιότητες κοινωνικής 

ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου του δείγματος. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 

το «Ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Άσπεργκερ» (The Childhood 

Autism Spectrum Test [CAST], Scott, Baron-Cohen, Bolton & Brayne, 2002), το 

«Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης/Συστηματοποίησης παιδιού» (Children’s Empathy 

and Systemizing Quotient, Auyeung et al., 2009) αλλά και ένα ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών στοιχείων. Όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους γονείς 

και αποτυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών τους. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι από
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τους 20 γονείς των παιδιών με αυτισμό ή χωρίς οι 18 ήταν μητέρες, ως εκ τούτου 

αποτυπώνονται κυρίως οι απόψεις των μητέρων για τα επίπεδα ενσυναίσθησης και τα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά των παιδιών τους.

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε γύρω στους τρεις μήνες κατά τους 

οποίους πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με κάθε παιδί, είτε στο σπίτι του, είτε 

σε θεραπευτικό πλαίσιο. Στην πρώτη συνάντηση δόθηκαν στα παιδιά τα έργα 1ης και 

2ης τάξης Θεωρίας του Νου και οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα τρία 

ερωτηματολόγια. Στη δεύτερη συνάντηση δόθηκε στα παιδιά το έργο των κοινωνικών 

ολισθημάτων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και 

μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Στους γονείς δόθηκε υπογεγραμμένη βεβαίωση 

για την διασφάλιση της ανωνυμίας των ίδιων και των παιδιών τους καθώς και η 

δυνατότητα να δηλώσουν εάν επιθυμούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της 

έρευνας και της επίδοσης του παιδιού τους.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο και 

το εννοιολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα έρευνα και η σύνθεση 

που περιλαμβάνει τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας 

που αναφέρεται στο δείγμα, τη διαδικασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 

Κατόπιν, αναλύονται τα ευρήματα της έρευνας και στη συνέχεια γίνεται η συζήτηση 

των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και προοπτικές τους στη 

Συμβουλευτική, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και δίνονται 

κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα που πραγματεύεται η 

μελέτη. Ακολουθεί ο πίνακας των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν και 

τα παραρτήματα στα οποία μπορεί κανείς να δει αναλυτικά τα εργαλεία/έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
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Κεφάλαιο I: Θεωρητικό μέρος

1. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

1.1. Αυτιστική Διαταραχή

Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι πολύπλοκες 

νευροβιολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από κοινωνικά ελλείμματα, 

επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές συμπεριφορές και δυσκολίες στην 

επικοινωνία (American Psychiatric Association, 1994, 2000). Στις διαταραχές αυτές 

παρατηρείται ετερογένεια στις δεξιότητες και τις δυσκολίες σε κάθε ένα από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, κάτι που οδηγεί σε ευρύ φάσμα αναφορικά με τη 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων (Schroeder, Desrocher, Bebko & Cappadocia, 2010).

Μέχρι και πρόσφατα, η διάγνωση του Αυτισμού (DSM-IV, American Psychiatric 

Association, 1994) ήταν βασισμένη στην τριάδα (ύπαρξη τριών βασικών δυσκολιών) 

χαρακτηριστικών, όπως προτάθηκε από την Wing (Wing & Gould, 1979). Η τριάδα 

αυτή, όπως προαναφέρθηκε αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία 

καθώς και το ρεπερτόριο συμπεριφορών και ενδιαφερόντων. Σύμφωνα με τους Wing, 

Gould και Gillberg (2011), στη νέα έκδοση του DSM -  V (American Psychiatric 

Association, 2013) τα τρία διαγνωστικά χαρακτηριστικά γίνονται δύο, με την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία να ενοποιούνται αποτελώντας ένα 

χαρακτηριστικό και το περιορισμένο ρεπερτόριο συμπεριφορών να μένει ως ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό.

Επιπρόσθετα, με τη νέα έκδοση του DSM ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές (ΔΑΔ) αντικαταστάθηκε με τον όρο Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ). Στην τέταρτη έκδοση του DSM (DSM-IV), που εκδόθηκε το 1994 

και αναθεωρήθηκε το 2000, κάτω από την ομπρέλα των Διάχυτων Αναπτυξιακών 

Διαταραχών υπήρχαν η Αυτιστική Διαταραχή, η Διαταραχή Rett, η Παιδική 

Αποδιοργανωτική Διαταραχή, το Σύνδρομο Άσπεργκερ καθώς και η Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς (Γενά, 2002). Τα άτομα με 

διάγνωση Αυτιστικής Διαταραχής που είναι ικανά να λειτουργούν γνωστικά και 

νοητικά σε ένα μέσο ή και υψηλό επίπεδο περιγράφονται σαν Υψηλά Λειτουργικά 

(DeMyer, Hingtgen & Jackson, 1981 όπως αναφέρεται στο Cotugno, 2009). Η τυπική
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ηλικία της διάγνωσης ήταν συνήθως πριν τους 36 μήνες ζωής (Gensler, 2012). Στην 

τελευταία έκδοση, οι παραπάνω διαταραχές (η ΔΑΔ-Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, 

το Σύνδρομο Άσπεργκερ, η Αυτιστική Διαταραχή και η Παιδική Αποδιοργανωτική 

Διαταραχή), εντάσσονται κάτω από μια και μοναδική διαγνωστική κατηγορία 

(Mordre et al., 2012). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα 

γίνεται χρήση των πληροφοριών από το DSM-IV διότι στην πέμπτη έκδοση του DSM 

δεν υπάρχουν οι όροι «Σύνδρομο Άσπεργκερ» και «Υψηλά Λειτουργικός Αυτισμός». 

Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται κυρίως το ICD-10 το οποίο δεν έχει εναρμονιστεί με 

τα νέα δεδομένα που προτείνει το DSM-V. Στην Ελλάδα οι διαγνώσεις των παιδιών 

με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας δεν χάνουν την ισχύ 

τους παρά τη σύγχυση που έχει προκαλέσει η μεταβατική περίοδος (από τη μια 

διαγνωστική κατηγορία στην άλλη) που διανύει ο επιστημονικός κόσμος.

1.2.Σύνδρομο Άσπεργκερ -  Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας

Το Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΣΑ) άνηκε μέχρι και πρόσφατα στις Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές όπως προαναφέρθηκε. Χαρακτηρίζεται κυρίως από 

έλλειψη σημαντικής καθυστέρησης στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη αλλά και 

από κοινωνικό έλλειμμα και περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές 

συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (Planche & Lemonnier, 2012. 

Freckelton, 2013).

Σύμφωνα με το DSM-IV το κοινωνικό έλλειμμα των ατόμων με Σύνδρομο 

Άσπεργκερ είναι φύσει «αυτιστικό» (Ghaziuddin, 2010). Τα άτομα με Σύνδρομο 

Άσπεργκερ συχνά κάνουν προσπάθειες να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους, όμως 

φαίνεται να μην κατανοούν τους κανόνες της κοινωνικής εμπλοκής (Ghaziuddin, 

2010). Επιπλέον, ενώ σύμφωνα με το ICD-10 (World Health Organization, 1992) και 

το DSM-IV τα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ δεν παρουσιάζουν ιστορικό 

γλωσσικής καθυστέρησης, εμφανίζουν συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, που 

περιγράφεται ως «άνευ συνοχής», «μονόπλευρος» και «σχολαστικός» (Ghaziuddin, 

2010). Σύμφωνα με τον Asperger (1944), εκτός από έλλειμμα στην κοινωνικότητα, 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και δυσλειτουργία στη μη λεκτική επικοινωνία, 

υπάρχουν επίσης ζητήματα κινητικής αδεξιότητας, αντιληπτικής γλωσσικής
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δεξιότητας και επικοινωνιακής γλώσσας καθώς και ιδιαίτερα περιορισμένα 

ενδιαφέροντα (Noterdaeme, Wriedt & Hohne, 2010).

Από το 1994 που εντάχθηκε το Σύνδρομο Άσπεργκερ στο DSM υπάρχει μια 

συνεχόμενη διαμάχη για τη συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία (Ghaziuddin, 

2010) κι αυτό γιατί δεν ήταν εύκολος ο διαχωρισμός του από τον Αυτισμό Υψηλής 

Λειτουργικότητας καθώς τα κριτήρια ήταν ασαφή και «δύσκολα στη χρήση» 

(Ghaziuddin, 2011. Gensler, 2012). Με τη νέα έκδοση του DSM -  V ο όρος 

Σύνδρομο Άσπεργκερ δεν υπάρχει πια και τα άτομα με παρόμοιες δυσκολίες 

εντάσσονται στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Matson, Kozlowski, Hattier, 

Horovitz & Sipes, 2012. Kite, Gullifer & Tyson, 2013). Ο όρος «Αυτισμός Υψηλής 

Λειτουργικότητας» (ΥΛΑ) άνηκε επίσης κάτω από την ομπρέλα των Διάχυτων 

Αναπτυξιακών Διαταραχών. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τα άτομα με 

διάγνωση Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας αντιμετωπίζουν ζητήματα στην 

οπτικοχωρική επεξεργασία, την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες, τη γλώσσα, τη 

μάθηση και τη μνήμη καθώς και την αισθητηριακή/κινητική επεξεργασία (Narzisi, 

Muratori, Calderoni, Fabbro & Urgesi, 2013).

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τη «νοσολογική εγκυρότητα» των δύο 

υποκατηγοριών (ΣΑ -  ΥΛΑ) και για τον αν αυτές πρέπει να θεωρούνται ως δύο 

ξεχωριστές κατηγορίες διαταραχών (Noterdaeme, Wriedt & Hohne, 2010. Gensler, 

2012). Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι το ότι χαρακτηρίζονται από ποιοτικό 

έλλειμμα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στη μη λεκτική επικοινωνία καθώς και 

στερεοτυπικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τα κριτήρια του ICD-10, στο Σύνδρομο 

Άσπεργκερ υπάρχει μια φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη καθώς και φυσιολογική 

νοημοσύνη (World Health Organization, 1991). Αντίθετα η έννοια του Αυτισμού 

Υψηλής Λειτουργικότητας αναφέρεται σε μια μορφή αυτισμού χωρίς νοητική 

καθυστέρηση, με ξεκάθαρη όμως καθυστέρηση ή δυσχέρεια στην πρόσκτηση της 

γλώσσας (Noterdaeme, Wriedt & Hohne, 2010). Ορισμένοι τείνουν να διαχωρίζουν 

τις διαταραχές λόγω των γνωστικών τους προφίλ (Planche & Lemonnier, 2012. 

Koyama, Tachimori, Osada, Takeda & Kurita, 2007), ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει 

να θεωρούνται ως μια διαγνωστική κατηγορία λόγω των ομοιοτήτων τους στις μη 

λεκτικές γνωστικές δεξιότητες, στην κινητική επίδοση και σε επίπεδο 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (Noterdaeme, Wriedt & Hohne, 2010. Mazefsky & 

Oswald, 2007). Σε δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης συναισθηματικών και
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νοητικών καταστάσεων φαίνεται να μην εμφανίζουν σημαντικές διαφορές (Spek, 

Scholte, Van Berckelaer -  Onnes, 2010).

Τρεις θεωρίες έχουν προταθεί για τα κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών με 

αυτισμό, η Θεωρία του Νου (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985), η Θεωρία 

Κεντρικής Συνοχής (Frith, 1989, 2003) και η Θεωρία Εκτελεστικής Λειτουργίας 

(Ozonoff, South & Provencal, 2005.Rumsey, 1985) οι οποίες είναι και οι τρεις 

κυρίαρχες γνωστικές θεωρίες στην έρευνα για τον αυτισμό (Spek, Scholte & Van 

Berckelaer -  Onnes, 2010).

2. Θεωρίες για τα κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών με Αυτισμό

2.1 .Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής (Weak Central Coherence)

Η «Κεντρική Συνοχή» αναφέρεται στην ικανότητα κατάλληλης επεξεργασίας των 

πληροφοριών που οδηγεί στην αντίληψη των καταστάσεων και των γεγονότων 

ανάλογα με το πλαίσιο (Frith, 1989). Η Κεντρική Συνοχή θεωρείται ότι ποικίλει στον 

τυπικό πληθυσμό, σχηματίζοντας ένα συνεχές γνωστικού προφίλ που εκτείνεται από 

την αδύναμη (προτίμηση στο μέρος του συνόλου αντί στο όλον, στην επιφάνεια αντί 

στην ουσία), έως την δυνατή (ικανότητα να δίνει κανείς έμφαση στην ουσία των 

πραγμάτων προσπερνώντας την επιφάνεια) (Frith, 1989).

Η Frith υποστήριξε ότι η Κεντρική Συνοχή στην επεξεργασία των πληροφοριών 

είναι αδύναμη στα παιδιά με αυτισμό (Lam, 2013). Αυτό ίσως να εξηγεί το γεγονός 

ότι αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν λογικά τις αποκτηθείσες γνώσεις σύμφωνα με το 

εκάστοτε πλαίσιο, όμως έχουν καλύτερη επίδοση σε εκείνες τις δοκιμασίες που 

απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στις αποσπασματικές λεπτομέρειες (Lam, 2013. 

Kunda & Goel, 2011). Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, τα άτομα με αυτισμό 

έχουν καλύτερη επίδοση σε οπτικά έργα «με έμφαση στη λεπτομέρεια» όπως οι 

ενσωματωμένες εικόνες, η σχεδίαση πύργου κ.α. (Kunda & Goel, 2011). Ανάλογα, οι 

έφηβοι με ΥΛΑ στην έρευνα των Lopez, Donnelly, Hadwin και Leekam (2004), 

βρέθηκε να έχουν έλλειμμα στην «ολιστική» επεξεργασία προσώπων κάτι που οι 

συγγραφείς αποδίδουν σε αδύναμη κεντρική συνοχή. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

προγενέστερη έρευνα των Davies, Bishop, Manstead και Tantam (1994) που
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κατέδειξε ότι τα άτομα με ΣΑ/ΥΛΑ αντιμετώπισαν δυσκολία στην αντιστοίχιση 

προσώπων, ταυτότητας και συναισθημάτων σε σχέση με τα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης.

Ανάλογα, οι Kaland, Smith και Mortensen (2007), υποστήριξαν ότι τα άτομα με 

αδύναμη Κεντρική Συνοχή, έχει φανεί ότι είναι λιγότερο ικανά να αναπτύσσουν 

ικανοποιητικές προσαρμοστικές δεξιότητες ενώ οι Jolliffe και Baron-Cohen (1999) 

θεώρησαν ότι τα άτομα με αυτισμό αδυνατούν να αποδώσουν κατάλληλες νοητικές 

καταστάσεις λόγω της δυσκολίας τους να λάβουν υπόψιν τους το ευρύτερο πλαίσιο. 

Ως εκ τούτου, λόγω της δυσχέρειας τους να συνδέσουν γεγονότα, στοιχεία, 

χαρακτηριστικά λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας κατά την αλληλεπίδρασή 

τους με τους γύρω τους, ενδέχεται να μην μπορέσουν να κατανοήσουν τις νοητικές 

και ιδιαίτερα τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων (Winner, 2003).

2.2.Θεωρία της Εκτελεστικής Λειτουργίας (Executive Function)

Η Εκτελεστική Λειτουργία ορίζεται ως η ικανότητα κάποιου να εφαρμόσει και να 

διατηρήσει κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να πετύχει 

τον αρχικό του στόχο. Περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως ο σχεδιασμός, ο έλεγχος 

των παρορμήσεων, αναστολή ακατάλληλων συμπεριφορών, οργανωτική 

συμπεριφορά και ευελιξία σκέψης και συμπεριφοράς (Ozonoff, Pennington & 

Rogers, 1991). Η Θεωρία της Εκτελεστικής Λειτουργίας προήλθε από τη γνωστική 

νευροψυχολογία και προτείνει ότι κάποια χαρακτηριστικά του αυτισμού 

παραπέμπουν σε ελλείμματα εκτελεστικής λειτουργίας. Η συμπεριφορά των ατόμων 

με αυτισμό συχνά φαίνεται να είναι άκαμπτη και χωρίς ευελιξία, δεδομένου ότι τα 

περισσότερα από αυτά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο 

ασήμαντες αλλαγές στο περιβάλλον και επιμένουν στο να ακολουθούν τις ρουτίνες 

που έχουν θέσει με απόλυτη ακρίβεια (Ozonoff et al., 1991). Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό τους είναι η ενασχόλησή τους με περιορισμένα ενδιαφέροντα και η 

εμφάνιση στερεοτυπικών συμπεριφορών. Επιπλέον, δεν δείχνουν να είναι 

προσανατολισμένοι στο μέλλον (σε κάποιο μελλοντικό σκοπό) και έχουν ζητήματα 

αυτοελέγχου (Ozonoff et al., 1991).
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Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά με αυτισμό 

υπολείπονται σε έργα που απαιτούν δεξιότητες Εκτελεστικής Λειτουργίας (Hughes, 

Russel & Robbins, 1994). Μάλιστα, στα πολύπλοκα λεκτικά έργα εκτελεστικής 

λειτουργίας που απαιτούν γνωστική ευελιξία και λεξιλογικές στρατηγικές, οι ενήλικες 

με αυτισμό και Σύνδρομο Άσπεργκερ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη δυσκολία 

(Kleinhans, Akshoomoff & Delis, 2005). Πιο πρόσφατες μελέτες που συγκρίνουν την 

επίδοση των παιδιών με αυτισμό και ΣΑ με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά παρόμοιων 

νοητικών δυνατοτήτων καταδεικνύουν τα ελλείμματα των πρώτων στα έργα 

Εκτελεστικής Λειτουργίας (Hosenbocus & Chahal, 2012). Αντίστοιχα, το ίδιο 

έλλειμμα τόνισαν και οι Taddei και Contena (2013) σε παιδιά με ΣΑ συγκρινόμενα 

και εδώ με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Η Εκτελεστική Λειτουργία θα μπορούσε να παίζει έναν ουσιώδη ρόλο στην 

ανάπτυξη του παιδιού με αυτισμό συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής του 

επάρκειας αλλά και των δεξιοτήτων «Θεωρίας του Νου» που επιτρέπουν στα άτομα 

να αξιολογούν τις κοινωνικές καταστάσεις και να ανταποκρίνονται σε αυτές 

αποτελεσματικά (Pellicano, 2012). Κάποιοι ερευνητές έχουν καταδείξει τη σχέση 

μεταξύ της Εκτελεστικής Λειτουργίας και της Θεωρίας του Νου (Colvert et al., 

2008). Έχει αναφερθεί ότι οι ικανότητες κάποιου να ελέγχει τις πράξεις του και να 

δρα με θέληση είναι πολύ σημαντικές για την «αντανάκλαση» των νοητικών 

καταστάσεων του εαυτού αλλά και των άλλων (Pellicano, 2012). Άλλοι ερευνητές 

υποστήριξαν ότι υπάρχει θεμελιώδης σχέση ανάμεσα στον έλεγχο συμπεριφοράς και 

τον έλεγχο των συναισθημάτων (Kalbfleisch & Loughan, 2012). Σύμφωνα με τους 

Pooragha, Kafi και Sotodeh (2013) τα ελλείμματα στην Εκτελεστική Λειτουργία 

σχετίζονται με προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Κάποιες από τις 

καθημερινές κοινωνικές και μη συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό μπορεί να 

προέρχονται από Εκτελεστική Δυσλειτουργία (Honsebocus & Chahal, 2012). Ως εκ 

τούτου, πιστεύεται ότι ελλείμματα στην Εκτελεστική Λειτουργία, συμβάλλουν (ή 

αποτελούν την πρωταρχική αιτία) για τη δυσκολία στην κατανόηση κοινωνικών 

καταστάσεων (Kaland et al., 2007). Αντίθετα ο Perner (1998) υποστήριξε ότι το 

έλλειμμα στην Θεωρία του Νου μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρή «βλάβη» στην 

Εκτελεστική Λειτουργία.
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2.3. Θεωρία του Νου (Theory of Mind)

Ο όρος «Θεωρία του Νου» εισήχθη στην ψυχολογία για να περιγράψει την 

ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στον εαυτό του και στους 

άλλους και να προβλέπει τη συμπεριφορά των άλλων βάσει των νοητικών τους 

καταστάσεων (Spek, Scholte & Van Berckelaer-Onnes, 2010).

Τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά από τους πρώτους 18 μήνες ζωής εμφανίζουν 

την «από κοινού εστίαση προσοχής» και τις πρώιμες δεξιότητες στις χειρονομίες 

αναφοράς για εστίαση σε ένα αντικείμενο (δείξιμο) που θεωρούνται μορφές πρώιμης 

εκδήλωσης δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου (Baron-Cohen 1989, 1995) Από 3-4 ετών 

ένα παιδί μπορεί εύκολα να διεξάγει κρίσεις και να διαχωρίσει νοητικές και φυσικές 

οντότητες και γεγονότα (Baron-Cohen, 2001). Επιπλέον, ένα παιδί 4 ετών και άνω 

μπορεί να διαχωρίσει την εμφάνιση από την πραγματικότητα, να κατανοήσει το πώς 

διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές σκέψεις για τον κόσμο και από τα 4-6 έτη 

μπορεί να αποδώσει νοητικές καταστάσεις στα συναισθήματα. Γύρω στα 8 έτη ξεκινά 

ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης να αναπτύσσει πιο πολύπλοκες δεξιότητες αναγνώρισης 

και κατανόησης των νοητικών καταστάσεων των άλλων (Baron-Cohen, 2001).

Η Θεωρία του Νου έχει μελετηθεί ευρέως σε τυπικό πληθυσμό και κυρίως κατά 

την παιδική ηλικία. Μεγάλη έμφαση στα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τον 

τυπικό πληθυσμό έχει δοθεί στους παράγοντες που επιδρούν σε ανεπτυγμένες 

δεξιότητες Θεωρίας του Νου από την βρεφική -  παιδική έως την ενήλικη ζωή. 

Έρευνες έχουν καταδείξει τη σημαντική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην συζήτηση 

-  εξωτερίκευση των νοητικών καταστάσεων κατά την προσχολική ηλικία με τις 

ανεπτυγμένες δεξιότητες αναγνώρισης και απόδοσης νοητικών καταστάσεων στη 

μετέπειτα ζωή (Carpendale & Lewis, 2004. Meins, Femyhough, Johnson & Lidstone, 

2006). Η τάση της οικογένειας και κυρίως της μητέρας να μιλά για τα συναισθήματα 

και να κάνει αιτιακές αποδόσεις για αυτά όταν τα παιδιά είναι 33 μηνών, μπορεί να 

αυξήσει το επίπεδο κατανόησης των ψευδών πεποιθήσεων των παιδιών 7 μήνες 

αργότερα (Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991 όπως αναφέρεται 

στο Meins, Femyhough, Johnson & Lidstone, 2006).

Έχουν δημιουργηθεί πολλά και ποίκιλλα εργαλεία για την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου. Τα εργαλεία αυτά καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό 

φάσμα ξεκινώντας από τα 4-5 έτη σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά (O’Hare,
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Bremner, Nash, Happe & Pettigrew, 2009). Οι δοκιμασίες αυτές αξιολογούν ένα 

μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων όπως, η ικανότητα κατανόησης ότι διαφορετικοί άνθρωποι 

έχουν διαφορετικές σκέψεις για την ίδια κατάσταση ή γεγονός (πρώτης τάξης έργα 

ψευδούς πεποίθησης), η αναγνώριση λέξεων που αναδεικνύουν νοητικές καταστάσεις 

(όπως «νομίζω», «ξέρω», «ελπίζω» κτλ.), η κατανόηση πιο σύνθετων αιτιακών 

συναισθηματικών αποδόσεων (πεποιθήσεις), η κατανόηση της σκέψης ή της 

επιθυμίας από το βλέμμα, η αναγνώριση των προθέσεων των άλλων, η κατανόηση, 

του μεταφορικού λόγου, του σαρκασμού και της ειρωνείας, η πραγματολογική 

γλώσσα, η φαντασία, αλλά και η ικανότητα απόδοσης «ενσωματωμένων» νοητικών 

καταστάσεων (δεύτερης τάξης έργα ψευδούς πεποίθησης) (Baron-Cohen, 2001).

Πολλά ερευνητικά δεδομένα «μιλούν» για τη σχέση μεταξύ της γλωσσικής 

επάρκειας και των δεξιοτήτων που αφορούν τη Θεωρία του Νου. Άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι οι δύο παραπάνω «δεξιότητες» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες (Frith, 

Happe & Siddons, 1994), καθώς η μάθηση της γλώσσας βασίζεται στην από κοινού 

προσοχή και στην αναγνώριση της πρόθεσης του άλλου -  δεξιότητες δηλαδή που 

απαιτούνται και κατά τη διεργασία της Θεωρίας του Νου (Frith et al., 1994), ενώ 

άλλοι εκπονώντας μια πιο πρόσφατη σχετική έρευνα με μη λεκτικά παιδιά με αυτισμό 

και παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση 

μεταξύ των δύο (Colle, Baron-Cohen & Hill, 2007).

2.3.1. Θεωρία του Νου σε παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής 
Λειτουργικότητας

Η δυσκολία στην αναγνώριση και κατανόηση των σκέψεων των άλλων ανθρώπων 

αποτελεί κυρίαρχο γνωστικό έλλειμμα των ατόμων με Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος (Baron-Cohen, 2001). Τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να υπολείπονται 

στην αναγνώριση όλων των ειδών των νοητικών καταστάσεων (πεποιθήσεις, 

επιθυμίες, προθέσεις, φαντασία, συναισθήματα κτλ.) (Baron-Cohen, 2001). Μάλιστα, 

στις αρχικές περιγραφές για τη συγκεκριμένη αναπτυξιακή διαταραχή φωτίστηκε 

ιδιαίτερα το έλλειμμα της κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας (Frith et al., 1994). 

Έχουν μελετηθεί ευρέως οι δεξιότητες Θεωρίας του Νου σε άτομα με αυτισμό εντός 

και εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος (σε συνθήκες καθημερινής ζωής). Οι τομείς 

της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας βρέθηκαν να λειτουργούν κατά μέσο όρο
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σχεδόν 4 χρόνια πιο κάτω από τη νοητική ηλικία των ατόμων με αυτισμό σε μια 

έρευνα προ 25ταετίας (Frith et al., 1994). Τα προβλήματα φαίνεται να διαφέρουν 

ανάλογα με την ηλικία και την ικανότητα και περιλαμβάνουν διαταραγμένες 

κοινωνικές σχέσεις διαφόρων τύπων (αποστασιοποίηση, παθητικότητα, 

ενεργητικότητα με «αλλόκοτα» στοιχεία κτλ.) (Frith et al., 1994). Σύμφωνα με τα 

τότε ερευνητικά δεδομένα των ίδιων, τα περισσότερα άτομα με αυτισμό 

αποτυγχάνουν σε έργα Θεωρίας του Νου και εκείνα που καταφέρνουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των έργων δεν χρησιμοποιούν στρατηγικές που 

απαιτούν δεξιότητες Θεωρίας του Νου αλλά άλλου τύπου. Για τον λόγο αυτό δεν 

μπορούν να γενικεύσουν τις δεξιότητες αυτές στην καθημερινή ζωή και εμφανίζουν 

το λεγόμενο φαινόμενο της «νοητικής τύφλωσης» (Frith et al., 1994). Πολλά και 

ποικίλα εργαλεία έχουν δημιουργηθεί προκειμένου οι ερευνητές να μελετήσουν τις 

δεξιότητες Θεωρίας του Νου των παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ. Τα πιο δημοφιλή είναι οι 

«Παράξενες Ιστορίες» και μεταγενέστερα οι «Ιστορίες Καθημερινής Ζωής», το 

«Έργο αναγνώρισης νοητικών καταστάσεων από τα μάτια» καθώς και άλλα εργαλεία 

πρώτης και δεύτερης τάξης Θεωρίας του Νου και ψευδούς πεποίθησης. Παρακάτω 

παρουσιάζονται έρευνες που έχουν χρησιμοποιήσει τα παραπάνω εργαλεία σε 

πληθυσμό ατόμων με ΣΑ/ΥΑΑ καθώς και τα ευρήματά τους.

