
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Υπεύθυνος καθηγητής:    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ 
 
Εκπονήθηκε από:    ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΡΟΥ    (Α.Μ. 1745) 
 
 
 
 
∆ΕΠ-Υ και Εκτελεστικές Λειτουργίες: Μια Μελέτη σε Μαθητές του ∆ηµοτικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2008 



Α. Ψαρρού / Πανεπιστήµιο Κρήτης (2008) 1-35 1

 

∆ΕΠ-Υ και εκτελεστικές λειτουργίες: Μια µελέτη σε µαθητές 

του ∆ηµοτικού 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
Η ∆ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας είναι µία χρόνια, αναπτυξιακή, 

πολυπαραγοντική και κλινικά ετερογενής διαταραχή. Έχει συσχετιστεί µε την εκτελεστική 

λειτουργικότητα. Με σκοπό να ξεκαθαρίσουµε αυτή τη συσχέτιση, διερευνήσαµε την παρουσία 

συγκεκριµένων εκτελεστικών λειτουργιών και ελλειµµάτων προσοχής σε παιδιά  µε προβλήµατα 

προσοχής και σε παιδιά µε προβλήµατα υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας µέσω των κλιµάκων 

ΑΞΕΛ και ΑΣΥΠ. Συµµετείχαν 1011 µαθητές δηµοτικού σχολείου και των δύο φύλων από διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές. Οι µαθητές µε προβλήµατα παρορµητικότητας/ υπερκινητικότητας φάνηκε να 

παρουσιάζουν ελλείµµατα στην ικανότητα αναστολής. Τόσο οι µαθητές µε προβλήµατα προσοχής όσο 

και οι µαθητές µε προβλήµατα παρορµητικότητας/ υπερκινητικότητας παρουσίασαν ελλείµµατα και 

στο εύρος και στη διατήρηση της προσοχής.   

 

Λέξεις-κλειδιά: ∆ΕΠ-Υ; εκτελεστικές λειτουργίες; προσοχή; αναστολή 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η APA (2002) έχει ορίσει τη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) ως µία από τις πιο διαδεδοµένες αναπτυξιακές 

διαταραχές που διαγιγνώσκεται στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από 

υπερβολική δραστηριότητα, περιορισµένο εύρος προσοχής και παρορµητικότητα. 

(Rucklidge & Tannock, 2002).  Παρότι το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη ∆ΕΠ-Υ έχει 

αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κάνοντας µια ιστορική αναδροµή 

διαπιστώνουµε  ότι αυτή η διαταραχή δεν είναι καινούργια. Οι πρώτες επιστηµονικές 

αναφορές αποδίδονται στο γιατρό George Still το 1902, ο οποίος περιέγραψε 

περιπτώσεις παιδιών, τα οποία σήµερα ενδεχοµένως να λάµβαναν διάγνωση για 

κάποια διαταραχή διασπαστικής συµπεριφοράς. Μέχρι το 1950 είχε εµφανιστεί ο 

όρος «σύνδροµο εγκεφαλικής βλάβης», που µετονοµάστηκε σε «σύνδροµο ελάχιστης 
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εγκεφαλικής δυσλειτουργίας», προτείνοντας ότι πρόκειται για µια εγκεφαλική 

διαταραχή. Λόγω έλλειψης τεκµηρίωσης αυτής της αιτιολογίας για τη διαταραχή στο 

DSM-II (APA 1968) εµφανίζεται ο όρος «Υπερκινητική Αντίδραση στην παιδική 

ηλικία», δίνοντας περισσότερη έµφαση στα συµπτώµατα παρά στα αίτια της 

διαταραχής. Στο DSM-III (APA 1980) η διαταραχή µετονοµάζεται σε «∆ιαταραχή 

Ελλειµµατικής Προσοχής» (µε ή χωρίς υπερκινητικότητα).  

Η αναθεωρηµένη έκδοση DSM-III-R (APA 1987) περιλαµβάνει τον όρο 

«∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα». Στο DSM-IV (APA 1994) 

ο διαγνωστικός  όρος παραµένει αλλά διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες: ∆ΕΠ-Υ µε 

προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο, ∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα τον παρορµητικό τύπο, 

∆ΕΠ-Υ συνδυασµένος τύπος και ∆ΕΠ-Υ µη προσδιορισµένη αλλιώς. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη,2004; Riccio et al.,2006; Makris et al.,2007). Στο DSM-IV η ∆ΕΠ-Υ 

ανήκει στη διαγνωστική κατηγορία «∆ιαταραχές Ελλειµµατικής Προσοχής και 

∆ιασπαστικής Συµπεριφοράς» και στην ευρύτερη κατηγορία «∆ιαταραχές που 

συνήθως διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά κατά τη βρεφική, παιδική ή εφηβική 

ηλικία» (Kάκουρος & Μανιαδάκη, 2004 ). Τα διαγνωστικά κριτήρια αφορούν τα 

συµπτώµατα και είναι τα εξής: α)εµφάνιση πριν από την ηλικία των 7 ετών µε 

διάρκεια τουλάχιστον έξι µηνών και ασυνέπεια µε το αναπτυξιακό επίπεδο 

β)παρουσία σε δύο ή περισσότερα πλαίσια γ)πρόκληση σηµαντικής έκπτωσης στη 

λειτουργικότητα δ)δεν εξηγούνται καλύτερα µε άλλη ψυχική διαταραχή. Όσον αφορά 

την κατάταξη στις υποκατηγορίες υπάρχουν δύο οµάδες κριτηρίων: απροσεξία και 

υπερκινητικότητα-παρορµητικότητα (τουλάχιστον έξι από τα εννέα κριτήρια κάθε 

οµάδας πρέπει να πληρούνται) (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004; Μάνος, 1997).   

