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Az agresszió tágan értelmezett fogalma több szakmai és tudományterületet 
mozgósít, köztük a neveléstudományon túl a pszichológiát, a szociológiát, 
az etológiát, az orvostudományt és pszichiátriát (Dóczi-Vámos, 2017). 
Hasonlóképpen interdiszciplináris kérdéskörnek bizonyul az agresszió 
fogalmához szorosan köthető, sőt részfogalmának tekinthető bullying 
jelensége is. A bullying az iskolai zaklatás nemzetközi szakirodalomban 
elterjedt megfelelője, „a diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha 
ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedeteknek teszi ki egy 
vagy több más diák” (Olweus, 1999:717). Bullyingról akkor beszélhetünk, 
ha az az agresszív viselkedés vagy sérelemokozás szándékos, ismétlődően 
és tartósan fennáll, és olyan kapcsolatrendszerben valósul meg, ahol 
hiányzik a hatalmi egyensúly (Olweus, 1999). Jellemzően proaktív 
agresszióként azonosítható, tehát közvetlen kiváltó ok nem előzi meg. A 
fizikai zaklatáson túl, a kapcsolati és verbális zaklatás egyaránt a bullying 
fogalomkörét alkotja (Buda, 2008). A bullying kutatása a hetvenes években 
kezdődött, a jelenség hazai tudományos feltérképezése 2008-ban, 2009-
ben vette kezdetét (Dóczi-Vámos, 2016). A témában született szakirodalom 
gazdagsága ellenére szerény ismeretekkel rendelkezünk a 
fogyatékossággal élő tanulók érintettségéről, köztük az autizmusban 
érintett tanulók bullying-jellemzőiről. A feltevések ugyanakkor igazolódni 
látszanak: kiemelt kockázatú csoportról van szó. Ők a „rejtve maradók”, 
akik egyrészt hosszú ideig rejtve maradtak a bullying jelenségét vizsgáló 
kutatók figyelme előtt. Másrészt az iskolai környezet „természetes 
védekezőrendszere” rejtve marad előttük protektív kortárskapcsolatok és 
védettséget jelentő szociális kompetenciák hiányában. Nyilvánvaló, hogy az 
autizmusban érintett tanulók kapcsán a bullying vizsgálatának 
interdiszciplináris jellege különösképpen indokolt: az autizmus pervazív 
fejlődési zavarként pszichológiai-pszichiátriai és neurobiológiai jelzőkkel, 
terminusokkal leírható, ugyanakkor sokszínűséget mutató állapot, mely 
oda-visszahatóan befolyásolja a bullying interperszonális folyamatát, így 
speciális sajátosságokat rajzol ki. A következő tanulmány az autizmussal 
élő serdülők bullyingban való érintettségének előfordulását valamint a 
lehetségesen előforduló speciális sajátosságokat veszi górcső alá 
szakirodalmi áttekintésen keresztül. 
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A bullying előfordulása autizmus spektrum zavarban érintett 
tanulók körében 
 
Fisher és Taylor (2016) kutatásában a vizsgálati személyek 73%-a 
tapasztalt viktimizációt (Fisher & Taylor, 2016). Van Roekel (2010) és 
munkatársai által végzett kutatásban a bullying és a viktimizáció aránya 6 
és 46% közé esett. Mind a zaklatás, mind a viktimizáció átlagértéke a 
pedagógusi beszámolók alapján magasabb, mint a kortársak beszámolója 
és az önbevallásos válaszok alapján. A viktimizáció (közepes és súlyos fokú 
viktimizáció, tehát havonta legalább egyszer, illetve hetente legalább 
egyszer ért bántalmazás) kapcsán kapott előfordulás 7-30% között mozgott 
(Van Roekel, et al., 2010).  

Sterzing és munkatársai (2012) a vizsgálati eredmények értelmében 
46,3%-ban állapították meg a viktimizációs érintettséget, a minta 14,8-át 
érintette az elkövetői magatartás, míg áldozati és elkövetői érintettség 
mutatkozott a vizsgálati személyek 8,9%-ánál az adott tanévben szülői 
válaszadás alapján (Sterzing et al., 2012). Zeedyk és munkatársai (2014) 
a vizsgált autizmusban érintett gyermekeket és adoleszcensek 75%-át 
találták viktimizációban érintettnek önbevallásos válaszok alapján, a szülői 
válaszok értelmében 80%-ra tehető az arányuk (Zeedyk et al., 2014).  