Οι Jolliffe και Baron-Cohen (1999), σύγκριναν άτομα με Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό, άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ με μια ομάδα ελέγχου ατόμων με 

φυσιολογική ανάπτυξη και βρήκαν ότι όλα τα άτομα που άνηκαν στις κλινικές ομάδες 

απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να δώσουν κατάλληλες απαντήσεις που αφορούσαν 

νοητικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τους το πλαίσιο. Η επίδοση τους φάνηκε 

να είναι χειρότερη από αυτή της ομάδας ελέγχου, καθώς και διαφορές φάνηκαν να 

υπάρχουν μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων. Τα άτομα με Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό παρουσίασαν μεγαλύτερη δυσκολία από τα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ 

στο έργο προηγμένης Θεωρίας του Νου «Παράξενες Ιστορίες» (Strange Stories) 

(Happe, 1994). Παρόμοια συμπεράσματα εντοπίζονται και σε μια άλλη έρευνα που 

χρησιμοποίησε τις Παράξενες Ιστορίες, καθώς κατέδειξε το έλλειμμα των παιδιών 

και εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ να κάνουν αναφορές σε νοητικές καταστάσεις 

που αφορούν προσποίηση, ψέμα, αθώο ψέμα, ειρωνεία κ.α. σε σύγκριση με τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά (Kaland, Moller-Nielsen, Smith, Mortensen, Callesen & 

Gottlieb, 2005). Ανάλογα ευρήματα αρκετά χρόνια αργότερα είχε η έρευνα των
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Kaland, Moller-Nielsen, Callesen, Mortensen, Gottlieb και Smith (2002). Oi 

παραπάνω, χρησιμοποίησαν ένα σχετικά καινούργιο έργο προηγμένης Θεωρίας του 

Νου, τις «Ιστορίες Καθημερινής Ζωής» (Stories from Every Day Life) που 

αποτελούνται από νοητικές και φυσικές καταστάσεις και στοχεύουν στην αξιολόγηση 

της κοινωνικής επικοινωνίας (με στοιχεία όπως ψέμα, ειρωνεία, ζήλια, ενσυναίσθηση 

κ.α.). Το δείγμα τους αποτελούνταν από παιδιά και εφήβους με Σύνδρομο Άσπεργκερ 

και τα ευρήματα τους υποστήριξαν προγενέστερες έρευνες τονίζοντας την δυσκολία 

των ατόμων με αυτισμό να αναγνωρίσουν νοητικές καταστάσεις λαμβάνοντας υπόψιν 

το πλαίσιο σε αντίθεση με την σχετικά καλή επίδοσή τους στις φυσικές καταστάσεις.

Οι Kaland, Callesen, Moller-Nielsen, Mortensen και Smith (2008) 

χρησιμοποίησαν, εκτός από τις Παράξενες Ιστορίες και τις Ιστορίες Καθημερινής 

Ζωής, κάποια άλλα τεστ πρώτης και δεύτερης τάξης Θεωρίας του Νου. Αυτά ήταν η 

«Δοκιμασία με τις καραμέλες» (Smarties test' Perner, Frith, Leslie & Leekam, 1989) 

η δοκιμασία «Δώρο Εενεθλίων» (The Birthday Present test' Tager-Flusberg & 

Sullivan, 1994) καθώς και το «Εργο αναγνώρισης νοητικών καταστάσεων από τα 

μάτια» (Eyes Task. Baron-Cohen, Wheelright, Spong, Scahill & Lawson, 2001). To 

τελευταίο, παρουσιάζει απλές νοητικές καταστάσεις (στην παιδική έκδοση) όπως 

χαρά, λύπη, θυμός, φόβος κ.α. αλλά και σύνθετες (στην ενήλικη έκδοση) όπως ζήλια, 

μίσος κ.α. Τα παιδιά και οι έφηβοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ και Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου σε όλα 

τα έργα με μια όμως διακύμανση που φανερώνει ότι κάθε έργο απαιτεί διαφορετικές 

δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών αναλόγως με την νοητική κατάσταση που 

εξετάζει.

Την ίδια χρονιά οι Beaumont και Sofronoff (2008), χρησιμοποίησαν ένα 

ηλεκτρονικό εργαλείο Θεωρίας του Νου (The Animated Theory of Mind Inventory 

for Children, ATOMIC). Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι τα παιδιά με 

Σύνδρομο Άσπεργκερ είχαν ίδια επίδοση σε δεξιότητες Κεντρικής Συνοχής, 

χαμηλότερη όμως σε δεξιότητες Θεωρίας του Νου σε σύγκριση με το τυπικώς 

αναπτυσσόμενο δείγμα. Ανάλογα ήταν τα ευρήματα και των White, Hill, Happe και 

Frith (2009). Στην έρευνα αυτή, συμμετείχαν ενήλικες με Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό και παιδιά με Αυτιστική Διαταραχή (συμπεριλαμβανομένου του Συνδρόμου 

Άσπεργκερ) οι οποίοι συγκρίθηκαν με τυπικό δείγμα. Σοβαρά ελλείμματα σε 

δεξιότητες Θεωρίας του Νου εμφάνισαν τα παιδιά με αυτισμό. Δύο χρόνια αργότερα
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οι Kaland, Mortensen και Smith (2011) υπέδειξαν ότι αναφορικά με τον τομέα της 

κοινωνικής επικοινωνίας τα παιδιά και οι έφηβοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ είχαν 

χαμηλότερη επίδοση συγκρινόμενα με το τυπικά αναπτυσσόμενο δείγμα σε 

καταστάσεις καθημερινής ζωής όπως η ζήλια, η ειρωνεία, ο μεταφορικός λόγος κ.α.

Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ένα νέο εργαλείο για τη μέτρηση 

της ψευδούς πεποίθησης το «Κουτί της Άμμου» (Bernstein, Thorton & Sommerville, 

2011 όπως αναφέρεται στο Begeer, Bernstein, Wijhe, Scheeren & Koot, 2012). Σε 

αυτό αξιολογήθηκαν παιδιά και ενήλικες με ή χωρίς Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό. 

Τα άτομα με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό φαίνεται ότι απέτυχαν να λάβουν υπόψιν 

τους την ψευδή πεποίθηση του πρωταγωνιστή της ιστορίας παρά την ικανότητά τους 

να κάνουν αναφορές σε σύνθετες νοητικές καταστάσεις (Begeer, Bernstein, Wijhe, 

Scheeren & Koot, 2012). Οι Scheeren, Rosnay, Koot και Begeer (2012) αντίστοιχα, 

υποστήριξαν ότι ενώ τα άτομα με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό είναι σε θέση να 

κατανοούν τις θεωρητικές αρχές των νοητικών καταστάσεων, αποτυγχάνουν στην 

εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή και αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους.

Στον αντίποδα των παραπάνω ευρημάτων η έρευνα των Rogers, Dziobek, 

Hassenstab, Wolf και Convit (2007) χρησιμοποίησε εκτός από έργα προηγμένης 

Θεωρίας του Νου και εργαλεία που μετρούν «συναισθηματική» και «γνωστική» 

ενσυναίσθηση. Τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα, καθώς ενώ οι ενήλικες με 

Σύνδρομο Άσπεργκερ «σκόραραν» χαμηλότερα από την ομάδα ελέγχου στις 

μετρήσεις της γνωστικής ενσυναίσθησης και της Θεωρίας του Νου, δεν παρουσίασαν 

κάποια διαφορά στην μια κλίμακα της συναισθηματικής ενσυναίσθησης («νοιάξιμο») 

ενώ είχαν υψηλότερη επίδοση στην άλλη («προσωπική αγωνία»). Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς θα πρέπει να επανεξεταστεί σε μελλοντικές έρευνες το ζήτημα της 

Ενσυναίσθησης στον αυτισμό (Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf & Convit, 2007).

3. Κοινωνική Ευαισθησία & Ενσυναίσθηση -  Συναισθήματα

Ο όρος Κοινωνική Ευαισθησία αναφέρεται στην «ενσυναισθητική» ικανότητα του 

ατόμου να κατανοεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων (Bender, Walia, 

Kambhampaty, Nygard & Nygard, 2012) καθώς και στην ικανότητα εξοικείωσής του 

με τις γενικές γνώσεις των κοινωνικών κανόνων (Riggio, 1986). Σύμφωνα με τους 

Friedman, Rapport, Lumley, Tzelepis, VanVoorhis, Stettner και Kakaati (2003),
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Deniz, Hamarta και Ari (2005), DiTommaso, Brannen-McNulty, Ross και Burgers 

(2003), η Κοινωνική Ευαισθησία αφορά την κατανόηση των «λεκτικών μηνυμάτων» 

των άλλων αλλά και την ικανότητα εκτίμησης της κατάλληλης κοινωνικής 

συμπεριφοράς στο εκάστοτε πλαίσιο ενώ οι Riggio, Tucker και Coffaro (1989) 

θεωρούν ότι αποτελεί βασική δεξιότητα της «γνωστικής ενσυναίσθησης» και την 

περιγράφουν ως την ικανότητα αποκωδικοποίησης και επεξεργασίας της λεκτικής 

επικοινωνίας. Η Κοινωνική Ευαισθησία αναφέρεται επίσης και ως βασικό στοιχείο 

της ικανότητας του αυτοελέγχου (Riggio & Friedman, 1982).

Ο Walter (1954) στο βιβλίο του για την Κοινωνική Ευαισθησία τη συνδέει άμεσα 

με την Ενσυναίσθηση και τη «Συμπάθεια - Συμπόνια», ενώ θεωρήθηκε ότι ο 

παράγοντας της Κοινωνικής Ευαισθησίας σχετίζεται θετικά με αισθήματα 

αλτρουισμού (Fry, 1976). Επιπλέον, η Κοινωνική Ευαισθησία συνδέεται με ευελιξία 

στην επικοινωνιακή συμπεριφορά (κοινωνικός έλεγχος) καθώς και με την ικανότητα 

κοινωνικής έκφρασης (Miller, 1995).

Στην βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη σύνδεση της Κοινωνικής Ευαισθησίας, όπως 

προαναφέρθηκε, τόσο με την Ενσυναίσθηση, όσο και με τη μελέτη γύρω από την 

αναγνώριση και έκφραση Συναισθημάτων. Σύμφωνα με τους Carney και Harrigan 

(2003) η Κοινωνική Ευαισθησία σχετίζεται με την αξιολόγηση των κοινωνικών 

πληροφοριών όπως (κυρίως) τα συναισθήματα, την προσωπικότητα, τον κοινωνικό 

ρόλο κ.α.. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η Κοινωνική Ευαισθησία είναι 

απαραίτητη για τη διάκριση των συναισθημάτων των άλλων (Frodi & Smetana, 

1984). Τέλος, τα ερευνητικά δεδομένα σε άτομα όλων των ηλικιών καταδεικνύουν το 

σημαντικό ρόλο της Κοινωνικής Ευαισθησίας, μαζί με την Ενσυναίσθηση και τη 

κοινωνική γνώση για τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, στην θετική κοινωνική 

προσαρμογή και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων (Adams, 1983).

Η Ενσυναίσθηση αναφέρεται γενικά στην αντίδραση μας στις παρατηρούμενες 

εμπειρίες των γύρω μας (Davis, 1980). Η Ενσυναίσθηση πιστεύεται ότι είναι ο 

κινητήριος παράγοντας της ανιδιοτελούς και θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς 

(Eisenberg & Miller, 1987) ενώ η έλλειψη αυτής σχετίζεται με αντικοινωνική 

συμπεριφορά (Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 2000. Rogers, Dziobek, 

Hassenstab, Wolf & Convit, 2007. Keskin, 2014). Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η 

Ενσυναίσθηση είναι μια βασική ανθρώπινη ικανότητα που εξυπηρετεί στη ρύθμιση 

των διαπροσωπικών σχέσεων, υποβοηθά στη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και
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προωθεί τη συνοχή της ομάδας (Rieffe, Ketelaar & Wiefferink, 2010). Η επίδειξη 

ικανοτήτων Ενσυναίσθησης περιλαμβάνει δύο στοιχεία: την ικανότητα να αποδίδει 

κανείς νοητικές καταστάσεις στον εαυτό του και τους γύρω του και την ικανότητα να 

επιδεικνύει μια κατάλληλη συναισθηματική αντίδραση στις νοητικές καταστάσεις 

των άλλων. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτόν τον ορισμό οι δεξιότητες Ενσυναίσθησης 

αντιστοιχούν σε ό, τι αναφέρεται ως Θεωρία του Νου (Baron-Cohen & Wheelwright, 

2004).

Προγενέστεροι ερευνητές και θεωρητικοί έχουν παρουσιάσει δύο βασικές 

προσεγγίσεις στη μελέτη για την Ενσυναίσθηση. Η πρώτη προσέγγιση, η «γνωστική 

ενσυναίσθηση» (Kohler, 1929. Mead, 1934. Piaget, 1932) ορίζεται ως η διαδικασία 

κατανόησης της διαφορετικής οπτικής και άποψης του άλλου (Davis, 1983. Rogers, 

Dziobek, Hassenstab, Wolf & Convit, 2007). Η δεύτερη προσέγγιση , η 

«συναισθηματική ενσυναίσθηση» (Eisenberg & Miller, 1987. Hoffman, 1984. 

Mehrabian & Epstein, 1972) ορίζεται ως η συναισθηματική ανταπόκριση του 

παρατηρητή στις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων (Davis, 1983. Rogers, 

Dziobek, Hassenstab, Wolf & Convit, 2007).

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν υιοθετήσει μια πολυ-παραγοντική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψιν ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι αναπόσπαστα 

συστατικά της Ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με τον Smith (2006), η ενσωμάτωση της 

«γνωστικής» και «συναισθηματικής» Ενσυναίσθησης μπορεί να αποβεί πολύ 

σημαντική σε πολλές περιπτώσεις. Η μια συμπληρώνει την άλλη και οι δύο μαζί 

διευκολύνουν τη θετική κοινωνική εμπειρία (Smith, 2006). Στο σημείο αυτό σκόπιμο 

θα ήταν να αναφερθεί ότι οι δύο έννοιες που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η Κοινωνική 

Ευαισθησία και η Ενσυναίσθηση, τείνουν να συγχέονται και συνήθως τις συναντά 

κανείς μαζί στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι δύο αυτές έννοιες φαίνεται να 

αλληλεπικαλύπτονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Παρ’ όλα αυτά, η Κοινωνική 

Ευαισθησία εκτός από τις ικανότητες κατανόησης των νοητικών καταστάσεων των 

άλλων, περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση και επίδειξη της κατάλληλης 

συμπεριφοράς για το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο καθώς και δεξιότητες αυτοελέγχου. 

Ως εκ τούτου, φαίνεται να αποτελεί μια ευρύτερη έννοια, η οποία εμπεριέχει - και 

μάλιστα ως κύριο χαρακτηριστικό -  την έννοια της Ενσυναίσθησης.

Ο ερευνητικός και θεωρητικός όγκος για τη μελέτη των Συναισθημάτων είναι 

τεράστιος, για το λόγο αυτόν θα γίνει μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης του
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όρου, των προσεγγίσεων και της διάκρισής τους. Οι Smith και Schneider (2009) 

αναφέρουν ότι τα Συναισθήματα δεν είναι παρά κοινωνικές ετικέτες που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να εκφράσουν την προσωπική τους εμπειρία απέναντι 

στις κοινωνικές καταστάσεις που βιώνουν και αντιμετωπίζουν. Ερευνητικά δεδομένα 

από το χώρο της Ψυχολογίας, της Νευροεπιστήμης και της Ηθολογίας καταδεικνύουν 

ότι τα Συναισθήματα παίζουν καίριο ρόλο στην εξέλιξη των βιολογικών οργανισμών 

(Scheutz, 2004). Η αναγνώριση, έκφραση αλλά και ο τρόπος επεξεργασίας των 

συναισθηματικών καταστάσεων του εαυτού και των άλλων παίζουν ρόλο στη 

κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου (Frick & White, 2008).

Ο πιο συνηθισμένος διαχωρισμός των Συναισθημάτων είναι η διάκρισή τους σε 

«απλά» και «σύνθετα». Τα «απλά συναισθήματα» είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο 

θυμός κ.α. και είναι εκείνα τα Συναισθήματα με εξελικτικά παλιά νευροβιολογικά 

υποστρώματα (Izard, 2007). Λιγότερες μελέτες έχουν εστιάσει στα «σύνθετα» ή 

αλλιώς «δευτερεύοντα» (Niedenthal, Mermillod, Maringer & Hess, 2010) όπως η 

περηφάνια, η ντροπή, η ενοχή κ.τ.λ.. Τα συναισθήματα αυτά λέγονται και «αυτο- 

συνειδητά» (Tracy & Robins, 2007). Τα «σύνθετα» Συναισθήματα συχνά 

εμπεριέχουν το στοιχείο της «νοητικοποίησης» που εκλείπει από τα «απλά» 

(Blakemore, Winston & Frith, 2004).

Πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στην αναγνώριση, έκφραση, ρύθμιση 

των συναισθηματικών καταστάσεων. Οι τρεις αυτές δεξιότητες εντάσσονται στον όρο 

ομπρέλα «συναισθηματική επάρκεια» (Kats-Gold, Besser & Priel, 2007). Πολύ 

σημαντικό ρόλο σύμφωνα με τους Coggins και Fox (2009) παίζει η συναισθηματική 

υποστήριξη και η ενθάρρυνση για την έκφραση και δήλωση των συναισθημάτων από 

τα πρώτα κιόλας χρόνια ζωής του ατόμου για τη μετέπειτα συναισθηματική του 

ανάπτυξη. Παρακάτω θα γίνει ενδελεχής ανάλυση για την εξέλιξη των ικανοτήτων 

διερεύνησης και αναγνώρισης των Συναισθημάτων από την παιδική έως και την 

ενήλικη ζωή.

3.1 .Συναισθήματα και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά

Τα ζητήματα της συναισθηματικής ανάπτυξης, της αναγνώρισης και επίγνωσης 

των συναισθημάτων στα παιδιά είναι αρκετά μελετημένα στην παγκόσμια
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βιβλιογραφία. Η αμυγδαλή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γέννηση και εξέλιξη των 

συναισθημάτων. Ένα μεγάλο μέρος ερευνητικών δεδομένων υποστηρίζει ότι η 

δραστηριοποίηση της αμυγδαλής στις συναισθηματικές εκφράσεις αυξάνεται μεταξύ 

των 3 και 9 ετών (Zuddas, 2012), κάτι που δηλώνει ότι η ενεργοποίηση της 

αμυγδαλής βρίσκεται πίσω από την αυξημένη ευαισθησία σε συναισθηματικά 

σχετικές πληροφορίες.

Η ανάπτυξη της αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων στα παιδιά 

έχει εξεταστεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα από διαφορετικά έργα και 

δοκιμασίες, όπως ο προσδιορισμός του συναισθήματος μέσα από εικόνες, 

φωτογραφίες των εκφράσεων του προσώπου ή μέσα από σενάρια συναισθημάτων 

(Gross & Ballif, 1991). Κάποιες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει σχέδια από 

ανθρώπινες φιγούρες ή πρόσωπα (Brechet, Baldy & Picard, 2009). Κάποιες άλλες 

έχουν εστιάσει στον προσδιορισμό των συναισθηματικών καταστάσεων μέσα από τη 

φωνή και τα λεκτικά σήματα. Από τους πρώτους κιόλας μήνες ζωής τα βρέφη 

αντιδρούν στις φωνητικές συναισθηματικές νύξεις. Παραδείγματος χάριν, στους 4-5 

μήνες τα βρέφη αντιδρούν πιο θετικά στα μηνύματα με θετική συναισθηματική χροιά 

παρά σε αυτά με αρνητική χροιά (Morton & Trehub, 2001).

Τα έργα που χρησιμοποιούν τις ανθρώπινες εκφράσεις προσώπου για την 

αναγνώριση των απλών και σύνθετων συναισθημάτων στα παιδιά είναι από τα πιο 

δημοφιλή. Σύμφωνα με τους Gagnon, Gosselin, Hudon-ven der Buhs, Larocque & 

Milliard (2009), οι εκφράσεις του προσώπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

επικοινωνία των συναισθηματικών καταστάσεων και τη ρύθμιση των ανθρώπινων 

κοινωνικών σχέσεων. Παρέχουν πληροφορίες για την φύση και την ένταση του 

συναισθήματος, ενώ άλλα μη λεκτικά κανάλια (όπως ο τόνος φωνής και οι 

χειρονομίες) ενώ είναι εξίσου σημαντικά δεν παρέχουν τόσο συγκεκριμένες 

πληροφορίες (Johnstone & Scherer, 2000 όπως αναφέρεται στο Gagnon, Gosselin, 

Hudon-ven der Buhs, Larocque & Milliard, 2009). Μέσα από ερευνητικά δεδομένα 

είναι διαπιστωμένο ότι τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά από τα 2 έτη και άνω είναι 

ικανά να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αναγνώρισης των απλών 

συναισθημάτων χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους δοκιμασίες (Bullock & Russell, 

1985).

Βέβαια, παρόλη την ικανότητα τους αυτή, η επίδοση τους δεν μπορεί να θεωρηθεί 

άριστη, γεγονός που μεταβάλλεται μεταξύ των 5 και 10 ετών, όταν τα παιδιά πια είναι
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ικανά να κρίνουν και να επιλέγουν το κατάλληλο συναίσθημα που ανήκει στην 

εκάστοτε συναισθηματική έκφραση -  κατάσταση (Gagnon, Gosselin, Hudon-ven der 

Buhs, Larocque & Milliard, 2009). Από τα 7 έως και 10 έτη βελτιώνεται επίσης και η 

ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών στα παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη (Gao 

& Maurer, 2010). Η εξελικτικά καλύτερη επίδοση των παιδιών και των εφήβων σε 

τέτοιου είδους έργα καταδεικνύει τις αναπτυξιακές αλλαγές που υφίσταται το άτομο 

στην εξέλιξη του και την ικανότητα κατανόησης των συναισθηματικών καταστάσεων 

(Gao & Maurer, 2010. Gao, Maurer & Nishimura, 2010). Σύμφωνα με τους Hansen 

και Zambo (2007) τα παιδιά έρχονται στο κόσμο με τα απλά συναισθήματα και 

προοδευτικά εντάσσουν τα πιο σύνθετα συναισθήματα στο ρεπερτόριο των 

δεξιοτήτων τους.

3.2.Συναισθήματα και παιδιά με Αυτισμό

Ενώ τα βρέφη τυπικής ανάπτυξης μπορούν να αναγνωρίζουν και να μοιράζονται 

συναισθηματικές εμπειρίες με τους άλλους ανθρώπους από πολύ νωρίς στη ζωή 

(Dissanayake & Sigman, 2001), τα μικρά παιδιά με αυτισμό περιγράφονται σαν να 

έχουν δυσκολίες στο να απευθυνθούν στους γύρω τους εκφράζοντας τα 

συναισθήματά τους ή να ανταποκρίνονται όταν οι άλλοι εκφράζουν τα δικά τους 

συναισθήματα (Hobson, 2005. Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi, Zachor 

& Levy-Shiff, 2008). O Kanner το 1943, έθεσε τις βάσεις για την εκτεταμένη έρευνα 

προκειμένου να δοθεί εξήγηση για το συναισθηματικό έλλειμμα του αυτισμού 

(Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi, Zachor & Levy-Shiff, 2008). Τα 

αποτελέσματα των ερευνών συχνά είναι διφορούμενα με την πλειοψηφία όμως αυτών 

να φανερώνει ένα σημαντικό και πολυπαραγοντικό έλλειμμα στις ικανότητες των 

παιδιών με αυτισμό να εκφράζουν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα.

Στην έρευνά τους οι Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi, Zachor και 

Levy-Shiff (2008), μελέτησαν την έκφραση της ζήλιας σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και βρήκαν ότι υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά συγκρινόμενα με την ομάδα τυπικών παιδιών. Σε μια παλαιότερη 

έρευνα, οι Bormann-Kischkel, Vilsmeier και Baude (1995) διερεύνησαν την 

ικανότητα των παιδιών με ΔΑΦ να αναγνωρίζουν συναισθήματα από φωτογραφίες.
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Συμπέραναν ότι αναφορικά με το έργο που αφορούσε το κομμάτι των 

συναισθημάτων η ομάδα με ΔΑΦ είχε σημαντικά χειρότερη επίδοση από την ομάδα 

ελέγχου. Οι Apicella, Sicca, Federico, Campatelli και Muratori (2012) απέδωσαν 

αυτές τις δυσκολίες επεξεργασίας των συναισθημάτων σε μια διάχυτη δυσλειτουργία 

των νευρωνικών μηχανισμών και δικτύων κατά την ενσωμάτωση κοινωνικών 

πληροφοριών που μεταφέρονται από τα πρόσωπα.

Οι Grossman, Klin, Carter και Volkmar (2000) σε ένα έργο αναγνώρισης 

συναισθημάτων μέσα από εκφράσεις προσώπου, βρήκαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 

με αυτισμό παρουσιάζουν ελλειμματική επίδοση σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης μόνο όταν σταδιακά αυξάνεται η δυσκολία της δοκιμασίας. Τα ερευνητικά 

τους συμπεράσματα συνάδουν με άλλες πηγές που υποστηρίζουν ότι τα άτομα με 

αυτισμό δείχνουν να έχουν την τάση να δίνουν έμφαση σε οπτικές-λεκτικές 

πληροφορίες παρά σε οπτικές-συναισθηματικές πληροφορίες, όταν οι απαιτήσεις του 

ίδιου του έργου αυξάνονται. Αντίθετα, οι Kuusikko et al. (2009), βρήκαν ότι τα 

παιδιά και οι έφηβοι με ΔΑΦ δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα απλά 

συναισθήματα μέσα από τις εκφράσεις προσώπου, παρ’ όλα αυτά η επίδοσή τους 

προοδευτικά καλυτέρευε όσο αυξανόταν το ηλικιακό επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική προσέγγιση οι Song, Kawabe, Hakoda και Du 

(2012), επιχείρησαν να διερευνήσουν την ικανότητα των ατόμων με ΔΑΦ να 

εντοπίζουν συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από το ανθρώπινο βλέμμα και τα 

μάτια. Αυτό που βρήκαν είναι ότι τα άτομα με αυτισμό είχαν ικανοποιητική επίδοση 

στο να εξάγουν πληροφορίες που αφορούσαν θετικό συναίσθημα από τα μάτια των 

άλλων, χωρίς όμως να παρουσιάζουν παρόμοια επίδοση στα αρνητικά συναισθήματα 

(π.χ. φόβος). Οι Jones et al. (2011) χρησιμοποίησαν ένα αρκετά μεγάλο -  για τα 

δεδομένα -  δείγμα εφήβων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος σε σύγκριση με 

εφήβους χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές και μελέτησαν την αναγνώριση απλών 

συναισθημάτων με ένα έργο εκφράσεων προσώπου και δύο λεκτικά έργα. Οι ίδιοι δεν 

βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες παρά μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις συναισθημάτων (π.χ. έκπληξη). Στο ίδιο μήκος κύματος 

ήταν και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που μελετώντας την αναγνώριση 

απλών συναισθημάτων μέσα από εκφράσεις προσώπου δεν βρήκε έλλειμμα στα 

παιδιά με Αυτισμό (Castelli, 2005).
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Σε μια άλλη έρευνα που εξετάσθηκε η ικανότητα αναγνώρισης απλών 

συναισθημάτων μέσα από τις κινήσεις του σώματος, οι ενήλικες με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος που παρουσίαζαν βαρύτερα αυτιστικά συμπτώματα, είχαν 

εμφανή ελλείμματα στην επίδοσή τους σε σύγκριση με ενήλικες φυσιολογικής 

ανάπτυξης (Atkinson, 2009). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Glaser και Shaw (2011), τα 

άτομα με Αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα και αναφορικά με τις δεξιότητες 

συναισθηματικής ρύθμισης και αυτοελέγχου. Άλλωστε οι Rieffe, Meerum Terwogt 

και Kotronopoulou (2007), στη δική τους έρευνα τόνισαν ότι τα παιδιά με αυτισμό 

είχαν δυσκολίες στο να προσδιορίσουν τα δικά τους συναισθήματα, ενώ οι Begeer, 

Koot, Rieffe, Terwogt και Stegge (2007), μίλησαν για έλλειμμα συναισθηματικής 

επάρκειας (έκφραση, αντίληψη, ανταπόκριση και κατανόηση συναισθημάτων) στα 

παιδιά με αυτισμό. Σύμφωνα με τους Gaigg και Bowler (2009), οι οποίοι μελέτησαν 

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και άτομα φυσιολογικής ανάπτυξης, τα 

άτομα με αυτισμό έδειξαν δυσκολία στη συναισθηματική επεξεργασία, έξω από τα 

ευρύτερα πλαίσια της κοινωνικής νόησης. Συνέδεσαν τα ευρήματά τους με 

ενδεχόμενη βλάβη στη λειτουργία του μέρους του εγκεφάλου που ονομάζεται 

«αμυγδαλή».

Οι Lerner, McPartland και Morris (2013), προσπάθησαν πρόσφατα να 

αποδώσουν κάποια εξήγηση στο έλλειμμα των ατόμων με αυτισμό αναφορικά με την 

αναγνώριση των συναισθηματικών καταστάσεων μέσω της χρήσης 

ηλεκτροφυσιολογικών δεικτών των αντιληπτικών και γνωστικών διεργασιών που 

στηρίζουν την αναγνώριση συναισθημάτων. Αυτό που παρατήρησαν είναι ότι η 

ταχύτητα επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών συνδέεται άμεσα με την 

αναγνώριση συναισθημάτων και βρίσκεται να υπολείπεται σημαντικά στα άτομα με 

ΔΑΦ.