Στο ICD-10 η αντίστοιχη διαγνωστική κατηγορία ονοµάζεται «Υπερκινητικό 

σύνδροµο». Τα κριτήρια εδώ όµως είναι πιο περιοριστικά και η διάγνωση απαιτεί 

µεγαλύτερο βαθµό σοβαρότητας και επιµονής των συµπτωµάτων. Συµπερασµατικά 

το υπερκινητικό σύνδροµο αντιστοιχεί σε µια σοβαρή µορφή της ∆ΕΠ-Υ (Rhodes et 

al., 2006). 

Η ελλειµµατική προσοχή εκδηλώνεται ως ονειροπόληση, απόσπαση 

προσοχής, αδυναµία συγκέντρωσης προσοχής σε µία δραστηριότητα για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, η υπερκινητικότητα ως νευρικότητα, υπερβολική οµιλητικότητα 

και αεικινησία (Biederman, 2005) και η παρορµητικότητα ως απερισκεψία και 

ανυποµονησία (Μάνος, 1997). 
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Η συχνότητα της διαταραχής υπολογίζεται σε περίπου 7% σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας και 5% σε εφήβους και ενήλικες (Pasini et al., 2007). Στον κλινικό πληθυσµό 

το 80%  λαµβάνει τη διάγνωση για  ∆ΕΠ-Υ συνδυασµένος τύπος, το 10-15% για 

∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο ενώ το 5% για ∆ΕΠ-Υ µε 

προεξάρχοντα τον υπερκινητικό-παρορµητικό τύπο (Hermann et al., 2007). Όσον 

αφορά το φύλο,  η αναλογία είναι 10:1 ανάµεσα στο πληθυσµό που παραπέµπεται σε 

κλινικές µονάδες και 3:1 στο πληθυσµό της κοινότητας, πάντα σε βάρος των αγοριών 

(Biederman, 2005).  

Η ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζει υψηλή συνοσηρότητα µε άλλες διαταραχές . Περίπου 

το 44% των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζει µία πρόσθετη διαταραχή, το 32% 

παρουσιάζει δύο πρόσθετες διαταραχές και το 11% παρουσιάζει τρεις επιπλέον 

διαταραχές. Η συνοσηρότητα επιδεινώνει τα συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ και η 

πρόγνωση είναι δυσµενέστερη (Kάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Πολύ πιο συχνά η 

∆ΕΠ-Υ συνεµφανίζεται µε τις άλλες διαταραχές διασπαστικής συµπεριφοράς, δηλαδή 

την εναντιωτική-προκλητική διαταραχή και τη διαταραχή διαγωγής. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2004; Biederman, 2005; Brocki & Bohlin, 2006). Τα κορίτσια είναι 

λιγότερο πιθανό να εµφανίσουν συνοσηρότητα µε κάποια διαταραχή διασπαστικής 

συµπεριφοράς. Αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές της διάθεσης είναι δυνατό να 

είναι επίσης παρούσες (Biederman, 2005). Η έρευνα των Fryer και συνεργατών 

(2007) υποστηρίζει ότι το 95% των παιδιών µε αλκοολικό σύνδροµο παρουσιάζουν 

επίσης ∆ΕΠ-Υ (Vaurio et al., 2008). Η συνεµφάνιση της ∆ΕΠ-Υ µε τις µαθησιακές 

δυσκολίες κυµαίνεται από 10%-50% και πιο συχνά η συνοσηρότητα παρατηρείται 

στον τοµέα της ανάγνωσης (Bental & Tirosh, 2007). Επίσης, στο 31% των 

περιπτώσεων παιδικής επιληψίας παρουσιάζεται ∆ΕΠ-Υ (Hermann et al., 2007). 

 

Η αιτιολογία της διαταραχής δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς (Biederman, 

2005). Στην ανασκόπηση του ο Biederman (2005) αναφέρει ένα µεγάλο αριθµό 

ερευνών, βασισµένων κυρίως σε µελέτες διδύµων και µελέτες υιοθεσίας, που 

επιβεβαιώνουν την κληρονοµικότητα της ∆ΕΠ-Υ. Επίσης βιολογικοί παράγοντες 

έχουν ενοχοποιηθεί για την αιτιολογία της ∆ΕΠ-Υ, όπως η διατροφή, µόλυνση από 

µόλυβδο, έκθεση στο αλκοόλ και το τσιγάρο, ελλειµµατικό βάρος γέννησης, 

προγεννητικές και περιγεννητικές επιπλοκές, κάπνισµα της µητέρας κατά την περίοδο 

της εγκυµοσύνης. Ενώ οι δύο πρώτοι παράγοντες έχουν ερευνητικά καταρριφθεί, οι 

υπόλοιποι µπορούν να ειδωθούν ως παράγοντες επικινδυνότητας παρά ως 
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αιτιολογικοί παράγοντες.  Ψυχοκοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως οι 

