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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποδείξει τη δυσκολία που 

εμφανίζουν παιδιά με σύνδρομο Αsperger σχετικά με τη «Θεωρία του Νου», 

επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα σχετικών διεθνών ερευνών και στηρίχτηκε 

στις Strange Stories της Francesca Happé (1994). Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να 

εξετάσει την ικανότητα- εφόσον υπάρχει- παιδιών με σύνδρομο Asperger να 

ανταποκριθούν σε ιστορίες σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου 

οι άνθρωποι λένε πράγματα τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά, δίνοντας 

νοητικού περιεχομένου απαντήσεις- διευκρινίσεις (mental state explanations). Τα 

υποκείμενα της έρευνάς μας, ήταν 86 παιδιά. Από αυτά τα 15 παρουσιάζουν 

σύνδρομο Αsperger, - η διάγνωσή τους είχε γίνει στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ   Β’ Αθήνας- και 

είναι ηλικίας 11.5 έως 13.3 χρόνων. Τα υπόλοιπα 71 αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου, ηλικίας 10.1 έως 12.6 χρόνων. Για την ανάλυση της έρευνάς μας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 για windows. Η έρευνa αυτή 

συνιστά πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν έχει 

επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και 

εμπειρικά πως τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δυσκολεύονται στη «Θεωρία του 

Νου», δηλαδή δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του 

εκάστοτε συνομιλητή τους, μπαίνοντας στη θέση του, καθώς και να κατανοήσουν 

τα λανθάνοντα νοήματα του λόγου του.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου,  Strange Stories, mental 

state explanations 

Abstract 

The aim of the present research is to demonstrate the difficulties faced by 

children with Asperger’s syndrome in relation with the “Theory of Mind”, as well 

as to confirm the conclusions of relevant international researches. The research is 

based on Strange Stories by Francesca Happè (1994) and it aims particularly at 

examining any possible abilities of children with Asperger’s syndrome to respond 
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to stories of everyday situations where people don’t speak literally but give mental 

state explanations. From the 86 children who participated in our research, 15 of 

them have Asperger’s syndrome -officially diagnosed at KE.D.D.Y,  B’ Athinas 

(Centre for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support, Second Athens District 

) -  aged 11.5 to 13.3 years whereas the rest 71, aged 10.1 to 12.6 years, formed 

the control group. It is worth mentioning that the Statistical package SPSS 15.0 for 

Windows was used for the research analysis. 

It is the first time such a research is done in Greece and that is why it 

should be considered a pioneer work. More specifically, it has helped us realize in 

practice that children with Asperger’s syndrome find it difficult to perceive and 

enter the “Theory of Mind”, i.e. the special mindset of their interlocutors, as well 

as understand hidden messages in their speech. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου,  Strange Stories, mental 

state explanations 

 

Θεωρητική Επισκόπηση 

 Το σύνδρομο Asperger διαφέρει από τον αυτισμό, κυρίως, γιατί δεν 

υφίσταται γενική καθυστέρηση ή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού ή την ανάπτυξη των γνωστικών του λειτουργιών. Συνήθως τα παιδιά με 

Asperger έχουν φυσιολογική και πάνω νοημοσύνη- με τη λεκτική νοημοσύνη να 

υπερτερεί της πρακτικής-, έχουν φυσιολογική εξέλιξη λόγου, χρησιμοποιούν τη 

γραμματική στο λόγο τους νωρίς, έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις και, 

με την κατάλληλη υποστήριξη, προχωρούν αρκετά καλά στο σχολείο. Τα 

συμπτώματά του εμφανίζονται αργότερα από εκείνα του αυτισμού, γίνονται δε 

ορατά στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών (APA, 1994). Γι’ αυτό το λόγο ίσως, η 

συγκεκριμένη διαταραχή παραμένει συχνά μη διαγνώσιμη έως την εφηβική ηλικία 

(Gillberg & Ehlers, 1998). 

 Ο ίδιος ο Asperger, σ’ ένα κείμενό του όπου περιέγραφε τα περιστατικά 

που είχε αντιμετωπίσει, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Στη συνέχεια, θα περιγράψω έναν τύπο παιδιού που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για πολλούς λόγους : τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν από κοινού μια θεμελιώδη 

διαταραχή η οποία εκδηλώνεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε όλα τα συμπεριφορικά 
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και εκφραστικά φαινόμενα. Η διαταραχή αυτή προκαλεί πολύ σημαντικές και 

χαρακτηριστικές δυσκολίες στην κοινωνική ενσωμάτωση. Σε πολλές περιπτώσεις η 

αποτυχία της ένταξης στην κοινωνική ομάδα είναι το πλέον ευκρινές στοιχείο, αλλά 

σε άλλες περιπτώσεις η αποτυχία αυτή αντισταθμίζεται από μια ιδιαίτερη 

πρωτοτυπία της σκέψης και της εμπειρίας, που μπορεί πιθανόν να οδηγήσει σε 

εξαιρετικά επιτεύγματα στη μετέπειτα ζωή» (Asperger,1944). 

Παρότι η διαταραχή Asperger παρουσιάζει κοινά συμπτώματα με τον αυτισμό, 

εμφανίζει και αποκλειστικές ιδιοτυπίες στο γλωσσικό και στον κοινωνικό τομέα. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων με διαταραχή Asperger είχαν περιγραφεί 

διεξοδικά και πριν την ταξινόμηση της διαταραχής στο DSM-IV και είναι δυνατόν 

να κατηγοριοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Ανάπτυξη λόγου 

 Δεν εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση στο λόγο, ως την ηλικία 

των 3 ετών. 

 Έχουν την τάση είτε να φλυαρούν είτε να αποφεύγουν τη 

συνομιλία. 

 Χρησιμοποιούν ιδιότυπο λόγο. 

 Χρησιμοποιούν επαναληπτικό λόγο. 

 Συζητούν με τρόπο, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως στείρος, 

επιτηδευμένος, αδέξιος. 

 Παρουσιάζουν λεκτικές στερεοτυπίες. 

 Παρουσιάζουν ιδιομορφίες στην προσωδία του λόγου. 

 Εστιάζονται συνήθως με εμμονή σε περιορισμένα θέματα 

συζήτησης. 

 Παρουσιάζουν σημαντική απώλεια στη μη λεκτική επικοινωνία. 

 Μοντέλα Σκέψης 

 Εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη μνήμη που σχετίζεται με γεγονότα. 

 Εμφανίζει εμμονή για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Περιμένει οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι σκέφτεται χωρίς να τους 

το λέει. 
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 Δε ζητά διευκρινίσεις όταν δεν κατανοεί κάτι. 

 Αδυνατεί να φανταστεί τι σκέφτονται οι άλλοι. 

 Αδυνατεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις των άλλων. 

 Κοινωνικές και Συναισθηματικές εκδηλώσεις 

 Δείχνουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. 

 Εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συζήτηση 

 Αποφεύγουν συχνά τις κοινωνικές συναλλαγές με συνομήλικα ή 

μικρότερα άτομα. 

 Δεν χρησιμοποιούν κοινωνικού τύπου χειρονομίες, όπως τη 

χειραψία. 

 Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν βαθύτερες και όχι επιφανειακές 

κοινωνικές σχέσεις. 

 Συνήθως αναζητούν την κοινωνική συναλλαγή με ωφελιμιστική 

και μόνο σκοπιμότητα. 

 Γενικά, η κοινωνική τους συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως αδέξια 

και περιορισμένη. 

 Δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. 

 Δεν κατανοούν και δεν ανταποκρίνονται στα συναισθήματα των 

άλλων. 

 Έχουν περιορισμένη βλεμματική επαφή. 

Κατά τον Asperger, οι δύο κατηγορίες συμπτωμάτων και τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

Α) Λεκτικές δεξιότητες 

Φυσιολογικά στοιχεία 

 Εμφανίζουν λόγο στην ίδια ηλικία με το μέσο παιδί. 

 Με την πάροδο του χρόνου κατανοούν και χρησιμοποιούν σωστά 

τους γραμματικούς κανόνες. 

Στοιχεία αποκλίνοντα από το φυσιολογικό 

 Περιορισμένη κατανόηση και χρήση αντωνυμιών. 

 Πραγματολογικές αποκλίσεις στο λόγο. 
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 Επαναληπτικός και στερεότυπος λόγος. 

Β) Κοινωνικές δεξιότητες 

 Απόσυρση από δυαδικές κοινωνικές συναλλαγές. 

 Αδιαφορία προς τις κοινωνικές απαιτήσεις και τους κανόνες. 

 Επαναληπτικό και στερεότυπο παιχνίδι. 

 Περιορισμένα και ιδιότυπα ενδιαφέροντα. 

Η «Θεωρία του Νου», ουσιαστικά συνιστά πραγματολογικό έλλειμμα 

δεδομένου του ότι δυσχεραίνει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των 

συνομιλητών στο εκάστοτε χωροχρονικό πλαίσιο. Η πραγματολογία δε συνιστά 

μόνο την ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά μέσα 

σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αλλά και την ικανότητά του να μπαίνει στη θέση του 

συνομιλητή του ώστε να μπορεί να κρίνει ποιες πληροφορίες μοιράζεται 

απευθείας μαζί του αλλά και ποιες υπονοούνται. Σύμφωνα με τους Mc Tear & 

Conti- Ramsden (1992), η πραγματολογία εξετάζει τη χρήση της γλώσσας ως 

κοινωνική πράξη, ως κατάλληλη συμπεριφορά και ως επικοινωνιακή πρόθεση. 

Η χρήση της γλώσσας ως κοινωνική πράξη αναφέρεται στη γνώση των 

κοινωνικών κανόνων και στην κατανόηση των προθέσεων, των επιθυμιών και 

των επικοινωνιακών στρατηγικών του ομιλητή. Ως κατάλληλη συμπεριφορά  

σχετίζεται με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο επικοινωνίας. Τέλος, ως επικοινωνιακή πρόθεση αναφέρεται στη 

σκοπιμότητα της επικοινωνίας του ατόμου με τους άλλους, δηλαδή στο 

σημαντικό μήνυμα που ο ομιλητής θεωρεί ότι έχει μεταβιβάσει στον ακροατή 

και που πιστεύει ότι τον ενδιαφέρει. Τα άτομα με αυτισμό, όμως, όπως θα 

ειπωθεί αναλυτικά παρακάτω, αδυνατούν να συλλάβουν τα κρυφά νοήματα των 

συνομιλητών τους και να αντιληφθούν τον τρόπο σκέψης τους. Επειδή, λοιπόν, 

όπως γίνεται εύκολα κατανοητό,  «Θεωρία του Νου» και πραγματολογία είναι 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη 

αναφορά στο πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας. 

 Το πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας 

Πραγματολογία είναι ο ειδικός γλωσσικός κλάδος, που ασχολείται με τη 

μελέτη της επίδρασης του επικοινωνιακού πλαισίου στη γλώσσα. Το σύνολο των 
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μη γλωσσικών γνώσεων ονομάζεται συχνά και πραγματολογική ικανότητα, αφού 

είναι δύσκολο να διαχωριστούν στην πράξη οι γενικές γνώσεις για τον κόσμο 

από τις γνώσεις για την επίδραση του πλαισίου επικοινωνίας (Κατή, 1992). 

Σαφέστερα, η πραγματολογία εξετάζει τις προθέσεις, τις συνέπειες και τις 

ερμηνείες στη χρήση του λόγου. Συγκεκριμένα, εξετάζει σκοπούς- προθέσεις της 

ομιλίας, την ερμηνεία των σκοπών αυτών από τους συμμετέχοντες στην 

επικοινωνία και τις συνέπειες που έχουν στη συμπεριφορά τους (Smith & 

Leionen, 1992). Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, κάνουμε χρήση του 

πραγματολογικού επιπέδου της γλώσσας. Και τούτο συμβαίνει γιατί η 

πραγματολογία αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι σχετίζονται με τη 

διαδικασία του διαλόγου ή της επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης. 

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματολογία συνδέεται περισσότερο με τον τρόπο που η 

γλώσσα χρησιμοποιείται σε επίπεδο επικοινωνίας παρά με τον τρόπο με τον οποίο 

δομείται. 

 

Πραγματολογικές δεξιότητες- γενική θεώρηση 

 

 Οι πραγματολογικοί κανόνες διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

αλληλεπίδραση στο χώρο του διαλόγου: καθορίζουν τη διαδοχή στη σειρά των 

ομιλητών και τη συνοχή της συζήτησης, αποκαθιστούν τα λάθη και τις 

παρερμηνείες και διέπουν τους ρόλους που καλούμαστε να αναλάβουμε ως 

ομιλητές, ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι κανόνες αυτοί, συχνά αναφέρονται ως 

κοινωνικές δεξιότητες, που εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του διαλόγου σε 

αλληλεπίδραση (Owens, 1996). Είναι ακόμη γνωστό πως οι συνομιλητές 

λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική ταυτότητα του προσώπου, στο οποίο 

απευθύνονται, καθώς επίσης τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους για τον κόσμο. 