3.3.Συναισθήματα και παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής 

Λειτουργικότητας

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, τα παιδιά και 

οι έφηβοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας 

παρουσιάζουν γενικευμένες δυσκολίες στην αναγνώριση και κατανόηση των 

συναισθημάτων των γύρω τους. Μέσα από το ανθρώπινο βλέμμα έγινε μια
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προσπάθεια διερεύνησης σύνθετων συναισθημάτων όπως η ζήλια, η ενοχή, η ντροπή 

κ.α. και σε αυτήν βρέθηκε ότι ενώ τα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ και Αυτισμό 

Υψηλής Λειτουργικότητας δεν έδειξαν να έχουν δυσκολία σε δεξιότητες Θεωρίας του 

Νου, έδειξαν έλλειμμα στην αναγνώριση των παραπάνω συναισθηματικών 

καταστάσεων (Shamay-Tsoory, 2008). Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Kennedy και 

Adolphs (2012), τόνισαν μια μειωμένη ευαισθησία στην συναισθηματική αντίληψη, 

εξετάζοντας ενήλικες με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό σε σύγκριση με τυπικούς 

ενήλικες. Οι Travis και Sigman (1998) καθώς και οι Klin και Volkmar (2000), 

ανέφεραν ότι τα παιδιά με ΥΛΑ διακατέχονται από μια «ανώριμη» κατανόηση και 

αναγνώριση των συναισθημάτων, ειδικά των πιο σύνθετων. Τέλος, τα παιδιά με ΥΛΑ 

φαίνεται να υπολείπονται σε δεξιότητες αναγνώρισης συναισθημάτων και επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων, ελλείμματα που επιδρούν στις δεξιότητες κοινωνικής 

γνώσης και κοινωνικής επικοινωνίας (Bauminger, 2006).

Αντίθετα, μια άλλη έρευνα με τρεις ομάδες, παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη, 

αυτιστικά παιδιά και παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ βρέθηκε ότι σε δοκιμασίες 

αναγνώρισης απλών συναισθημάτων και αιτιακών αποδόσεων για αυτά μέσα από 

πρόσωπα, οπτικά σενάρια και βίντεο, η επίδοση των αυτιστικών παιδιών ήταν 

ικανοποιητική με παρατηρούμενες δυσκολίες στο συναίσθημα της έκπληξης ενώ η 

επίδοση των παιδιών με Σύνδρομο Άσπεργκερ προσομοίαζε περισσότερο με την 

επίδοση της ομάδας ελέγχου (Balconi, Amenta & Ferrari, 2012). Παρομοίως οι 

Brennand, Schepman και Rodway (2011) επεσήμαναν ότι κατά τη διερεύνηση της 

ικανότητας των ατόμων με Σύνδρομο Άσπεργκερ να αναγνωρίζουν «φωνητικά - 

ηχητικά» συναισθήματα, βρήκαν ότι η επίδοση τους δε διέφερε σημαντικά από την 

ομάδα ελέγχου. Συσχετίσεις έδειξαν ότι στα συναισθήματα που ήταν πιο δύσκολο να 

εντοπισθούν, η ομάδα των παιδιών με Σύνδρομο Άσπεργκερ δυσκολεύτηκε όσο και η 

ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

3.4.Ενσυναίσθηση και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά

Όπως προαναφέρθηκε και πιο πάνω ο όρος Ενσυναίσθηση αναφέρεται στην 

ευαισθησία και κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων. Η Hollin (1994) 

είχε γράψει ότι «η ικανότητα να βλέπει κανείς τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και
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της δικής του συμπεριφοράς μέσα από τα μάτια (την οπτική) ενώ άλλου ατόμου, αυτό 

είναι η ενσυναίσθηση» (όπως αναφέρεται στο Smith, 2006). Προκειμένου να 

αναπτύξει τις δεξιότητες ενσυναίσθησης ένα παιδί θα πρέπει να είναι σε θέση να 

νιώσει συναισθηματικό δέσιμο με ένα άλλο άτομο και να νοιαστεί για το αν το άτομο 

που έχει απέναντι του βιώνει πόνο κ.ο.κ. (Richaud De Minzi, 2013). Οι ερευνητές 

τονίζουν το πόσο σημαντικά είναι το χτίσιμο ενός υγιούς και ασφαλούς δεσμού με το 

γονιό, η ενθάρρυνση των παιδιών για να προβάλουν συναισθηματικές εκφράσεις, 

καθώς και η ανταπόκριση του γονιού ακόμη και στις πιο «λεπτές» διακυμάνσεις στη 

συναισθηματική διάθεση των παιδιών, για την ανάπτυξη των ενσυναισθητικών 

δεξιοτήτων (Bronson, 2000. Nagin & Tremblay, 2001).

Επιπλέον, οι ερευνητές τονίζουν την υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών 

στην ανάπτυξη και έκφραση ενσυναίσθησης. Στην μελέτη της, η Richaud De Minzi 

(2013) αναφέρει ότι τα κορίτσια επιδεικνύουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

ενσυναίσθησης απ’ ότι τα αγόρια. Επιπλέον, αναφορικά με την ανάπτυξη 

ενσυναισθητικών ικανοτήτων στα κορίτσια, οι πατέρες παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυσή της, απ’ ότι φαίνεται να παίζουν στην ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης των αγοριών. Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης λοιπόν, σημαντικό ρόλο 

στην πρόσληψη και επίδειξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης παίζουν εκτός των άλλων το 

φύλο, η οικογένεια και οι πολιτισμικές-περιβαλλοντικές συνθήκες (Richaud De 

Minzi, 2010).

3.5.Ενσυναίσθηση και παιδιά με Αυτισμό

ΙΊολλοί ερευνητές μελέτησαν την ύπαρξη ή μη των ικανοτήτων ενσυναίσθησης 

στα άτομα όλου του φάσματος των Αυτιστικών Διαταραχών. Ήδη έχει γίνει λόγος για 

τα χαρακτηριστικά των αυτιστικών ατόμων, τα ελλείμματα τους στη συναισθηματική 

επάρκεια καθώς και στην τριάδα των στοιχείων που τα χαρακτηρίζει. Ο Baron-Cohen 

(2002) υποστηρίζει ότι οι άρρενες με αυτισμό τείνουν να έχουν λιγότερες ικανότητες 

ενσυναίσθησης από ότι οι γυναίκες και αυτό οφείλεται ίσως στη διαφορετική δομή 

του εγκεφάλου τους (όπως αναφέρεται στο Smith, 2006). Παρ’ όλα αυτά τα άτομα με 

αυτισμό τείνουν να περιγράφουν τους εαυτούς τους ως δεκτικούς να μοιραστούν τα 

συναισθήματά τους μαζί με τους γύρω τους, ενώ οι γονείς των παιδιών με αυτισμό 

περιγράφουν τα ίδια τους τα παιδιά ως «συναισθηματικά». Ως εκ τούτου τα άτομα με
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αυτισμό μπορεί συναισθηματικά να συναισθάνονται τους άλλους αλλά ίσως να έχουν 

την τάση να μην εκφράζουν αυτή την ενσυναίσθηση φανερά ή με τον συνήθη τρόπο 

(Smith, 2006).

Σχετικά πρόσφατα, οι Demurie, De Corel, Roeyers (2011) μελέτησαν την 

«ενσυναισθητική ακρίβεια» και τις δεξιότητες Θεωρίας του Νου και εντόπισαν 

δυσκολίες και στα δύο κομμάτια στους έφηβους με αυτισμό. Τα αποτελέσματα τους 

συνάδουν με προηγούμενο ερευνητικό υλικό. Σε μια άλλη έρευνα συσχετίστηκαν οι 

δεξιότητες ενσυναίσθησης μαζί με δεξιότητες συστηματοποίησης (ικανότητα 

ανάλυσης, κατανόησης, πρόβλεψης, ελέγχου και κατασκευής ενός συστήματος 

βασισμένο σε κανόνες). Βρέθηκε ότι η ενσυναίσθηση είναι αρκετά αλλά όχι τελείως 

ανεξάρτητη από τη συστηματοποίηση. Τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος βρέθηκαν με έλλειμμα στην ενσυναίσθηση, μαζί με ακέραιες ή ανώτερες 

δεξιότητες συστηματοποίησης (Wheelwright et al., 2006). Παρόμοια, οι Auyeung et 

al. (2009) σημείωσαν ότι σε σύγκριση με τα τυπικά παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό 

σκόραραν σημαντικά χαμηλότερα στο ερωτηματολόγιο ενσυναίσθησης και 

ταυτόχρονα σημαντικά υψηλότερα στο ερωτηματολόγιο συστηματοποίησης. Σε 

πολλές έρευνες η ικανότητα ενσυναίσθησης μελετήθηκε σε συνδυασμό με την 

αναγνώριση σύνθετων συναισθημάτων (ζήλια, ενοχή, ντροπή κ.α.). Οι Golan, Baron- 

Cohen και Golan (2008), αξιολόγησαν την αναγνώριση σύνθετων συναισθημάτων και 

νοητικών καταστάσεων σε προσομοιωμένες συνθήκες καθημερινής ζωής και όπως 

ανέφεραν τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν δυσκολία.

Σύμφωνα με τους Schwenck et al. (2012), υπάρχει λιγοστή γνώση για την 

επίδραση της ηλικίας στις ικανότητες ενσυναίσθησης. Οι ίδιοι μελέτησαν τους δύο 

τύπους ενσυναίσθησης (γνωστική και συναισθηματική) σε διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Κατέληξαν στο ότι τα αγόρια 

με ΔΑΦ παρουσίασαν έλλειμμα σε δεξιότητες γνωστικής ενσυναίσθησης καθώς και 

στο ότι κατά την παιδική και εφηβική ηλικία παρουσιάζονται βελτιώσεις στα επίπεδα 

ενσυναίσθησης. Οι Minio-Paluello, Lombardo, Chakrabarti, Wheelwright και Baron- 

Cohen (2009), διατύπωσαν την άποψη, βασίζοντάς την σε συνδυασμό ερευνητικών 

ευρημάτων, ότι εφόσον τα άτομα με αυτισμό αξιολογούν τους εαυτούς τους ως 

έχοντες μειωμένο ενσυναισθητικό ενδιαφέρον αλλά αυξημένη προσωπική θλίψη, κάτι 

τέτοιο μπορεί να παίζει ρόλο και να προσμετρείται στη γενικότερη δυσκολία τους 

αναφορικά με τις ικανότητες ενσυναίσθησης
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3.6.Ενσυναίσθηση και παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής 
Λειτουργικότητας -  Σύνδεση με τη Θεωρία του Νου

Το έλλειμμα στην ενσυναίσθηση έχει τεθεί ως ένα κύριο χαρακτηριστικό του 

Συνδρόμου Άσπεργκερ. Μάλιστα, έχει προταθεί ότι το Σύνδρομο Άσπεργκερ μαζί με 

τον Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη 

Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα που ονομάζεται 

«διαταραχές της ενσυναίσθησης» (Gillberg, 1992).

Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με τους Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf και Convit 

(2007), λίγοι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να αξιολογήσουν τις ενσυναισθητικές 

ικανότητες των ατόμων με Σύνδρομο Άσπεργκερ. Οι συγκεκριμένοι, στην έρευνα 

τους μελέτησαν ενήλικες με Σύνδρομο Άσπεργκερ αναφορικά με αυτές τις 

ικανότητες με ένα πολυπαραγοντικό τεστ ενσυναίσθησης. Όπως οι ίδιοι σημείωσαν 

«οι περισσότεροι ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στον γνωστικό τύπο 

ενσυναίσθησης και λιγότεροι στο συναισθηματικό». Τα ευρήματά τους κατέδειξαν 

ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Άσπεργκερ σκόραραν χαμηλότερα στις κλίμακες 

γνωστικής ενσυναίσθησης αλλά και Θεωρίας του Νου, ενώ δεν διέφεραν από τους 

ενήλικες χωρίς διαταραχές στις κλίμακες συναισθηματικής ενσυναίσθησης. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι Dziobek et al. (2008), όταν μελέτησαν 

ενήλικες με Σύνδρομο Άσπεργκερ συγκρινόμενοι με άτομα χωρίς αναπτυξιακές 

διαταραχές. Ελλείμματα βρέθηκαν μόνο στον τομέα της γνωστικής ενσυναίσθησης, 

ενώ το δείγμα δεν διέφερε στη συναισθηματική ενσυναίσθηση από την ομάδα 

ελέγχου. Οι Wen και Wen (2014), συντάσσονται με τα παραπάνω ευρήματα 

υποστηρίζοντας ότι τα άτομα με «αυτιστικά» χαρακτηριστικά λέγεται ότι 

υπολείπονται σε δεξιότητες γνωστικής ενσυναίσθησης ενώ τα άτομα με ζητήματα 

κοινωνικότητας («κοινωνιοπαθείς») φαίνεται να υπολείπονται σε δεξιότητες 

συναισθηματικής ενσυναίσθησης.

Στον αντίποδα, οι Shamay-Tsoory, Tomer, Yaniv και Aharon-Peretz (2002), μέσα 

από δύο μελέτες περίπτωσης εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ, σημείωσαν ότι μέσα 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους δεν βρήκαν σοβαρά ελλείμματα στα δύο 

αυτά άτομα όσον αφορά την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων ή την απόδοση 

νοητικών αναπαραστάσεων των γνώσεων των άλλων. Βρήκαν όμως, την αδυναμία 

των δύο ατόμων να ενσωματώσουν το συναισθηματικό πλαίσιο μαζί με τις νοητικές
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αναπαραστάσεις προκειμένου να κατανοήσουν τη συναισθηματική κατάσταση των 

άλλων. Σε μια άλλη έρευνα, αυτή τη φορά με παιδιά με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό 

και καλό νοητικό δυναμικό, βρέθηκε, ότι ενώ η επίδοσή τους σε δοκιμασίες 

ενσυναίσθησης σε συνδυασμό με δεξιότητες συζήτησης ήταν «εντυπωσιακά» καλή, 

(αν λάβει κανείς υπόψιν του τα χαρακτηριστικά της διαταραχής), όταν συγκρίθηκαν 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, επέδειξαν σημαντικό έλλειμμα. Δυσκολεύτηκαν 

στην αναγνώριση των συναισθημάτων και την πρόβλεψη της οπτικής των άλλων, ενώ 

απέτυχαν να δώσουν απαντήσεις «με ενσυναίσθηση». Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας συγκλίνουν με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών που υποστηρίζουν 

ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν γνωστικά και κοινωνικό-συναισθηματικά ελλείμματα 

(Yirmiya, Sigman, Kasari & Mundi, 1992).

Οι Hirvela και Helkama (2011), σύγκριναν μια ομάδα ατόμων με Σύνδρομο 

Άσπεργκερ και μια ομάδα ατόμων τυπικά αναπτυσσόμενων με τη χρήση αυτό- 

αναφορών για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης και προτεραιότητες των αξιών. Στα 

ευρήματά τους, παρατήρησαν ότι στα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ υπήρχαν αυτό- 

αναφερόμενες δυσκολίες στην αντίληψη της οπτικής των άλλων ατόμων καθώς και 

στη γνωστική αναγνώριση του θυμικού (συναισθήματος) αλλά από την άλλη και 

μεγάλη έμφαση στις ηθικές αξίες από μεριάς τους. Με αυτά τα ευρήματα συνάδουν 

και τα συμπεράσματα μιας πολύ πρόσφατης έρευνας, που υποστήριξε ότι τα άτομα με 

Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό παρά το έλλειμμα τους στη γνωστική ενσυναίσθηση, 

τείνουν να εμφανίζουν μια πολύ ηθική συμπεριφορά (ορισμένες φορές και υπέρ του 

δέοντος). Το έλλειμμα στη γνωστική ενσυναίσθηση, δημιουργεί περιορισμούς στα 

κίνητρα και τη δέσμευση απέναντι σε ηθικές συμπεριφορές. Αυτό το έλλειμμα, τα 

άτομα με αυτισμό προσπαθούν να εξισορροπήσουν μέσω της ενσωμάτωσης και 

εφαρμογής των ηθικών κανόνων στην καθημερινότητά τους (Jaarsma, 2013).

Στον ερευνητικό όγκο που υπάρχει για τη μελέτη των συναισθημάτων στα παιδιά 

και στους ενήλικες με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, είναι εμφανής η 

άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της ενσυναίσθησης και της Θεωρίας του Νου. Οι 

Chevallier, Noveck, Happe και Wilson (2011), χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «ένα 

έλλειμμα στην Θεωρία του Νου οδηγεί σε ανωμαλίες στην κοινωνική ανάπτυξη, την 

επικοινωνιακή ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και τη μίμηση». Λίγα χρόνια νωρίτερα 

οι Rogers, Dziobek Hassenstab, Wolf και Convit (2007), διενέργησαν μια έρευνα με 

διττό σκοπό, κάνοντας μια απόπειρα να αποσαφηνίσουν τη σχέση μεταξύ της
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Θεωρίας του Νου και της ενσυναίσθησης. Όπως οι ίδιοι χαρακτηριστικά αναφέρουν 

«η έλλειψη ξεκάθαρης διάκρισης μεταξύ της ενσυναίσθησης και της Θεωρίας του 

Νου στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία, ίσως έχει οδηγήσει σε μια μη ολοκληρωμένη 

κατανόηση των ικανοτήτων ενσυναίσθησης των ατόμων με αυτισμό». Η έρευνά τους 

ήρθε να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Οι δύο έννοιες, φαίνεται μέσα από 

ερευνητικά δεδομένα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς πολλές αναφορές για 

ελλείμματα ενσυναίσθησης στα άτομα με αυτισμό, στην πραγματικότητα βασίζονται 

σε ελλείμματα στη Θεωρία του Νου (Gillberg, 1992). Μέσα από την ανάλυση 

δεδομένων της έρευνας τους, βρήκαν ότι η γνωστική ενσυναίσθηση σχετίζεται άμεσα 

με τη Θεωρία του Νου, ενώ η συναισθηματική ενσυναίσθηση βρέθηκε να μη 

συνδέεται καθόλου με αυτήν. Τα ευρήματα αυτά παρ’ όλους τους περιορισμούς τους, 

φαίνεται να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση της ικανότητας 

αναγνώρισης της οπτικής του άλλου ατόμου (γνωστική ενσυναίσθηση) με την 

απόδοση των αντίστοιχων νοητικών καταστάσεων (Θεωρία του Νου).

3.7.Κοινωνική Ευαισθησία -  Τα κοινωνικά ολισθήματα (σφάλματα)

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κοινωνική ευαισθησία αφορά την ικανότητα του 

ατόμου να κατανοεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου ατόμου μέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο καθώς και να αναγνωρίζει και κατόπιν να εφαρμόζει τους 

εκάστοτε κοινωνικούς κανόνες.

Οι παραπάνω ικανότητες εμπίπτουν στο φάσμα της Κοινωνικής Νόησης της 

ικανότητας δηλαδή του ατόμου να αναπαριστά τις νοητικές καταστάσεις των γύρω 

του και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προσλαμβάνει από αυτές. Το έλλειμμα 

στην κοινωνική νόηση οδηγεί σε δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στις 

κοινωνικές σχέσεις (Travis & Sigman, 1998). Οι διεργασίες της κοινωνικής νόησης 

περιλαμβάνουν δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση συναισθημάτων, 

αντίληψη της οπτικής του άλλου και κοινωνική επίλυση προβλημάτων (Fenning, 

Baker & Junoven, 2001). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Ziv, Leiser και Levine (2011), 

οι δύο πλευρές της κοινωνικής νόησης είναι η Θεωρία του Νου και η αναγνώριση και 

επεξεργασία του συναισθήματος. Από την άλλη, οι Jureviciene, Kaffemaniene και 

Ruskus (2012), ανέφεραν ότι η κοινωνική ευαισθησία (η ικανότητα να ακολουθεί
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κανείς κοινωνικούς κανόνες και νόρμες), μαζί με την έκφραση συναισθημάτων, τη 

συναισθηματική ευαισθησία και την έκφραση κοινωνικότητας αποτελούν τις τέσσερις 

πιο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Η έλλειψη δεξιοτήτων κοινωνικής νόησης και 

κοινωνικής ευαισθησίας σύμφωνα με τους Demtl και Habel (2011), μπορεί να 

αποτελεί την μείζονα δυσλειτουργία των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές που τους 

αποτρέπει από την αποτελεσματική ενσωμάτωση στο χώρο της εργασίας και της 

κοινωνικής ζωής.

Οι ικανότητες κοινωνικής ευαισθησίας έχουν μελετηθεί κατά καιρούς σε 

πληθυσμούς με ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές με ποικίλους τρόπους και 

εργαλεία όπως δοκιμασίες αιτιακών αποδόσεων (Channon, Lagnado, Fitzpatrick, 

Drury & Taylor, 2011), κοινωνικά σενάρια ηθικών κρίσεων (Zalla, Barlassina, Buon 

& Leboyer, 2011), εργαλεία επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (Bauminger, 2002), 

κοινωνικά σενάρια κινουμένων σχεδίων (Zwickel, White, Coniston, Selju & Frith, 

2011) κ.α,.Τα πιο δημοφιλή εργαλεία αξιολόγησης της κοινωνικής ευαισθησίας, 

όμως, αναπτύχθηκαν από τον Baron-Cohen και τους συνεργάτες του. Το 1997 ο ίδιος 

μαζί με τους συνεργάτες του εξέδωσε τη δοκιμασία «Διαβάζοντας το νου στα μάτια» 

(Reading the Mind in the Eyes Test) για ενήλικες στην προσπάθειά του να μελετήσει 

τις ικανότητες «νοητικοποίησης» και κοινωνικής ευαισθησίας σε άτομα με Σύνδρομο 

Άσπεργκερ και Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία αυτή 

εξέταζε το πόσο καλά ο συμμετέχων μπορούσε να βάλει τον εαυτό του μέσα στο 

μυαλό ενός άλλου ατόμου και να συντονιστεί με τη νοητική του κατάσταση. Λόγω 

της φύσης του, το τεστ αυτό θεωρήθηκε και ως μια δοκιμασία προηγμένης Θεωρίας 

του Νου και χρησιμοποιήθηκε έκτοτε ευρέως για τη διερεύνηση της κοινωνικής 

ευαισθησίας και της κοινωνικής νόησης κυρίως των ατόμων με ΔΑΦ (Baron-Cohen, 

Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 2001. Kandalaft, Didehbani, Krawczyk, Allen & 

Chapman, 2013).

Ένα ακόμη εργαλείο που συνήθως χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της 

κοινωνικής ευαισθησίας και των προηγμένων νοητικών καταστάσεων είναι τα 

«Κοινωνικά Ολισθήματα -  Σφάλματα» (faux pas) που αναπτύχθηκαν σε μια αρχική 

έκδοση από τους O’Riordan, Baron-Cohen, Jones, Stone και Plaisted (1996). Τα 

κοινωνικά ολισθήματα αναφέρονται στη συμπεριφορά εκείνη ενός ατόμου που λέει 

κάτι χωρίς να υπολογίζει εάν αυτό είναι κάτι που ο συνομιλητής ή ακροατής του 

θέλει ή όχι να ξέρει ή να ακούσει και το οποίο έχει τυπικά αρνητικές συνέπειες, που
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όμως δεν οφείλονται στη σκοπιμότητα του ομιλητή (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, 

Jones & Plaisted, 1999). Σύμφωνα με τους ίδιους για την αναγνώριση ενός 

κοινωνικού ολισθήματος απαιτούνται δεξιότητες εκτίμησης της διαφορετικής 

νοητικής κατάστασης μεταξύ των πρωταγωνιστών της ιστορίας καθώς και δεξιότητες 

αξιολόγησης της συναισθηματικής επίδρασης των λεγομένων του ομιλητή στον 

συνομιλητή του. Σημαντικό στοιχείο είναι και η κατανόηση εκ μέρους του 

εξεταζόμενου ότι εκλείπει το στοιχείο της πρόθεσης και της «κακίας». Τα κοινωνικά 

ολισθήματα όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη «μέτρηση» 

της κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και ως ένα εργαλείο προηγμένης Θεωρίας του Νου 

σε παιδιά τυπικά αναπτυσσόμενα αλλά και με αναπτυξιακές διαταραχές (όπως τις 

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος).

3.7.1. Κοινωνικά ολισθήματα και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά

Σε μια έρευνα του 2000 χρησιμοποιήθηκαν τα κοινωνικά ολισθήματα 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι απόψεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης αναφορικά με 

το ζήτημα της σεμνότητας (μετριοφροσύνης -  αιδούς) (Banerjee, 2000). Στο πείραμα 

που διενεργήθηκε, έγινε προσπάθεια να συνδεθούν οι τομείς της σεμνότητας με την 

κατανόηση των νοητικών καταστάσεων και τον αυτοέλεγχο. Προκειμένου να 

εξεταστούν οι κοινωνικό-γνωστικοί συσχετισμοί της σεμνότητας, χρησιμοποιήθηκε 

μια αρχική έκδοση των κοινωνικών ολισθημάτων που απαιτεί από τα παιδιά να 

δώσουν εξήγηση για μια προσβολή του ενός πρωταγωνιστή της ιστορίας στον 

συνομιλητή του που γίνεται χωρίς τη θέληση του πρώτου να πληγώσει τον δεύτερο 

(O’Riordan, Baron-Cohen, Jones, Stone & Plaisted, 1996). To εργαλείο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε με απώτερο στόχο τη σύνδεση της κατανόησης των κοινωνικών 

σφαλμάτων με τη σεμνότητα, εφόσον τα παραπάνω εμπεριέχουν στοιχεία γνώσης 

αλλά και πρόθεσης.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η επίδοση στα κοινωνικά σφάλματα βρέθηκε να 

σχετίζεται σημαντικά με την τάση των παιδιών, ηλικίας 6 και 10 ετών, να δείχνουν 

προτίμηση σε «σεμνές» συμπεριφορές παρά σε «αναιδείς» (άσεμνες). Μάλιστα, 

σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το τεστ αυτό τείνει να υπερέχει ως μέτρο 

κοινωνικής ευαισθησίας έναντι των άλλων εργαλείων αξιολόγησης Θεωρίας του Νου
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καθώς περιέχει τα στοιχεία της πρόθεσης και του κινήτρου που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως (Banerjee, 2000). Άλλωστε σύμφωνα με τους Nathan και Rucklidge 

(2011), που χρησιμοποίησαν το έργο των κοινωνικών ολισθημάτων σε παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες, η χαμηλότερη επίδοση σε έργα Θεωρίας του Νου σχετίζεται 

σημαντικά με υψηλά επίπεδα ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Η ίδια έκδοση των 

κοινωνικών ολισθημάτων χρησιμοποιήθηκε και σε μια επόμενη έρευνα για το 

κοινωνικό άγχος σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική 

συνδιαλλαγή (Banerjee, 2001). Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονταν από 6 έως 11 

ετών και οι κυρίαρχες δυσκολίες τους ήταν προβλήματα αυτοεκτίμησης, κοινωνικός 

αποκλεισμός, επιθετικότητα και άλλα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Εκτός 

από τα εργαλεία μέτρησης της κοινωνικής φοβίας και του άγχους χρησιμοποιήθηκε η 

έκδοση των faux pas των O’Riordan και των συνεργατών του, για να διερευνηθεί το 

κατά πόσο σχετίζονται οι εκδηλώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς με την 

ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τις νοητικές καταστάσεις των άλλων καθώς και 

ζητήματα πρόθεσης και εσφαλμένης πεποίθησης.

Η ερευνητική υπόθεση και στην περίπτωση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

καθώς βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στο κοινωνικό άγχος - ειδικότερα όταν 

συνοδεύεται σε υψηλό ποσοστό από συμπεριφορές υπερβολικής αρνητικής αιδούς 

(ντροπής) - και συγκεκριμένα μοτίβα κοινωνικής νόησης. Η κοινωνική φοβία 

βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με ελλειμματική επίδοση στα κοινωνικά σφάλματα και 

ως εκ τούτου φάνηκε δυσκολία κατανόησης όχι μόνο των νοητικών καταστάσεων 

των άλλων, αλλά και της πρόθεσης και του κινήτρου τους (Banerjee, 2000). Σε μια 

πρόσφατη έρευνα, οι Banerjee, Watling και Caputi (2011) μελέτησαν την επίδραση 

της κατανόησης των κοινωνικών σφαλμάτων στην κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. 

Αυτό που παρατήρησαν είναι ότι η αποτυχία σε τέτοιου είδους δοκιμασίες μπορεί να 

αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα αυξημένης απόρριψης από συνομήλικους.

Σημαντικά ευρήματα σημείωσαν οι Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones και 

Plaisted (1999), όταν «δοκίμασαν» μια νέα έκδοση των faux pas σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης 7-11 ετών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν δίνοντας έμφαση σε δύο βασικούς 

παράγοντες: την ηλικία και το φύλο. Όπως επισήμαναν η επίδοση των παιδιών 

μεγαλύτερης ηλικίας (11 ετών) ήταν σημαντικά καλύτερη και βαθμιαία 

ακολουθούσαν οι ηλικίες των 9 και τέλος των 7 ετών. Αυτό καταδεικνύει ότι η 

ικανότητα αναγνώρισης ενός κοινωνικού ολισθήματος αναπτύσσεται ανάλογα με την
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ηλικία. Επιπλέον, βρέθηκε το σκορ των κοριτσιών στην αναγνώριση των faux pas 

ήταν υψηλότερο από αυτό των αγοριών, κάτι που αποδεικνύει τη διαφορετικότητα 

στα αναπτυξιακά προφίλ μεταξύ των δύο φύλων.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, οδήγησαν τους ερευνητές στο 

συμπέρασμα ότι τα κοινωνικά σφάλματα είναι εν τέλει πιο πολύπλοκα από όλα τα 

υπόλοιπα έργα εσφαλμένης πεποίθησης και ότι σχετίζονται αλλά δεν εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τη λεκτική ικανότητα και επάρκεια. Οι Ahmed και Miller (2011), 

μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα σε δεξιότητες Εκτελεστικής Λειτουργίας και Θεωρίας 

του Νου και χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά ολισθήματα σε ένα μεγάλο αριθμό τυπικά 

αναπτυσσόμενων συμμετεχόντων χωρίς αναπτυξιακές ή ψυχοπαθολογικές 

διαταραχές. Όπως επεσήμαναν, η λεκτική ευχέρεια, σε συνδυασμό με δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων, γνωστικών μηχανισμών και των νευροβιολογικών διαφορών 

των φύλων, παίζουν ρόλο στη σημαντική διασπορά της επίδοσης τους στο έργο των 

κοινωνικών σφαλμάτων.