οικογενειακές συγκρούσεις, η χαµηλή οικογενειακή συνοχή και η ψυχοπαθολογία του 

γονέα έχουν επίσης διερευνηθεί και φαίνεται να συσχετίζονται µε τη ∆ΕΠ-Υ, αλλά 

κυρίως επιταχύνουν ή  τροποποιούν την εκδήλωση της διαταραχής παρά την 

προκαλούν. Νευροβιολογικοί παράγοντες έχουν επίσης προσδιοριστεί και 

αναφέρονται σε ανισορροπία του ντοπαµινεργικού και νοραδρενεργικού συστήµατος 

(Biederman, 2005; Rhodes et al., 2006).  

Ένας αριθµός ερευνών συµφωνούν για την ανάµειξη του µετωπιαίου λοβού 

και των υποφλοιωδών περιοχών στην ανάπτυξη της διαταραχής. Ωστόσο η 

νευροβιολογία της διαταραχής δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητή (Biederman, 

2005). Η περιοχή των µετωπιαίων λοβών είναι η τελευταία που αναπτύσσεται κατά 

την ωρίµανση του εγκεφάλου. Ο ρόλος τους θεωρείται κεντρικός στη σύνθεση 

πληροφοριών από άλλες περιοχές του εγκεφάλου και στη χρησιµοποίηση των 

προσαρµοστικών στρατηγικών στη καθηµερινή ζωή (Manchester et al., 2004; 

Biederman, 2005). Επίσης ο ρόλος τους είναι στενά συνδεδεµένος µε τις εκτελεστικές 

λειτουργίες, καθώς βλάβες σε αυτές τις περιοχές µπορούν να προκαλέσουν χαµηλή 

εκτελεστική λειτουργικότητα (Manchester et al., 2004). Οι εκτελεστικές λειτουργίες 

εµπλέκουν πολλαπλά νευρωνικά δίκτυα, που περιλαµβάνουν τον θάλαµο, τα βασικά 

γάγγλια και τον προµετωπιαίο φλοιό (Willcut et al., 2005). 

Oι εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρονται στην αυτορρύθµιση της 

συµπεριφοράς, η οποία είναι απαραίτητη για την επιλογή και διατήρηση 

δραστηριοτήτων, καθώς και για την καθοδήγηση της συµπεριφοράς µέσα σε ένα 

πλαίσιο στόχων ή κανόνων (Mahone et al., 2002). Αποτελούνται από µια οµάδα 

ανώτερων γνωστικών λειτουργιών που επιτρέπουν τη στοχοκατευθυνόµενη 

συµπεριφορά (Pasini et al., 2007). Σύµφωνα µε τους Pennington και Ozonoff 

περιλαµβάνουν πέντε κύριους τοµείς και είναι οι εξής: αναστολή αντίδρασης (η 

ικανότητα για αναστολή ή αναχαίτιση της δράσης), σχεδιασµός (η ικανότητα για 

σχεδιασµό των βηµάτων που χρειάζονται προκειµένου να επιτευχθεί λύση σε ένα 

πρόβληµα), γνωστική ευελιξία-µετατόπιση δράσης (η ικανότητα για µετατόπιση σε 

µια άλλη δράση ή δράση διαχείρισης προβληµάτων όταν χρειάζεται), εργαζόµενη 

µνήµη (η ικανότητα για συγκράτηση πληροφοριών στη µνήµη παράλληλα µε την 

εκτέλεση µίας δράσης) και ευφράδεια (η ικανότητα για εύρεση διαφορετικών λύσεων 

σε ένα πρόβληµα) (Boonstra et al., 2005). Στον ορισµό που έχει δώσει ο Temple για 

τις εκτελεστικές λειτουργίες, θεωρεί ότι αυτές εµπλέκονται επίσης στην αυτογνωσία, 
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στην ενσυναίσθηση και στην κοινωνική ευαισθησία (Temple, 1997). Για τις 

εκτελεστικές λειτουργίες έχουν προταθεί επίσης οι όροι: λειτουργίες ελέγχου, 

διαδικασίες ελέγχου και εκτελεστικές διαδικασίες. Χαρακτηρίζονται από τις εξής 

ιδιότητες: απαιτούν προσοχή, αποτελούνται από µια σειρά ενιαίων λειτουργιών, 

περιορίζονται από τη χωρητικότητα της βραχυπρόθεσµης µνήµης, προσαρµόζονται 

και τροποποιούνται εύκολα (Fuggetta, 2006).  

Οι εκτελεστικές λειτουργίες θεωρείται πως διευθύνουν άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου, για παράδειγµα αυτές που αναφέρονται στη µνήµη, τη προσοχή και τη 

γλώσσα (Manchester, 2004). 

Ο ρόλος των γλωσσικών διαδικασιών στις εκτελεστικές λειτουργίες δε χαίρει 

πλήρους οµοφωνίας ανάµεσα στους ερευνητές. Κάποιοι θεωρούν ότι οι εκτελεστικές 

λειτουργίες και ειδικότερα η εργαζόµενη µνήµη δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς τη 

χρήση του εσωτερικευµένου λόγου, ενώ κάποιοι δε θεωρούν κεντρικό το ρόλο της 

γλώσσας  (Hale et al., 2007). Η εργαζόµενη µνήµη  έχει βρεθεί να συνδέεται µε την 

ορθογραφική ικανότητα.(Bental & Tirosh, 2007).  