Η ικανότητα σ’ αυτό το χώρο της πραγματολογίας φαίνεται να σχετίζεται με την 

ευαισθησία ή την προσαρμοστικότητα από την πλευρά του ομιλητή και τη γνώση 

των συνθηκών, κάτω από τις οποίες, συγκεκριμένες γλωσσικές πράξεις φαίνονται 

κατάλληλες.Στη γλώσσα του παιδιού έχουν αρχίσει να μελετώνται οι κανόνες που 

διέπουν τη συζήτηση. Η εναλλαγή θέσης πομπού- δέκτη, η ανάπτυξη ενός 

θέματος, η χρήση ερωτήσεων για την ανασκευή της συζήτησης, το βλέμμα, η 

φυσική εγγύτητα αλλά και οι διακοπές, που μπορεί να παρατηρούνται στο λόγο 

των ομιλητών, είναι ορισμένοι από τους κανόνες που εξετάζονται, ώστε να 
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περιγραφεί το πώς τα παιδιά καταφέρνουν να διεξάγουν μια συζήτηση (Prutting, 

1982). 

Σύμφωνα με τους Βογινδρούκα και Sherratt (2005), οι κυριότερες δυσκολίες των 

ατόμων με αυτισμό στον τομέα της λεκτικής πραγματολογίας είναι οι εξής: 

 Δυσκολία στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή. 

 Δυσκολία ή έλλειψη σχολιασμού. 

 Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Δυσκολία στη χρήση του λόγου με βάση τους κοινωνικούς κανόνες. 

 Δυσκολία στην αφήγηση. 

 Δυσκολία στην αιτιολόγηση των καταστάσεων. 

 Δυσκολία στην καθοδήγηση των άλλων. 

 Δυσκολία στην έναρξη, τη συντήρηση και τη διόρθωση της συζήτησης. 

 Δυσκολίες στις μεταφορές, τα αινίγματα, τα λογοπαίγνια, τα ανέκδοτα, τις 

παροιμίες. 

 Λεκτικές εμμονές. 

  Καθώς όμως ορισμένες πραγματολογικές δυσχέρειες μπορεί να αποτελούν 

ενδείξεις για αυτισμό, υπάρχουν και άλλες που απέχουν αρκετά από μια τέτοια 

διάγνωση. Θα λέγαμε, λοιπόν, ίσως συμπερασματικά πως ο αυτισμός μπορεί να 

θεωρηθεί μια διαταραχή σε πραγματολογικό επίπεδο, όμως κάθε πραγματολογική 

διαταραχή δεν είναι αυτισμός. 

Η Θεωρία του Νου είναι μια ψυχολογική θεωρία η οποία έχει συγκεντρώσει 

σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ειδικών και έχει ερμηνεύσει επιτυχώς πολλά 

από τα χαρακτηριστικά των αυτιστικών διαταραχών. Τα παιδιά με Asperger έχει 

φανεί ότι παρουσιάζουν δυσκολίες στις δοκιμασίες οι οποίες απαιτούν χρήση της, 

όπως το Test Smarties και το Sally/Ann Test. Βέβαια τα πιο ικανά παιδιά 

παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις, αλλά η Θεωρία του Νου αποκτάται σε 

μεγαλύτερη ηλικία από ό, τι συμβαίνει στα φυσιολογικώς αναπτυγμένα παιδιά. 

Σύμφωνα με τις Happé και Frith τα παιδιά με σύνδρομο Asperger κατακτούν την 

δεξιότητα αυτή μεταξύ 9-14 ετών, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά παιδιά τα οποία 

την κατακτούν από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Εντούτοις, ακόμη και όταν 

ορισμένα από αυτά επιδείξουν ικανότητα κατανόησης των σκέψεων, των 
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συναισθημάτων και των κινήτρων των άλλων, θεωρείται εξαιρετικά απίθανη η 

μετάβαση τους στο ανώτερο επίπεδο μετά-γνωστικών δεξιοτήτων, στη 

συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι άλλοι έχουν συναισθήματα και σκέψεις για τις 

πεποιθήσεις τους όπως και για εκείνες των άλλων (Cumine, Leach & Stevenson, 

2000). 

Η Frith υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη συχνότητα ψυχιατρικών διαταραχών 

στα άτομα με Asperger εξηγείται από το γεγονός του ότι στα άτομα αυτά η 

Θεωρία του Νου εγκαθιδρύεται και χρησιμοποιείται με καθυστέρηση, η οποία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιζήμια διότι χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 

και να εμπλουτίσουν τους γνωστικούς μηχανισμούς που είναι οι πλέον 

καταλυτικοί για την κοινωνική αλληλεπίδραση στην κρίσιμη ηλικία των πρώτων 

χρόνων της ζωής τους. Η διαταραγμένη ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών 

καταστάσεων είναι χαρακτηριστική του αυτισμού. Τα παιδιά με αυτή τη 

διαταραχή εμφανίζουν δυσκολία τόσο στη μη λεκτική όσο και στη λεκτική 

επικοινωνία και παρουσιάζουν προβλήματα σε δοκιμασίες που έχουν σχεδιαστεί 

για να εκτιμήσουν τη Θεωρία του Νου (Bishop, 1997). 

 

Ερευνητικό Μέρος 

1. Σκοπός της έρευνας 

Όπως ειπώθηκε στο κεφάλαιο 4, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger 

παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα στη Θεωρία του Νου. Λαμβάνοντας ως 

δεδομένο αυτή την πραγματικότητα ,σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι να 

επιβεβαιώσει και να αποδείξει το έλλειμμα αυτό, που τόσο έντονα τονίζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να εξετάσει την ικανότητα- 

εφόσον υπάρχει- παιδιών με σύνδρομο Asperger να ανταποκριθούν σε ιστορίες 

σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής ,όπου οι άνθρωποι λένε πράγματα 

τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά, δίνοντας νοητικού περιεχομένου απαντήσεις- 

διευκρινίσεις (mental state explanations).  

2. Υποθέσεις Έρευνας 

Οι υποθέσεις- ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα 

είναι τα εξής: 

1. Θα καταφέρουν παιδιά με σύνδρομο Asperger να κατανοήσουν ιστορίες 

σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής ,όπου οι άνθρωποι λένε 

πράγματα τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά; 
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2. Πόσο διαφοροποιείται η αντίληψή τους αυτή σε σχέση με αυτή παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης; 

3. Τι είδους επεξηγήσεις έχουν την τάση να δίνουν στην ερμηνεία τέτοιων 

καταστάσεων και πόσο αυτές διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

4. Ανάμεσα σε καταστάσεις και συμπεριφορές που περιλαμβάνουν το ψέμα, 

το αθώο ψέμα (white lie), την προσποίηση, το αστείο, τον τρόπο του 

λέγειν (figure of speech), την παραπλάνηση (double bluff), την ειρωνεία 

και την πειθώ, πού εμφανίζεται η μεγαλύτερη ικανότητά τους για 

αντίληψη και πού η μεγαλύτερη αδυναμία τους; 