Kloosterman és munkatársai (2013) magasan funkcionáló autista 
csoportot hasonlítottak össze  tanulásban akadályozott és/vagy ADHD-ben 
érintett tanulók és tipikusan fejlődő tanulók csoportjával. Szignifikánsan 
több autizmus spektrum zavarban érintett személy számolt be 
viktimizációról, mint a tipikusan fejlődő tanulók csoportjában, ugyanakkor 
nem mutatkozott különbség a tanulásban akadályozott és/vagy ADHD-ban 
érintett csoporthoz képest. A bullying eltérő típusainak tekintetében a 
szociális izoláció megállapítását figyelembe véve az autizmusban érintett 
csoportban szignifikánsan többször jeleztek érintettséget, mint a tipikusan 
fejlődő, valamint a tanulásban akadályozott és/vagy ADHD-ban érintett 
csoportban. A fizikai agresszió megállapításait tekintve szintén 
szignifikánsan többen jeleztek érintettséget az autizmussal érintett 
csoportban, mint a tipikusan fejlődő csoportban, ugyanakkor nem 
mutatkozott különbség a tanulásban akadályozott és/vagy ADHD-ban 
érintett csoporthoz képest. A zaklatóként való érintettségben nem 
mutatkozott különbség a három csoport között. Az önkitöltéses válaszok és 
a szülő által adott válaszok között nem mutatkozott szignifikáns különbség 
a viktimizáció és a zaklató magatartás kérdéseit illetően egyik csoportban 
sem (Kloosterman et.al., 2013).  

Rowley és munkatársai (2012) szintén autizmus spektrum zavarral élő 
tanulók csoportját hasonlították össze egyéb sajátos nevelési igénnyel 
rendelkező tanulók csoportjával és az Egyesült Királyságban kapott korábbi 
normatív populációs adatokkal. Autizmus spektrum zavarban érintett 
gyermekek szülei körében 7 szülőből 1 adott számot arról, hogy gyermeke 
„bizonyosan” bántalmazott más gyermeket, ez magasabb arány a normatív 
populációhoz képest, de nem különbözik az egyéb sajátos nevelési igénnyel 
élő tanulókhoz képest. A pedagógusok válaszai alapján az autizmusban 
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érintett tanulók zaklatóként történő magatartásának aránya nem 
különbözik a normatív populációtól és az egyéb sajátos nevelési igényű 
tanulók csoportjától. A viktimizációt tekintve az autista tanulók szüleinek 
33%-a jelezte, hogy „bizonyosan” volt példa az áldozattá válásra, ami 
magasabb arány a normatív populációhoz és a sajátos nevelési igényű 
tanulók csoportjához képest. A pedagógusok beszámolója alapján az autista 
csoport viktimizációja magasabb arányt mutat a normatív populációhoz 
képest, de nem különbözik az egyéb sajátos nevelési igényű csoporttól. 
Saját bevallás alapján az autista gyermekek háromnegyede jelezte a 
viktimizációban való érintettséget. A szülői és a pedagógusi vélemények 
közti egyezés bullying magatartás és viktimizáció tekintetében enyhe 
szignifikanciát mutat, viktimizáció kérdésében az autista tanulók, illetve a 
pedagógusok és szülők bevallása közti egyezés is szignifikáns (Rowley et 
a.l, 2012). 