Ο ρόλος των εκτελεστικών λειτουργιών στη ∆ΕΠ-Υ έχει µελετηθεί ευρέως. Η 

βασική υπόθεση είναι ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζουν ελλείµµατα σε όλους 

τους τοµείς των εκτελεστικών λειτουργιών.  

Το µοντέλο εκτελεστικής δυσλειτουργίας του Barkley (1997) προτείνει ότι το 

πρωταρχικό έλλειµµα  της ∆ΕΠ-Υ είναι η αναστολή της συµπεριφοράς. Τα 

ελλείµµατα στους υπόλοιπους τοµείς εκτελεστικών ικανοτήτων πηγάζουν από αυτό 

(Pocklington & Maybery, 2006). Oι Brocki και Bohlin έχουν µελετήσει τις 

εκτελεστικές λειτουργίες µε µια αναπτυξιακή προσέγγιση. Βρήκαν ότι η ελλιπής 

αναστολή σχετίζεται πιο ξεκάθαρα µε τα συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ σε µικρότερα 

παιδιά ενώ σε µεγαλύτερα παιδιά πιο πολύπλοκες εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η 

εργαζόµενη µνήµη και η ευφράδεια, σχετίζονται µε τα συµπτώµατα τους (Brocki & 

Bohlin, 2006). 

Ο Barkley διέκρινε τρεις κατηγορίες της αναστολής αντίδρασης: αναστολή 

της εξέχουσας αντίδρασης (µια αντίδραση που έχει προηγουµένως συσχετιστεί µε 

ενίσχυση),  αναστολή της τρέχουσας αντίδρασης (επιτρέπει καθυστέρηση στην 

απόφαση να συνεχιστεί η αντίδραση) και έλεγχος παρέµβασης (διατήρηση της 

αντίδρασης παρά τις ανταγωνιστικές αντιδράσεις). Ωστόσο η έρευνα των Scheres και 

συνεργατών αµφισβητεί αυτή την κατηγοριοποίηση, καθώς βρήκαν χαµηλές 

συσχετίσεις ανάµεσα στις 3 µορφές της αναστολής. Γενικά η συγκεκριµένη έρευνα 
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δεν επιβεβαίωσε τη θεωρία του Barkley, στην οποία εξετάστηκαν οι αποδόσεις των 

συµµετεχόντων σε δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών και στους πέντε τοµείς. Στα 

αγόρια µε ∆ΕΠ-Υ, σε αντίθεση µε τα «φυσιολογικά» παιδιά, παρατηρήθηκαν 

ελλείµµατα σε δύο µορφές αναστολής αντίδρασης (αναστολή τρέχουσας αντίδρασης 

και έλεγχος παρέµβασης), στο σχεδιασµό και στην ευφράδεια γραµµάτων. Ωστόσο 

όταν ελέγθηκαν οι παράγοντες ηλικία, νοηµοσύνη και µέτρηση σε δοκιµασίες µη-

εκτελεστικών λειτουργιών, τα ελλείµµατα δεν παρέµειναν (Scherew et al., 2004). 

Επίσης η µελέτη των  Jonsdottir και συνεργατών δεν συσχέτισε τις εκτελεστικές 

λειτουργίες µε τη ∆ΕΠ-Υ. Μάλιστα πρότειναν ότι προβλήµατα στις γλωσσικές 

ικανότητες µπορούν να προβλέψουν καλύτερα την ελλειµµατική προσοχή (Jonsdottir 

et al., 2006). 

Μετα-ανάλυση 83 ερευνών οι οποίες χρησιµοποιούσαν συνολικά 13 

δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών  πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να 

διαπιστωθεί η εγκυρότητα της θεωρίας της εκτελεστικής δυσλειτουργίας. Τα 

αποτελέσµατα συσχέτισαν τη ∆ΕΠ-Υ µε εκτελεστικές αδυναµίες, ωστόσο  αυτές δεν 

αποτελούν αναγκαία και επαρκή συνθήκη για την εµφάνιση της ∆ΕΠ-Υ. Εποµένως η 

µετα-ανάλυση αυτή απορρίπτει τη θεωρία ότι οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες 

αποτελούν το πρωταρχικό νευρογνωστικό έλλειµµα, είναι όµως ένα πολύ σηµαντικό 

στοιχείο (Willcutt et al., 2005). 