3.7.2. Κοινωνικά ολισθήματα και παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό 
Υψηλής Λειτουργικότητας

Τα κοινωνικά ολισθήματα-σφάλματα έχουν χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό 

εργαλείο διερεύνησης της κοινωνικής ευαισθησίας σε άτομα με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος κυρίως με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό. Η ερευνητική δραστηριότητα όμως, φαίνεται να εστιάζεται περισσότερο 

στη χρήση των faux pas κυρίως σε ενήλικες με αυτισμό παρ’ όλο που σύμφωνα με 

τους Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones και Plaisted (1997), τα παιδιά με 

Σύνδρομο Άσπεργκερ, ενώ φαίνεται να έχουν καλή επίδοση στα πρώτης και δεύτερης 

τάξης έργα εσφαλμένης πεποίθησης, φαίνεται να παρουσιάζουν έλλειμμα σε έργα με 

κοινωνικά σφάλματα (Stone, Baron-Cohen & Knight, 1998).

Οι Stone, Baron-Cohen και Knight (1998), σύγκριναν την επίδοση ατόμων με 

Σύνδρομο Άσπεργκερ και ασθενών με βλάβη στον μετωπιαίο λοβό στην πρώτη 

έκδοση του έργου των κοινωνικών ολισθημάτων. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι η 

επίδοση των ατόμων που είχαν υποστεί αμφίπλευρη βλάβη στον μετωπιαίο λοβό, 

ήταν ανάλογη με την επίδοση των ατόμων με Σύνδρομο Άσπεργκερ. Οι δύο ομάδες
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έδειξαν καλή επίδοση σε μια σειρά από έργα Θεωρίας του Νου, όμως παρουσίασαν 

δυσκολία σε δεξιότητες κοινωνικού συλλογισμού, δηλαδή στις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την αναγνώριση ενός κοινωνικού σφάλματος.

Μια ανάλογη έρευνα αρκετά χρόνια αργότερα μέσα από την αξιολόγηση ατόμων 

με βλάβη στην αμυγδαλή στο έργο των κοινωνικών σφαλμάτων, έδειξε ότι ένα άλλο 

μέρος του εγκεφάλου, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Θεωρίας του Νου (Stone, Baron-Cohen, Calder, Keane & Young, 2003). Αντίστοιχα, 

στην έρευνα των Umeda, Mimura και Kato (2010), φάνηκε ότι ασθενείς με βλάβη 

στο μέσο προμετωπιαίο λοβό παρουσίασαν ήπια δυσκολία σε έργα προηγμένης 

Θεωρίας του Νου, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών ολισθημάτων.

Το 1999 ο Baron-Cohen και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν ένα νέο εργαλείο 

για τη μέτρηση της κοινωνικής ευαισθησίας, μια ανανεωμένη ουσιαστικά έκδοση των 

faux pas σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών. Στο πρώτο πειραματικό τους 

σχέδιο χρησιμοποίησαν παιδιά τυπικής ανάπτυξης όπως έγινε αναφορά και 

προηγουμένως. Στο δεύτερο πειραματικό τους σχέδιο σύγκριναν την επίδοση 16 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης με την επίδοση 11 παιδιών με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή 

Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό (δεν διαχώρισαν τις διαταραχές). Τα αποτελέσματά 

τους έδειξαν ότι τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος είχαν σημαντικά 

χειρότερη επίδοση κατά την αναγνώριση των faux pas σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου. Απέδωσαν αυτή τη διαφορά στην επίδοση, στο έλλειμμα των ατόμων με 

αυτισμό στη Θεωρία του Νου και σε «ψυχογλωσσικές» (και όχι μόνο γλωσσικές) 

δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό. Στο τρίτο πειραματικό τους σχέδιο ο Baron- 

Cohen και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τις 10 αρχικές ιστορίες που περιείχαν 

τα κοινωνικά σφάλματα, αυτή τη φορά σε συνδυασμό με 10 ακόμη ιστορίες που δεν 

περιείχαν κάποιο σφάλμα (ιστορίες ελέγχου). Αυτή τη φορά αξιολόγησαν και 

σύγκριναν τις επιδόσεις 15 παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ και 15 μικρότερων παιδιών 

φυσιολογικής ανάπτυξης. Για μια ακόμη φορά τα παιδιά με αυτισμό έδειξαν να έχουν 

μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης των κοινωνικών ολισθημάτων καθώς η επίδοση 

τους ήταν σημαντικά φτωχότερη στις ιστορίες που περιείχαν faux pas από την ομάδα 

ελέγχου (Baron-Cohen et al., 1999).

Οι Shamay-Tsoory, Tomer, Yaniv και Aharon-Peretz (2002), διενήργησαν δύο 

μελέτες περίπτωσης νέων (17 και 18 ετών) με Σύνδρομο Άσπεργκερ με σκοπό να 

συγκρίνουν τις δεξιότητες της συναισθηματικής και γνωστικής τους ενσυναίσθησης

44

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:51:19 EEST - 107.22.115.94



με μια ομάδα ελέγχου έξι νέων τυπικής ανάπτυξης (16-25 ετών) με τη χρήση εκτός 

των άλλων και των κοινωνικών ολισθημάτων. Βρέθηκε έλλειμμα στην επίδοση των 

ατόμων με ΣΑ το οποίο οι ίδιοι ερευνητές απέδωσαν στη δυσκολία τους να 

ενσωματώσουν τη γνώση μαζί με το συναίσθημα και να κάνουν αναπαραστάσεις για 

τη νοητική κατάσταση των άλλων.

Σε μια έρευνα για ενήλικες με ΣΑ/ΥΛΑ με τη χρήση του έργου των κοινωνικών 

ολισθημάτων (έκδοση για ενήλικες) βρέθηκε ότι τα άτομα με αυτισμό απέτυχαν στο 

να παρέχουν εύστοχες αιτιολογήσεις για τη συμπεριφορά του ομιλητή, δεν ήταν σε 

θέση να αναγνωρίσουν την εσφαλμένη πεποίθηση, ούτε τη συναισθηματική 

κατάσταση του ακροατή, παρ’ όλο που βρέθηκε να ανταποκρίνονται στη γνώση των 

κοινωνικών κανόνων. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι τα άτομα με αυτισμό 

τείνουν να εστιάζονται στη κοινωνικό-ηθική παραβίαση και όχι τόσο στη 

συναισθηματική επίδραση των γενομένων στους ανθρώπους σε μια τέτοια συνθήκη 

(Zalla, Sav, Stopin, Ahade & Leboyer, 2009). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασε 

και μια άλλη ερευνητική προσπάθεια, με ενήλικες με ΣΑ/ΥΛΑ, με τη χρήση των faux 

pas, οι οποίοι έδειξαν να έχουν περισσότερα ελλείμματα Θεωρίας του Νου από τους 

ενήλικες χωρίς διαταραχές (Spek, Scholte & Van-Berckelaer-Onnes, 2010). Οι 

Stichter et al. (2010) πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε 27 μαθητές με ΥΛΑ/ΣΑ ηλικίας 11-14 ετών και χρησιμοποίησαν το 

έργο των κοινωνικών σφαλμάτων ως μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 

του προγράμματος. Μετά το πέρας της παρέμβασης διαπίστωσαν τα οφέλη του 

προγράμματος στους εφήβους με αυτισμό, δεδομένου των προγενέστερων δυσκολιών 

τους στις δεξιότητες Θεωρίας του Νου, αναγνώρισης συναισθημάτων και εσφαλμένης 

πεποίθησης.

Σύμφωνα με τους Baron-Cohen et al. (1999), το σοβαρότερο έλλειμμα των 

ατόμων με ΣΑ/ΥΛΑ είναι η αδυναμία τους να αξιοποιήσουν τη γνώση της νοητικής 

κατάστασης των άλλων. Μια εξήγηση μπορεί να προέλθει από τη Θεωρία για την 

αδύναμη Κεντρική Συνοχή, όπου θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι τα άτομα με 

αυτισμό μπορούν να προσδιορίσουν τις νοητικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών 

ξεχωριστά, αδυνατούν όμως να ενώσουν όλες αυτές τις σκόρπιες πληροφορίες και να 

φτιάξουν μια συνεκτική εικόνα του κοινωνικού σφάλματος και της πιθανής 

επίδρασής του. Από την άλλη, η Θεωρία Εκτελεστικής Λειτουργίας δε φαίνεται 

επαρκής για να δώσει εξήγηση για την αποτυχία των ατόμων με αυτισμό στην
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αναγνώριση των κοινωνικών σφαλμάτων, παρ’ όλο που εξηγεί το γιατί τα άτομα με 

αυτισμό έχουν υψηλότερα ποσοστά στην παραγωγή ενός κοινωνικού σφάλματος. Οι 

ίδιοι οι Baron-Cohen και οι συνεργάτες του επισημαίνουν ότι η αδυναμία των ατόμων 

με ΣΑ/ΥΛΑ να ανταποκριθούν στα κοινωνικά σφάλματα αποτελεί μια ερευνητική 

απόδειξη των μεγαλύτερων και βαθύτερων ελλειμμάτων τους στη Θεωρία του Νου.

4. Ψυχοκοινωνικοί & Οικογενειακοί παράγοντες -  Συμβουλευτική 
προσέγγιση

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες και κυρίως εκείνοι οι παράγοντες που αφορούν στα χαρακτηριστικά και 

τα δημογραφικά στοιχεία των γονέων και γενικότερα των οικογενειών, έχουν άμεση 

επίδραση στην ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης αλλά και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Παρακάτω, γίνεται μια παρουσίαση κάποιων από αυτούς τους παράγοντες καθώς και 

μια αναφορά στη χρήση της θεραπείας και της συμβουλευτικής ως πλαίσιο 

παρέμβασης και υποστήριξης για την ενίσχυση των κοινωνικοσυναισθηματικών 

δεξιοτήτων των παιδιών με δυσκολίες ή μη.

4.1.Ψυχοκοινωνικοί & οικογενειακοί παράγοντες που επιδρούν στη
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται άμεσα από την εγγύτητα, την ασφάλεια και την 

άμεση έκφραση (λεκτική ή πρακτική) των εκάστοτε συναισθημάτων που βιώνουν 

μέσα στην οικογένεια.

Στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και πιο συγκεκριμένα σε εκείνα με 

διάγνωση Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί- 

οικογενειακοί παράγοντες φαίνεται να είναι αυτοί που επηρεάζουν τη 

συναισθηματική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες αφορούν 

την οικογενειακή κατάσταση των γονέων (έγγαμοι ή διαζευγμένοι), το κατά πόσον 

και οι δύο σύζυγοι είναι υποστηρικτικοί ο ένας για τον άλλον αλλά και για όλη την
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οικογένεια, η ύπαρξη αδελφών και ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια, το 

οικογενειακό εισόδημα, το σύνολο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και εξέλιξη των παιδιών, καθώς και η ηλικία 

εντοπισμού του προβλήματος (ηλικία διάγνωσης) σε συνδυασμό με την ηλικία 

έναρξης της παρέμβασης. Σε αυτούς τους παράγοντες φαίνεται να εστιάζεται το 

ερευνητικό ενδιαφέρον κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σύμφωνα με τους Denham, Zoller και Couchoud (1994), όταν οι μητέρες 

συνηθίζουν να ενθαρρύνουν τη συναισθηματική έκφραση στα παιδιά τους κατά τα 

πρώτα 4 έτη της ζωής, εκφράζοντας αυθόρμητα και εξηγώντας τους τα δικά τους 

συναισθήματα, τότε τα παιδιά αυτά αποκτούν ενισχυμένες δεξιότητες κατανόησης 

των συναισθημάτων στη μετέπειτα ζωή τους (Ruffman, Perner & Parkin, 1999). Ο 

βαθμός έκφρασης της εκάστοτε συναισθηματικής κατάστασης από την πλευρά των 

μητέρων αλλά και των μεγαλύτερων αδελφών ακόμη και όταν το παιδί είναι στην 

ηλικία των 18 μηνών, επηρεάζει την μετέπειτα ικανότητά του να αναγνωρίζει και να 

αποδίδει συναισθηματικές καταστάσεις αλλά και την δεξιότητα Θεωρίας του Νου 

(Dunn, Bretherton & Munn, 1987. Ruffman et al., 1999).

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το «γονεϊκό στυλ» ή αλλιώς ο τρόπος που οι 

γονείς ανατρέφουν τα παιδιά επηρεάζει τα επίπεδα ανάπτυξης της συναισθηματικής 

και ενσυναισθητικής ικανότητας των παιδιών (Vinden, 1997). Πιο συγκεκριμένα, οι 

Antonopoulou, Alexopoulos και Maridaki-Kassotaki (2012), υποστήριξαν ότι η 

ύπαρξη ενός υποστηρικτικού πατέρα σε παιδιά σχολικής και προεφηβικής ηλικίας 

αυξάνει τα επίπεδα ενσυναίσθησης αλλά και αυτοεκτίμησης τους και προάγει την 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη γενικότερα.

Πολύς όγκος στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αφιερωθεί στις επιπτώσεις του 

διαζυγίου στη συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Οι 

Molepo, Sodi, Maunganidze και Mudhovozi (2012) υποστήριξαν ότι σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, τα παιδιά διαζευγμένων γονέων είναι πιθανότερο να 

εμφανίσουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες από τα παιδιά των 

παραδοσιακών οικογενειών, δυσκολίες που πιθανότατα να τους ακολουθούν σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους. Οι Lewis, Feiring και Rosenthal (2000) ανέφεραν ότι τα 

παιδιά διαζευγμένων γονέων στην προεφηβική ηλικία είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

δυσκολίες στην δημιουργία ενός ασφαλούς δεσμού, στη συναισθηματική 

προσαρμογή και στην έκφραση εγγύτητας με τους γύρω τους. Επιπρόσθετα, τα παιδιά
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που έχουν βιώσει ένα διαζύγιο «υποχρεώνονται» να εγκαταλείψουν την 

εξιδανικευμένη εικόνα που έχουν για τους γονείς τους και να αντιμετωπίσουν αυτή 

τους την ανακάλυψη με απογοήτευση ή ακόμη και κυνισμό (Sonneshein-Schneider & 

Baird, 1980).

Οι γονείς των παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας φαίνεται να δίνουν 

προτεραιότητα στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους μαζί με την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και φιλικών σχέσεων (Petrina, Carter & 

Stephenson, 2015). Επιθυμούν τη συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών τους, όμως 

και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Αναφέρουν 

χαμηλότερη ποιότητα ζωής, άγχος, κατάθλιψη, αίσθημα αδιέξοδου, απελπισία, ενοχή 

και απομόνωση συχνά στην καθημερινότητά τους (Kuhlthau et al., 2014) κάτι που 

επηρεάζει άμεσα την ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών τους. Φαίνεται ότι η 

ψυχική υγεία των γονέων και η ψυχική υγεία των παιδιών είναι αλληλένδετες και 

αλληλοεπηρεαζόμενες καθώς πολλοί γονείς αναφέρουν ως αιτία του κοινωνικού τους 

άγχους, τα συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών τους (Kuhlthau et al., 2014). 

Επιπλέον, οι θετικές πεποιθήσεις για το παιδί και την εξέλιξή του επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής της μητέρας και κατά συνέπεια τη σχέση στο γάμο (Lickenbrock, Ekas 

& Whitman, 2011).

Η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο πως οι γονείς 

αισθάνονται και βιώνουν τις αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών τους. Στην έρευνα 

των Kuhlthau et al. (2014), το 40% των γονέων παιδιών με αυτισμό αντιμετωπίζουν 

συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης. Οι γονείς εκείνοι που είχαν παραμείνει στο γάμο 

τους ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης από τους διαζευγμένους. Στις 

οικογένειες των παιδιών με αυτισμό το ποσοστό των διαζυγίων είναι πολύ μεγάλο, 1 

στα 4 ζευγάρια με παιδιά με αυτισμό οδηγούνται στο διαζύγιο (Ramisch, Onaga & 

Oh, 2014). Στην ίδια έρευνα διαφαίνονται οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι βοηθούν 

στη διατήρηση μιας υγιούς και στενής υποστηρικτικής σχέσης ανάμεσα στους δύο 

συζύγους. Αυτοί είναι κατά βάση η επικοινωνία και οι κοινές ηθικές αρχές και αξίες 

για το γάμο (Ramisch et al., 2014).

Οι Johnson και Simpson (2013) καταδεικνύουν το ότι οι μητέρες των παιδιών με 

αυτισμό των οποίων ο σύζυγος δεν συμμετέχει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 

δηλώνουν λιγότερα επίπεδα στρες, συνεπώς το παιδί ζει σε ένα καλύτερο 

συναισθηματικά γονεϊκό περιβάλλον. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την
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κοινή άποψη ότι όταν και οι δύο γονείς γίνονται κοινωνοί των ίδιων δυσκολιών τότε 

θα είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά. Όμως όπως οι ερευνητές 

αναφέρουν, υπάρχουν περιπτώσεις μητέρων που δείχνουν ότι το να μην έχουν να 

«λογοδοτήσουν» και να εξηγήσουν στον σύζυγο τις συμπεριφορές των παιδιών τις 

απαλλάσσει από το άγχος και το στρες (Johnson & Simpson, 2013).

Η θεωρία των συστημάτων καταδεικνύει ότι οι οικογενειακοί παράγοντες όπως το 

οικογενειακό άγχος και ο τρόπος διαχείρισης του, επιδρούν στην ποιότητα των 

σχέσεων μεταξύ των παιδιών με αυτισμό και των αδελφών τους. Η ύπαρξη των 

αδελφών έχει βρεθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική και 

συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών με αυτισμό, καθώς τα παιδιά αυτά τείνουν να 

κάνουν περισσότερες ηχητικές και λεκτικές ενάρξεις προς τα αδέλφια τους παρά προς 

τους γονείς τους (Rivers & Stoneman, 2003). Σύμφωνα με τον Νότα (2006), τα 

αδέλφια των παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, έχουν υψηλότερα 

επίπεδα κατανόησης, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης και μπορούν να 

αποτελόσουν πολύ αποτελεσματικά «θεραπευτικά» πρότυπα.

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επιδρά την εξέλιξη του παιδιού και την 

ένταξή του στην κοινωνία είναι η ηλικία εντοπισμού του προβλήματος και κατά 

συνέπεια η έναρξη της παρέμβασης. Η διάγνωση σε πολύ μικρή ηλικία προσφέρει το 

έδαφος για την ένταξη του παιδιού σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης τα οποία 

στοχεύουν στη βελτίωση των γλωσσικών, συμπεριφορικών, κοινωνικών, γνωστικών, 

συναισθηματικών δεξιοτήτων αλλά και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης που 

προωθούν την αυτονομία του παιδιού (Τwyman, Maxim, Leet & Ultmann, 2009).

Η ηλικία εντοπισμού του προβλήματος και η πρώιμη διάγνωση εξαρτώνται άμεσα 

από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, την 

ύπαρξη μεγαλύτερων αδελφών αλλά και τη σοβαρότητα των ελλειμμάτων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των παιδιών. Όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων αλλά και το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο τόσο πιο πιθανό είναι να 

προβούν στην αναζήτηση διαγνωστικού φορέα για την εκτίμηση των δυσκολιών του 

παιδιού. Βέβαια σε σχέση με άλλες διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, φαίνεται 

ότι το Σύνδρομο Άσπεργκερ αναγνωρίζεται πιο αργά λόγω των ηπιότερων 

συμπτωμάτων που εμφανίζει (Mishaal, Ben-Itzchak & Zachor, 2014). Πάντως, 

σύμφωνα με τους Guinchat et al. (2012), όσο πιο νωρίς γίνει ο εντοπισμός του 

προβλήματος και η έναρξη των θεραπευτικών παρεμβάσεων, τόσο καλύτερη είναι η
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πρόγνωση για την εξέλιξη του παιδιού σε δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και μείωσης των αυτιστικών του χαρακτηριστικών.

Άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα της οικογενειακής ζωής των παιδιών με 

αυτισμό είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, τόσο το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο 

θα ενταχθεί το παιδί (σχολείο, εξωσχολικά προγράμματα), όσο και τα προγράμματα 

στην κοινότητα, η οικογενειακή ψυχοεκπαίδευση κ.ο.κ.. Σύμφωνα με τους Harper, 

Dyches, Harper, Roper και South (2013), όσο περισσότερο χρόνο διαθέτει η 

οικογένεια στο να παρακολουθεί προγράμματα υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης, 

τόσο πιο αυξημένη είναι η ποιότητα του γάμου και αντίστοιχα μειωμένα τα επίπεδα 

στρες μέσα στην οικογένεια. Όπως και άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, όταν οι 

υπηρεσίες υποστήριξης έχουν χαρακτηριστικά όπως ποιότητα και σταθερότητα, 

επηρεάζουν σαφώς θετικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό και των 

οικογενειών τους (Kuhlthau et al., 2014). Ένα βασικό κριτήριο επιλογής υπηρεσιών 

εκ μέρους των γονέων όμως και πέρα από την ποιότητά τους, είναι το εισόδημα της 

οικογένειας και άρα ανάλογα το ποσό το οποίο οι ίδιοι μπορούν να διαθέσουν στις 

εκάστοτε υπηρεσίες. Το εισόδημα γενικότερα και τα οικονομικά εμπόδια ειδικότερα 

που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια με ένα ή περισσότερα παιδιά με αυτισμό 

αποτελούν κάποιοι από τους κυριότερους στρεσογόνους παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά την ψυχική και σωματική υγεία των γονιών (Athari, Ghaedi & Kosnin, 

2013).

Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το πώς και με ποια κριτήρια 

επιλέγουν οι γονείς το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχουν στο παιδί και τους 

ίδιους ανάλογα με το εισόδημά τους. Οι Al-Farsi και συνεργάτες (2013) βρήκαν ότι 

στις αστικές περιοχές, οι οικογένειες εκείνες με το υψηλότερο εισόδημα επιλέγουν 

την παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς ψυχολόγος, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές και δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης χωρίς όμως να δηλώνουν 

ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Άλλοι ερευνητές 

συμπεριλαμβάνουν στην επιλογή θεραπευτών εκ μέρους των γονιών, τους αναλυτές 

συμπεριφοράς, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τους διαιτολόγους κ.α. 

(Miller, Schreck, Mulick και Butter, 2012). Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η επιλογή των 

θεραπευτών από τους γονείς βασίζεται και στο τι τους συστήνουν οι ειδικοί καθώς 

και τα βιβλία γύρω από τον αυτισμό.
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Επιστρέφοντας στα ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν το εισόδημα 

σημαντικό παράγοντα επιλογής υπηρεσιών, οι Kuhlthau et al. (2014), ανέφεραν ότι 

πολλοί γονείς παιδιών με αυτισμό λόγω του κόστους των ειδικών θεραπειών που 

απαιτούνται για την εξέλιξη των παιδιών τους, στρέφονται σε δημόσιες υπηρεσίες ή 

αποβλέπουν σε κρατικά επιδόματα οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου να 

βοηθηθούν για να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Τέλος, η ηλικία των γονέων φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την βιολογική και 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών σύμφωνα με τους Iwayama et al. (2011). Η 

έρευνα τους κατέδειξε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των γονέων τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες ψυχοκινητικής καθυστέρησης στα βρέφη. Οι Black και Leszczynski 

(2013), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της γονεϊκής ενσυναίσθησης και της γονεϊκής 

ηλικίας δεδομένου ότι όσο πιο μικρής ηλικίας είναι οι γονείς τόσο λιγότερη εμπειρία 

θα έχουν στην «ενσυναισθητική ευαισθητοποίηση» κάτι που θα επηρεάσει άμεσα το 

«δέσιμο» μεταξύ γονέα παιδιού αλλά και τις δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών 

αυτών στη μετέπειτα ζωή τους. Με τα ευρήματά τους υποστήριξαν την αντίληψη ότι 

η ενσυναίσθηση είναι κάτι που αναπτύσσεται καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, έτσι οι 

νεότεροι γονείς δεν θα έχουν τόσο ανεπτυγμένες ικανότητες ενσυναίσθησης, όσο οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Συνοψίζοντας, ψυχοκοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες όπως η 

οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη ή μη υποστηρικτικού συζύγου, η ύπαρξη 

αδελφών και ο αριθμός παιδιών στην οικογένεια, η ηλικία εντοπισμού του 

προβλήματος, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης καθώς και το εισόδημα 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική διάθεση της οικογένειας και κατ’ 

επέκταση στη συναισθηματική διάθεση, πρόγνωση και εξέλιξη του ίδιου του παιδιού 

με αυτισμό αλλά και χωρίς. Η οικογένεια ενός παιδιού με αυτισμό, μπορεί να 

αντιμετωπίσει ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα λόγω της διάγνωσης ή των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, κάτι που έρχεται να αντιμετωπίσει και να 

υποστηρίξει θεραπευτικά η Συμβουλευτική.
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4.2.Συμβουλευτική προσέγγιση: η χρήση της Συμβουλευτικής Θεραπείας ως 
πλαίσιο παρέμβασης

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αξιοσημείωτες αναφορές για τη χρήση και 

χρησιμότητα της Συμβουλευτικής Θεραπείας ως πλαίσιο παρέμβασης τόσο για τα 

παιδιά όσο και για τους ενήλικες με διάγνωση Συνδρόμου Άσπεργκερ ή Υψηλά 

Λειτουργικού Αυτισμού αλλά και για τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τους Woods, 

Mahdavi και Ryan (2013), οι δυσκολίες των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος που αναφέρονται σε ζητήματα κοινωνικής απομόνωσης, κοινωνικού στρες 

και κατάθλιψης μπορούν να βελτιωθούν μέσα σε ένα θεραπευτικό περιβάλλον όπως 

αυτό της Συμβουλευτικής θεραπείας. Παρόμοιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν και 

στις δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθηματικών καταστάσεων 

των άλλων. Στο ίδιο επίπεδο, οι θεραπευτές που εργάζονται με άτομα με αυτισμό 

στοχεύουν και στο να καταστήσουν τον θεραπευόμενο ικανό να ελέγξει τα τυχόν 

συναισθηματικά προβλήματα καθώς και τις διαταραχές διάθεσης που αντιμετωπίζει 

μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής (Woods et al., 2013).

Η Συμβουλευτική θεραπεία για τα άτομα με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό ή 

Σύνδρομο Άσπεργκερ μπορεί να είναι στην κλασική μορφή ατομικής θεραπείας ή σε 

ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση των συναισθημάτων 

απομόνωσης, του κοινωνικού στρες και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

μέσα από τη συμμετοχή στην ομάδα (Brookes, 2011). Επιπλέον, η συμμετοχή των 

ατόμων αυτών σε ομαδικό πρόγραμμα Συμβουλευτικής υποστήριξης μπορεί σε 

μεγάλο βαθμό να «θεραπεύσει» τις διάφορες μορφές διαταραχών άγχους από τις 

οποίες πάσχουν πολλά από αυτά (Chalfant, Rapee & Carroll, 2007).

Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα ωφέλιμη αποτελεί η ένταξη της οικογένειας και 

ειδικότερα των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ σε ένα πλαίσιο Συμβουλευτικής 

υποστήριξης σύμφωνα με τους Steiner, Koegel, Koegel και Ence (2012). Οι γονείς 

των παιδιών με ΔΑΦ τείνουν να εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και 

ζητήματα προσαρμογής στον έγγαμο βίο συχνότερα από τους γονείς με παιδιά που 

δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες (Lee, 2009). Είναι σύνηθες τα 

τελευταία χρόνια να εντάσσεται στο πρόγραμμα θεραπείας των παιδιών με ΔΑΦ και 

η ψυχοεκπαίδευση των γονέων τους, αλλά και η ψυχολογική υποστήριξή τους από 

καταρτισμένους θεραπευτές. Η θεραπευτική υποστήριξη των γονέων μπορεί να γίνει
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είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες με άλλες οικογένειες με παρόμοια ζητήματα και 

αποσκοπεί τόσο τη διαχείριση των κοινωνικών και συναισθηματικών ζητημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους όσο και τη δική τους προσωπική διαχείριση 

αρνητικών συναισθημάτων όπως η ενοχή, το στρες, αρνητικές σκέψεις και αποδόσεις 

αλλά και τυχόν συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να αντιμετωπίζουν (Steiner, 

Koegel, Koegel & Ence, 2012. Koydemir-Ozden & To sun, 2010).