Cappadocia és munkatársai (2012) autizmus spektrum zavarral élő 
gyermekeket és adoleszcenseket vizsgáltak. A válaszadó 
gondviselők/szülők 77%-a jelezte, hogy a vizsgálatot megelőző egy 
hónapban érte zaklatás a gyermekét, 11% egyetlen alkalomról számolt be, 
23%-uk két-három alkalomról adott jelzést, 13%-uk heti egy alkalomra 
utalt, 30%-uk pedig heti két, vagy annál is több alkalmat jelölt meg a 
zaklatás gyakoriságaként. Azok a gondviselők/szülők, akik a vizsgálatot 
megelőző hónappal kapcsolatban jelezték a zaklatás előfordulását, eltérő 
időtartamú zaklatói periódusokat konkretizáltak. A válaszadók 6%-a egy 
hétben, 2%-uk két hónapban, 20%-uk néhány hónapban, 9%-uk egy 
évben, 54%-uk több mint egy éves időtartamban határozta meg a zaklatás 
előfordulásának időhosszát. 9% esetében nem hozzáférhető a zaklatás 
időtartamára vonatkozó adat. A válaszok alapján a gyermekek 68%-a 
zaklatás több formáját (fizikai, verbális, kapcsolati zaklatás és 
cyberbullying) is elszenvedi. A leggyakoribbnak a verbális és kapcsolati 
zaklatás bizonyult (Cappadocia et al., 2012). 

 
Védő- és rizikófaktorok, prediktorok a bullyinggal való 
összefüggésben 
 
A bullying terén tapasztalt nagy fokú érintettség hátterében olyan 
rizikófaktorok azonosíthatóak, mint a szociális képességek korlátozottsága, 
a kevesebb számú vagy gyengébb minőségű kortárskapcsolatok, a 
kommunikációs nehézségek és az érzelemszabályozási deficit. Ugyanakkor 
a kutatási eredmények ellentmondásosak néhány tekintetben (Fisher & 
Taylor, 2016; Sterzing et al., 2012).  

Montes és Halterman (2007) egy átfogó kutatás részeként olyan 
autizmus spektrum zavarral élő fiatalokat vizsgált, akik rendelkeznek vagy 
nem rendelkeznek ADHD/ADD diagnózissal, emellett a kizárólag ADHD/ADD 
diagnózissal rendelkező csoport eredményei összehasonlításra adtak 
lehetőséget. A vizsgálati mintán megállapítható eredmény, hogy az 
autizmus önmagában nem növelte a bullying valószínűségét, az ADHD/ADD 
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megduplázta a valószínűséget, míg az autizmus és az ADHD/ADD együttes 
fennállása a bullying valószínűségét több mint négyszeresére emeli. 
(Montes & Halterman, 2007).  

Sterzing és munkatársai (2012) arra az eredményre jutottak, hogy mind 
az elkövetésben, mind a viktimizációban rizikófaktornak minősül a társuló 
ADHD diagnózis az autizmusban érintett adoleszcensek körében. A 
fejlettebb szociális képességek protektív tényezőként hatnak és 
összefüggést mutatnak az alacsonyabb mértékű viktimizációval. 
Ugyanakkor a társalgási kommunikációs szinttel nem rendelkező 
tanulókhoz képest a fejlettebb kommunikációs képességekkel bíró tanulók 
magasabb érintettséget mutattak az áldozattá válásban.  Az integrált iskolai 
környezetben töltött iskolaévek túlsúlya a szegregált iskolákhoz képest 
szintén a viktimizáció növekedésének kedvezett. Utóbbi megállapítás 
ellentmond más kutatási eredményeknek. Azok a tanulók, akik hetente 
legalább egyszer találkoznak barátokkal, valószínűbb, hogy érintetté válnak 
az elkövetésben vagy nagyobb valószínűséggel elkövető-áldozat szerepbe 
kerülnek, mint az izolált társaik. A barátokkal való érintkezés és a 
viktimizáció között nem mutatkozott kapcsolat. Ez ellentmond annak az 
általános megállapításnak, mi szerint a baráti kapcsolatok megléte protektív 
tényező a viktimizációval szemben (Sterzing et al., 2012).  

Zeedyk és munkatársai (2014) az önbevallásos és szülői válaszok alapján 
arra az eredményre jutottak, hogy a megnövekedett externalizációs és 
internalizációs zavarok, a csökkent szociális képességek, a nagyobb számú 
baráti konfliktusok a bullyingban való nagyobb mértékű érintettségnek 
kedveznek (Zeedyk et al., 2014).  