 

Άλλα µοντέλα έχουν προταθεί προκειµένου να εξηγήσουν τα συµπεριφορικά 

ελλείµµατα της ∆ΕΠ-Υ. Το µοντέλο κατανοµής πόρων-διεγερσιµότητας των Sergeant 

και συνεργατών αµφισβητεί τη θεωρία του Barkley. Σύµφωνα µε αυτό ένα 

κατάλληλο επίπεδο διεγερσιµότητας και ενεργοποίησης είναι απαραίτητο 

προκειµένου να επιτευχθούν η κινητική δραστηριότητα και οι απαιτήσεις µιας 

δοκιµασίας. Εποµένως το βασικό έλλειµµα της ∆ΕΠ-Υ είναι η µειωµένη κατάσταση 

ενεργοποίησης και ανικανότητα να διατηρηθεί ένα κατάλληλο επίπεδο 

διεγερσιµότητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσει αν αυτό το 

µοντέλο ή το µοντέλο του Barkley έχει καλύτερη εφαρµογή, επιβεβαίωσε και τα δύο 

µοντέλα. Τα µοντέλα είναι αλληλοσυµπληρούµενα. Το πρώτο περιγράφει καλύτερα 

τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες, ενώ το δεύτερο τα ελλείµµατα στην 

ταχύτητα επεξεργασίας (Fuggetta, 2006). Το µοντέλο «διπλής κατεύθυνσης» 

(Sonuga-Barke) περιγράφει δύο διαφορετικές κατηγορίες της ∆ΕΠ-Υ. Στην πρώτη 

κατηγορία η ελλιπής αυτο-ρύθµιση της συµπεριφοράς προκαλείται από ελλείµµατα 



Α. Ψαρρού / Πανεπιστήµιο Κρήτης (2008) 1-35 7

στον έλεγχο της αναστολής (κατεύθυνση της εκτελεστικής δυσλειτουργίας) ενώ η 

δεύτερη κατηγορία περιγράφεται σαν έλλειµµα στα κίνητρα, που χαρακτηρίζεται από 

αποστροφή καθυστέρησης (κατεύθυνση της δυσλειτουργίας κινητοποιήσης) (Brocki 

& Bohlin, 2006).   

 

Σχετικά πρόσφατα οι Zelazo και Muller πρότειναν ένα άλλο µοντέλο 

διαχωρίζοντας τις εκτελεστικές λειτουργίες σε δύο κατηγορίες (“cool” executive 

functions “hot” - executive functions).  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 

εκτελεστικές λειτουργίες που σχετίζονται µε τον ραχιαίο έξω προµετωπιαίο φλοιό και 

είναι απαραίτητες για σχετικά αφηρηµένα και ασαφή προβλήµατα Στην δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι εκτελεστικές λειτουργίες που σχετίζονται µε τον κογχικό και 

έσω προµετωπιαίο φλοιό και είναι απαραίτητες σε προβλήµατα που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή συναισθηµατική εµπλοκή ή απαιτούν εκτίµηση της συναισθηµατικής 

χροιάς των ερεθισµάτων (Castellanos et al., 2006). Η ∆ΕΠ-Υ, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω θεωρείται ως διαταραχή των “cool” εκτελεστικών λειτουργιών. Οι 

Castellanos και συνεργάτες όµως προτείνουν ότι ενδεχοµένως τα συµπτώµατα της 

ελλειµµατικής προσοχής σχετίζονται µε ελλείµµατα στις “cool” εκτελεστικές 

λειτουργίες ενώ τα συµπτώµατα της υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας 

αντανακλούν ελλείµµατα στις “hot” εκτελεστικές λειτουργίες (Castellanos et al., 

2006). 

Tο συγκεκριµένο µοντέλο ενδεχοµένως συµβαδίζει µε το µοντέλο διπλής 

κατεύθυνσης που περιγράφηκε πιο πάνω. Οι “cool” εκτελεστικές δυσλειτουργίες 

αντιστοιχούν στην κατεύθυνση της εκτελεστικής δυσλειτουργίας και οι “hot” 

εκτελεστικές δυσλειτουργίες αντιστοιχούν στην κατεύθυνση της δυσλειτουργίας 

κινητοποίησης (Geurts et al., 2006). Η έρευνα των Geurts και συνεργατών θέλησε να 

διαπιστώσει την ισχύ αυτών των θεωριών. Ένας από τους σκοπούς της έρευνας ήταν 

να αξιολογήσει τη συµπεριφορική αναστολή της αντίδρασης (cool εκτελεστική 

δυσλειτουργία) και τη λήψη αποφάσεων, η οποία επηρεάζεται από την ενίσχυση και 

την τιµωρία (hot εκτελεστική λειτουργία), χρησιµοποιώντας δύο αντίστοιχες 

δοκιµασίες. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία υπέθεσαν επίσης ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ 

εµφανίζουν ελλείµµατα στην αναστολή και όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων είναι 

πιο επιρρεπή στην ενίσχυση και δυσκολεύονται στο να λάβουν υπόψη τους 

µελλοντικές συνέπειες. Τα ευρήµατα δεν επαλήθευσαν τις υποθέσεις. Τα παιδιά µε 

∆ΕΠ-Υ δεν φάνηκε να παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες από την οµάδα 
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ελέγχου σε καµία από τις δύο δοκιµασίες. Εποµένως ούτε η κατεύθυνση της 

εκτελεστικής δυσλειτουργίας ούτε και η κατεύθυνση της δυσλειτουργίας 

κινητοποίησης µπορούν να ερµηνεύσουν τη διαταραχή της ∆ΕΠ-Υ (Geurts et al., 

2006). 