3. Υλικό 

Θέλοντας, λοιπόν, να ελέγξουμε κατά πόσο διαφοροποιείται η αντίληψη 

αλλά και η επεξήγηση που δίνουν τα παιδιά σε καθημερινές καταστάσεις με 

γνώμονα το αν τα παιδιά είναι τυπικής ανάπτυξης ή Αsperger, επιλέχτηκε ένα 

τυχαίο δείγμα 15 παιδιών με σύνδρομο Αsperger. Το δείγμα αυτό αποτελούταν 

από 14 αγόρια και 1 κορίτσι, ηλικίας 11.5 έως 13.3 χρόνων, που φοιτούν στην Ε 

και ΣΤ δημοτικού και στην Α τάξη του Γυμνασίου. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν 

διαγνωστεί με σύνδρομο Αsperger και προσήλθαν, για τη διεξαγωγή της έρευνας, 

στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Την ομάδα ελέγχου απετέλεσαν 71 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ηλικίας 10.1 έως 12.6 χρόνων, που φοιτούν στην Ε και ΣΤ τάξη του δημοτικού.  

Περιγραφική παρουσίαση δείγματος 

Στην έρευνά μας πήραν μέρος 86 παιδιά, τα 71 εκ των οποίων είναι τυπικής 

ανάπτυξης (82,6%) και τα 15 Αsperger (17,4%). 

Τόσο για την ομάδα των παιδιών με Asperger, όσο και για την ομάδα των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 8 ιστοριών, που 

αποτελούν τις Strange Stories της Francesca G. E. Happe όπως αυτές 

δημοσιεύτηκαν στο Journal of Autism and Developmental Disorders το 1994. Οι 

ιστορίες αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις και συμπεριφορές όπως είναι: το 

ψέμα, το αθώο ψέμα (white lie), η προσποίηση, το αστείο, ο τρόπος του λέγειν 

(figure of speech), η παραπλάνηση (double bluff), η ειρωνεία και η πειθώ. Στα 86 

παιδιά του δείγματός μας χορηγήθηκε πρωτίστως το Raven τεστ νοημοσύνης 

(Coloured Progressive Matrices Sets A, AB, B), προκειμένου να εξασφαλιστεί 
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ένας δείκτης νοημοσύνης από τα μέσα φυσιολογικά όρια και πάνω (ουσιαστικά, 

αυτός ο έλεγχος είχε ως στόχο κυρίως την ομάδα ελέγχου αλλά χορηγήθηκε, για 

λόγους αξιοπιστίας, στο σύνολο του δείγματος).  

Συγκεκριμένα λοιπόν: 

 Τα υποκείμενα της έρευνας με το σύνδρομο Asperger προσήλθαν για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Το 

κάθε υποκείμενο εξετάστηκε μόνο του, σε ένα ήσυχο γραφείο του κέντρου 

για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των 

απαντήσεων. Το σύνολο των ιστοριών δόθηκε με τον εξής τρόπο: «Εδώ, 

έχω μερικές ιστορίες και μερικές ερωτήσεις. Πρόκειται να διαβάσω 

δυνατά τις ιστορίες. Θα ήθελα να με ακούς προσεκτικά και να με 

βοηθήσεις με τις ερωτήσεις στο τέλος κάθε ιστορίας». Όλα τα υποκείμενα 

ολοκλήρωσαν τις ιστορίες σε μία μόνο συνάντηση, κατά τη διάρκεια της 

οποίας μάλιστα δεν υπήρξε ανάγκη για διάλειμμα. Κάθε ιστορία 

διαβάστηκε στο εκάστοτε υποκείμενο, ενώ παράλληλα αυτό είχε μπροστά 

του μια εικόνα σχετική με την ιστορία που κάθε φορά διαβαζόταν και στο 

πίσω μέρος της τις ερωτήσεις που θα ετίθεντο στη συνέχεια (το σύνολο 

των ιστοριών, καθώς επίσης οι εικόνες και οι ερωτήσεις που ετέθησαν 

δίνονται στο παράρτημα της παρούσης εργασίας). Στο τέλος κάθε 

ιστορίας, στο υποκείμενο τέθηκαν οι  2 ερωτήσεις (στην 6
η
 ιστορία μόνο οι 

ερωτήσεις ήταν 3) που της αντιστοιχούσαν. Η πρώτη ερώτηση «Είναι 

αλήθεια αυτό που είπε ο Χ πρωταγωνιστής- πρωταγωνίστρια;» τέθηκε 

ουσιαστικά για να ελεγχθεί η κατανόηση. Αν η απάντηση ήταν λαθεμένη, 

η ιστορία διαβαζόταν ξανά, έως ότου το υποκείμενο απαντήσει σωστά ή 

τεκμηριώσει την απάντηση του με τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύεται πως 

έχει καταλάβει την ιστορία. Μόλις έδινε σωστή απάντηση για την 1
η
 

ερώτηση, προχωρούσαμε στη 2
η
, η οποία ήταν της μορφής «Γιατί ο Χ 

πρωταγωνιστής- πρωταγωνίστρια απάντησε έτσι;» στην οποία ελέγχαμε αν 

το υποκείμενο έχει αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης του εκάστοτε ήρωα 

ούτως ώστε να δώσει μια κατάλληλη απάντηση, νοητικού ή ρεαλιστικού 

περιεχομένου. Οι απαντήσεις των παιδιών μαγνητοφωνούνταν για 

μετέπειτα ανάλυση και αξιολόγηση. Η διαδικασία του τεστ κυμάνθηκε από 

15- 40 λεπτά, χρόνος που εξαρτήθηκε από το εάν χρειάστηκαν 
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επαναλήψεις στην ανάγνωση των ιστοριών. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας γίνονταν θετικά σχόλια σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης του 

παιδιού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε ανατροφοδότηση για την 

ορθότητα της απάντησης.  

 Η διεξαγωγή της έρευνας για την ομάδα ελέγχου ήταν κάπως διαφορετική. 

Έλαβε χώρα στο σχολικό χώρο των υποκειμένων. Τα υποκείμενα 

εξετάστηκαν ανά τμήμα, χωρισμένα σε ομάδες των 5 ατόμων κάθε φορά, 

για τις οποίες ακολουθήθηκε η ίδια με πριν διαδικασία. Η μόνη διαφορά 

στην περίπτωση αυτή ήταν ότι οι απαντήσεις τους δεν μαγνητοφωνήθηκαν 

λόγω του μεγάλου πλήθους παιδιών τυπικής ανάπτυξης που συμμετείχε 

στην έρευνα. 