Cappadocia és munkatársainak (2012) kutatásában az életkor, a 
kommunikációs nehézségek, az internalizációs és externalizációs zavarok, 
az iskolai barátok száma és a szülők mentális egészsége prediktív 
tényezőnek mutatkoztak a viktimizáció gyakoriságának tekintetében. A 
viktimizációban egyáltalán nem (vagy maximum egy alkalommal) érintett 
gyermekekhez képest az érintett gyermekek körében ötször valószínűbb 
volt a kommunikációs nehézségek terén elért magas érték és tizenegyszer 
valószínűbb volt az internalizációs zavarok terén kapott magas érték. A 
viktimizációban érintettek a nem viktimizált csoporthoz képest jellemzően 
fiatalabbak voltak és szegényes baráti kapcsolatokkal rendelkeztek 
(Cappadocia et al., 2012). 

Rowley és munkatársai (2012) mindehhez képest meglepő eredményre 
jutottak: azok az autista tanulók, akik kevésbé súlyos sérüléssel 
rendelkeznek a szociális és a kommunikációs készségek területén, 
magasabb szintű érintettséget mutatnak az elkövetői magatartás és a 
viktimizáció területén egyaránt. A szegregált és integrált oktatási környezet 
összehasonlításában a pedagógusi beszámoló alapján a szociális készségek 
terén kevésbé sérült autista tanulók integrált iskolai környezetben nagyobb 
fokú viktimizációnak vannak kitéve, míg alacsonyabb szintű szociális 
készségek birtokában az autista tanulók körében nem mutatkozott 
különbség aszerint, hogy szegregált vagy integrált okatatási környezetben 
tanulnak. Az eltérő iskolatípust látogató autista tanulók saját válaszai 
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szerint nem mutatkozott különbség a viktimizáció mértékével kapcsolatban 
(Rowley et al., 2012).  

Hebron és Humphrey (2014) kutatása az autizmus spektrum zavarban 
érintett tanulók körében térképezi fel a lehetséges rizikófaktorokat és 
védőfaktorokat a bullyinggal összefüggésben. Egyéni és kontextuális védő- 
és rizikófaktorok egyaránt azonosításra kerültek. A pedagógusok válaszai 
alapján a viselkedési problémák, a magasabb életkor, valamint az 
iskolalátogatással járó tömegközlekedés (illetve iskolabusz) igénybevétele 
jelzett pozitív kapcsolatot a bullyingban való áldozati érintettséggel, mindez 
rizikófaktorként azonosítható. Negatív kapcsolat a szegregált oktatási 
környezettel és a kortársakkal megvalósuló pozitív viszony meglétével 
mutatkozott, tehát ezek tekinthetőek védőtényezőknek. A szülői válaszok 
alapján szintén a viselkedési problémák és a magasabb életkor jelzett 
pozitív kapcsolatot a bullyingban való áldozati érintettséggel. (A válaszok 
alapján a rizikófaktorok köre kiegészül egy sajátos, megválasztható brit 
oktatásszervezési alternatívával a gyógypedagógiai ellátáson belül, mely 
School Action Plus névre hallgat.) Szülői válaszok szerint a szülői 
elköteleződés és magabiztosság jelenik meg a védőfaktorok között (Hebron 
& Humphrey, 2014). Hebron, Oldfield és Humphrey (2017) ugyanezen 
mintán végzett vizsgálatának további kérdése, hogy az úgynevezett 
kumulatív kockázati hipotézis megállja-e a helyét, mely mindenekelőtt a 
rizikófaktorok kombinációjának hatásával számol, és nem az egyes 
rizikófaktorok relatív erősségével. Ennek értelmében az azonosított 
kockázatok száma kap hangsúlyt, és nem az egyes kockázatok természete, 
meghatározható egy kumulatív rizikóérték. A bullyingban való áldozati 
érintettség fokozódott a pedagógusi és szülői válaszok alapján minden 
járulékos rizikófaktor beazonosításával, ami azt támogatja, hogy a 
viktimizáció valószínűsége nő a rizikófaktorok növekvő száma alapján. 
Habár a kumulatív kockázati hipotézis igazolódni látszik és a rizikók 
kumulációja szignifikáns prediktornak mutatkozik a bullyingban való 
érintettség növekedésében, ugyanakkor a bullyingban való áldozati 
érintettség a szülői válaszok alapján lineárisan emelkedik minden társuló 
rizikóval, míg a pedagógusi válaszok ettől eltérő eredményt hoztak. A 
legkisebb emelkedés 0 és 1 rizikófaktor megléte között tapasztalható mind 
a szülői, mind a pedagógusi válaszok értelmében, azonban a pedagógusok 
értékelése alapján ezt követően egyenlőtlenül növekedik a bullying 
kifejeződésének súlyossága minden hozzáadódó rizikóval (Hebron et al., 
2017). 

