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Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου και Αυτισμός 

 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

ειδικών του αυτισμού από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι τώρα 

χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί και να ερμηνευθεί η διαταραχή του 

αυτισμού. Τα ελλείμματα στις κοινωνικές σχέσεις, στην επικοινωνία και στο παιχνίδι, 

καθώς και οι νησίδες ικανοτήτων που παρατηρούνται σε παιδιά με αυτισμό 

απορρέουν από την ανεπάρκεια της θεμελιώδους ικανότητας που αφορά στην 

«ανάγνωση του νου», ή αλλιώς Θεωρία του Νου (Baron- Cohen, Leslie & Frith, 

1985).  

Η Θεωρία του Νου συνίσταται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται 

και να επεξεργάζεται τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις προθέσεις 

των άλλων και να τις διαχωρίζει από τις δικές του, καθώς και να κατανοεί τους 

κοινωνικούς θεσμούς που ρυθμίζουν τις κοινωνικές συνδιαλλαγές (Μαριδάκη- 

Κασσωτάκη, 2004). Η Θεωρία του Νου δεν προκύπτει ξαφνικά, αλλά έπεται μιας 

σειράς πρόδρομων μηχανισμών που παρατηρούνται ακόμα από τη βρεφική ηλικία. Οι 

πρόδρομοι αυτοί μηχανισμοί είναι η από κοινού εστίαση της προσοχής, η 

ενσυναίσθηση και ο μηχανισμός της μίμησης. Το Πρώτο Επίπεδο Θεωρίας του Νου 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναπαριστά τις πεποιθήσεις ενός άλλου 

ατόμου, ενώ το Δεύτερο Επίπεδο Θεωρίας του Νου αναφέρεται στην ικανότητα του 

ατόμου να αναπαριστά τις πεποιθήσεις ενός άλλου ατόμου για κάτι που σκέφτεται 

κάποιος τρίτος για γεγονότα που συμβαίνουν (Carpendale & Chandler, 1996. Perner 

& Wimmer, 1985. Taylor, 1988).  

Στην ηλικία των 3 ετών, η σκέψη του παιδιού εξακολουθεί να είναι 

εγωκεντρική, ενώ στην ηλικία των 4 ετών τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι 

κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική πεποίθηση από αυτά (π.χ. Perner, Leekam 

& Wimmer, 1987), γεγονός που αποδεικνύεται από την επίδοση των παιδιών στις 

δοκιμασίες Το Κουτί που Εξαπατά (Smarties Task, Perner et al., 1987) και Η 

Απροσδόκητη Μετατόπιση (Sally Anne Test, Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985).  

Η εξέλιξη των νοητικών διεργασιών που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου 

δεν ολοκληρώνεται στην ηλικία των 4 ετών, όταν, δηλαδή, τα παιδιά αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις των ανθρώπων για τον κόσμο 

ποικίλλουν και ότι δε συμπίπτουν απαραίτητα με την πραγματικότητα. Οι διεργασίες 

Η 



Εριφύλλη Τσιρέμπολου 

 

 
 2 

αυτές συνεχίζουν να εξελίσσονται και μετά την ηλικία των 4 ετών και αξιολογούνται 

με έργα Δευτέρου Επιπέδου Θεωρίας του Νου (Second Order False Belief Tasks). Τα 

έργα αυτά αποσκοπούν στην αξιολόγηση μετα-γνωστικών διεργασιών που 

σχετίζονται με την ικανότητα του παιδιού να αναπαριστά τις πεποιθήσεις ενός ατόμου 

για κάτι που σκέφτεται κάποιος άλλος για τα γεγονότα που συμβαίνουν (Carpendale 

& Chandler, 1996. Perner & Wimmer, 1985. Taylor, 1988). 

Η ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις των άλλων, να τις 

διαχωρίζει από τις δικές του και να κατανοεί τους κοινωνικούς θεσμούς που 

ρυθμίζουν τις κοινωνικές συνδιαλλαγές συνεχίζεται και κατά την ενηλικίωση. 

Ωστόσο, οι μέχρι τώρα μελέτες επικεντρώνονται στο πώς εξελίσσεται η Θεωρία του 

Νου κυρίως κατά τη βρεφική και σχολική ηλικία. Όσον αφορά στην ενήλικη ζωή και 

στο πώς εξελίσσεται η Θεωρία του Νου ως κοινωνική σκέψη, υπάρχουν ελάχιστες 

μελέτες, τα ευρήματα των οποίων καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα 

(Happé, Winner & Brownell, 1998).  

Η πρόσκτηση δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

γνωστική, αλλά και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτό 

το λόγο έχουν διαμορφωθεί διάφορα έργα που αξιολογούν τη γνώση που αποκτά το 

άτομο ως αποτέλεσμα της παρατήρησης των ερεθισμάτων που υπάρχουν στο 

περιβάλλον του (Baron-Cohen & Goodhart, 1994). Από την ηλικία των 3 ετών και 

έπειτα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να κατανοήσουν ότι η γνώση είναι 

αποτέλεσμα της παρατήρησης του περιβάλλοντος και έτσι καθίστανται ικανά ν’ 

αντιληφθούν ποιος μπορεί να γνωρίζει κάτι και ποιος όχι. Για παράδειγμα, στο έργο 

«Τι Βλέπω-Τι Βλέπεις» (Masangkay et al., 1974) αξιολογείται η ικανότητα του 

παιδιού να συνειδητοποιήσει ότι η δική του οπτική αντίληψη μπορεί να 

διαφοροποιείται από αυτή των άλλων.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, στο έργο «Tι Aκούω-Tι Aκούς» (Masangkay et al., 