4. Μεθοδολογία Βαθμολόγησης 

Οι απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση σχετικά με το «Γιατί;» 

βαθμολογήθηκαν είτε ως σωστές είτε ως λαθεμένες. Μια απάντηση θα μπορούσε 

να αξιολογηθεί ως λαθεμένη επειδή περιλαμβάνει λάθη σχετικά με τα δεδομένα 

της ιστορίας ή επειδή περιλαμβάνει ένα συμπέρασμα ακατάλληλο με βάση την 

απάντηση του πρωταγωνιστή της εκάστοτε ιστορίας. Για παράδειγμα, στην 

ιστορία με το ψέμα, στην οποία η Άννα σπάει το βάζο της μητέρας της αλλά λέει 

πως το έκανε ο σκύλος, απάντηση της μορφής «Η Άννα δεν έσπασε το βάζο» θα 

βαθμολογηθεί ως λαθεμένη αφού περιλαμβάνει ένα πραγματικό λάθος. Επίσης, 

απάντηση της μορφής «Η Άννα αστειευόταν» θα θεωρηθεί λαθεμένη, αφού η 

ιστορία δεν προβλέπει ούτε επιτρέπει τέτοια ερμηνεία της απάντησης της Άννας. 

Οι απαντήσεις βαθμολογήθηκαν, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη αν είναι 

νοητικές ή ρεαλιστικές. Ορισμένες από τις εκφράσεις των ηρώων των ιστοριών θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν σωστές είτε με όρους νοητικών είτε με όρους 

ρεαλιστικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, στην ιστορία με το αστείο όπου ο 

ήρωας αποκαλεί το σκύλο ελέφαντα, αυτή μπορεί να εξηγηθεί σωστά με βάση τη 

ρεαλιστικού περιεχομένου απάντηση «ο σκύλος είναι μεγάλος σαν ελέφαντας» ή 

τη νοητικού περιεχομένου απάντηση «αστειεύεται». Στο σημείο αυτό, χρήζει 

ανάγκης να διευκρινιστούν οι όροι «νοητικού» και « ρεαλιστικού» περιεχομένου 

απαντήσεις. Οι νοητικές απαντήσεις αναφέρονται σε σκέψεις, συναισθήματα, 

επιθυμίες, διαθέσεις, βασικά γνωρίσματα (κυρίως του χαρακτήρα)  και 
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περιλαμβάνουν όρους όπως μου αρέσει, θέλω- επιθυμώ, χαρούμενος, 

νευριασμένος, φοβισμένος, γνωρίζω, σκέφτομαι- πιστεύω, αστείο, προσποίηση, 

ψέμα, κοροϊδεύω- εξαπατώ κάποιον. Οι ρεαλιστικές απαντήσεις εστιάζουν στη 

φυσική υπόσταση και ερμηνεία των γεγονότων, σε φυσικά γεγονότα και 

αποτελέσματα και περιλαμβάνουν όρους όπως μεγάλος, μοιάζει με…, μοιάζει στο 

σχήμα με.., ξεφορτώνομαι κάτι, πουλάω, εξαιτίας του Χ (π.χ. αντικειμένου) ( 

Happe, 1994). 

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, για τη διαδικασία βαθμολόγησης, η εκάστοτε 

λαθεμένη απάντηση βαθμολογήθηκε με μηδέν (0). Στην περίπτωση των σωστών 

απαντήσεων, για κάθε ιστορία, δεκτή γίνεται μόνο η απάντηση-επεξήγηση. Καθώς 

αναφέραμε, τις απαντήσεις τις κατηγοριοποιήσαμε σε ρεαλιστικές και νοητικές. 

Αν το παιδί έδινε μία απάντηση στην οποία υπήρχε μέρος ρεαλιστικής αλλά και 

νοητικής απάντησης τότε κατηγοριοποιούνταν ως νοητική. Επίσης, για κάθε 

ιστορία μόνο μία απάντηση λαμβανόταν υπόψη και βαθμολογούνταν. Η 

βαθμολογία των απαντήσεων είναι 1 βαθμός για κάθε ρεαλιστική απάντηση και 2 

βαθμοί για κάθε νοητική, ανά ιστορία πάντα. Επομένως, ο μέγιστος βαθμός 

αξιολόγησης ενός παιδιού για το σύνολο των 8 ιστοριών είναι: 8 ιστορίες επί 2 

βαθμούς για κάθε νοητική απάντηση, δηλαδή 16 βαθμοί. Το εύρος της 

βαθμολογίας κυμάνθηκε από 0 μέχρι 16 βαθμούς. Εξετάζοντας τη βαθμολογία 

τους με γνώμονα σε ποια ομάδα ανήκουν τα παιδιά το εύρος ήταν για τα παιδιά 

Αsperger από 0 έως 13 βαθμούς, ενώ για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης από 4 έως 

15 βαθμούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 3 από τα 15 παιδιά Αsperger 

βαθμολογήθηκαν με 0 βαθμούς, δηλαδή δεν κατάφεραν να βρουν τη σωστή 

ερμηνεία σε καμία από τις 8 ιστορίες που διάβασαν, ενώ κανένα από τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης δεν πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αντιθέτως, τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης είχαν την αποκλειστικότητα στις 2 υψηλότερες βαθμολογίες 

που δόθηκαν. Συγκεκριμένα 6 παιδιά βαθμολογήθηκαν με 14 και 2 με 15 

βαθμούς. 

 Στο σημείο αυτό, σκόπιμο είναι να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει 

περισσότερο κατανοητός ο τρόπος βαθμολόγησης των απαντήσεων. Για 

παράδειγμα, λοιπόν, στην 2
η
 ιστορία η απάντηση «ο σκύλος είναι μεγάλος» θα  

χαρακτηριστεί ως ρεαλιστικού περιεχομένου και θα βαθμολογηθεί με 1 βαθμό, 
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ενώ η απάντηση «κάνει ένα αστείο» θα θεωρηθεί νοητικού και θα βαθμολογηθεί 

με 2 βαθμούς. 

 Στο σύνολο των ιστοριών, απαντήσεις που βαθμολογήθηκαν ως νοητικές 

ήταν της μορφής: είναι θυμωμένη, κάνει ένα αστείο, το είπε για να κοροϊδέψει, 

προσποιείται, λέει ψέματα, είναι έκφραση λόγου που χρησιμοποιούμε, για να τους 

ευχαριστήσει, νόμιζε πως ήταν τηλέφωνο, ήξερε πως δε θα τον πιστέψουν. 

Εκείνες πάλι που βαθμολογήθηκαν ως ρεαλιστικές ήταν της μορφής: αποφεύγει 

την τιμωρία, επειδή μοιάζει με τηλέφωνο, για να πουλήσει τα γατάκια, επειδή ο 

σκύλος είναι μεγάλος. 

Στο παράρτημα ακολουθεί ο πίνακας και το γράφημα που παρουσιάζει την 

αναλυτική κατανομή συχνοτήτων των παιδιών Αsperger και τυπικής ανάπτυξης 

αναφορικά με την βαθμολογία τους. 