 
A bullying szubjektív élményszerűsége 
 
Habár az autizmusban érintett személyek kiemelten érintettek a 
viktimizációban, kevésbé ismert az ehhez kapcsolódó személyes megélés 
és percepció. A jellemzően kvantitatív kutatások zártvégű kérdései és a 
predeterminált kategóriák nem kedveznek annak, hogy fény derüljön a 
bullying szubjektívan megélt tartalmára. Míg a tipikusan fejlődő tanulók 
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képesek absztrakt módon illeszteni saját egyéni, zaklatással kapcsolatos 
példáikat a kérdőívekben feltüntetett leírásokhoz, az absztrahálás és az 
általánosítás nehézséget okozhat az autizmusban érintett válaszadó 
számára (Fisher & Taylor, 2016).  

Fisher és Taylor (2016) vizsgálatában a viktimizációban érintett tanulók 
a bántalmazás okai közt személyes attribútumokat jelöltek meg (saját 
magukat hibáztatták, „könnyű prédának” minősülnek, felismerhető 
fogyatékossággal rendelkeznek), valamint a mások által kialakított 
véleményeket (negatív vélemény és elutasítás) jelölték meg kiváltó okként. 
A viktimizációra adott reakciók közt megjelenik az adott pillanatban adott 
válasz (a zaklató mellőzése, érzelmek kontrollálása, asszertivitás), az 
esemény után adott válasz (pedagógusnak és/vagy szülőnek jelezni a 
problémát, a jelzés késleltesése az iskola befejeztéig, saját viselkedés 
módosítása, történtek lejegyzése). Megjelenik továbbá a megtorlás igénye 
(az esemény pillanatában vagy azután, fenyegetőnek mutatkozni), a 
minimalizálás igénye (a helyzet súlyosságát alábecsülni, bagatellizálni), a 
bántalmazó és áldozat közti kapcsolat megváltozása (bizalomvesztés, 
bosszantónak értékelni az elkövetőt) (Fisher & Taylor, 2016).  

Van Roekel és munkatársai (2009) részéről kutatási kérdésként merül fel, 
hogy vajon az autizmusban érintett vizsgált személyek adekvát módon 
értelmezik-e a bántalmazás és a viktimizáció jelenséget és ez a percepció 
kapcsolatban áll-e a tudatelmélettel. A bullying adekvát percepciója 
kapcsán a vizsgálati személyek filmbejátszások alapján alkottak véleményt. 
A vizsgálati helyzetben látott filmbejátszások értékelése során az 
autizmusban érintett tanulók csoportja, illetve a kontrollcsoport eredményei 
nem különböztek szignifikánsan, a vizsgálati csoport elenyésző fals pozitív 
és fals negatív választ adott. Minél inkább zaklatás áldozatai az 
adoleszcensek a pedagógusi és önbevallásos eredmények alapján, annál 
inkább félreéértelmezték a nem-zaklatói helyzeteket zaklatásként. Minél 
inkább tanúsítottak az adoleszcensek zaklatói magatartást a pedagógusi és 
kortársi válaszok alapján, és minél alacsonyabb a tudatelméleti 
teljesítmény, annál inkább félreértették a zaklatói helyzeteket nem-zaklató 
helyzetként. Minél inkább érintettek voltak az adoleszcensek a zaklatásban 
vagy az áldozattá válásban, annál több hibát ejtettek a zaklatói és nem-
zaklatói helyzetek szemléltetését szolgáló videófelvételekkel kapcsolatos 
percepcióban (Van Roekel et al., 2009).  