Αντίθετα η µελέτη της Τhorell υποστηρίζει το µοντέλο της «διπλής 

κατεύθυνσης». Αποδεικνύει ότι η εκτελεστική δυσλειτουργία και η αποστροφή 

καθυστέρησης σχετίζονται ανεξάρτητα µε τα συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ, χωρίς να 

παρουσιάζουν συνεργατική δράση. Μάλιστα συνέδεσε τα ελλείµµατα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες µε τα συµπτώµατα της ελλειµµατικής προσοχής, ενώ την 

αποστροφή καθυστέρησης µε τα συµπτώµατα της υπερκινητικότητας-

παρορµητικότητας (Bidwell et al., 2007). 

   

Η εκτελεστική δυσλειτουργία δεν είναι µοναδικό «προνόµιο» της ∆ΕΠ-Υ 

αλλά παρουσιάζεται σε διάφορες κλινικές διαταραχές. Αν και η εκτελεστική 

δυσλειτουργία είναι πιο κοινή σε άτοµα µε ∆ΕΠ-Υ, συναντάται επίσης και σε άλλες 

διαταραχές, όπως η διαταραχή αγωγής, η εναντιωτική-προκλητική διαταραχή, 

σύνδροµο Tourette, σύνδροµο Turner, φαινυλκετονουρία και οξεία λεµφοβλαστική 

λευκαιµία. ∆οκιµασίες σε εκτελεστικές λειτουργίες µπορούν να συµβάλλουν στη 

διαφορική διάγνωση των διαταραχών, καθώς το προφίλ και ο βαθµός των 

ελλειµµάτων παρουσιάζονται διαφορετικά (ΜcCloskey, 2004). Το σύνδροµο 

αλκοολικής τοξίκωσης παρουσιάζει σοβαρότερα ελλείµµατα (Vaurio et al., 2008), 

ενώ στις διαταραχές αυτιστικού φάσµατος τα ελλείµµατα παρουσιάζονται λιγότερο 

σοβαρά σε σχέση µε τη ∆ΕΠ-Υ (Happe et al., 2005; Mahone at al., 2006). Επίσης 

έχουν µελετηθεί οι αναγνωστικές δυσκολίες σε σύγκριση µε τη ∆ΕΠ-Υ. Ενώ η ∆ΕΠ-

Υ βρέθηκε ότι σχετίζεται µε εκτελεστικά ελλείµµατα και οι αναγνωστικές δυσκολίες 

µε γλωσσικά ελλείµµατα, η συνοσηρότητα των δύο διαταραχών παρουσιάζει 

διαφορετικό κλινικό προφίλ, που µπορεί να διακρίνει τα παιδιά που έχουν και τις δύο 

διαταραχές από τα παιδιά που έχουν µία από αυτές. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά µε 

∆ΕΠ-Υ και αναγνωστκές δυσκολίες έχουν πιο αδύναµη µνήµη εργασίας από ότι τα 

παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ µόνο και επιπλέον εµφανίζουν δυσκολία στην γρήγορη 

κατονοµασία, µια δυσκολία που δεν εµφανίζεται ξεχωριστά ούτε στη ∆ΕΠ-Υ αλλά 

ούτε και στις αναγνωστικές δυσκολίες (Bental & Tirosh, 2007). 
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Η εκτίµηση των επιτελικών λειτουργιών έχει γίνει αναπόσπαστο µέρος της 

νευροψυχολογικής αξιολόγησης, καθώς η συµβολή των τελευταίων στην 

προσαρµοστική ικανότητα των ατόµων  τεκµηριώνεται ολοένα και περισσότερο 

(Manchester, 2004). Έχουν κατασκευαστεί διάφορες δοκιµασίες προκειµένου να 

αξιολογηθούν οι εκτελεστικές λειτουργίες. Η δοκιµασία «Stroop» είναι µια κλασσική 

δοκιµασία αναστολής της αντίδρασης και αξιολογεί τον έλεγχο παρέµβασης, όπου ο 

συµµετέχων καλείται να αναστείλει µια αυτοµατοποιηµένη, µαθηµένη, εξέχουσα 

αντίδραση για να επιλέξει µια λιγότερο αυτοµατοποιηµένη αντίδραση (Pocklington & 

Mayberry, 2006). Το Wisconsin Card Sorting Test, αξιολογεί τη γνωστική ευελιξία, ο 

Πύργος του Λονδίνου την  ικανότητα σχεδιασµού, η Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων 

την λεκτική µνήµη εργασίας, το Trail Making Test την οπτική αναζήτηση και τη 

divided προσοχή (Pasini et al., 2007). Επίσης χρησιµοποιούνται το Controlled Oral 

Word Association Test και Cognitive Estimates Test. Πιο πρόσφατα έχουν 

αναπτυχθεί το “Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS) και το 

“Hayling & Brixton Tests” (Manchester et al., 2004). Σε µια ανασκόπηση των 

Manchester και συνεργατών προτείνεται να αντιµετωπίζεται η απόδοση των ατόµων 

σε εκτελεστικές δοκιµασίες µε αρκετή επιφύλαξη. Τονίζουν πως πολλές φορές 

υπάρχει χαµηλή έως µέτρια συσχέτιση µεταξύ της απόδοσης στα εργαστηριακά τεστ 

και στην συµπεριφορά που εκδηλώνεται στη καθηµερινή ζωή. Ενώ σε κάποια άτοµα 

µπορούν να διαπιστωθούν εκτελεστικές δυσλειτουργίες µέσω παρατήρησης στις 

πραγµατικές συνθήκες διαβίωσης τους, στις δοκιµασίες µπορεί οι εκτελεστικές τους 

ικανότητες να εµφανίζονται ικανοποιητικές. Επίσης στη συγκεκριµένη ανασκόπηση 

γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα να εκτιµάται η οικολογική εγκυρότητα των τεστ 