Κάποιοι ερευνητές θέτουν τον προβληματισμό για το κατά πόσο ένα πλαίσιο 

Συμβουλευτικής θεραπείας είναι κατάλληλο ή αν τελικά θα το επέλεγαν τα άτομα με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Παραδείγματος χάριν, ο Hodge (2012) στο 

άρθρο του που αφορά τα άτομα με ΔΑΦ, τη Συμβουλευτική και ζητήματα 

Ενσυναίσθησης, εκθέτει τους προβληματισμούς του για τη χρησιμότητα της 

Συμβουλευτικής στα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ αναφέροντας ότι κάποια από 

αυτά εστιάζονται μόνο στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον κόσμο γύρω τους 

(και ιδιαίτερα στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον) και όχι τόσο στη συνειδητοποίηση 

ότι και τα ίδια πρέπει να «κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά» (ίσως να 

αποκτήσουν ευελιξία στη σκέψη και τη συμπεριφορά τους) προκειμένου να 

αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης. Ο ίδιος παρακάτω, 

διερωτάται και για το κατά πόσον τα ίδια τα άτομα με αυτισμό θα επέλεγαν τη 

Συμβουλευτική ως θεραπευτική μέθοδο ή αν θα την «απέρριπταν», όπως 

χαρακτηριστικά λέει, δεδομένου ότι τείνουν να απορρίπτουν και το ενδεχόμενο ότι οι 

εκάστοτε δυσκολίες τους προέρχονται από ψυχοσυναισθηματικές παρά 

νευροβιολογικές διαφορές.

Παρά ταύτα, η Συμβουλευτική μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική μέθοδος 

παρέμβασης και υποστήριξης για τα άτομα με αυτισμό που αντιμετωπίζουν ζητήματα 

κοινωνικής επάρκειας, Θεωρίας του Νου, ενσυναίσθησης και ποικίλλων κοινωνικο- 

συναισθηματικών ζητημάτων. Ένα πλαίσιο σαν και αυτό μπορεί να προσφέρει 

ποίκιλλες ευκαιρίες για τη βελτίωση των ατόμων με ΔΑΦ σε επίπεδο κοινωνικών 

δεξιοτήτων, σχέσεων με συνομηλίκους (ανάπτυξη φιλικών σχέσεων κ.ο.κ.), 

δεξιότητες αυτοελέγχου και συνεργασίας καθώς και την εξερεύνηση και ανακάλυψη 

των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων ατόμων (Caldarella & Merrell, 1997 

στο Simpson, 2008. Maynard, Monk & Booker, 2011).

53

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:51:19 EEST - 107.22.115.94



5. Σύνθεση -  Ερευνητικές Υποθέσεις

Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες 

η μελέτη των δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου των ατόμων με Υψηλά Λειτουργικό 

Αυτισμό ή Σύνδρομο Άσπεργκερ. Οι περισσότερες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει 

πρώτης και δεύτερης τάξης έργα Θεωρίας του Νου τα οποία αναφέρονται σε ομάδες 

παιδιών με νοητική ηλικία μέχρι 6 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συντονισμένη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία εργαλείων προηγμένης Θεωρίας του 

Νου με αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας που αναφέρονται σε μεγαλύτερες ηλικιακά 

ομάδες.

Το έργο των κοινωνικών ολισθημάτων/σφαλμάτων - όπως ήδη αναφέρθηκε 

εμπεριέχει όχι μόνο προηγμένες δεξιότητες αναγνώρισης της εσφαλμένης πεποίθησης 

και Θεωρίας του Νου, αλλά και σύνθετες ψυχογλωσσικές δεξιότητες, καθώς και 

ανεπτυγμένες δεξιότητες γνωστικής ενσυναίσθησης. Από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές, το εργαλείο ονομάστηκε «εργαλείο μέτρησης της Κοινωνικής 

Ευαισθησίας» και μέχρι στιγμής αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εργαλεία που 

αξιολογούν την παραπάνω δεξιότητα. Ως εκ τούτου, η Κοινωνική Ευαισθησία των 

παιδιών με Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό ή Σύνδρομο Άσπεργκερ μέσα από ένα έργο 

προηγμένης Θεωρίας του Νου - που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρέως στη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά και στον Ελληνικό πληθυσμό - καθώς και οι δεξιότητες 

Ενσυναίσθησης μέσα από αναφορές των ίδιων των γονέων παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, ειδικά όταν οι επιδόσεις των παιδιών αυτών συγκρίνονται με τις 

αντίστοιχες των παιδιών με χωρίς αναπτυξιακές ή άλλες διαταραχές.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο Κοινωνικής 

Ευαισθησίας των παιδιών και των εφήβων με ΣΑ/ΥΛΑ μέσα από ένα έργο 

κοινωνικών ολισθημάτων καθώς και οι δεξιότητες Ενσυναίσθησης των παιδιών 

αυτών μέσα από τις αναφορές των γονέων τους καθώς και η σύγκριση της επίδοσής 

του σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Με βάση τα παραπάνω οι υποθέσεις 

της παρούσας έρευνας έχουν ως εξής:

1) Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των απόψεων των γονέων για τα επίπεδα 

ενσυναίσθησης των παιδιών τους και της επίδοσής των παιδιών σε έργο 

κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου.
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2) Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των απόψεων των γονέων για τα επίπεδα 

ενσυναίσθησης των παιδιών τους και της βαθμολογίας των παιδιών σε 

ερωτηματολόγιο αυτιστικής συμπτωματολογίας.

3) Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας των παιδιών σε 

ερωτηματολόγιο αυτιστικής συμπτωματολογίας και της επίδοσης τους σε έργο 

κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου.

4) Η επίδοση των παιδιών που έχουν αδέλφια σε έργο κοινωνικής 

ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου είναι σημαντικά υψηλότερη σε 

σχέση με την επίδοση των παιδιών που δεν έχουν αδέλφια.

5) Η επίδοση των παιδιών με αυτισμό σε έργα Θεωρίας του Νου 1ης και 2ης τάξης 

δεν διαφέρει από την επίδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

6) Η επίδοση των παιδιών με αυτισμό σε έργο κοινωνικής 

ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου είναι σημαντικά χαμηλότερη από 

αυτή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

Επιπλέον μελετήθηκαν και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (ηλικία γονέα, υποστηρικτικός ρόλος συζύγου, οικογενειακή κατάσταση 

γονέων, αριθμός παιδιών -  ύπαρξη αδελφών, υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

οικογενειακό εισόδημα, ηλικία εντοπισμού του προβλήματος) και της εικόνας των 

παιδιών σε δεξιότητες ενσυναίσθησης -  συστηματοποίησης καθώς και της επίδοσής 

τους σε έργα Θεωρίας του Νου.
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Κεφάλαιο II: Μέθοδος

1. Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δύο πειραματικές ομάδες και δύο ομάδες 

ελέγχου. Στη πρώτη πειραματική ομάδα συμμετείχαν 10 παιδιά και έφηβοι με Υψηλά 

Λειτουργικό Αυτισμό ή Σύνδρομο Άσπεργκερ και 10 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ηλικίας 9-18 ετών. Οι δύο αυτές διαγνωστικές κατηγορίες (ΣΑ-ΥΛΑ) μπήκαν σε μια 

κοινή ομάδα καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο διαχωρισμός τους δεν είναι 

ξεκάθαρος στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι ομοιότητες των δύο διαταραχών είναι 

αρκετές, καθότι και οι δύο χαρακτηρίζονται από ποιοτικό έλλειμμα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τη μη λεκτική επικοινωνία και από στερεότυπες επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, ως εκ τούτου στις περισσότερες διεθνείς έρευνες αντιμετωπίζονται ως 

μια κοινή κατηγορία (Gensler, 2012. Noterdaeme, Wriedt & Hohne, 2010. Mazefsky 

& Oswald, 2007). Για τον λόγο αυτό στη συγκεκριμένη έρευνα δε γίνεται διάκριση 

των δύο διαταραχών και συμπεριλαμβάνονται στην ίδια πειραματική ομάδα. Στη 

δεύτερη πειραματική ομάδα συμμετείχαν 10 γονείς των παιδιών και των εφήβων με 

ΣΑ/ΥΛΑ ενώ την αντίστοιχη ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 10 γονείς των παιδιών και 

εφήβων με τυπική ανάπτυξη.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη πειραματική ομάδα ήταν: α) να υπάρχει 

επίσημη διάγνωση Υψηλά Λειτουργικού Αυτισμού ή Συνδρόμου Άσπεργκερ και β) 

να έχουν νοητική ηλικία αντίστοιχη με τη χρονολογική τους ηλικία (όπως θα φαίνεται 

από την επίδοση τους σε ψυχομετρικά εργαλεία που θα έχουν ήδη χορηγηθεί από 

τους επίσημους φορείς αξιολόγησης-διάγνωσης). Στην αντίστοιχη ομάδα ελέγχου 

συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι τυπικώς αναπτυσσόμενοι εξισωμένοι ως προς το 

φύλο, τη χρονολογική και νοητική ηλικία με την πειραματική ομάδα. Η βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα ελέγχου ήταν να μην παρουσιάζουν κάποια 

αναπτυξιακή ή άλλου είδους διαταραχή όπως αυτό θα προέκυπτε από αναφορές των 

γονέων και των δασκάλων των παιδιών.

Η συγκέντρωση του δείγματος έγινε μέσω εκπαιδευτικών και θεραπευτικών 

φορέων καθώς και μέσα από σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση στο διαδίκτυο. Η 

διαδικασία συγκέντρωσης του δείγματος ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και 

επίπονη καθότι ήταν δύσκολος ο εντοπισμός παιδιών με διάγνωση Συνδρόμου
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Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας που να πληρούσαν τα κριτήρια που 

είχαν τεθεί για τη συμμετοχή τους. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και ο περιορισμένος 

αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος της παρούσας έρευνας (Πίνακες 1,2,3,4,).

Πίνακας 1: Περιγραφικά χαρακτηριστικά ποσοτικών μεταβλητών για τα παιδιά και 
τους εφήβους με ΣΑ/ΥΛΑ_____________________________________________________

Ν Ελάχιστο Μέγιστο
Μέσος
όρος

Τυπική
Απόκλιση

Ηλικία γονέα 10 36 54 44.90 5.174
Ηλικία παιδιού 10 9 18 13.30 3.433
Αριθμός θεραπειών που 
δέχεται το παιδί 10 0 3 1.80 1.033
Ηλικία παιδιού όταν 
εντοπίστηκε το πρόβλημα 10 0 8 3.90 2.558
Σύνολο υπηρεσιών που 
έχουν απευθυνθεί 10 1 8 2.90 2.234

Πίνακας 2: Περιγραφικά χαρακτηριστικά ποσοτικών μεταβλητών για τα παιδιά και
τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης

Μέσος Τυπική
Ν Ελάχιστο Μέγιστο όρος Απόκλιση

Ηλικία γονέα 10 34 55 46.90 5.801
Ηλικία παιδιού 10 9 18 13.30 3.433

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων ποιοτικών 
τους εφήβους με ΣΑ/ΥΛΑ

μεταβλητών για τα παιδιά και

Ποσοστό 
Συχνότητα (%)

Φύλο γονέα Άντρας 2 20
Ευναίκα 8 80
Σύνολο 10 100

Εκπαίδευση γονέα Τ.Ε.Ε. 1 10
Λύκειο 3 30
Τ.Ε.Ι. 2 20
Πανεπιστήμι 3 30
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0
Σύνολο
Missing
Σύνολο

9 
1
10

90
10
100

Οικογενειακή Παντρεμένος/η 7 70
κατάσταση γονέα Διαζευγμένος/η 3 30

Σύνολο 10 100
Άτομα με τα οποία Τον/Γην σύζυγό σας 7 70
κατοικεί ο γονέας Με συγκάτοικο 1 10

Μόνος/η με το/τα παιδιά 2 20
σας
Σύνολο

10 100

Οικογενειακό Εισόδημα Μέχρι 1500€ 4 40
Μέχρι 2200€ 1 10
Μέχρι 3000€ 3 30
Πάνω από 3000€ 2 20
Σύνολο 10 100

Αριθμός παιδιών που Ένα 4 40
έχει ο γονέας Δύο 4 40

Τρία 2 20
Σύνολο 10 100

Ύπαρξη ψυχολογικής Ναι 6 60
υποστήριξης παιδιού Όχι 4 40

Σύνολο 10 100
Υποστηρικτικός Ναι 8 80
Σύζυγος Όχι 2 20

Σύνολο 10 100
Είδος σχολείου Εενικό σχολείο 8 80

Ειδική τάξη σε γενικό 1 10
σχολείο 1 10
Missing
Σύνολο

10 100

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων ποιοτικών μεταβλητών για τα παιδιά 
_______________και τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης_______________

Συχνότητα Ποσοστό (%)
Φύλο Ευναίκα 10 100

Άνδρας 0
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Εκπαίδευση Τ.Ε.Ε. 1 10
γονέα Λύκειο 4 40

Τ.ΕΙ. 1 10
Εΐανεπιστήμιο 4 40
Σύνολο 10 100

Οικογενειακή Εΐαντρεμένος/η 8 80
κατάσταση Διαζευγμένος/η η 2 20

Σύνολο 10 100
Άτομα με τα Τον/Γην σύζυγό σας 8 80
οποία κατοικεί ο Μόνος/η με το/τα παιδιά 2 20
γονέας σας

Σύνολο 10 100
Οικογενειακό Μέχρι 1500€ 2 20
Εισόδημα Μέχρι 2200€ 1 10

Μέχρι 3000€ 4 40
Είάνω από 3000€ 3 30
Σύνολο 10 100

Αριθμός παιδιών Ένα 1 10
που έχει ο Δύο 9 90
γονέας Total 10 100

Υποστηρικτικός Ναι 8 80
Σύζυγος Όχι 2 20

Σύνολο 10 100

2. Διαδικασία

Για την ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με το κάθε 

παιδί και την οικογένειά του. Στην 1η συνάντηση, έγινε η πρώτη επαφή με το παιδί 

και του δόθηκαν ένα έργο πρώτης τάξης και ένα έργο δεύτερης τάξης Θεωρίας του 

Νου. Ταυτόχρονα σε άλλη αίθουσα, οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο που αφορά τα επίπεδα Ενσυναίσθησης-Συστηματοποίησης του 

παιδιού, ένα ερωτηματολόγιο αυτιστικής συμπτωματολογίας του παιδιού και ένα 

ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων. Στη 2η συνάντηση,
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δόθηκε το έργο των κοινωνικών σφαλμάτων (faux pas) με το οποίο έγινε ο έλεγχος 

της Κοινωνικής Ευαισθησίας.

Όλες οι συναντήσεις με το παιδί και την οικογένεια του πραγματοποιήθηκαν σε 

έναν ήσυχο χώρο, επιλογής του γονέα (σπίτι ή χώρος θεραπείας) και κατά τη διάρκεια 

των συναντήσεων στο χώρο βρισκόταν ο ερευνητής και το παιδί, ενώ οι γονείς του 

βρίσκονταν σε μια ανεξάρτητη αίθουσα. Οι απαντήσεις του κάθε παιδιού 

καταγράφονταν από τον ερευνητή.

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε περίπου 3 μήνες, από τον Μάρτιο έως και 

τον Μάιο του 2014. Τόσο τα δημογραφικά στοιχεία, όσο και οι απαντήσεις των 

παιδιών στα έργα, καθώς και οι απαντήσεις των γονέων στα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

και δόθηκε βεβαίωση υπογεγραμμένη από την ερευνήτρια για την διασφάλιση της 

ανωνυμίας των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι γονείς θα έπρεπε να 

συμπληρώσουν και να υπογράψουν μια δήλωση συμμετοχής με την οποία θα 

επέτρεπαν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, δόθηκε στους 

γονείς η δυνατότητα να δηλώσουν για το αν επιθυμούν να ενημερωθούν για τα 

αποτελέσματα της έρευνας αλλά και για την επίδοση του παιδιού τους.

3. Υλικά & μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας 

είναι τα εξής:

'λ Έργο για τον έλεγχο Θεωρίας του Νου πρώτης τάξης: «Έργο απροσδόκητης 

μετακίνησης -  Sally Ann test» (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) 

(Παράρτημα Bl).

To έργο που επιλέχθηκε είναι ένα από τα βασικότερα έργα εσφαλμένης 

πεποίθησης και χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση δεξιοτήτων 

Θεωρίας του Νου πρώτης τάξης. Παρουσιάστηκε πρώτα από τους Wimmer & 

Pemer (1983) και μετέπειτα άλλοι μελετητές της Θεωρίας του Νου 

δημιούργησαν διάφορες παραλλαγές του αρχικού έργου, όπως αυτή που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα και δημιουργήθηκε από τους Baron
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Cohen et al. (1985). Η δοκιμασία των Wimmer & Perner (1983) δόθηκε σε 

παιδιά ηλικίας 3-9 ετών τυπικής ανάπτυξης. Μόνο περίπου τα μισά παιδιά 

ηλικίας 4-6 ετών και το 86% των παιδιών ηλικίας 6-9 ετών κατάφεραν να 

σκοράρουν με επιτυχία στο τεστ, ενώ κανένα από τα παιδιά 3-4 ετών δεν 

πέτυχε στη δοκιμασία. Οι Baron-Cohen et al. (1985) εξέλιξαν αυτή τη 

δοκιμασία, της οποίας τη νέα εξελιγμένη μορφή χρησιμοποίησαν για να 

μελετήσουν την επίδοση παιδιών με αυτισμό και παιδιών με Σύνδρομο Down 

σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στον ελληνικό πληθυσμό έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές παραλλαγές του έργου απροσδόκητης μετακίνησης 

που έχουν υποβληθεί σε μετάφραση και τις απαραίτητες προσαρμογές για να 

ανταποκρίνονται στον ελληνικό πληθυσμό (Μισαηλίδη, 2003).

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκαν στο κάθε παιδί ξεχωριστά -  μέσα από 

Η/Υ -  δύο κούκλες, η Sally και η Ann. Η Sally έχει ένα καλάθι και η Ann ένα 

κουτί. Το παιδί βλέπει τη Sally να τοποθετεί τη μπάλα της στο καλάθι και να 

βγαίνει έξω από το δωμάτιο. Κατόπιν και ενώ αυτή βρίσκεται έξω, η Ann 

μετακινεί τη μπάλα από το καλάθι στο κουτί και φεύγει από το δωμάτιο. Το 

παιδί πρέπει να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις, αρχικά στην ερώτηση «Που θα 

ψάξει η Sally για την μπάλα της;» και κατόπιν σε μια ερώτηση αιτιολόγησης. 

Η δοκιμασία απροσδόκητης μετακίνησης είναι από τις μια από τις πιο 

«δημοφιλείς» δοκιμασίες Θεωρίας του Νου και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

σε έρευνες με παιδιά με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση αλλά και παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης.

Ύ Έργο για τον έλεγχο Θεωρίας του Νου δεύτερης τάξης: «Ιστορία με εικόνες 

εσφαλμένης πεποίθησης -  Picture story second order false belief task»

(Buitelaar & van der Wees, 1997) (Παράρτημα B2). To έργο αυτό αποτελείται 

από δύο ιστορίες. Χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές για την διερεύνηση 

των δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου και αναγνώρισης συναισθημάτων των 

παιδιών και των εφήβων (8-18 ετών) με αυτισμό, με ψυχιατρικές διαταραχές 

και των παιδιών και εφήβων τυπικής ανάπτυξης. Τα ευρήματα της έρευνάς 

τους δείχνουν ότι τα παιδιά και έφηβοι με αυτισμό υπολείπονται στις 

παραπάνω δεξιότητες. Το συγκεκριμένο εργαλείο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως, πρόκειται όμως για ένα από τα λίγα εργαλεία διερεύνησης των 

δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου δεύτερης τάξης και επιλέχθηκε λόγω του ότι
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απευθύνεται σε μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα παιδιών καθώς το ηλικιακό 

φάσμα της παρούσας έρευνας ήταν από 9-18 ετών. Στην παρούσα ερευνητική 

διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί μόνο η μία εκ των δύο ιστορίες του εργαλείου, 

τα «Γενέθλια». Η συγκεκριμένη δοκιμασία είναι μεταφρασμένη και 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας από τη 

Γρηγορίου (2014). Κατά την αξιολόγησης της επίδοσης του παιδιού στο έργο, 

ο ερευνητής διαβάζει τις ιστορίες στο παιδί ενώ ταυτόχρονα του 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχες εικόνες μέσω Η/Υ ως οπτικό βοήθημα. Στο 

τέλος το παιδί υποβάλλεται σε ερωτήσεις πεποίθησης, αιτιολόγησης, 

αντικειμενικότητας, πραγματικότητας, μνήμης.

'λ Έργο κοινωνικών σφαλμάτων/ολισθημάτων -  Faux Pas (Baron-Cohen, 

O’Riordan, Stones, Jones & Plaisted, 1999) (Παράρτημα B3).

To έργο των κοινωνικών ολισθημάτων αποτελείται από 10 ιστορίες 

που στην κάθε μία εμπεριέχεται ένα κοινωνικό σφάλμα. Στην κάθε ιστορία 

συμμετέχουν 2-3 πρωταγωνιστές οι οποίοι κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις. Το 

κοινωνικό σφάλμα παρουσιάζεται είτε στη μέση είτε στη τελευταία φράση 

του κειμένου προκειμένου να αποφευχθεί η σωστή απάντηση να είναι 

αποτέλεσμα ηχολαλίας. Επιπλέον, το εργαλείο περιλαμβάνει και 10 ιστορίες 

που δεν περιέχουν κάποιο σφάλμα οι οποίες είναι πανομοιότυπες με εκείνες 

που περιέχουν κοινωνικά σφάλματα. Ο Baron-Cohen και οι συνεργάτες του 

επέλεξαν να προσθέσουν αυτές τις ιστορίες προκειμένου να αποφύγουν το 

φαινόμενο «προκατάληψης» που θα οδηγούσε τα παιδιά να αναζητούν σε 

κάθε ιστορία ένα σφάλμα. Για την επιλογή ιστοριών που θα μετρούσαν αυτό 

το οποίο ήθελαν οι ερευνητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις και συνέλεξαν 

στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν σε 4 κριτές που επέλεξαν τις τελικές 

ιστορίες. Επιπλέον πραγματοποίησαν τρεις έρευνες προκειμένου να 

διασφαλίσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου ως εργαλείο 

μέτρησης κοινωνικής ευαισθησίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ένα από τα 

ελάχιστα εργαλεία που κατασκευάστηκε για να «μετρά» κοινωνική 

ευαισθησία και προηγμένη Θεωρία του Νου γι’ αυτό και επιλέχθηκε για να 

εξυπηρετήσει τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά καλούνται να ακούσουν τις ιστορίες 

από τον ερευνητή έχοντας, ταυτόχρονα μπροστά τους και εκείνα, τα

62

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:51:19 EEST - 107.22.115.94



αντίγραφα των ιστοριών και κατόπιν να απαντήσουν σε μια σειρά από 

ερωτήσεις (ανίχνευσης, αναγνώρισης, κατανόησης, εσφαλμένης πεποίθησης). 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μεταφρασμένες και προσαρμοσμένες ως προς 

το περιεχόμενο ιστορίες της αρχικής εκδοχής του έργου (Baron-Cohen et al., 

1999) προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα 

(Γρηγορίου, 2014).

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι 10 ιστορίες που 

περιέχουν κοινωνικό σφάλμα και μόνον οι 5 ιστορίες από αυτές που δεν 

περιέχουν κοινωνικό σφάλμα (ελέγχου). Οι ιστορίες δόθηκαν σε κάθε παιδί με 

τυχαία σειρά και οι ιστορίες ελέγχου έμπαιναν κάθε φορά εμβόλιμα μέσα στις 

faux pas χωρίς κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

'λ Ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Asperger -  The Childhood 

Autism Spectrum Test (CAST) (Scott, Baron-Cohen, Bolton & Brayne, 

2002) (Παράρτημα A3).

To ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Άσπεργκερ 

κατασκευάστηκε προκειμένου να εντοπίζει τα συμπτώματα του αυτιστικού 

φάσματος αξιολογώντας κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά 

5-11 ετών. Οι Scott et al. (2002) πραγματοποίησαν μια πιλοτική και μια κύρια 

έρευνα με τη συμμετοχή 174 παιδιών σχολικής ηλικίας και των γονέων τους, 

με στόχο τον εντοπισμό των παιδιών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να 

παρουσιάσουν αυτιστική συμπτωματολογία ή παρεμφερείς διαταραχές. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο προληπτικού ελέγχου.

To CAST αποτελείται από 37 ερωτήσεις τις οποίες καλούνται να 

απαντήσουν οι γονείς των παιδιών και εξετάζει τις πιο «λεπτές» εκδηλώσεις 

των αυτιστικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου και του Συνδρόμου 

Άσπεργκερ. Από αυτές οι 31 βαθμολογούνται, ενώ οι υπόλοιπες 6 είναι 

ερωτήσεις ελέγχου (3,4,12,22,26,33). Το υψηλότερο σκορ που μπορεί να 

πάρει ένα παιδί στο ερωτηματολόγιο είναι 31. Η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου μετρήθηκε από διαφορετικούς ερευνητές και κλινικούς. Η 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου εξετάσθηκε με τη χρήση του 

«Ερωτηματολογίου Κοινωνικής Επικοινωνίας» (SCQ -  Social 

Communication Questionnaire) των Rutter, Bailey & Lord (2003). To σκορ
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των παιδιών στο CAST συγκρίθηκε με το σκορ τους στο SCQ και βρέθηκε ότι 

το ερωτηματολόγιο αυτό μετράει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε.

Τη μετάφραση και επιμέλεια του CAST στα ελληνικά επιμελήθηκε ο I. 

Βογινδρούκας και οι συνεργάτες του. Για την επικύρωσή του, το CAST 

διανεμήθηκε σε 1925 παιδιά που φοιτούν στο τυπικό σχολείο ηλικίας 5-11 

ετών. Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα η ακρίβεια του, ήταν σε 

ποσοστό 100 τοις εκατό, η σαφήνειά του ήταν σε ποσοστό 97 τοις εκατό και η 

θετική προγνωστική του αξία σε ποσοστό 50 τοις εκατό. Το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία ελέγχου για τα χαρακτηριστικά του 

αυτιστικού φάσματος στην επιδημιολογική έρευνα, όμως δεν αποτελεί ένα 

δημοσιευμένο πρόγραμμα ελέγχου υγείας στο γενικό πληθυσμό.

To CAST αξιολογεί δεξιότητες σε κοινωνικό και επικοινωνιακό 

επίπεδο όπως την πρωτοβουλία και την ικανότητα διατήρησης μια συζήτησης 

και των γλωσσικών δεξιοτήτων, την κοινωνική αλληλεπίδραση με 

συνομήλικους, την ικανότητα εμπλοκής του παιδιού στο παιχνίδι, την επιλογή 

ενδιαφερόντων κ.α..

'λ Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης/Συστηματοποίησης παιδιού -  

Children’s Empathy Quotient (EQ-C) & Systemizing Quotient (SQ-C)

(Auyeung et al., 2009) (Παράρτημα A2).

To ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης-Συστηματοποίησης αποτελεί μια 

μεταγενέστερη και τροποποιημένη έκδοση του «Ερωτηματολογίου 

Ενσυναίσθησης και Συστηματοποίησης Ενηλίκων» (Adult Empathy Quotient 

& Systemizing Quotient), το οποίο προορίζεται για να εξετάσει τις τάσεις 

συμπεριφοράς ατόμων με τυπική ανάπτυξη με βάση τις διαφορές των δύο 

φύλων. Η Ενσυναίσθηση αναφέρεται στη δεξιότητα ενός ατόμου να εντοπίζει 

και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων ατόμων, να μπαίνει στη θέση 

τους και να επιλέγει την κατάλληλη κοινωνική αντίδραση, ενώ η 

Συστη ματοποίηση στη δεξιότητα του ατόμου να αναλύει, να εξερευνά και να 

κατασκευάζει ένα σύστημα. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να 

συμπληρώνεται από τους γονείς προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή 

εσφαλμένων συμπερασμάτων και ανακριβειών που οφείλονται στις δυσκολίες 

στην ανάγνωση και κατανόηση των παιδιών.
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Χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς και ως εργαλείο εξέτασης της 

διαφορετικής επίδοσης μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με ΥΛΑ 

καθώς και σύγκρισης των παιδιών με ΔΑΦ με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

αναφορικά με το επίπεδο Ενσυναίσθησης/Συστηματοποίησής τους. Στις 

έρευνές τους εντοπίζουν τη διαφορετικότητα των δύο φύλων (τα κορίτσια 

τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης, ενώ τα αγόρια 

Συστηματοποίησης) και στις δύο ομάδες (τυπικής ανάπτυξης-ΔΑΦ), καθώς 

και το γεγονός ότι συνολικά τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν χαμηλότερες 

δεξιότητες Ενσυναίσθησης απ’ ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη.