1974), το οποίο αποτελεί παραλλαγή της παραπάνω δοκιμασίας, αξιολογείται η 

ικανότητα του παιδιού να κατανοήσει και να περιγράψει πώς διαφοροποιείται η δική 

του ακουστική αντίληψη από αυτή του άλλου, βάσει της ακρόασης ενός μυστικού και 

αφετέρου την ικανότητα του παιδιού να προβλέψει σωστά για το τι γνωρίζει ένας 

ενήλικας, διαφοροποιώντας την πληροφορία που δεν είναι γνωστή σε όλους από αυτή 

που αποτελεί γενική γνώση για τους ενήλικες. Ωστόσο, τα παιδιά με αυτισμό έχουν 

δυσκολίες να διαχωρίσουν τη δική τους οπτική και ακουστική αντίληψη από αυτή του 

άλλου ατόμου (Masangkay et al., 1974). 
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Επίσης, στην ηλικία μεταξύ των 3 και 4 ετών, ενώ τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στη νοητική και φυσική διάσταση του 

αντικειμένου, τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες, ακόμα και όταν η 

νοητική τους ηλικία αντιστοιχεί στην ηλικία των 4 ετών (Baron-Cohen, 1989a). 

Στην ηλικία των 4 ετών, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι, όχι μόνο 

παρατηρούν τα ίδια αντικείμενα υπό διαφορετικό πρίσμα, όπως συμβαίνει στο Έργο 

Ίσια- Ανάποδα (Masangkay, 1974), αλλά και ότι οι αναπαραστάσεις τους γι’ αυτά 

μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, η αναπαράσταση ενός αντικειμένου μπορεί να 

αφορά στη λειτουργία του (στο τι είναι) ή στα χαρακτηριστικά του (με τι μοιάζει),  

όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο Έργο Το Αντικείμενο Που Εξαπατά (Flavell et al., 

1986).  

Τέλος, στην ηλικία αυτή, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι κάποιος μπορεί να έχει εσφαλμένη πεποίθηση για γεγονότα που 

συμβαίνουν, όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα μελετών στις οποίες 

χρησιμοποιούνται έργα Πρώτου Επιπέδου Θεωρίας του Νου, όπως Το Κουτί που 

Εξαπατά (Smarties Task) και  Η Απροσδόκητη Μετατόπιση (Sally Anne Test) (π.χ. 

Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985. Swettenham, Baron-Cohen, Gomez & Walsh, 

1996. Wimmer & Perner, 1983). 

Η εξέλιξη των νοητικών διεργασιών που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου 

δεν ολοκληρώνεται στην ηλικία των 4 ετών, όταν, δηλαδή, τα παιδιά αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις των ανθρώπων για τον κόσμο 

ποικίλλουν και ότι δε συμπίπτουν απαραίτητα με την πραγματικότητα. Αντίθετα, οι 

διεργασίες αυτές, συνεχίζουν να εξελίσσονται και μετά την ηλικία των 4 ετών και 

διερευνώνται με έργα Δευτέρου Επιπέδου Θεωρίας του Νου (Second Order Tasks) 

(Tager-Flusberg, 1992). Τα έργα Δευτέρου Επιπέδου Θεωρίας του Νου αποσκοπούν 

στην αξιολόγηση μετα-γνωστικών διεργασιών που σχετίζονται με την ικανότητα του 

παιδιού να αναπαριστά τις πεποιθήσεις ενός ατόμου για κάτι που σκέφτεται κάποιος 

άλλος για γεγονότα που διαδραματίζονται (π.χ. Hogrefe & Wimmer, 1986. Perner & 

Wimmer, 1985. Tager-Flusberg & Sullivan, 1994). Τα έργα Δευτέρου επιπέδου 

Θεωρίας του Νου αντιστοιχούν στη νοητική ηλικία των 6 ετών. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο 

Asperger, που επιτυγχάνουν στις παραπάνω δοκιμασίες, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

νοητική τους ηλικία είναι 9 ετών, καταδεικνύοντας έτσι ότι υφίσταται καθυστέρηση 
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στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου (π.χ. Happé, 1995. Ozonoff, Pennington 

& Rogers, 1991).  

Συνοψίζοντας, καθίσταται σαφές ότι τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν 

σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων Θεωρίας του Νου. Η 

αδυναμία αυτή μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα ενός θεμελιώδους ελλείμματος, το 

οποίο έχει χαρακτηριστεί ως νοητική τύφλωση (mindblindness) (Baron- Cohen, 1995). 

Η νοητική τύφλωση (mindblindness) αναφέρεται στην αδυναμία επεξεργασίας των 

νοητικών καταστάσεων του εαυτού και του άλλου, γεγονός που οδηγεί στην 

αδυναμία του ατόμου να σχηματίζει μετα-αναπαραστάσεις. Συνεπώς, καθίσταται 

αδύνατη η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του άλλου ή η εναρμόνιση της συμπεριφοράς 

σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές / συνθήκες, καθώς και σε πλήθος κοινωνικών 

ανεπαρκειών (Baron-Cohen, 1995). Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση των παιδιών με 

αυτισμό σε δεξιότητες Θεωρίας του Νου κρίνεται απαραίτητη, διότι προάγει την 

επιτυχή κοινωνική ένταξη, συνθήκη που συμβάλλει σε μια πιο αξιοπρεπή διαβίωση 

των ατόμων αυτών.  
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