και η ικανότητα τους να µπορούν να διαφοροποιήσουν τον κλινικό από το 

φυσιολογικό πληθυσµό (διακριτική εγκυρότητα). Μέχρι σήµερα τα τεστ που 

υπάρχουν δεν έχουν αδιαµφισβήτητη ισχύ σ’ αυτούς τους τοµείς (Manchester et al., 

2004). 

 

Πολύ διαδεδοµένες στο χώρο της εκτελεστικής αξιολόγησης είναι και κάποιες 

συµπεριφορικές κλίµακες αξιολόγησης, όπως το Βehavior Rating Inventory of 

Executive Function (BRIEF), το Behavior Assessment System for Children (BASC) 

και οι κλίµακες του Conner. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση στην παιδική και 

εφηβική ηλικία και εµπεριέχουν δυο φόρµες, εκ των οποίων η µία συµπληρώνεται 

από το γονέα και η άλλη από το δάσκαλο (Jarratt et al., 2005; Sullivan & Riccio, 
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2007). Η µελέτη των ΜcCandless και O’Laughlin υποστηρίζει τη κλινική 

χρησιµότητα του BRIEF στη διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ και ότι µάλιστα µπορεί να 

διακρίνει τα παιδιά που έχουν ∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο από 

αυτά που έχουν ∆ΕΠ-Υ µε συνδυασµένο τύπο (McCandless & O’Laughlin, 2007). 

Ωστόσο στη µελέτη των Sullivan και Riccio, βρέθηκε ότι οι κλίµακες BRIEF και 

αυτές του Conner µπορούν να διαφοροποιήσουν τα φυσιολογικά παιδιά από αυτά που 

παρουσιάζουν κάποια διαταραχή, αλλά δεν µπορούν να διαφοροποιήσουν τα παιδιά 

µε ∆ΕΠ-Υ από αυτά που παρουσιάζουν κάποια άλλου είδους  διαταραχή (Sullivan & 

Riccio, 2007).  

 

Αρκετές έρευνες έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον στο να αποδείξουν αν οι 

υποκατηγορίες της ∆ΕΠ-Υ  αποτελούν ξεχωριστές κλινικές οντότητες, καθώς έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι η ∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο αποτελεί µια 

ποιοτικά ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία και όχι απλώς µια υποκατηγορία της 

∆ΕΠ-Υ. Ο Barkley θεωρεί ότι τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες αφορούν 

την υποκατηγορία µε προεξάρχοντα τον παρορµητικό τύπο και το συνδυασµένο τύπο 

αλλά όχι τον απρόσεκτο τύπο, καθώς και ότι αυτοί τύποι παρουσιάζουν ελλείµµατα 

σε όλους τους τοµείς εκτελεστικών λειτουργιών. Ωστόσο άλλες έρευνες έχουν 

υποστηρίξει ότι τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες επιδρούν κυρίως στην 

απροσεξία παρά στην υπερκινητικότητα-παρορµητικότητα (Thorell, 2007).  Η έρευνα 

των Geurts και συνεργατών σύγκρινε µια οµάδα παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα 

τον απρόσεκτο τύπο, µια οµάδα ∆ΕΠ-Υ συνδυασµένο τύπο και µια οµάδα ελέγχου σε 

δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών και δε βρήκε διαφορές στις δύο κλινικές 

οµάδες (Geurts et al., 2005). Στη µελέτη των Riccio και συνεργατών επίσης δε 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στην κλίµακα που 

χορηγήθηκε στους γονείς αναφέρθηκαν περισσότερα προβλήµατα στην αναστολή για 

το συνδυασµένο τύπο. Παρόλα αυτά σε γενικό επίπεδο οι οµοιότητες ήταν 

περισσότερες από τις διαφορές. Τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα των ερευνών 

συνιστούν περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτηµα (Riccio et al., 2006). Η οµάδα 

∆ΕΠ-Υ συνδυασµένος τύπος παρουσίασε δυσκολίες σε δύο τοµείς της αναστολής 

(αναστολή της εξέχουσας και της τρέχουσας αντίδρασης), αλλά όχι σε όλους τους 

τοµείς των εκτελεστικών λειτουργιών, όπως προτείνει η θεωρία.  
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Επιπλέον για να επιβεβαιωθεί το µοντέλο της εκτελεστικής δυσλειτουργίας 

του Barkley  θα πρέπει να αποδειχτεί ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ δεν πρέπει να έχουν 

δυσκολίες σε δοκιµασίες µη εκτελεστικών λειτουργιών. Ωστόσο ευρήµατα ερευνών 

έχουν αποδείξει ελλείµµατα και σε µη εκτελεστικές δοκιµασίες (Geurts et al., 2005; 

Rhodes et al., 2006). Πιο συγκεκριµένα στη µελέτη των Rhodes και συνεργατών στα 

παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ χορηγήθηκε µενιλφαινιδάτη, το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 

διεγερτικό φάρµακο στη θεραπεία της ∆ΕΠ-Υ. Η µενιλφαινυδάτη φάνηκε να έχει 

επίδραση στις µη-εκτελεστικές δοκιµασίες (Rhodes et al., 2006), κατ’ επέκταση η 

∆ΕΠ-Υ σχετίζεται και µε ελλείµµατα στις µη-εκτελεστικές λειτουργίες. 