Αποτελέσματα 

Σε πρώτο επίπεδο ερευνήθηκε κατά πόσο διαφοροποιείται ο δείκτης 

νοημοσύνης (I.Q.) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και Αsperger. Όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 8 παρατηρήθηκε ότι ο μέσος δείκτης νοημοσύνης 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (119,58) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 

εκείνον των Αsperger (125,00), παρότι ο τελευταίος είναι κατά 5,5 μονάδες 

μεγαλύτερος. Για τον λόγο αυτό δεν είχε ερευνητική αξία η περαιτέρω διερεύνηση 

για την κατανόηση των επιμέρους ιστοριών με παράγοντα τον δείκτη νοημοσύνης 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και Αsperger. 

Η επόμενη προσέγγιση ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά που 

έλαβαν μέρος στην έρευνά μας κατανόησαν τις ιστορίες και απάντησαν σωστά ή 

λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση που ζητά να απαντηθεί αν είναι αλήθεια αυτό 

που λέει ο/η πρωταγωνιστής/-τρια της ιστορίας ή όχι. Διεξάγοντας τον έλεγχο 

Chi-square (df=1) καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

απαντούν ορθά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις ιστορίες από ό, τι τα 

παιδιά  με Asperger. Το εύρημα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και να συμφωνήσει 

με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που διεξήχθησαν για να ελέγξουν τη Θεωρία 

του Νου σε παιδιά με το σύνδρομο Asperger όπως αυτές των Francesca Happé, 

1994,  Ella Brent, Patricia Rios, Francesca Happé and Tony Charman, 2004 και 

Nils Kaland,  Kirsten Callesen,  Annette Møller-Nielsen,  Erik Lykke Mortensen,  
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Lars Smith, 2007. Τα αποτελέσματα ίσως αντανακλούν πιο πιστά τις καθημερινές 

δυσκολίες στην αντίληψη του τρόπου σκέψης των άλλων που, ακόμα και τα πιο 

ικανά άτομα με αυτισμό, φαίνεται να έχουν (Francesca Happe, 1994). 

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω 

βρίσκεται στην ιστορία 6, την ιστορία της παραπλάνησης δηλαδή, όπου τα παιδιά 

της τυπικής ανάπτυξης κατανοούν πλήρως το νόημά της και απαντούν σωστά στο 

74,6% της πλειονότητάς τους. Αντιθέτως τα παιδιά με Αsperger αντιμετώπισαν τη 

μεγαλύτερη δυσκολία κατανόησης στην ιστορία αυτή και μόλις 3 από τα 15 

απάντησαν σωστά (20,0%). Οι μοναδικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση, αν και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι μεγαλύτερα, είναι αυτές της 1
ης

 και της 8
ης

 

ιστορίας, των ιστοριών δηλαδή της προσποίησης και της πειθούς.  Τέλος, οριακή 

είναι και η περίπτωση της 7
ης

 ιστορίας, της ειρωνείας. 

Θέλοντας να εμβαθύνουμε περισσότερο, ελέγξαμε κατά πόσο υπάρχει 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις των παιδιών όχι μόνο στο κομμάτι της σωστής ή 

λανθασμένης κατανόησης της ιστορίας, αλλά και στο είδος της ερμηνείας που 

έδωσαν σε αυτή. Καθώς όμως οι απαντήσεις ανά περίπτωση εστιάζονταν και από 

τις δύο ομάδες μας στην ίδια κατεύθυνση δεν παρουσιάστηκαν στατιστικώς 

σημαντικά αποτελέσματα. Δεδομένου λοιπόν ότι τα παιδιά απαντούσαν σωστά ως 

προς το εννοιολογικό κομμάτι της ιστορίας, δεν βρέθηκε κάποια αξιοσημείωτη 

τάση τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να δίνουν νοητικές απαντήσεις στις ιστορίες 

από ό, τι ρεαλιστικές, σε σχέση με τα Αsperger παιδιά ή το αντίθετο. 

Θέλοντας τώρα να δώσουμε την αναλυτική κατανομή των απαντήσεων 

των παιδιών τόσο ως προς την γενικότερη κατανόηση των ιστοριών που τους 

παρουσιάστηκαν, όσο και ως προς το είδος των απαντήσεων που έδωσαν 

ακολουθεί η παρακάτω ανάλυση. 

Πριν δούμε μεμονωμένα τις απαντήσεις των παιδιών ανά ιστορία, 

αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έδωσαν περισσότερες σωστές 

απαντήσεις και ελαφρώς αυξημένες νοητικές επεξηγήσεις σε αυτές. Αν και το 

δείγμα των παιδιών με Αsperger είναι σχετικά μικρό και επηρεάζει την δύναμη 

των ελέγχων, ωστόσο δεν μπορεί να καταρρίψει την υπόθεση ότι η δυνατότητα 

αντίληψής τους είναι διαφορετική και συγκεκριμένα μικρότερη εκείνης των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 
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Συγκεκριμένα τώρα, τόσο στην 1
η
 ιστορία όσο και στην 2

η
 ιστορία (της 

προσποίησης και του αστείου), η πλειονότητα των παιδιών απάντησε σωστά 

δίνοντας κυρίως μία ρεαλιστική επεξήγηση για αυτήν (το 62,0% των τυπικής 

ανάπτυξης και το 40,0% των Αsperger για την 1
η
 ιστορία και το 93,3% και 66,7% 

αντίστοιχα για την 2
η
 ιστορία). Αναφορικά με την 1

η
 ιστορία, η  έρευνα έδειξε ότι 

για εκείνες τις ιστορίες που μπορούσε να γίνει αποδεκτή και μια απάντηση 

ρεαλιστικού περιεχομένου, η απόδοση των παιδιών με Αsperger ήταν καλύτερη 

και πιο κοντά στην απόδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Αντιθέτως τόσο στην 3
η
 ιστορία όσο και στην 4

η
 ιστορία (του ψέματος και 

του αθώου ψέματος) η πλειονότητα των παιδιών απάντησε σωστά δίνοντας 

νοητική αυτή τη φορά επεξήγηση για αυτήν (το 100,0% των τυπικής ανάπτυξης 

και το 66,7% των Αsperger για την 3
η
 ιστορία και το 97,2% και 73,3% αντίστοιχα 

για την 4
η
 ιστορία). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κανένα από τα παιδιά που 

απάντησαν σωστά δεν έδωσαν ρεαλιστική επεξήγηση. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

τονιστεί η ιδιαίτερα εντυπωσιακή απάντηση που έδωσε ένα παιδί με Asperger 

στην 4
η
 ιστορία. Ερμήνευσε το «αθώο ψέμα» λέγοντας πως η πρωταγωνίστρια της 

ιστορίας απάντησε έτσι «επειδή ήθελε πολύ μια παλιά εγκυκλοπαίδεια με 

κουνέλια». Τέτοιου είδους απαντήσεις συνιστούν μια άμεση ένδειξη του 

ιδιοσυγκρασιακού τρόπου με τον οποίο τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν τα 

γεγονότα και της συναφούς δυσκολίας τους να αντιληφθούν τις νοητικές 

καταστάσεις, επιλέγοντας στη θέση τους μια ευκολότερη ρεαλιστική, ακόμα κι’ 

αν αυτή είναι ασυνήθης(Francesca Happe, 1994). 