Οι ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα της Ενσυναίσθησης είναι 

οι: 1,2,4,6,7,9,13,14,17,18,20,23,26,28,30,31,33,36,37,40,42,43,45,48,52,53

και 55 ενώ όλες οι υπόλοιπες αφορούν τη Συστηματοποίηση. Οι ερευνητές 

πραγματοποίησαν πιλοτική έρευνα η οποία έδειξε καλή διακύμανση στις 

απαντήσεις και δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια αναθεώρηση του περιεχομένου 

του ερωτηματολογίου. Εια την εσωτερική συνοχή ο συντελεστής Cronbach 

alpha για την Ενσυναίσθηση (α=0.93) και για την Συστηματοποίηση (α=0.78). 

Εια τον έλεγχο της αξιοπιστίας, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 

επαναξιολόγηση των υποκειμένων 6 μήνες μετά την πρώτη αξιολόγηση, η 

οποία κατέδειξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο τεστ (0.86 για τις 

ερωτήσεις Ενσυναίσθησης και 0.86 για τις ερωτήσεις Συστηματοποίησης).

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια μεταφρασμένη και 

προσαρμοσμένη στα ελληνικά εκδοχή του ερωτηματολογίου από την 

Ερηγορίου (2014). Δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος των μετρολογικών ιδιοτήτων 

του ερωτηματολογίου μέσω παραγοντικής ανάλυσης, λόγω του περιορισμένου 

σε αριθμό δείγματος της έρευνας. Οι γονείς των παιδιών κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με βάση την εικόνα και την πεποίθηση 

που έχουν οι ίδιοι για το παιδί τους αναφορικά με τις δεξιότητες 

Ενσυναίσθησης και Συστηματοποίησης.

Τα παραπάνω εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας και δεν είναι σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, 

ως εκ τούτου τα ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν και να ερμηνευθούν με προσοχή. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με μη παραμετρικά εργαλεία λόγω του
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περιορισμένου δείγματος. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman 

και ο έλεγχος Mann-Whitney.
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Κεφάλαιο III: Ευρήματα

1. Σχέσεις ενσυναίσθησης, κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης 
Θεωρίας του Νου και αυτιστικών συμπτωμάτων

Παρατηρείται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση (r = .67, ρ  = 0.001 ) μεταξύ των 
αποτελεσμάτων του Συνόλου EQ (ερωτηματολόγιο ενσυναίσθησης) και των 
αποτελεσμάτων των κοινωνικών ολισθημάτων Faux Pas και πιο συγκεκριμένα όσο 
αυξάνεται η βαθμολογία στο Σύνολο EQ τόσο αυξάνεται η βαθμολογία στα Faux 
Pas σύμφωνα και με την αρχική υπόθεση της έρευνας.

Επιπλέον παρατηρείται μια αρνητική συσχέτιση (r = -.60, ρ  = .005) μεταξύ των 
αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αυτιστικών χαρακτηριστικών Cast και των 
αποτελεσμάτων των Faux Pas και πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η βαθμολογία 
στο Cast τόσο μειώνεται η βαθμολογία στα Faux Pas, κάτι που επίσης έρχεται σε 
συμφωνία με την ερευνητική υπόθεση (Πίνακας 5).

Πίνακας 5
Συνάφειες Spearman μεταξύ ενσυναίσθησης - συστηματοποίησης, αυτιστικών 
συμπτωμάτων και Θεωρίας του Νου/κοινωνικής ευαισθησίας_________________

SA ΒΙ FAUX PAS
EQ .37 .36 .67*
SQ .04 .04 .20
CAST 1 -.26 -.60*
*ρ< .01

Επίσης παρουσιάζεται μια αρνητική συσχέτιση (r = -.71 > Ρ< .0001) μεταξύ των 
αποτελεσμάτων του Συνόλου EQ και του Συνόλου Cast και πιο συγκεκριμένα όσο 
αυξάνεται το Σύνολο EQ μειώνεται η βαθμολογία στο Σύνολο Cast. (Πίνακας 6).

Πίνακας 6
Συνάφειες Spearman μεταξύ ενσυναίσθησης-συστηματοποίησης και αυτιστικών 
συμπτωμάτων______________________________________________________

EQ SQ CAST

EQ 1

SQ .07 1

CAST -.71* -.27 1

*ρ < .0001
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2. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ της ύπαρξης αδελφών και της 
επίδοσης των παιδιών σε έργα Θεωρίας του Νου/κοινωνικής 
ευαισθησίας

Παρατηρείται ότι το ρ  = .725 (ρ > .05) στο Sally Ann και το ρ  = .833 (ρ > .05) 
στο Birthday. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία που επιτυγχάνεται δεν διαφέρει στις δυο 
ομάδες (οικογένεια με ένα παιδί -  οικογένεια με παραπάνω από ένα παιδί).

Αντίθετα το ρ  = .048 (ρ < .05) στο σύνολο Faux Pas άρα η βαθμολογία που 
επιτυγχάνεται στα Faux Pas διαφέρει στις δύο ομάδες και πιο συγκεκριμένα όπως 
παρατηρείται, ο μέσος όρος βαθμολογίας στην ομάδα «παραπάνω από 1 παιδιά» 
είναι μεγαλύτερος απ’ ότι στην ομάδα «1 παιδί» (Πίνακας 7).

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το παρόν εύρημα φαίνεται να 
συμφωνεί με το γεγονός ότι η ύπαρξη αδελφών αποτελεί σημαντικός παράγοντας 
για την ανάπτυξη συναισθηματικών και ενσυναισθητικών δεξιοτήτων τόσο των 
παιδιών με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, όσο και 
των παιδιών χωρίς διαταραχές της ανάπτυξης και επιβεβαιώνει την υπόθεση της 
έρευνας.

Πίνακας 7
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ αριθμού παιδιών στην 
οικογένεια ως προς την επίδοση των παιδιών στα έργα______________________

1 παιδί (Ν=5) Παραπάνω από 1 
παιδιά (Ν=15)

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση ζ* p-value

SA 1.60 .894 1.73 .70 - .35 .725
ΒΙ 1.80 .447 1.73 .70 - .21 .833
FP 6.40 2.30 8.53 1.92 - 1.98 .048**
*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney **ρ < 0.05

3. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ της επίδοσης των παιδιών με 
ΣΑ/ΥΛΑ και της επίδοσης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε 
έργα Θεωρίας του Νου/κοινωνικής ευαισθησίας

Παρατηρείται ότι το p-value για το Sally Ann (έργο 1ης τάξης Θεωρίας του Νου) 

είναι .067 (ρ > .05) άρα η βαθμολογία που επιτυγχάνεται στο Sally Ann δεν διαφέρει 

στις δύο ομάδες (αυτιστικά -  τυπικά).
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Επίσης το p-value για το Birthday (έργο 2ης τάξης Θεωρίας του Νου) είναι .068 (ρ 

> .05) άρα η βαθμολογία που επιτυγχάνεται στο Birthday δεν διαφέρει στις δύο 

ομάδες (αυτιστικά -  τυπικά).

Τέλος το p-value για τα FauxPas (έργο κοινωνικών ολισθημάτων/προηγμένης 

Θεωρίας του Νου) είναι ρ  < 0.0001 άρα (σε επίπεδο σημαντικότητας α= 1%) η 

βαθμολογία που επιτυγχάνεται στα Faux Pas διαφέρει στις δύο ομάδες.

Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αποτελεί το ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των 

αυτιστικών στα Faux Pas είναι 6.30 ενώ των τυπικών είναι 9.70.

Σαν συνολικό συμπέρασμα, ενώ στο Sally Ann και στο Birthday οι δύο ομάδες δεν 

έχουν διαφορά στην επίδοση, δηλαδή ανταποκρίνονται το ίδιο, στη βαθμολογία των 

FauxPas η ομάδα «Αυτιστικά» υπολείπεται της ομάδας «Τυπικά». (Πίνακας 8), κάτι 

που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της παρούσας έρευνας.

Πίνακας 8
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των παιδιών με 
ΣΑ/ΥΛΑ και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ως προς την επίδοσής τους
στα έργα

Αυτιστικά
(Ν=10) Τυπικά (Ν=10)

Μέσ Τυπική Μέσ Τυπική
η Απόκλι η Απόκλισ ζ*

τιμή ση τιμή η
SA 1.40 .97 2.00 0 -1.83
ΒΙ 1.50 .85 2.00 0 -1.82
FAUX PAS 6.30 1.83 9.70 .48 -3.77**
*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney **ρ< .0001

4. Σχέσεις των δημογραφικών στοιχείων και της ενσυναίσθησης -  
κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών

4.1. Συνάφειες μεταξύ της ηλικίας του γονέα και της βαθμολογίας των παιδιών 
στα ερωτηματολόγια ενσυναίσθησης -  συστηματοποίησης και αυτιστικών 
χαρακτηριστικών

Παρατηρείται ότι υπάρχει μία αρνητική συσχέτιση (r = -.45, ρ  = .048) μεταξύ της 
ηλικίας και των αποτελεσμάτων στο ερωτηματολόγιο συστηματοποίησης SQ και πιο 
συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μειώνεται η βαθμολογία στο SQ.
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Επίσης, παρατηρείται ότι υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση (r = -.47, ρ  = .037) 
μεταξύ της ηλικίας και των αποτελεσμάτων στο ερωτηματολόγιο αυτιστικών 
χαρακτηριστικών (Σύνολο Cast) και πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο 
μειώνεται η βαθμολογία στο Cast (Πίνακας 7). Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η ηλικία 
του γονέα διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εκτιμά τις δεξιότητες του παιδιού 
του.

Πίνακας 7
Συνάφειες Spearman μεταξύ ηλικίας γονέα και βαθμολογίας στα 
ερωτηματολόγια ενσυναίσθησης -  συστη ματοποίησης και αυτιστικών 
χαρακτηριστικών___________________________________________________

Ηλικία Γ ονέα
EQ .12
SQ -.45*
CAST -.47*
*ρ < .05

4.2. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ της ύπαρξης υποστηρικτικού συζύγου και 
των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης -  κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών

Παρατηρείται ότι το p-value σε όλες τις βαθμολογίες των τεστ είναι μεγαλύτερο 
του .05 οπότε το αν είναι υποστηριχτικός ή όχι ο σύζυγος δεν επηρεάζει την επίδοση 
των παιδιών στα έργα (Πίνακας 8). Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία 
μόνον δύο γονείς δήλωσαν ότι ο /η σύζυγός τους δεν είναι υποστηρικτικός ως προς 
την ανατροφή και τη συναισθηματική στήριξη του παιδιού τους.

Πίνακας 8
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ υποστηρικτικού και μη 
υποστηρικτικού συζύγου ως προς τη βαθμολογία στα ερωτηματολόγια 
ενσυναίσθησης-συστη ματοποίησης και αυτιστικών χαρακτηριστικών καθώς 
και την επίδοση των παιδιών στα έργα__________________________________

Υποστηρικτικό Μη
ς Σύζυγος υποστηρικτικός

(Ν=8) Σύζυγος (Ν=2)
Μέσ Τυπική Μέσ Τυπική

η Απόκλι η Απόκλισ Ζ * p-value
τιμή ση τιμή η

EQ 25 7 6.62 26 0 11.31 - .40 .6915 0
SQ 28.0 7.9 30.0 0 0 >.9990 0
CAST 16.8 2.59 15.0 8.48 -.13 .8958 0
SA 1.50 .93 1.00 1.41 - .66 .513
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ΒΙ
FP

1.41
.71

- .81 
Ο

.420
>.999

1.63 .74 1.00
6,25 2,05 6,50

*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney

4.3. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των γονέων 
και των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης -  κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών

Παρατηρείται ότι το p-value σε όλες τις βαθμολογίες των τεστ είναι μεγαλύτερο 
του .05 οπότε αν είναι παντρεμένος ή διαζευγμένος ο γονέας δεν επηρεάζει την 
επίδοση των παιδιών στα έργα (Πίνακας 9). Το 1/3 των γονέων που συμμετείχαν 
στην έρευνα τόσο των τυπικών όσο και των αυτιστικών παιδιών ήταν διαζευγμένοι.

Πίνακας 9
Σύγκριση μέσω όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ Παντρεμένων και 
Διαζευγμένων ως προς τη βαθμολογία στα ερωτηματολόγια ενσυναίσθησης- 
συστηματοποίησης και αυτιστικών χαρακτηριστικών καθώς και της επίδοσης των
παιδιών στα έργα_____________________________________________________

Παντρεμένος/η Διαζευγμένος/η
_______________________ (Ν=15)_________ (Ν=5)________________________

Μέσ
η

τιμή

Τυπική
Απόκλι

ση

Μέσ
η

τιμή

Τυπική
Απόκλισ

η
Ζ * p-value

EQ 35.0
7 11.46 35.8

0 11.28 0 >0.999

SQ 29.8
0 9.04 29.0

0 5.83 -.44 .965

CAST 9.87 6.64 13.2
0 7.23 -1.23 .221

SA 1.73 .70 1.60 .89 -.35 .725
ΒΙ 1.80 .56 1.60 .89 -.42 .673
FP 7.93 2.37 8.20 1.64 -.14 .893
*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney

4.4. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ αριθμού υπηρεσιών που έχει απευθυνθεί η 
οικογένεια και της επίδοσης των παιδιών στα έργα Θεωρίας του 
Νου/κοινωνικής ευαισθησίας

Παρατηρείται ότι το p-value και για τα τρία έργα είναι μεγαλύτερο από το .05 
άρα η βαθμολογία που επιτυγχάνεται και στα τρία τεστ δεν εξαρτάται από τον 
αριθμό υπηρεσιών που έχουν απευθυνθεί (Πίνακας 10). Παρ’ όλο που θα ανέμενε 
κανείς ότι όσες περισσότερες υπηρεσίες θα παρακολουθούσε το παιδί τόσο
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υψηλότερη θα ήταν η επίδοσή του στα έργα, κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε στην 
παρούσα έρευνα.

Πίνακας 10
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ αριθμού υπηρεσιών που 
έχουν απευθυνθεί ως προς την επίδοση των παιδιών στα έργα______________

1 Υπηρεσία 
(Ν=3)

Παραπάνω από 
1 Υπηρεσία 

(Ν=7)
Μέσ

η
τιμή

Τυπική
Απόκλι

ση

Μέσ Τυπική 
η Απόκλισ

τιμή η
ζ* p-value

SA 2.00 0 1.14 1.07 -1.29 .199
ΒΙ 2.00 0 1.23 .95 -1.27 .205
FAUX PAS 5.67 1.53 6.57 1.99 -.82 .415
*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney

4.5. Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και των 
δεξιοτήτων ενσυναίσθησης -  κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών

Παρατηρείται ότι το p-value είναι σε όλα μεγαλύτερο από το .05 άρα το σύνολο 
των υπηρεσιών που απευθύνονται δεν εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα, 
καθώς και οι βαθμολογίες που επιτυγχάνονται στα ερωτηματολόγια και τα έργα δεν 
διαφέρουν στις δύο ομάδες με το διαφορετικό οικογενειακό εισόδημα. Εδώ να 
σημειωθεί ότι το σύνολο των υπηρεσιών αφορά μόνο το δείγμα τον παιδιών με 
αυτισμό. Στο δείγμα των οικογενειών με αυτιστικά παιδιά οι μισοί είχαν εισόδημα 
έως 2.2006 (Ν=5) και οι υπόλοιποι εισόδημα πάνω από 2.2006 (Ν=5).

Πίνακας 11
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ εισοδήματος ως προς τη 
βαθμολογία στα ερωτηματολόγια ενσυναίσθησης -  συστηματοποίησης, 
αυτιστικών χαρακτηριστικών, της επίδοσης των παιδιών στα έργα και το σύνολο 
των υπηρεσιών που έχουν απευθυνθεί____________________________________

Εισόδημα έως 
2.2006 (Ν=8)

Εισόδημα πάνω 
από 2.2006 

(Ν=12)
Μέσ Τυπική Μέσ Τυπική

η Απόκλι η Απόκλισ ζ* p-value
τιμή ση τιμή η

Σύνολο Υπηρεσιών** 2.4 1.14 3.40 3.05 -.11 .915
EQ 35.2

5 9.6 35.2
5 12.46 -.16 .877
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SQ 32.0
0 6.78 28.0

0 8.96 -.24 .216

CAST 11.8
8 6.46 9.92 7.12 -.66 .511

SA 1.75 .71 1.67 .78 -.87 .383
BI 1.75 .71 1.75 .62 -.25 .803
FAUX PAS 7.75 1.98 8.17 2.37 -.19 .852
*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney 
**αυτιστ.

4.6.Συγκρίσεις μέσων όρων μεταξύ της ηλικίας εντοπισμού του προβλήματος και 
της βαθμολογίας των παιδιών στα ερωτηματολόγια ενσυναίσθησης -  
συστηματοποίησης και αυτιστικών χαρακτηριστικών

Όλα τα p-values είναι μεγαλύτερα του .05 άρα η βαθμολογία στα ερωτηματολόγια 

δεν επηρεάζεται από την ηλικία που είχε το παιδί όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα 

(Πίνακας 12).

Πίνακας 12
Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ της ηλικίας εντοπισμού 
του προβλήματος ως προς τη βαθμολογία των παιδιών στα ερωτηματολόγια 
ενσυναίσθησης -  συστη ματοποίησης και αυτιστικών χαρακτηριστικών_______

0 έως 3 ετών 
(N=6)

4 και άνω ετών 
(Ν=4)

Μέσ
η

τιμή

Τυπική
Απόκλι

ση

Μέσ
η

τιμή

Τυπική
Απόκλισ

η
Ζ * p-value

EQ 24.6
7 7.34 27.5

0 7.00 -.87 .386

SQ 31.0
0 6.16 24.5

0 7.14 -1.61 -.107

CAST 16.3
3 4.18 16.7

5 3.5 -.11 .914

*Μη παραμετρικός έλεγχος του Mann Whitney
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Κεφάλαιο IV: Συζήτηση

1. Οι δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών σε σχέση με τις 
δεξιότητες κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του 
Νου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν 

οι γονείς για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών τους και της επίδοσης των 

παιδιών και των εφήβων στη δοκιμασία των κοινωνικών ολισθημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο ενσυναίσθησης, 

τόσο αυξάνεται και η επίδοση των παιδιών στο έργο κοινωνικής ευαισθησίας και 

προηγμένης Θεωρίας του Νου. Οι απόψεις των γονέων έρχονται σε συμφωνία με την 

επίδοση των παιδιών, θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι οι γονείς έχουν σωστή 

και αντικειμενική αντίληψη για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης και κοινωνικής 

ευαισθησίας των παιδιών τους.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι δεξιότητες που αποτελούν τον ευρύτερο όρο της 

ενσυναίσθησης όπως η ικανότητα απόδοσης του ατόμου νοητικών καταστάσεων 

στον εαυτό του και τους γύρω του αλλά και η συναισθηματική ανταπόκριση στις 

νοητικές καταστάσεις των άλλων, είναι δεξιότητες που εμπεριέχονται στην επίδειξη 

της κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς στο ανάλογο πλαίσιο, την ικανότητα 

δηλαδή της κοινωνικής ευαισθησίας. Το εύρημα λοιπόν αυτό, φαίνεται να συμφωνεί 

με την πληθώρα των ερευνών που αναφέρονται στη σύνδεση της κοινωνικής 

ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης και την μεταξύ τους σχέση (Walter, 1954. 

Adams, 1983. Carney & Harrigan, 2003).

Ως εκ τούτου, όσο πιο επαρκής είναι κάποιος σε δεξιότητες ενσυναίσθησης, τόσο 

πιο ικανός να επιδείξει στο κοινωνικό περιβάλλον και τους γύρω του την κατάλληλη 

κοινωνική και συναισθηματική «συμπεριφορά». Η σύνδεση των δύο δεξιοτήτων που 

φανερώνεται μέσα από το εύρημα της παρούσας έρευνας φαίνεται να συμφωνεί με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την άποψη ότι είναι αλληλένδετες και 

αλληλοεπηρεαζόμενες (Riggio et al., 1989).
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2. Οι δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών σε σχέση με τα 
αυτιστικά συμπτώματα-χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των παιδιών και των αυτιστικών 

συμπτωμάτων -  χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν σύμφωνα πάντα με τις 

αναφορές των γονέων τους. Όσο αυξάνονται οι ενσυναισθητικές δεξιότητες των 

παιδιών τόσο μειώνονται τα αυτιστικά χαρακτηριστικά τους.

Το εύρημα αυτό φαίνεται να συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες οι οποίες έδειξαν 

ότι όσο πιο «σοβαρά» είναι τα συμπτώματα της αυτιστικής διαταραχής τόσο 

μειωμένες είναι και οι δεξιότητες ενσυναίσθησης (Johnson, Filliter & Murphy, 

2009). Σε μια επίσης πρόσφατη έρευνα, βρέθηκε ότι τα άτομα που παρουσιάζουν 

έντονα αυτιστικά χαρακτηριστικά, υπολείπονται σε δεξιότητες «ενσυναισθητικής 

ακρίβειας» και πιο συγκεκριμένα σε δεξιότητες γνωστικής και συναισθηματικής 

ενσυναίσθησης (Rot & Hogenelst, 2014). Αυτό το έλλειμμα έχει αποδοθεί στην 

αδυναμία των ατόμων με αυτισμό να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα των γύρω τους και μια προσέγγιση προκειμένου να εξηγηθούν 

αυτά τα ελλείμματα είναι οι νευροβιολογικοί παράγοντες και οι διαφορές στη δομή 

του εγκεφάλου των αυτιστικών ατόμων (Schulte-Ruther et al., 2010).

3. Τα αυτιστικά συμπτώματα-χαρακτηριστικά σε σχέση με τις 
δεξιότητες κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του 
Νου

Αναφορικά με τη σχέση των αυτιστικών συμπτωμάτων -  χαρακτηριστικών και 

των επίδοση των παιδιών σε έργο κοινωνικής ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του 

Νου βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνεται η βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο των αυτιστικών στοιχείων τόσο 

μειώνεται η βαθμολογία των παιδιών στη δοκιμασία των κοινωνικών ολισθημάτων. 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία και καταδεικνύει ακόμη 

περισσότερο αυτά που ειπώθηκαν πιο πάνω. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει την 

δυσκολία των ατόμων με αυτισμό, ακόμη και υψηλότερης λειτουργικότητας όπως το 

Σύνδρομο Άσπεργκερ, να ανταποκριθούν στην δοκιμασία των κοινωνικών
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ολισθημάτων λόγω κυρίως της αδυναμίας τους να ενσωματώσουν την κοινωνική τους 

γνώση στο συναίσθημα και να κάνουν αναπαραστάσεις για τις νοητικές καταστάσεις 

των άλλων (Shamay-Tsoory et al., 2002).

4. Η ύπαρξη αδελφών και οι δεξιότητες κοινωνικής 
ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου

Μια από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι η ύπαρξη αδελφών παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και εκδήλωση των δεξιοτήτων της κοινωνικής ευαισθησίας και 

της απόδοσης νοητικών καταστάσεων στον εαυτό και τους άλλους. Πιο 

συγκεκριμένα, επαληθεύθηκε η αρχική υπόθεση και βρέθηκε ότι η επίδοση των 

παιδιών που έχουν αδέλφια είναι σημαντικά υψηλότερη από την επίδοση των παιδιών 

χωρίς αδέλφια στην δοκιμασία των κοινωνικών ολισθημάτων. Το εύρημα αυτό 

φαίνεται να συμφωνεί με την πρότερη βιβλιογραφία, καθώς έχει ειπωθεί από πολλούς 

ερευνητές ότι η ύπαρξη αδελφών προάγει τις ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό (Rivers & Stoneman, 2003) κάτι που πιθανότατα 

ισχύει και για τα παιδιά χωρίς διαταραχές της ανάπτυξης. Σύμφωνα επίσης με τον 

Νότα (2006), τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό παρ’ όλο που βιώνουν πολλές 

προκλήσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έχουν θετικές σχέσεις με τα αδέλφια 

τους με αυτισμό και κατέχουν αυξημένες ικανότητες ενσυναίσθησης, κατανόησης και 

ευαισθητοποίη ση ς.

Τα αδέλφια αυτά μπορούν επομένως να εμφυσήσουν αυτές τις δεξιότητες στα 

μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέλφια κάτι που καθιστά τα ίδια «πρότυπα» πολύ πιο 

αποτελεσματικά από τους γονείς ή από οποιονδήποτε θεραπευτή (Rivers & 

Stoneman, 2003) λόγω ίσως της σχέσης εγγύτητας και εμπιστοσύνης, όντας ηλικιακά 

πολύ πιο κοντά με τα παιδιά με αυτισμό αλλά και από τις κοινές εμπειρίες που 

βιώνουν ζώντας στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον.

76

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:51:19 EEST - 107.22.115.94



5. Σύγκριση της επίδοσης των παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ και των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε έργα Θεωρίας του Νου 1ης και 
2ης τάξης

Μια βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας ήταν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με 

ΣΑ/ΥΛΑ και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν θα παρουσιάζουν διαφορές στην 

επίδοση τους σε έργα Θεωρίας του Νου 1ης και 2ης τάξης όπως το «Έργο 

απροσδόκητης μετακίνησης»/Sally Ann test) και την «Ιστορία εσφαλμένης

πεποίθησης» (Picture story second order false belief task). Ο λόγος που καταλήξαμε 

στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα άτομα με αυτισμό 

σημειώνουν όλο και υψηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες αναγνώρισης 

συναισθημάτων και αιτιακών αποδόσεων (Jones et al., 2011. Balconi et al., 2012) 

αλλά και σε δοκιμασίες Θεωρίας του Νου απλού επιπέδου (Shamay-Tsoory, 2008), 

τόσο που τείνουν να μη διαφέρουν από τα άτομα χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές.

Βέβαια, το εύρημα αυτό δεν έρχεται σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες πάνω 

στα άτομα με αυτισμό και την επίδοσή τους σε έργα Θεωρίας του Νου που θέλουν τα 

πρώτα να αποτυγχάνουν και να παρουσιάζουν το φαινόμενο της «νοητικής 

τύφλωσης» (Frith et al., 1994). Οι λόγοι που ίσως το εύρημα αυτό να μη συμφωνεί με 

παλαιότερη βιβλιογραφία είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο εντοπισμός του 

προβλήματος από μέρους των γονέων, η διάγνωση αλλά και η έναρξη της 

παρέμβασης γίνεται πια πολύ νωρίς στη ζωή του αυτιστικού ατόμου. Σύμφωνα με 

τους Guthrie, Swineford, Nottke και Wetherby (2013), η διάγνωση του αυτισμού 

μπορεί να πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στους 18 μήνες της 

ζωής ενός παιδιού, κάτι που μπορεί φυσικά να οδηγήσει και στην έναρξη πρώιμης 

παρέμβασης. Όπως σημειώνουν οι Twyman, Maxim, Leet και Ultmann (2009), ο 

έγκαιρος εντοπισμός των αυτιστικών διαταραχών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 

εξέλιξη του παιδιού σε δεξιότητες γνωστικές, κοινωνικές και όχι μόνο.

Αυτές οι επιστημονικές εξελίξεις στην διάγνωση και τη θεραπεία των αυτιστικών 

διαταραχών έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να μελετούν τις δεξιότητες εσφαλμένης 

πεποίθησης σε παιδιά με αυτισμό νηπιακής ηλικίας (2,5 ετών), πολύ μικρότερης 

δηλαδή από ότι τα μελετούσαν στο παρελθόν (Scott, He, Baillargeon & Cummins, 

2012). Τα παιδιά της παρούσας έρευνας ήταν σε προεφηβική και εφηβική ηλικία 

οπότε και είχαν λάβει πολλών ειδών παρεμβάσεων και εκπαίδευσης. Για αυτόν τον
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λόγο θεωρήθηκαν απόλυτα ικανά να επιτύχουν σε δοκιμασίες Θεωρίας του Νου 

απλού επιπέδου κάτι που συνέβη, αφού η επίδοσή τους δε διέφερε από αυτή των 

τυπικά αναπτυσσόμενων συνομήλικων παιδιών. Επιπλέον, όλα τα παιδιά 

παρακολουθούσαν το σχολικό πλαίσιο και είχαν παρόμοια χρονολογική και νοητική 

ηλικία με αυτή της ομάδας ελέγχου.