 
Összefoglalás 
 
Bullying témakörében jellemzően a pedagógusok és a szülők nagyobb 
mértékű érintettséget jeleznek, mint maguk az érintett tanulók. 
Feltételezhető, hogy a tanulók nem adnak számot a viktimizációról a szülők 
és pedagógusok körében, illetve az autizmus diagnózisához kapcsolódóan 
a szociális képességek sérülése megnehezíti a viselkedési szándékok 
azonosítását (Fisher & Taylor, 2016). Mindez ugyanakkor alátámasztja azon 
kutatások létjogosultságát, melyek több szereplőt vonnak be a 
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válaszadásba. Emellett vitathatatlan a kvalitatív módszerek szükségessége, 
és azon technikák alkalmazása, mely segíti az autista fiatalok számára a 
saját élményekhez és tapasztalatokhoz való hozzáférést. Az elterjedt 
kérdőíves módszerek definíciókkal és példákkal kiegészítve akadályozhatják 
a helyes válaszadást az absztrahálás és általánosítás nehezítettségénél 
fogva. Habár a rizikófaktorok közt számos olyan jellemző azonosítható, 
melyek az autizmus diagnosztikus természetéből fakadnak, szembetűnő 
ellentmondás mutatkozik a szociális és kommunikációs képességek 
szerepével, protektív avagy kockázati jelentőségével kapcsolatban. Egyre 
nagyobb tudományos figyelmet kap a tudatelmélet és a bullyingban való 
érintettség kölcsönhatása, mely egyúttal a célcsoportra adaptálható anti-
bullying prevenciós-intervenciós irányokat is átrajzolhatja a diagnózishoz 
kötődő nehézségek beazonosításával és korrekciójával, kompenzációjával.  

 
Irodalomjegyzék 
 
Buda M. (2008). Iskolai erőszak, iskolai zaklatás. Fordulópont, 10 (3), 11-25. 
Cappadocia, M. C., Weiss, J. A., & Pepler, D. (2012). Bullying experiences among 

children and youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 42 (2), 266-277.  

Dóczi-Vámos G. (2016). Az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére és 
visszaszorítására irányuló beavatkozási programok metaelemzése. 
Neveléstudomány, (2), 67-79. 

Dóczi-Vámos G. (2017). Az iskolai agresszió fogalmi köre – egy lehetséges 
rendszerezés. Neveléstudomány, (4), 68-80. 

Fisher, M. H., & Taylor, J. H. (2016). Let’s talk about it: Peer victimization 
experiences as reported by adolescents with autism spectrum disorder. 
Autism, 20 (4), 402-411. 

Hebron, J., & Humphrey, N. (2014). Exposure to bullying among students with 
autism spectrum conditions: A multi-informant analysis of risk and protective 
factors. Autism, 18 (6), 618-630. 

Hebron, J., Oldfield, J., & Humphrey, N. (2017). Cumulative Risk Effects in the 
Bullying of Children and Young People with Autism Spectrum Conditions. 
Autism, 21 (3), 291-300. 

Kloosterman, P. H., Kelley, E. A., Craig, W. M., Parker, J. D. A., & Javier, C. 
(2013). Types and experiences of bullying in adolescents with an autism 
spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 7 (7), 824-832. 

Montes, G., & Halterman, J. S. (2007). Bullying among children with autism and 
the influence of comorbidity with ADHD: a population-based study. 
Ambulatory Pediatrics. 7 (3), 253-257. 

Olweus, D. (1999). Az iskolai zaklatás. Educatio, 8 (4), 713-739. 
Rowley, E., Chandlar, S., Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Loucas, T., & 

Charman, T. (2012). The experience of friendship,victimization and bullying in 
children with an autism spectrum disorder: Associations with child 
characteristics and school placement. Research in Autism Spectrum Disoders, 
6 (3), 1126-1134. 

Sterzing, P. R., Shattuck, P. T., Narendorf, S. C, Wagner, M., & Cooper, B. P. 
(2012). Bullying involvement and autism spectrum disorders: Prevalence and 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

22 

correlates of bullying involvement among adolescents with an autism spectrum 
disorder. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, (11), 1058-1064. 

Van Roekel, E., Scholte, R. H., & Didden, R. (2010). Bullying among adolescents 
with autism spectrum disorders: prevalence and perception. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 40 (1), 63-73. 

Zeedyk, S. M., Rodriguez, G., Tripton, L. A., Baker, B. L., & Blacer, J. (2014). 
Bullying of youth with autism spectrum disorder, intellectuel disability, or 
typical development: Victim and parent perspectives. Research in Autism 
Spectrum Disorders, 8 (9), 1173-1183. 