Στην περίπτωση της 5
ης

 ιστορίας, όπου ελέγχεται ο τρόπος του λέγειν, η 

πλειονότητα των παιδιών διαφοροποιείται. Τα τυπικής ανάπτυξης απάντησαν 

σωστά δίνοντας ρεαλιστική επεξήγηση (62,0%), ενώ τα Αsperger λανθασμένα 

(46,7%). Αναμφίβολα, τα αυτιστικά παιδιά αδυνατούν να αντιληφθούν το 

μεταφορικό λόγο και έχουν την τάση να ερμηνεύουν τα πάντα κυριολεκτικά. 

Ακούν τα λόγια του προσώπου που κάθε φορά μιλάει αλλά τους διαφεύγει ο τόνος 

της φωνής και η έκφραση του προσώπου τους. Σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα που 

διεξήγαγαν οι  Gabriella Rundblad & Dagmara Annaz, 2010 αποδείχτηκε ότι η 

κατανόηση της μεταφοράς στο λόγο επηρεάζεται και διαταράσσεται σοβαρά στα 

αυτιστικά άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία. 
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Στην 6
η
 ιστορία, της παραπλάνησης, η πλειονότητα των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης απάντησαν σωστά και έδωσαν στο 74,6% νοητική απάντηση ενώ 

καμία ρεαλιστική. Αντιθέτως η πλειονότητα των Αsperger έδωσε λανθασμένη 

απάντηση στο 80,0% ενώ καμία ρεαλιστική παρά μόνο το υπόλοιπο 20,0% έδωσε 

σωστή νοητική απάντηση. Στην ιστορία αυτή παρουσιάζεται η πιο έντονη 

στατιστική σημαντικά διαφοροποίηση, στην οποία σαφώς τα Αsperger έχουν κατά 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένες απαντήσεις ενώ τα παιδιά τυπικής 

νοητικές επεξηγήσεις. Έχει αποδειχθεί από έρευνες αλλά τονίζεται και 

βιβλιογραφικά ότι τα παιδιά με σύνδρομο Αsperger αδυνατούν να κατανοήσουν 

την παραπλάνηση και τις διπλές προθέσεις στο λόγο του συνομιλητή τους. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως ο σαρκασμός, η παραπλάνηση και 

αντίστοιχές τους αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες για αυτά τα παιδιά 

(Francesca Happe, 1994). Εδώ, θα αναφερθούν ενδεικτικά οι πιο άξιες αναφοράς 

απαντήσεις των παιδιών, σχετικά με αυτή την ιστορία, που αποδεικνύουν αυτό 

που προηγουμένως ειπώθηκε. Έτσι, «απάντησε έτσι για να τους προδώσει», 

«επειδή ίσως τελικά δεν ήταν τόσο έξυπνος», «επειδή ήθελε να είναι ειλικρινής» 

συνιστούν μερικές ενδεικτικές απαντήσεις. 

Στην 7
η
 ιστορία της ειρωνείας, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απαντούν 

στην πλειονότητά τους σωστά δίνοντας κυρίως μία νοητική απάντηση (64,8%), 

ενώ τα Αsperger μοιράζουν την πλειοψηφία των απαντήσεών τους (40%-40%) σε 

λανθασμένες και νοητικές. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των παιδιών με 

Αsperger, 9 παιδιά φάνηκε να κατανοούν την ειρωνεία, ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό, που επιβεβαιώνει κάτι και που σε άλλη πρόσφατη έρευνα (Nils 

Kaland,  Lars Smith,  Erik Lykke Mortensen, 2007) επισημάνθηκε: δεν είναι 

ξεκάθαρο αν παιδιά με Asperger μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν 

σωστά την έννοια της ειρωνείας. Πάντως, η βιβλιογραφία (Ashley, 2008) κάνει 

λόγο για δυσκολία κατανόησής της από μέρους τους. Παρουσιάζονται ενδεικτικά 

κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνά μας: «το είπε για να την 

κοροϊδέψει», «το είπε για αστείο», «για να ξυπνήσει από την τηλεόραση, να την 

κλείσει και να τσακιστεί αμέσως στην κουζίνα για να φάει».  

Τέλος στην 8
η
 ιστορία της πειθούς, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δίνουν 

στην πλειονότητά τους (39,4%) νοητική απάντηση, αν και μεγάλο ποσοστό τους 

(38,0%) απαντά λανθασμένα. Τα Αsperger στο 53,3% των απαντήσεών τους 
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απαντούν λανθασμένα.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στην ιστορία της 

πειθούς τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δίνουν τις περισσότερες λανθασμένες 

απαντήσεις, συγκριτικά με την επίδοσή τους στις υπόλοιπες ιστορίες. 

Παράλληλα, ένα από τα υποκείμενα με  Asperger είχε την τάση να δίνει 

μία νοητική απάντηση ξανά και ξανά, σε κάθε ιστορία. Η συγκεκριμένη απάντηση 

μπορεί να θεωρήθηκε σωστή για τη μία εκ των ιστοριών, στην περίπτωση, όμως, 

των υπολοίπων ήταν λαθεμένη. 

Κλείνοντας, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ικανότητα των 

παιδιών με Asperger να δώσουν μια νοητικού περιεχομένου απάντηση αλλά όχι 

την κατάλληλη. Συγκεκριμένα, στην 8
η
 ιστορία, στην απειλή της πρωταγωνίστριας 

ότι θα πνίξει τα γατάκια, κάποια από τα υποκείμενα έδωσαν εξηγήσεις της μορφής 

«το είπε γιατί δεν αγαπούσε τα γατάκια» αντί της κατάλληλης νοητικής 

απάντησης ότι «ήθελε να πείσει κάποιον να αγοράσει τα γατάκια». Κάτι 

αντίστοιχο παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Ella Brent, Patricia Rios, 

Francesca Happé and Tony Charman το 2004. 

Η αναλυτική παρουσίαση των συχνοτήτων και των ποσοστών των 

απαντήσεών των παιδιών της έρευνας κατανεμημένα ανάλογα με το αν έχουν 

καταταχθεί σε τυπικής ανάπτυξης ή Αsperger δίνεται πινακοποιημένα και 

διαγραμματικά παρακάτω (πίνακες 12.1 – 12.8 και γραφήματα 12.1-12.8). 