6. Σύγκριση της επίδοσης των παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ και των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε έργο κοινωνικής 
ευαισθησίας/προηγμένης Θεωρίας του Νου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, βρέθηκε ότι η επίδοση των 

δύο ομάδων, δηλαδή των παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, 

διαφέρει σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία των παιδιών με αυτισμό στο 

έργο των κοινωνικών ολισθημάτων είναι χαμηλότερη από αυτή την παιδιών χωρίς 

διαταραχές της ανάπτυξης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το έργο των κοινωνικών ολισθημάτων είναι ένα έργο 

προηγμένης Θεωρίας του Νου και μετρά δεξιότητες κοινωνικής ευαισθησίας (Baron- 

Cohen et al., 1999). Με βάση την επίδοσή τους, τα παιδιά με αυτισμό στην παρούσα 

έρευνα υπολείπονται στην κοινωνική ευαισθησία συγκρινόμενα με την ομάδα 

ελέγχου. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των 

σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπως 

αυτά παρουσιάζονται μέσα στις ιστορίες, καθώς και στην αναγνώριση και εφαρμογή 

της κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς (Shamay-Tsoory et al., 2002). Επιπλέον, 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις 

διαφορετικές νοητικές καταστάσεις μεταξύ των συνομιλητών της ιστορίας, να 

αξιολογήσουν τη συναισθηματική επίδραση του διαλόγου στον εκάστοτε συνομιλητή 

καθώς και να εκτιμήσουν επιτυχώς το αν υπάρχει ή όχι το στοιχείο της πρόθεσης (εάν 

κάποιος λέει κάτι σκόπιμα για να «πληγώσει» τον συνομιλητή του) (O’ Riordan et al., 

1996). Το εύρημα αυτό φαίνεται να συμφωνεί με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία καθώς 

οι ίδιοι οι κατασκευαστές των κοινωνικών ολισθημάτων έχουν τονίσει ότι τα άτομα 

με αυτισμό έχουν μειωμένη ικανότητα στην αναγνώριση των κοινωνικών σφαλμάτων 

σε σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Baron-Cohen et al., 1999). Αλλά 

και οι Shamay-Tsoory et al. (2002) βρήκαν ότι δύο νέοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ
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αντιμετώπισαν δυσκολία στο να αναπαραστήσουν τις νοητικές καταστάσεις των 

άλλων στο έργο των κοινωνικών ολισθημάτων. Σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα 

βρέθηκε ότι και οι ενήλικες με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στον εντοπισμό και την εκτίμηση των κοινωνικών 

σφαλμάτων (Spek et al., 2010). Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι 

τα άτομα με αυτισμό υψηλότερης λειτουργικότητας τείνουν να έχουν γνώση για τους 

κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς (Zalla et al., 2009). Όμως, εμμένουν 

περισσότερο στο κομμάτι της ηθικής παραβίασης των κανόνων και λιγότερο στην 

συναισθηματική επίδραση μιας κατάστασης στα άτομα που την βιώνουν. Έτσι 

δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτή τους τη γνώση για τους κανόνες, στην 

καθημερινή κοινωνική επικοινωνία και συνδιαλλαγή τους με τους γύρω τους.

Ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα είναι το γεγονός ότι ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι 

με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, πετυχαίνουν σε 

δοκιμασίες 1ης και 2ης τάξης Θεωρίας του Νου, φαίνεται τελικά να αποτυγχάνουν 

στην δοκιμασία προηγμένης Θεωρίας του Νου. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα κοινωνικά ολισθήματα αποτελούν ένα έργο με το 

οποίο μπορεί κανείς να αξιολογήσει πιο «λεπτά» και δυσδιάκριτα κοινωνικά 

ελλείμματα στην Θεωρία του Νου (Stone, Baron-Cohen & Knight, 1998).

7. Η σχέση των δημογραφικών (οικογενειακών) στοιχείων με τις 
δεξιότητες ενσυναίσθησης, κοινωνικής ευαισθησίας και 
Θεωρίας του Νου των παιδιών

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων -  ως ψυχοκοινωνικοί οικογενειακοί παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στην βιολογική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού -  και των 

δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και συστηματοποίησης 

που επιδεικνύουν τα παιδιά με ή χωρίς αυτισμό. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 

εξετάστηκαν ήταν η ηλικία του γονέα, η ύπαρξη ενός/μιας υποστηρικτικού συζύγου, 

η οικογενειακή κατάσταση των γονέων, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και το 

οικογενειακό εισόδημα, καθώς και η ηλικία εντοπισμού του προβλήματος.

79

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:51:19 EEST - 107.22.115.94



7.1 .Η ηλικία του γονέα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φάνηκε ότι υπάρχει μια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των γονέων και των δεξιοτήτων συστηματοποίησης 

των παιδιών αλλά και της εικόνας του αναφορικά με τα αυτιστικά συμπτώματα που 

παρουσιάζουν. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ηλικία του γονέα, τόσο 

μειώνονται οι βαθμολογίες των παιδιών τους στο ερωτηματολόγιο συστηματοποίησης 

και αυτιστικών συμπτωμάτων. Το εύρημα αυτό είναι αρκετά δύσκολο να συνδεθεί με 

την μέχρι τώρα βιβλιογραφία, καθώς το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί 

κυρίως στο ρόλο που παίζει η ηλικία του γονέα στην γέννηση παιδιών με αυτιστικά 

χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία 

των γονέων κατά τη σύλληψη τόσο πιο πιθανή είναι η γέννηση παιδιών με 

ψυχοκινητική καθυστέρηση ή άλλες διαταραχές της ανάπτυξης (Iwayama et al., 

2011). Δεν υπάρχει όμως ερευνητικό υλικό που να επικεντρώνεται στο πως αλλάζει 

και διαμορφώνεται η εικόνα που σχηματίζουν οι γονείς για τις δεξιότητες 

ενσυναίσθησης ή συστηματοποίησης των παιδιών τους αλλά για τα υπάρχοντα 

αυτιστικά συμπτώματα του παιδιού τους μεγαλώνοντας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως, και ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδεθεί με το 

εύρημα της παρούσας έρευνας, η άποψη των Black και Leszczynski (2013), ότι η 

ενσυναίσθηση είναι κάτι που χτίζεται με τα χρόνια και όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει 

τόσο αναπτύσσεται η ικανότητα ενσυναίσθησής του, έτσι οι νεότεροι γονείς δεν 

έχουν τόσο αυξημένα επίπεδα ενσυναισθητικής κατανόησης όσο οι μεγαλύτεροι. 

Ίσως μεγαλώνοντας οι ίδιοι οι γονείς να είναι πιο ικανοί στο να εντοπίζουν τις 

ενσυναισθητικές ικανότητες των παιδιών τους. Έχοντας λοιπόν κάποιος αυξημένα 

επίπεδα ενσυναισθητικής ικανότητας, τα αυτιστικά χαρακτηριστικά και οι τάσεις 

συστηματοποίησης μειώνονται (Auyeung et al, 2009).

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί ότι τα παιδιά της παρούσας έρευνας 

ήταν αρκετά μεγάλα σε ηλικία και είχαν δεχθεί πολλά χρόνια θεραπευτικής 

παρέμβασης και εκπαίδευσης και ως αποτέλεσμα είναι πιθανό να έχουν αυξηθεί οι 

δεξιότητες ενσυναίσθησής τους και να έχουν περιοριστεί οι εκδηλώσεις 

συστηματοποίησης και τα αυτιστικά τους συμπτώματα. Στο δείγμα των παιδιών με 

αυτισμό πολλοί γονείς δήλωσαν κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

Ενσυναίσθησης -  Συστηματοποίησης αλλά και του ερωτηματολογίου του Συνδρόμου
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Άσπεργκερ, ότι κάποιες ενσυναισθητικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

των παιδιών τους παλαιότερα δεν υπήρχαν και ότι «μετά από πολύ προσωπική 

δουλειά και παρεμβάσεις» η εικόνα του παιδιού τους έχει βελτιωθεί κατά πολύ.

7.2.Η ύπαρξη υποστηρικτικού/ής συζύγου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι 8 από τους 10 συζύγους και γονείς των παιδιών με 

αυτισμό παρουσιάστηκαν ως υποστηρικτικοί τόσο συναισθηματικά όσο και υλικά 

στο όλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν ως οικογένεια λόγω της διάγνωσης του παιδιού. 

Μόνο δύο μητέρες παιδιών με αυτισμό δήλωσαν ότι ο σύζυγος τους δεν είναι 

υποστηρικτικός στην αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών και προβλημάτων. 

Μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης του αν παίζει ρόλο η ύπαρξη ενός 

υποστηρικτικού συζύγου στις δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών αλλά και στην 

επίδοσή τους σε δεξιότητες κοινωνικής ευαισθησίας και Θεωρίας του Νου, βρέθηκε 

ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους. Επομένως, το αν είναι ή όχι 

υποστηρικτικός ο σύζυγος δεν επηρεάζει την επίδοση των παιδιών. Το εύρημα αυτό 

αν και δεν έχει μελετηθεί ευρέως από τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί ενδεχομένως να 

συνδεθεί με κάποιο τρόπο με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα. Οι Ruffman et al. 

(1999) έχουν υποστηρίξει ότι κυρίαρχο ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 

του παιδιού παίζουν οι μητέρες και μέσα από αυτές κυρίως το παιδί αναπτύσσει 

δεξιότητες έκφρασης, εκδήλωσης και κατανόησης συναισθηματικών καταστάσεων 

στη μετέπειτα ζωή τους. Οπότε θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο πατέρας δεν 

κατέχει τόσο συμμετοχικό ρόλο στην όλη διαδικασία και η φυσική αλλά και 

συναισθηματική του «απουσία» ίσως να μην επηρεάζει την ψυχοκοινωνική εξέλιξη 

του παιδιού σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ερευνητές που μελέτησαν το θέμα αυτό σε παιδιά 

χωρίς διαταραχές της ανάπτυξης και υποστήριξαν ότι η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού 

πατέρα αυξάνει τα επίπεδα ενσυναίσθησης και αυτοεκτίμησης των παιδιών σχολικής 

και προεφηβικής ηλικίας (Antonopoulou et al., 2012). Το εύρημα της παρούσας 

έρευνας έρχεται σε αντίθεση με αυτήν τη διαπίστωση. Ένας πιθανός λόγος για αυτό 

είναι ότι το δείγμα της έρευνας ήταν σημαντικά μικρό (10 μαρτυρίες γονέων παιδιών 

με αυτισμό) και δεν προσφέρει το έδαφος για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
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για το ρόλο του υποστηρικτικού πατέρα στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών 

τους.

7.3.Η οικογενειακή κατάσταση των γονέων

Στην παρούσα έρευνα οι 15 από τους 20 γονείς των παιδιών με Σύνδρομο 

Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης ήταν παντρεμένοι ενώ οι 5 διαζευγμένοι. Έγινε μια προσπάθεια 

διερεύνησης της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση και την 

επίδοση των παιδιών σε δοκιμασίες Θεωρίας του Νου, κοινωνικής ευαισθησίας και 

την εικόνα τους σε δεξιότητες ενσυναίσθησης. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε 

ότι το αν είναι παντρεμένοι ή διαζευγμένοι οι γονείς δεν επηρεάζει τις δεξιότητες 

ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών. Το εύρημα αυτό δεν 

έρχεται σε συμφωνία με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία που θέλουν το διαζύγιο να 

αποτελεί ισχυρό παράγοντα που επιδρά στη συναισθηματική και ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών χωρίς διαταραχές (Molepo et al., 2012). Μάλιστα τα παιδιά 

προεφηβικής ηλικίας βιώνοντας ένα διαζύγιο είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

δυσχέρεια στη συναισθηματική έκφραση και εγγύτητα (Lewis et al., 2000) ενώ 

μπορεί να βιώσουν αισθήματα απογοήτευσης ή και κυνισμού ακόμη (Sonneshein- 

Schneider & Baird, 1980).

Στις οικογένειες των παιδιών με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, το 

ποσοστό διαζυγίων είναι πολύ υψηλό (Ramisch et al., 2014). Τα ζευγάρια που έχουν 

παραμείνει στον έγγαμο βίο και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας 

μαζί εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης (Kuhlthau et al., 2014) κάτι που 

σίγουρα επιδρά και συμβάλει στο χτίσιμο ενός ψυχικά και συναισθηματικά υγιούς 

περιβάλλοντος που επιδρά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Όμως, υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι μητέρες των 

παιδιών με αυτισμό εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης όταν ο σύζυγος 

δεν μετέχει στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και στις προκλήσεις της 

καθημερινότητας καθώς τις απαλλάσσει από το στρες που πιθανόν νιώθουν όταν 

έχουν να «λογοδοτήσουν» στον σύντροφό τους για μη επιθυμητές συμπεριφορές των 

παιδιών τους (Johnson & Simpson, 2013). Οι περιπτώσεις αυτές όμως της έρευνας
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των Johnson και Simpson, (2013) αναφέρονται σε συζύγους που ενδεχομένως δεν 

έχουν ικανοποιητική και ουσιαστική σχέση και επικοινωνία. Παρ’ όλο που το εύρημα 

της παρούσας έρευνας δείχνει ότι το διαζύγιο δεν επιδρά στις ενσυναισθητικές 

δεξιότητες των παιδιών και φαίνεται ότι συμφωνεί με την έρευνα των Johnson και 

Simpson (2013), τα ευρήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν τον 

υποστηρικτικό σύζυγο έδειξαν ότι οι περισσότεροι γονείς θεωρούν τον/την σύζυγό 

τους υποστηρικτικό/ή. Ενδεχομένως, η ύπαρξη ενός διαζυγίου να ωφέλησε 

συναισθηματικά τους δύο πρώην συντρόφους και να ήταν καταλυτική για την ύπαρξη 

μια πιο υγιούς και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ τους με επίκεντρο τις ανάγκες 

του παιδιού τους με αυτισμό. Θα ήταν σκόπιμο να ειπωθεί ότι το δείγμα της 

παρούσας έρευνας είναι αρκετά μικρό και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για το αν η οικογενειακή κατάσταση επιδρά στις δεξιότητες 

ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών.

7.4.Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και το οικογενειακό εισόδημα

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που συσχετίστηκαν με τις δεξιότητες Θεωρίας του Νου 

και κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών με αυτισμό είναι το σύνολο των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και θεραπείας που λαμβάνουν, αλλά και το 

εισόδημα της οικογένειας. Την εποχή που διενεργήθηκε η έρευνα τα 7 από τα 10 

παιδιά παρακολουθούσαν παραπάνω από μια υπηρεσίες ενώ μόνο τα 3 

παρακολουθούσαν μια μόνο υπηρεσία υποστήριξης. Στην προσπάθεια να διερευνηθεί 

η τυχόν σχέση του αριθμού των υπηρεσιών που λαμβάνουν τα παιδιά με την επίδοσή 

τους σε έργα Θεωρίας του Νου όλων των επιπέδων , βρέθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια 

σχέση και ότι το σύνολο των υπηρεσιών δεν επηρεάζει την επίδοση των παιδιών στα 

έργα. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα ευρήματα που 

καταδεικνύουν ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 

ποιότητα ζωής των παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους αλλά και με την 

ψυχοκοινωνική πορεία και εξέλιξη των παιδιών αυτών (Harper et al., 2013).

Όμως, δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να μελετούν συγκεκριμένα τη 

σχέση μεταξύ του αριθμού των υπηρεσιών με τις δεξιότητες Θεωρίας του Νου οπότε 

ήταν αρκετά δύσκολο το να γίνει κάποια σύνδεση με τη βιβλιογραφία. Στο σημείο
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αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι μπορεί να έδειξαν τα ευρήματα ότι δεν 

υπάρχει σχέση διότι η διερεύνηση αφορά τον αριθμό των υπηρεσιών και όχι την 

ποιότητά τους. Το ότι ένα παιδί δέχεται μεγάλο αριθμό θεραπειών δεν σημαίνει ότι οι 

υπηρεσίες αυτές συμβάλουν απαραίτητα με τον βέλτιστο τρόπο στη συναισθηματική 

και γνωστική του εξέλιξη. Άλλωστε όπως και οι Al-Farsi et al. (2013) αναφέρουν, οι 

γονείς μπορεί να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και επαγγελματιών 

υγείας και εκπαίδευσης (δασκάλους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές 

κ.α.) χωρίς όμως να δηλώνουν πάντα ικανοποιημένοι από την ποιότητά τους.

Άλλος ένας οικογενειακός παράγοντας που μελετήθηκε ήταν το εισόδημα της 

οικογένειας των παιδιών με και χωρίς διαταραχές της ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι 12 από τις 20 οικογένειες είχαν ένα αρκετά υψηλό μηνιαίο 

εισόδημα (από 3.0006 και άνω). Όμως, από την ανάλυση φάνηκε ότι το εισόδημα δεν 

επηρεάζει το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνονται αλλά ούτε και την 

επίδοσή τους σε δεξιότητες ενσυναίσθησης, κοινωνικής ευαισθησίας ή Θεωρίας του 

Νου. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το εισόδημα αποτελεί ένα βασικό κριτήριο 

επιλογής των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους 

(Athari et al., 2013). Μάλιστα οι Al-Farsi et al. (2013) κατέδειξαν ότι οι οικογένειες 

που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα και έχουν ένα πολύ υψηλό οικογενειακό εισόδημα 

επιλέγουν πολλές και ποίκιλλες θεραπείες για τα παιδιά τους, την ίδια στιγμή όμως -  

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω -  τείνουν να μην είναι ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματα των υπηρεσιών αυτών.

Δεν έχει μελετηθεί ευρέως η σχέση του οικογενειακού εισοδήματος με τις 

δεξιότητες ενσυναίσθησης και Θεωρίας του Νου παρ’ όλο που κάποιος θα μπορούσε 

να υποθέσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα πιο εύρωστο περιβάλλον θα είχαν 

περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, περισσότερα ερεθίσματα κ.ο.κ. που θα 

υποβοηθούσαν την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων. Ο λόγος που δεν βρέθηκε 

να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του εισοδήματος, του συνόλου υπηρεσιών αλλά και 

των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών ίσως είναι το γεγονός ότι 

πολλές από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν χώρα στον ιδιωτικό τομέα στις χώρες του 

εξωτερικού, στην Ελλάδα αυτές παρέχονται και μέσα από δημόσιους φορείς, 

νοσοκομεία, κέντρα ημέρας κ.α.. Επίσης πολλοί γονείς με παιδιά στο αυτιστικό 

φάσμα λαμβάνουν μηνιαία επιδόματα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων τους και τα 

οποία καταβάλουν για τις ιδιωτικές θεραπείες των παιδιών ανεξαρτήτου του δικού
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τους μηνιαίου εισοδήματος. Άλλωστε όπως και οι Kuhlthau et al. (2014) δήλωσαν, οι 

ειδικές θεραπείες που λαμβάνουν τα παιδιά με αυτισμό «εξαντλούν» οικονομικά τους 

γονείς τους οι οποίοι προστρέχουν στις δημόσιες υπηρεσίες και στα κρατικά 

επιδόματα οικονομικής ενίσχυσης για υποστήριξη.

7.5.Η ηλικία εντοπισμού του προβλήματος

Τέλος, έγινε προσπάθεια συσχέτισης του χρόνου εντοπισμού του προβλήματος με 

τις δεξιότητες ενσυναίσθησης των παιδιών. Αυτό που κατέδειξαν τα ευρήματα είναι 

ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των παιδιών. Εδώ να 

σημειωθεί ότι στα 6 παιδιά ο εντοπισμός του προβλήματος έγινε μέχρι και τα 3 πρώτα 

χρόνια της ζωής τους ενώ στα υπόλοιπα 4 παιδιά η διάγνωση έγινε από 4 ετών και 

άνω. Κάποιες έρευνες έχουν κάνει λόγο για τη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης 

διάγνωσης στην περίπτωση των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος στη 

μετέπειτα ψυχοσυναισθηματική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Το 

εύρημα της παρούσας έρευνας έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία που θέλει την 

ηλικία εντοπισμού του προβλήματος ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που παίζει 

ρόλο στη βελτίωση των συναισθηματικοκοινωνικών δυσκολιών των παιδιών με 

αυτισμό (Τwyman et al., 2009).

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι όλες αυτές οι έρευνες που 

τονίζουν την σημασία της διάγνωσης σε μικρή ηλικία, τονίζουν επίσης και τη 

σημασία της άμεσης ένταξης του παιδιού σε πλαίσιο πρώιμης παρέμβασης αμέσως 

μετά τη διάγνωση (Guinchat et al., 2012). Επομένως, δε φαίνεται να παίζει τόσο ρόλο 

η έγκαιρη διάγνωση τελικά αν δεν συνοδεύεται από την έναρξη των παρεμβατικών 

θεραπευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, σκόπιμο θα ήταν να αναφερθεί ότι στην 

περίπτωση του Συνδρόμου Άσπεργκερ η διάγνωση (και κατ’ επέκταση η έναρξη της 

παρέμβασης) έρχεται συνήθως πιο αργά λόγω των ηπιότερων συμπτωμάτων που 

παρουσιάζουν τα παιδιά στην ανάπτυξη και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τον 

κλασικό αυτισμό (Mishaal, Ben-Itzchak & Zachor, 2014).
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8. Επιπτώσεις και προοπτικές στη Συμβουλευτική

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν την αναγκαιότητα 

θεραπευτικών παρεμβάσεων που στόχο έχουν την βελτίωση των 

κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ αναφορικά με την 

κατανόηση της σκέψης και της οπτικής των άλλων ανθρώπων και τις δεξιότητες 

ενσυναισθητικής κατανόησης, δεξιότητες απαραίτητες για την ουσιαστική 

επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και το χτίσιμο στενών κοινωνικών σχέσεων. 

Από τις 10 οικογένειες και παιδιά με ΣΑ/ΥΛΑ του δείγματος μόνο οι μισές (5) 

δέχονται Ψυχολογική υποστήριξη-Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η Συμβουλευτική θεραπεία είναι μια από τις πιο συνήθεις θεραπευτικές 

προσεγγίσεις που ακολουθούν τόσο τα άτομα με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Αυτισμό 

Υψηλής Λειτουργικότητας όσο και τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

των ατόμων αυτών. Πολλοί ερευνητές έχουν κάνει λόγο για τη χρησιμότητα της 

Συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών και κοινωνικών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. 

Τα άτομα με ΣΑ/ΥΛΑ μπορεί να ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα Συμβουλευτικής 

θεραπείας τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μέσα σε ομάδες θεραπείας (Brookes, 

2011).

Προγράμματα που πραγματοποιούνται σε ομαδικό επίπεδο μπορεί να έχουν 

πολλούς και ποικίλους στόχους όπως η κατανόησης της κοινωνικής και 

συναισθηματικής οπτικής και προοπτικής των άλλων, δεξιότητες συζήτησης, φιλίας 

κ.α. Τα προγράμματα αυτά έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων των παιδιών με ΥΛΑ όπως αυτά αναφέρονται από γονείς ή ακόμη κι από 

τα ίδια τα άτομα που πήραν μέρος στην παρέμβαση (Mackay, Knott & Dunlop, 

2007). Άλλα προγράμματα που ακολουθούν περισσότερο το μοντέλο της ατομικής 

θεραπείας και στοχεύουν στη μείωση των αυτιστικών συμπτωμάτων και την αύξηση 

δεξιοτήτων κοινωνικής ευαισθησίας και κατανόησης (δεξιότητες κατανόησης των 

συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων, υιοθέτηση κατάλληλης συμπεριφοράς κτλ.) 

έχουν αποδειχθεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής επάρκειας και επικοινωνίας των παιδιών με ΥΛΑ σχολικής ηλικίας 

(Wood et al., 2009).
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Κάποιοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι μια από τις πιο κατάλληλες 

προσεγγίσεις για τους Συμβούλους που εργάζονται με παιδιά με αυτισμό είναι εκείνες 

που εστιάζουν στη χρήση του παιχνιδιού ως θεραπευτικό εργαλείο. Η θεραπεία μέσω 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων συμβολικού χαρακτήρα μπορεί να έχει πολύ θετική 

επίδραση στα κοινωνικά και συναισθηματικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ καθώς 

τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται, να μοιράζονται προσοχή με το θεραπευτή και 

να κάνουν προβλέψεις για τις νοητικές καταστάσεις των άλλων (Parker & O’Brien, 

2011).

Οι δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνική κατανόηση και την 

κοινωνική επικοινωνία με τους γύρω τους μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα 

άγχους και στρες κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την επάρκειά τους να 

ανταποκριθούν σε προκλήσεις της καθημερινότητας. Η Συμβουλευτική και η 

ψυχοθεραπεία φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των 

συναισθημάτων άγχους και κοινωνικής ανεπάρκειας και χρησιμοποιείται ευρέως σε 

άτομα με ΥΛΑ. Όταν μάλιστα συνδυάζεται με τη συμμετοχική παρέμβαση στους 

γονείς των παιδιών αλλά και με την ένταξη των παιδιών σε ομαδικά προγράμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να αποφέρει βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής λειτουργικότητας (White, Ollendick, Scahill, Oswald & Albano, 2009).

Εκτός από τα ομαδικά και ατομικά προγράμματα Συμβουλευτικής στα παιδιά και 

τους εφήβους με ΣΑ/ΥΛΑ, πολύ αποτελεσματικά είναι και τα προγράμματα που 

στοχεύουν σε όλο το κοινωνικό σύστημα που ζει και δρα το παιδί, όπως στο σπίτι, 

στο σχολείο και στην κοινότητα. Σύμφωνα με την Fauzan (2010), προγράμματα 

παρέμβασης που διενεργούνται από το σχολικό σύστημα με τη συμβολή όλων των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών του αλλά και με την συνεχή συνεργασία με 

τους γονείς είναι αποτελεσματικά για την βελτίωση των ελλειμμάτων Θεωρίας του 

Νου των παιδιών σε Σύνδρομο Άσπεργκερ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

καταρτισμένοι Σύμβουλοι που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους προγράμματα έχουν ως 

κύριες αρμοδιότητες την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού και 

οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού και την παροχή Συμβουλευτικής 

υποστήριξης στους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών με στόχο τη βελτίωση των 

κοινωνικών, συναισθηματικών και ψυχολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

(Fauzan, 2010).
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Οι Brookman-Frazee, Taylor και Garland (2010) υποστήριξαν ότι τα 

προγράμματα Συμβουλευτικής θεραπείας στην κοινότητα που στόχο έχουν την 

βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας των παιδιών, την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων, την εκμάθηση συναισθηματικών καταστάσεων, και τη 

διαχείριση των συναισθημάτων σε παιδιά με ΥΛΑ, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

πολλές από τις ανάγκες των παιδιών και να αποβούν αρκετά αποτελεσματικά.

Οι γονείς δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πολλούς στρεσογόνους παράγοντες 

έχοντας ένα παιδί με διάγνωση ΔΑΦ που προκύπτουν μέσα από τις αναπτυξιακές 

δυσκολίες του παιδιού, τις «δύσκολες» συμπεριφορές του, την κοινωνική απομόνωση 

την οποία βιώνουν και άλλα πολλά. Το στρες αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για σωματικό 

και συναισθηματικό άγχος και την πιθανότητα για την εμφάνιση προβλημάτων 

ψυχικής υγείας (Ramisch et al., 2014). Πολύτιμη είναι η συμβολή της 

Συμβουλευτικής ως πλαίσιο υποστήριξης για τους γονείς των παιδιών με αυτισμό, για 

την παροχή ενημέρωσης αναφορικά με τη διάγνωση του παιδιού, την αντιμετώπιση 

του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν (ενοχή κ.α.) και τη 

διαχείριση των προβλημάτων μεταξύ του ζευγαριού. Η παροχή ενημέρωσης για τη 

διάγνωση, τις δυσκολίες και τα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίζουν έχοντας 

ένα παιδί με αυτισμό θεωρείται πολύ σημαντικό κομμάτι της Συμβουλευτικής 

υποστήριξης. Οι γονείς αλλά και όλο το στενό οικογενειακό περιβάλλον (αδέλφια, 

παππούδες) του παιδιού με αυτισμό πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα και επαρκώς 

για το τι είναι ο αυτισμός και ποιες οι συναισθηματικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές 

δυσκολίες που θα βιώσει το παιδί τους. Επιπλέον, καθήκον του Συμβούλου είναι να 

παρέχει την ορθότερη πληροφόρηση για τη γνωστική και προσαρμοστική 

λειτουργικότητα του παιδιού καθώς και προτάσεις και τεχνικές για την υποστήριξη 

και εκπαίδευσή του αλλά και τις προσδοκίες που οι γονείς θα πρέπει να αναπτύξουν 

για το παιδί τους μακροπρόθεσμα.

Για τη μείωση του γονεϊκού στρες οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν προκειμένου 

να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές 

διαχείρισης και εκπαίδευσης των παιδιών, μείωσης των μη επιθυμητών 

συμπεριφορών τους, μείωσης των επαναλαμβανόμενων και στερεοτυπικών 

συμπεριφορών τους, βελτίωσης της κοινωνικής και συναισθηματικής τους 

επικοινωνίας, αλλά και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων γενικότερα. Με λίγα λόγια 

μέσω της Συμβουλευτικής, οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και
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θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών τους προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα για την εξέλιξη του παιδιού αλλά και τη δική τους θετική ψυχική 

υγεία (Steiner, Koegel, Koegel & Ence, 2012).

Η Συμβουλευτική πέρα από το «ρόλο» της ως εργαλείο ψυχοεκπαίδευσης γονέων 

(ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη για το παιδί), χρησιμοποιείται ευρέως για 

την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν ανάμεσα στους δύο γονείς ως ζευγάρι, 

έχοντας και αναθρέφοντας ένα παιδί με ΔΑΦ. Σύμφωνα με τους Ramisch, Timm, 

Hock και Topor (2013), οι γονείς του παιδιού με αυτισμό είναι πιο ευάλωτοι στο 

συζυγικό στρες, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από το γάμο τους 

και μεγαλύτερη πιθανότητα διαζυγίου. Μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής, 

τα ζευγάρια μαθαίνουν νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και 

έχουν ένα συναισθηματικά υποστηρικτικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να βασιστούν 

για την επίλυση των ενδοοικογενειακών τους προκλήσεων.