 Επίλογος 

Ανακεφαλαιώνοντας, η έρευνα αυτή μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και 

εμπειρικά πως τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δυσκολεύονται στη «Θεωρία του 

Νου», δηλαδή δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του 

εκάστοτε συνομιλητή τους, μπαίνοντας στη θέση του, και να κατανοήσουν τα 

λανθάνοντα νοήματα του λόγου του. Με την παρούσα έρευνα, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απαντούν ορθά σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό σε όλες τις ιστορίες από ό, τι τα παιδιά  με Asperger. Το εύρημα αυτό 

έρχεται να επιβεβαιώσει και να συμφωνήσει με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 

που διεξήχθησαν για να ελέγξουν τη Θεωρία του Νου σε παιδιά με το σύνδρομο 

Asperger όπως αυτές των Francesca Happé, 1994,  Ella Brent, Patricia Rios, 

Francesca Happé and Tony Charman, 2004 και Nils Kaland,  Kirsten Callesen,  

Annette Møller-Nielsen,  Erik Lykke Mortensen,  Lars Smith, 2007.  
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Η έρευνά αυτή συνιστά πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, 

αφού δεν έχει επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Παρά το μικρό της ίσως 

δείγμα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έχει αποδειχθεί διεθνώς, από έρευνες, 

για τη σχέση Συνδρόμου Asperger και «Θεωρίας του Νου». Ελπίζουμε να είναι η 

αρχή για πιο εκτενείς έρευνες σχετικά με το θέμα και να αποτελέσει ένα ακόμα 

λιθαράκι για την κατανόηση του ιδιαίτερου αυτιστικού τρόπου σκέψης και άρα, 

κατ’ επέκταση, για την ικανότητα όλων μας να χειριστούμε καταλλήλως αυτά τα 

παιδιά!  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

Βαθμολογία 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

0 

Συχνότητα 0 3 3 

% Εντός 

παιδιών 0,0% 20% 3,5% 

% Σύνολο 0,0% 3,5% 3,5% 

2 

Συχνότητα 0 1 1 

% Εντός 

παιδιών 0,0% 6,7% 1,2% 

% Σύνολο 0,0% 1,2% 1,2% 

4 

Συχνότητα 1 0 1 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 0,0% 1,2% 

% Σύνολο 1,2% 0,0% 1,2% 

5 

Συχνότητα 1 0 1 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 0,0% 1,2% 

% Σύνολο 1,2% 0,0% 1,2% 

6 

Συχνότητα 1 1 2 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 6,7% 2,3% 

% Σύνολο 1,2% 1,2% 2,3% 

7 

Συχνότητα 2 1 3 

% Εντός 

παιδιών 2,8% 6,7% 3,5% 

% Σύνολο 2,3% 1,2% 3,5% 

8 

Συχνότητα 4 0 4 

% Εντός 

παιδιών 5,6% 0,0% 4,7% 

% Σύνολο 4,7% 0,0% 4,7% 

9 

Συχνότητα 8 4 12 

% Εντός 

παιδιών 11,3% 26,7% 14,0% 

% Σύνολο 9,3% 4,7% 14,0% 

10 

Συχνότητα 6 1 7 

% Εντός 

παιδιών 8,5% 6,7% 8,2% 

% Σύνολο 7% 1,2% 8,2% 

11 

Συχνότητα 16 1 17 

% Εντός 

παιδιών 22,5% 6,7% 19,8% 

% Σύνολο 18,6% 1,2% 19,8% 

12 
Συχνότητα 14 1 15 

% Εντός 19,7% 6,7% 17,5% 
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παιδιών 

% Σύνολο 16,3% 1,2% 17,5% 

13 

Συχνότητα 10 2 12 

% Εντός 

παιδιών 14,1% 13,3% 14,0% 

% Σύνολο 11,6% 2,3% 14,0% 

14 

Συχνότητα 6 0 6 

% Εντός 

παιδιών 8,5% 0,0% 6,7% 

% Σύνολο 7,0% 0,0% 6,7% 

15 

Συχνότητα 2 0 2 

% Εντός 

παιδιών 2,8% 0,0% 2,3% 

% Σύνολο 2,3% 0,0% 2,3% 

 

 

Πίνακας 2 

  Υποκείμενα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Δείκτης 

Νοημοσύνης 

Τυπικής 
ανάπτυξης 

71 119.58 14.031 1.665 

Asperger 15 125.00 12.564 3.244 

T-TEST=-1.383, p>0.05 

 

Πίνακας 3 

Ιστορία 1:Προσποίηση 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

Λάθος απάντηση 

Συχνότητα 11 4 15 

% Εντός Ιστορίας 73,3% 26,7% 100,0% 

% Εντός παιδιών 15,5% 26,7% 17,4% 

% Σύνολο 12,8% 4,7% 17,4% 

Σωστή απάντηση 

Συχνότητα 60 11 71 

% Εντός Ιστορίας 84,5% 15,5% 100,0% 

% Εντός παιδιών 84,5% 73,3% 82,6% 

% Σύνολο 69,8% 12,8% 82,6% 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.074a 1 .300 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.62 
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Πίνακας 4 

Ιστορία 2:Αστείο 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

Λάθος απάντηση 

Συχνότητα 4 5 9 

% Εντός Ιστορίας 44,4% 55,6% 100,0% 

% Εντός παιδιών 5,6% 33,3% 10,5% 

% Σύνολο 4,7% 5,8% 10,5% 

Σωστή απάντηση 

Συχνότητα 67 10 77 

% Εντός Ιστορίας 87,0% 13,0% 100,0% 

% Εντός παιδιών 94,4% 66,7% 89,5% 

% Σύνολο 77,9% 11,6% 89,5% 

 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.141a 1 .001 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.57. 

 

Διάγραμμα 1 

15,5%

62,0%

22,5%

26,7%

40,0%

33,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Τυπικής Asperger

Ιστορία 1: Προσποίηση

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

104 

 

Διάγραμμα 2 
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Ιστορία 2: Αστείο
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Διάγραμμα 3 
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Ιστορία 3: Ψέμα

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

Διάγραμμα 4 
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Ιστορία 4: Αθώο ψέμα

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
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Διάγραμμα 5 

 

 

8,5%

62,0%

29,6%

46,7%

33,3%

20,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Τυπικής Asperger

Ιστορία 5: Τρόπος του λέγειν

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

Διάγραμμα 6 
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Ιστορία 6: Παραπλάνηση

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
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Διάγραμμα 7 
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Ιστορία 7: Ειρωνεία
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Ιστορία 8: Πειθώ
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