9. Περιορισμοί της έρευνας και Προτάσεις

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν κάποιους 

περιορισμούς οι οποίοι κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν. Αρχικά, το δείγμα της 

έρευνας που αποτελούταν από 10 παιδιά και εφήβους με διάγνωση Σύνδρομο 

Άσπεργκερ ή Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και 10 παιδιά και εφήβους χωρίς 

διαταραχές της ανάπτυξης είναι αρκετά μικρό κι έτσι τα συμπεράσματα της έρευνας 

δεν μπορούν να γενικευτούν στον γενικό πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων με 

και χωρίς Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν μόνο αγόρια ενώ δε συμμετείχαν καθόλου κορίτσια ούτε στην ομάδα των 

παιδιών με ΣΑ/ΥΛΑ, ούτε στην ομάδα ελέγχου. Επίσης, το δείγμα των γονέων που 

κλήθηκαν να απαντήσουν για τα παιδιά τους σε δεξιότητες ενσυναίσθησης, 

συστηματοποίησης και αυτιστικών χαρακτηριστικών, είναι αρκετά μικρό οπότε τα 

συμπεράσματα της έρευνας δεν είναι γενικεύσιμα στον πληθυσμό των γονέων των 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και των παιδιών με αυτισμό. Τέλος, το δείγμα των 

γονέων αποτέλεσαν 18 μητέρες και μόνον 2 πατέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

οικογένειες και τα παιδιά με ΣΑ/ΥΛΑ που πήραν μέρος στην έρευνα κατοικούν 

μόνιμα στην Αθήνα η οποία είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο σε ότι συνεπάγεται 

ενδεχομένως αυτό στα δημογραφικά τους στοιχεία (εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο,
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υπηρεσίες που υποστηρίζουν το παιδί κτλ.), ενώ δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα 

για παιδιά που κατοικούν σε επαρχιακές ή άλλες πόλεις εκτός της πρωτεύουσας. Σε 

γενικές γραμμές το δείγμα της έρευνας έχει πολλά κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά 

κάτι που ίσως να ευθύνεται για τη μη ύπαρξη σχέσεων και συσχετίσεων που 

αναμένονταν να αναδειχθούν.

Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς και δεν έχουν σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό οπότε τα συμπεράσματα 

της έρευνας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και να αξιολογηθούν με προσοχή. Δεν 

ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί παραγοντική ανάλυση στα εργαλεία λόγω του 

περιορισμένου αριθμού του δείγματος. Τέλος, τα αποτελέσματα βασίζονται σε 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και όχι σε αιτιώδεις σχέσεις. Δεν είναι δυνατό 

επομένως να εξαχθούν συμπεράσματα αίτιου-αιτιατού από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας τα 

παιδιά και οι έφηβοι με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό 

φαίνεται να υπολείπονται σε δοκιμασίες κοινωνικής ευαισθησίας και προηγμένης 

Θεωρίας του Νου καθώς και σε δεξιότητες ενσυναίσθησης από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ενώ η επίδοσή των δύο ομάδων δεν διέφερε σε χαμηλότερου επιπέδου 

έργα Θεωρίας του Νου. Επιπλέον, οι απόψεις των γονέων για την ενσυναίσθηση των 

παιδιών τους σχετίζονται θετικά με την κοινωνική ευαισθησία των παιδιών και την 

ικανότητά τους να αποδίδουν νοητικές καταστάσεις στους γύρω τους. Αντίθετα, 

σχετίζονται αρνητικά με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα παιδιά. Τα 

παιδιά με μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέλφια είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής νόησης από τα παιδιά χωρίς αδέλφια.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από 

τους επιστήμονες και ερευνητές για περαιτέρω μελέτη. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

διερεύνηση της κοινωνικής ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης σε μεγαλύτερο και 

πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών ή εφήβων με Σύνδρομο Άσπεργκερ ή Υψηλά 

Λειτουργικό Αυτισμό σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στον ελληνικό 

πληθυσμό. Επίσης, σκόπιμο θα ήταν να διερευνηθούν και ενδεχομένως να 

συγκριθούν οι απόψεις και των δύο γονέων για τις δεξιότητες ενσυναίσθησης των 

παιδιών τους, καθώς και τα συναισθήματα που βιώνουν οι ίδιοι και τα αδέλφια 

σχετικά με τις κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό. Άξιο
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αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι από τους 20 γονείς που πήραν μέρος στην έρευνα, 

οι 18 ήταν μητέρες ως εκ τούτου τα αποτελέσματα αντανακλούν κυρίως την οπτική 

των μητέρων για τα επίπεδα ενσυναίσθησης των παιδιών αλλά και τα αυτιστικά 

συμπτώματα τους. Θα πρέπει λοιπόν να μελετηθεί το ζήτημα της παρουσίας και του 

ρόλου των πατέρων των παιδιών με αυτισμό ή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσον 

αφορά τη συμμετοχή τους στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τις 

επιπτώσεις του παραπάνω ζητήματος στη Συμβουλευτική θεραπεία.

Η μελέτη αυτού του θέματος σε ένα πιο ευρύ και κατάλληλο δείγμα στον 

ελληνικό πληθυσμό θα μπορούσε να οδηγήσει στην προοπτική δημιουργίας 

εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων με επίκεντρο την ανάδειξη της 

σημαντικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής ευαισθησίας και 

ενσυναίσθησης εντός της Συμβουλευτικής διαδικασίας.
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Κεφάλαιο VI: Παραρτήματα 
Παράρτημα Α. Ερωτηματολόγια

Α.1. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων

1. Φύλο: 1. Άντρ ας 2. Γυναίκα

Ημερομηνία γέννησης:---------------------
2. Ηλικία:----------------------------------

3. Εκπαίδευση:
1. Δημοτικό
2. Γυμνάσιο
3. Τ.Ε.Ε.
4. Λύκειο
5. Τ.Ε.Ι.
6. Πανεπιστήμιο

4. Οικογενειακή κατάσταση:

1. Ανύπαντρος/η
2. Παντρεμένος/η
3. Διαζευγμένος/η ή 

χωρισμένος/η
4. Χήρος/α
5. Άλλο

5. Κατοικείτε με:
1. Τον/την σύζυγό σας
2. Τους γονείς σας
3. Με συγκάτοικο
4. Μόνος/η
5. Μόνος/η με το/τα παιδί/ά σας

6. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά 
σας είναι:

1. Μέχρι 750 €
2. Μέχρι 1500 €
3. Μέχρι 2200 €
4. Μέχρι 3000 €

5. Πάνω από 3000 €

7. Αριθμός παιδιών:
1. Ένα
2. Δύο
3. Τρία
4. Τέσσερα
5. Πέντε ή περισσότερα

9. Ποια η ηλικία του παιδιού:

10. Πότε περίπου εντοπίσατε το 
πρόβλημα:
(σημειώστε το έτος και το μήνα, αν είναι 
δυνατόν, που παρουσιάστηκε το 
πρόβλημα)

11. Τι είδους βοήθεια/θεραπεία 
δέχεται το παιδί για το πρόβλημά 
του:

1. Ψυχολογική υποστήριξη
2. Εργοθεραπεία
3. Φυσικοθεραπεία
4. Λογοθεραπεία
5. Φαρμακευτική αγωγή
6. Βοήθεια από ειδικό δάσκαλο
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12. Σε ποιες από τις παρακάτω 
υπηρεσίες ή ομάδες στήριξης έχετε 

απευθυνθεί για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα:

1. Ιατρικές υπηρεσίες
2. Υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης
3. Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
4. Υπηρεσίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης
5. Υπηρεσίες/φορείς ενημέρωσης
6. Σύλλογοι
7. Ομάδες γονέων
8. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
9. Υπηρεσίες οικονομικής 

ενίσχυσης (επιδόματα)

13. Ποιες από αυτές τις υπηρεσίες ή 
ομάδες στήριξης ανταποκρίθηκαν 
ικανοποιητικά στις ανάγκες σας:

(σημειώστε τους αριθμούς αυτών 
των υπηρεσιών ή ομάδων στήριξης 
όπως φαίνονται στην προηγούμενη 
ερώτηση)

14. Τι είδους σχολείο παρακολουθεί 
το παιδί:

1. Γ ενικό σχολείο
2. Ειδικό σχολείο
3. Ειδική τάξη σε γενικό σχολείο
4. Εργαστήριο -  ΤΕΕ
5. Τίποτα

15. Ο/Η σύζυγος συμμετέχει στην όλη 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
που δημιουργήθηκε λόγω του 
παιδιού, είναι με άλλα λόγια 
υποστηρικτικός/η:

1. Ναι
2. Όχι

16. Αν ναι, αν δηλαδή ο/η σύζυγος είναι υποστηρικτικός/η αναφέρατε μερικούς 

τρόπους με τους οποίους πρακτικά συμμετέχει και σας υποστηρίζει στην όλη 

διαδικασία:
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Α2. Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης -  Συστηματοποίησης παιδιού (EQ-SQ Child).

α/α_______ άνδρας_________ γυναίκα

Σας παρακαλώ να σημειώσετε το κατάλληλο ορθογώνιο πλαίσιο για κάθε δήλωση

Οπωσδήπο
τε

συμφωνώ

Ελαφρώ
ς

συμφων
ώ

Ελαφρώς
διαφωνώ

Οπωσδήπο 
τε διαφωνώ

Ε Στο παιδί μου αρέσει να φροντίζει άλλους 
ανθρώπους

2. Το παιδί μου συχνά δεν καταλαβαίνει γιατί 
μερικά πράγματα αναστατώνουν τους 
άλλους ανθρώπους τόσο πολύ

3. Το παιδί μου δεν ενοχλείται αν τα πράγματα 
στο σπίτι δεν είναι στη θέση τους

4. Το παιδί μου δε θα έκλαιγε ούτε θα 
αναστατωνόταν αν ένα πρόσωπο σε μια 
κινηματογραφική ταινία πέθαινε

5. Το παιδί μου απολαμβάνει να τακτοποιεί 
διάφορα πράγματα με ακρίβεια (π.χ. 
λουλούδια, βιβλία, μουσικές συλλογές)

6. Το παιδί μου αντιλαμβάνεται γρήγορα πότε 
οι άλλοι άνθρωποι αστειεύονται

7. Το παιδί μου απολαμβάνει να κομματιάζει 
σκουλήκια ή να αφαιρεί τα πόδια εντόμων

8. Το παιδί μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ζώων (π.χ. 
δεινόσαυροι, έντομα κ.λπ.)

9. Το παιδί μου έχει κλέψει κάτι που ήθελε 
από τ’ αδέλφια του ή από κάποιον φίλο του

10. Το παιδί μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
μοντέλα οχημάτων (π.χ. μοντέλα τραίνων, 
αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.λπ.)

11. Το παιδί μου δεν αφιερώνει πολύ από το 
χρόνο του για να τοποθετεί σε 
συγκεκριμένη σειρά διάφορα πράγματα
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(π.χ. στρατιωτάκια, ζώα, αυτοκίνητα)

12. Εάν χρειαζόταν να κατασκευάσει ένα 
μοντέλο Lego, το παιδί μου θα 
ακολουθούσε το φύλλο οδηγιών αντί του να 
καταπιαστεί απευθείας με αυτό

13. Το παιδί μου δυσκολεύεται να 
δημιουργήσει φιλίες

14. Όταν το παιδί μου παίζει με άλλα παιδιά 
αυθόρμητα μοιράζεται τα παιχνίδια και 
εναλλάσσει τη σειρά του

15. Το παιδί μου προτιμά να διαβάζει ή να 
ακούει φανταστικές και όχι πραγματικές 
ιστορίες

16. Το υπνοδωμάτιο του παιδιού μου είναι 
συνήθως ακατάστατο παρά τακτοποιημένο

17. Το παιδί μου μπορεί να γίνει πολύ απότομο 
λέγοντας τη γνώμη του, ακόμα και αν 
πρόκειται να στεναχωρήσει κάποιον

18. Το παιδί μου θα απολάμβανε να φροντίζει 
ένα κατοικίδιο ζώο

19. Στο παιδί μου αρέσει να συλλέγει διάφορα 
πράγματα (π.χ. αυτοκόλλητα, κάρτες 
ανταλλαγής κ.λπ.)

20. Το παιδί μου είναι συχνά απότομο και 
αγενές χωρίς να το αντιλαμβάνεται

21. Το παιδί μου γνωρίζει πως να αναμιγνύει τις 
μπογιές για να φτιάξει διαφορετικά 
χρώματα

22. Το παιδί μου δε θα αντιλαμβανόταν αν κάτι 
μέσα στο σπίτι είχε μετακινηθεί ή αλλάξει

23. Το παιδί μου έχει κατηγορηθεί για 
σωματική βία

24. Το παιδί μου απολαμβάνει σωματικές 
δραστηριότητες με προκαθορισμένους 
κανόνες (πολεμικές τέχνες, γυμναστική, 
μπαλέτο κ.λπ.)

25. Το παιδί μου μπορεί εύκολα να κατανοήσει
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πώς λειτουργεί το τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης ή του DVD.

26. Στο σχολείο, όταν το παιδί μου μάθει κάτι 
μπορεί εύκολα να το εξηγήσει σε άλλους

27. Το παιδί μου θα δυσκολευόταν να 
απαριθμήσει με τη σειρά τις 5 καλύτερες 
ταινίες ή τα 5 καλύτερα τραγούδια

28. Το παιδί μου έχει ένα- δύο κολλητούς 
φίλους καθώς επίσης και μερικούς άλλους 
φίλους

29. Το παιδί μου γρήγορα καταλαβαίνει τα 
μοτίβα με αριθμούς στα μαθηματικά

30. Το παιδί μου ακούει τη γνώμη των άλλων 
ακόμα και όταν είναι διαφορετική από τη 
δική του

31. Το παιδί μου δείχνει ενδιαφέρον όταν οι 
άλλοι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι ή 
ταραγμένοι

32. Το παιδί μου δεν ενδιαφέρεται να 
κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους 
λειτουργούν οι μηχανές, όπως η 
φωτογραφική μηχανή, η τηλεόραση ή οι 
φωτεινοί σηματοδότες κ.λπ.

33. Το παιδί μου μπορεί να είναι τόσο 
απορροφημένο στις σκέψεις του, ώστε να 
μην αντιλαμβάνεται ότι οι άλλοι μπορεί να 
αρχίζουν να πλήττουν

34. Το παιδί μου απολαμβάνει παιχνίδια που 
έχουν αυστηρούς κανόνες (π.χ. σκάκι, 
ντόμινο κ.λπ.)

35. Το παιδί μου ενοχλείται όταν τα πράγματα 
δε γίνονται στην ώρα τους

36. Το παιδί μου κατηγορεί άλλα παιδιά για 
πράγματα που έχει κάνει το ίδιο

37. Το παιδί μου ταράζεται πάρα πολύ αν δει 
ένα ζώο να υποφέρει

38. Το παιδί μου γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα 
στα τελευταία μοντέλα παιχνιδιών με
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κονσόλα, όπως play station, x-box ή άλλων 
gadgets (γκάτζετ)

39. Το παιδί μου θυμάται πολλές πληροφορίες 
για ένα θέμα που το ενδιαφέρει (π.χ. 
σημαίες κρατών, ποδοσφαιρικές ομάδες, 
μουσικά συγκροτήματα κ.λπ. )

40. Το παιδί μου μερικές φορές σπρώχνει ή 
τσιμπά κάποιον που το ενοχλεί

41. Το παιδί μου ενδιαφέρεται να ακολουθεί τη 
διαδρομή στο χάρτη όταν πάει ταξίδι

42. Το παιδί μου μπορεί εύκολα να καταλάβει 
πότε κάποιος θέλει να συζητήσει μαζί του

43. Το παιδί μου είναι καλό στο να 
διαπραγματεύεται αυτό που θέλει

44. Στο παιδί μου αρέσει να δημιουργεί λίστες 
πραγμάτων (π.χ. αγαπημένα παιχνίδια, 
προγράμματα τηλεόρασης κ.λπ.)

45. Το παιδί μου θα ανησυχούσε για το πώς θα 
αισθανόταν ένα άλλο παιδί αν δε το 
προσκαλούσαν σε ένα πάρτι

46. Στο παιδί μου αρέσει να ξοδεύει χρόνο για 
να κατακτήσει ιδιαίτερες πλευρές των 
αγαπημένων δραστηριοτήτων του (σκέιτ, 
ποδόσφαιρο ή χορό)

47. Το παιδί μου δυσκολεύεται στη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

48. Το παιδί μου αναστατώνεται όταν βλέπει 
άλλους να κλαίνε ή να υποφέρουν

49. Αν το παιδί μου είχε ένα άλμπουμ με 
αυτοκόλλητα, δε θα ήταν ικανοποιημένο 
ώσπου να το συμπληρώσει ολόκληρο

50. Το παιδί μου απολαμβάνει οργανωμένες 
δραστηριότητες (π.χ Οδηγισμό, 
Προσκοπισμό)

51. Το παιδί μου δεν δείχνει ενδιαφέρον στο να 
γνωρίζει την ακριβή ώρα των ημερήσιων 
δραστηριοτήτων-προγραμμάτων
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52. Στο παιδί μου αρέσει να βοηθά καινούργια 
παιδιά να ενταχθούν στην τάξη

53. Το παιδί μου έχει κατηγορηθεί για εξύβριση 
ή παρενόχληση άλλων ατόμων

54. Στο παιδί μου δεν αρέσει να ασχολείται με 
παζλ (πχ. σταυρόλεξα, παζλ κομματιών, 
αναζήτηση λέξεων)

55. Το παιδί μου έχει την τάση να καταφεύγει 
σε σωματική βία (επίθεση) για να πάρει 
αυτό που θέλει

Σας ευχαριστώ

Μετάφραση-Επιμέλεια: Γρηγορίου Φωτεινή, Βλάχου Αναστασία

A3. Ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Άσπεργκερ (CAST)

Ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Asperger
Scott,F.J., Baron-Cohen,S., Bolton, P., Brayne, C.,

Μετάφραση και προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα 
Βογινδρούκας I , Ειαξόγλου Κ., Καλένζτη Ε., Μάντακα Ε., Ρούσσου Β.,

Σταθόπουλος Π.
Επιτροπή Ειδικού Ενδιαφέροντος (Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών) του 

Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών

Όνομα παιδιού:
Ηλικία:
Φύλο: A / Θ
Σειρά Παιδιού στην Οικογένεια:
Δίδυμο: Ν / Ο 
Ε ονείς/Κηδεμόνες:
Επάγγελμα γονέων:
Ηλικία αποφοίτησης γονέων από σχολείο/πανεπιστήμιο: 
Διεύθυνση:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Σχολείο:
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Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις προσεκτικά και κυκλώστε τις 
κατάλληλες απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις είναι απόρρητες.

1. Συμμετέχει εύκολα στα παιχνίδια με τα άλλα παιδιά; ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Σας πλησιάζει αυθόρμητα για κουβέντα; ΝΑΙ ΟΧΙ

3. Μιλούσε ως τα δύο του χρόνια; ΝΑΙ ΟΧΙ

4. Του αρέσουν τα αθλήματα και τα κινητικά παιχνίδια; ΝΑΙ ΟΧΙ

5. Συμμετέχει σε παρέες συνομηλίκων; ΝΑΙ ΟΧΙ

6. Παρατηρεί λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν βλέπουν; ΝΑΙ ΟΧΙ

7. Κατανοεί κυριολεκτικά φράσεις και καταστάσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

8. Στην ηλικία των 3 ετών περνούσε για αρκετό χρόνο με 
παιχνίδια προσποίησης; (έπαιζε παίρνοντας ρόλους (π.χ. 
σούπερμαν) ή αναπαριστώντας καθημερινές καταστάσεις (π.χ. 
κουζινικά, σπιτάκι, κ.ά.) ΝΑΙ ΟΧΙ

9. Του αρέσει να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα συνεχώς και 
με τον ίδιο τρόπο; ΝΑΙ ΟΧΙ

10. Του είναι εύκολο να αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά ; ΝΑΙ ΟΧΙ

11. Μπορεί να συζητήσει άνετα με τα άλλα παιδιά; ΝΑΙ ΟΧΙ

12. Μπορεί να διαβάζει άνετα για την ηλικία του; ΝΑΙ ΟΧΙ

13. Έχει τα ίδια ενδιαφέροντα με τους συνομηλίκους του; ΝΑΙ ΟΧΙ

14. Έχει κάποιο ενδιαφέρον το οποίο του/της παίρνει τόσο πολύ 
χρόνο που ασχολείται πολύ λίγο με κάτι άλλο; ΝΑΙ ΟΧΙ

15. Έχει φίλους ή απλά γνωστούς; ΝΑΙ ΟΧΙ

16. Σας φέρνει και σας δείχνει συχνά πράγματα που τον 
ενδιαφέρουν; ΝΑΙ ΟΧΙ

17. Του αρέσει να αστειεύεται; ΝΑΙ ΟΧΙ

18. Του είναι δύσκολο να κατανοήσει κανόνες καλής 
συμπεριφοράς; ΝΑΙ ΟΧΙ

19. Θυμάται ασυνήθιστα πολλές λεπτομέρειες; ΝΑΙ ΟΧΙ

20. Είναι η φωνή του ασυνήθιστη ( πολύ χαμηλή, δυνατή ή 
μονότονη); ΝΑΙ ΟΧΙ
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21. Είναι σημαντικοί οι άλλοι για εκείνον/εκείνη; ΝΑΙ ΟΧΙ

22. Μπορεί να ντυθεί μόνος του; ΝΑΙ ΟΧΙ

23. Μπορεί να περιμένει τη σειρά του σε μία συζήτηση; ΝΑΙ ΟΧΙ

24. Μπορεί να κάνει φανταστικό παιχνίδι με άλλα παιδιά και να 
πάρει μέρος σε παιχνίδια ρόλων; ΝΑΙ ΟΧΙ

25. Κάνει ή λέει πράγματα με αγενή ή μη κοινωνικά αποδεκτό 
τρόπο; ΝΑΙ ΟΧΙ

26. Μπορεί να μετρήσει ως το 50 χωρίς να ξεχάσει κανένα 
νούμερο; ΝΑΙ ΟΧΙ

27. Έχει καλή βλεμματική επαφή; ΝΑΙ ΟΧΙ

28. Κάνει ασυνήθιστες επαναλαμβανόμενες κινήσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

29. Έχει η κοινωνική του συμπεριφορά επίκεντρο τον εαυτό του 
και προσπαθεί να βάζει τους δικούς του κανόνες ή όρους στις 
κοινωνικές καταστάσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

30. Λέει κάποιες φορές «εσύ» ή «αυτός/αυτή» αντί για εγώ; ΝΑΙ ΟΧΙ

31. Προτιμάει δημιουργικές ή φανταστικές δραστηριότητες όπως 
δραματοποίηση ή αφήγηση παραμυθιών αντί για ενασχόληση
με αριθμούς ή πολύ συγκεκριμένα πράγματα; ΝΑΙ ΟΧΙ

32. Είναι δύσκολο μερικές φορές να καταλάβουμε το νόημα αυτών 
που λέει; ΝΑΙ ΟΧΙ

33. Μπορεί να κάνει ποδήλατο (ακόμα και με βοηθητικές ρόδες); ΝΑΙ ΟΧΙ

34. Προσπαθεί να επιβάλλει ρουτίνες στον εαυτό του ή σε άλλους 
σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί προβλήματα στους γύρω
του και στην καθημερινότητα; ΝΑΙ ΟΧΙ

35. Ενδιαφέρεται για το αν οι γύρω του τον καταλαβαίνουν; ΝΑΙ ΟΧΙ

36. Οδηγεί την συζήτηση στο αγαπημένο του θέμα αντί να 
ακολουθεί αυτό για το οποίο θέλει να μιλήσει ο άλλος; ΝΑΙ ΟΧΙ

37. Χρησιμοποιεί παράξενες φράσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

Τομέας Ειδικών Αναγκών
38. Οι δάσκαλοί του/της έχουν ποτέ εκφράσει ανησυχίες σχετικά 
με την ανάπτυξή του; ΝΑΙ ΟΧΙ
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Αν ναι, πείτε 
συγκριμένα..

39. Έχει διαγνωσθεί με κάποιο από τα ακόλουθα;
ΝΑΙ ΟΧΙ
1. Καθυστέρηση Ομιλίας
2. Υπερκινητικότητα/Διάσπαση προσοχής
3. Βαρηκοΐα ή Δυσκολίες με την όραση
4. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, συμπεριλαμβανομένου 
και Σύνδρομο Asperger
5. Κινητικές δυσκολίες
6. Άλλο.....................................................................................

Ευχαριστούμε την Κλειώ Αζαριάδη για την πολύτιμη βοήθεια της.
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Παράρτημα Β: Έργα

Β1. Έργο απροσδόκητης μετακίνησης (Sally Ann)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εικόνα 5.1: To Sally-Arm Teu (jtt την τνγτνή άΑηα του καλλιτέχνη Axel 
SchefOer). Λνα&ημοοίτυοη αχό Frith 1W *.

Β2. Ιστορία με εικόνες εσφαλμένης πεποίθησης (Picture story second order false 
belief task).

Γενέθλια (επιμέλεια: Γρηγορίου Φωτεινή)

(Α) Είναι ο μπαμπάς, ο Παύλος και η Μαρία 

Ποιοι είναι;

Η μητέρα θα έχει τα γενέθλιά της σε λίγες ημέρες.

Ο μπαμπάς, ο Παύλος και η Μαρία, αγόρασαν για εκείνη ένα δώρο. Είναι ένα βάζο. 

Είναι μέσα στο πακέτο.
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Τι είναι μέσα στο πακέτο;

(Β) Ο Παύλος λέει: «Θα αγοράσω ένα μπουκέτο με λουλούδια για να τα βάλω μέσα 

στο βάζο».

Ο Παύλος πηγαίνει στην αγορά για να αγοράσει τα λουλούδια.

Τι πρόκειται να αγοράσει ο Παύλος;

(Γ) Ο μπαμπάς και η Μαρία είναι ακόμα στο σπίτι.

Η Μαρία σπρώχνει το βάζο αυτό πέφτει και σπάει.

Ο μπαμπάς λέει: «Δεν πειράζει, η μητέρα θα ήθελε σίγουρα μία καφετιέρα».

«Α! ωραία» λέει η Μαρία

«Πάω να την αγοράσω» λέει ο μπαμπάς.

Ο μπαμπάς πηγαίνει στην αγορά.

Τι πηγαίνει να αγοράσει ο μπαμπάς;

Ο Παύλος το ακούει αυτό;

(Δ) Ο μπαμπάς στην αγορά συναντάει τον Παύλο.

«Γεια σου Παύλο το βάζο έσπασε».

«Τι κρίμα», λέει ο Παύλος.

«Πάμε να αγοράσουμε μία καφετιέρα;», λέει ο μπαμπάς.

«Εντάξει» απαντά ο Παύλος.

Ο μπαμπάς και ο Παύλος αγοράζουν μία καφετιέρα.

Στον Παύλο αρέσει πάρα πολύ.

Ο Παύλος λέει: «Μπορούμε να βάλουμε τα λουλούδια σε ένα άλλο βάζο».

Η  Μαρία γνωρίζει ότι ο μπαμπάς συναντήθηκε με τον Παύλο στην πόλη;

(Ε) Ο μπαμπάς παίρνει στο σπίτι το πακέτο.
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Το βάζει στο τραπέζι.

Ο Παύλος έχει πάει να αγοράσει τα λουλούδια.

Φτάνει σπίτι αργότερα,

(ΣΤ) Ο Παύλος φθάνει με τα λουλούδια.

Βλέπει το πακέτο στο τραπέζι.

Τι νομίζει η Μαρία ότι ο Παύλος πιστεύει ότι είναι μέσα στο πακέτο; 

Γιατί;

Τι νομίζει ο Παύλος ότι είναι μέσα στο πακέτο;

Τι πραγματικά είναι μέσα στο πακέτο;

Τι είχε στην αρχή μέσα το πακέτο;

Β3. Υπόδειγμα ιστορίας Κοινωνικού Ολισθήματος (Faux Pas)

Ιστορία 2η: (Καθαρίστρια)

Ο Γιώργος μόλις είχε ξεκινήσει στο καινούργιο του σχολείο. Είπε στον καινούργιο 
του φίλο Ανδρέα: «Η μαμά μου είναι καθαρίστρια σε αυτό το σχολείο». Τότε ήρθε η 
Κλαίρη και είπε: «Μισώ τις καθαρίστριες του σχολείου. Είναι φριχτές». «Η μαμά μου 
είναι καθαρίστρια σε αυτό το σχολείο» είπε ο Γιώργος. «Πάμε να παίξουμε;» ρώτησε 
ο Ανδρέας την Κλαίρη. «Όχι», απάντησε εκείνη, «δεν νιώθω πολύ καλά».

Ερώτηση ανίχνευσης κοινωνικού σφάλματος: Στην ιστορία είπε κάποιος κάτι που 
δεν θα έπρεπε να το είχε πει;

Ερώτηση αναγνώρισης κοινωνικού σφάλματος: Τι είναι αυτό που δεν έπρεπε να 
έχει πει;

Ερώτηση κατανόησης ιστορίας: Τι δουλειά κάνει η μαμά του Γιώργου;

Ερώτηση εσφαλμένης πεποίθησης: Γνώριζε η Κλαίρη τι δουλειά κάνει η μαμά του 
Γιώργου;
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