 

Η αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών έχει επίσης χρησιµοποιηθεί για 

να κατανοηθεί ο ρόλος της µενυλφαινιδάτης. Έχει υποστηριχτεί ότι η µεθυλφαινιδάτη 

δρα στη βελτίωση της ∆ΕΠ-Υ διαµέσου της βελτίωσης των εκτελεστικών 

ικανοτήτων. Στη µελέτη Hazel-Fernandez βρέθηκε ότι παιδιά µε αφροαµερικανική 

καταγωγή µετά τη χορήγηση µενιλφαινυδάτης βελτιώθηκαν σε κάποιους τοµείς των 

εκτελεστικών λειτουργιών, δηλαδή στην ικανότητα σχεδιασµού, ικανότητα 

αναστολής και εργαζόµενη µνήµη (Hazel-Fernandez et al., 2006). Ωστόσο η έρευνα 

των Rhodes και συνεργατών αντικρούει αυτή την υπόθεση. Σε αγόρια µε ∆ΕΠ-Υ 

(συνδυασµένος τύπος) χορηγήθηκε µενυλφαινιδάτη και στις εκτελεστικές δοκιµασίες 

δεν φάνηκε να βελτιώνεται η απόδοσή τους (Rhodes et al., 2006). 

Στην παρούσα έρευνα θέλαµε να δούµε αν υπάρχουν ελλείµµατα στην 

εκτελεστική λειτουργία και σε ποιό  βαθµό σε παιδιά µε προβλήµατα προσοχής και 

σε παιδιά µε προβλήµατα παρορµητικότητας/ υπερκινητικότητας. Σκοπός ήταν να 

διερευνηθεί κατά πόσο εργαλεία εκτελεστικών λειτουργιών είναι χρήσιµα στη 

διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ.  

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1011 µαθητών που 

φοιτούν σε κανονική τάξη (Α΄-E΄) επιτρέποντας τη σύγκριση της επίδοσης του 

εξεταζόµενου σε σχέση µε την κατανοµή των ατοµικών βαθµολογιών µαθητών της 

ίδιας ηλικίας. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκεσε περίπου 8 εβδοµάδες (Μάρτιος-

Απρίλιος 2007). Η επιλογή των συµµετεχόντων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της 
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συστηµατικής διαστρωµάτωσης µε στρώµατα την περιοχή (αγροτικές, ηµιαστικές, 

και αστικές περιοχές), το φύλο (αγόρια – κορίτσια) και την τάξη φοίτησης, 

χρησιµοποιώντας ως µονάδα επιλογής το σχολείο και κατόπιν πραγµατοποιώντας 

τυχαία επιλογή µαθητών εντός κάθε σχολείου. Στην τυχαία δειγµατοληψία 

συµµετείχαν αλλοδαποί µαθητές µόνο όµως εφόσον, κατά δήλωση του δασκάλου της 

τάξης, είχαν φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο από την Α’ ∆ηµοτικού. Αλλοδαποί 

µαθητές της Α’ ∆ηµοτικού συµπεριλήφθηκαν στην επιλογή µόνο εφόσον είχαν 

γεννηθεί στην Ελλάδα. Οι ατοµικές αξιολογήσεις διήρκεσαν 65-120 λεπτά (ανάλογα 

µε την ηλικία και τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή), και στην πλειοψηφία 

τους διενεργήθηκαν σε δύο συνεδρίες (2-3 σχολικές ώρες). Τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος από το οποίο συλλέχθηκαν χρήσιµα δεδοµένα περιγράφεται στους Πίνακες 

1-5.  

 

Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος (%) κατά κατηγορία περιοχής προέλευσης 

ανά τάξη 

 Τάξη 

 Α Β Γ ∆ Ε 

Αγροτική 22,2 22,1 21,8 21,3 20,4 

Ηµιαστική 15,8 15,2 14,9 14,9 15,4 

Αστική 62,0 62,7 63,4 63,9 64,2 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή του δείγµατος (αριθµός) κατά τάξη και φύλο 

 Τάξη 

 Α Β Γ ∆ Ε 

Αγόρια 101 103 103 99 101 

Κορίτσια 103 99 101 103 101 

 

Πίνακας 3. Ηλικία συµµετεχόντων (µήνες) ανά τάξη 

Τάξη ΜΟ ΤΑ Εύρος 

Α 80,14 3,91 51-88 

Β 92,14 3,99 80-110 

Γ 104,20 3,99 98-132 

∆ 115,48 3,47 110-126 
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Ε 128,17 3,69 122-143 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή του δείγµατος (αριθµός) κατά κατηγορία περιοχής 

προέλευσης ανά γεωγραφική περιοχή 

 Αγροτική Ηµιαστική Αστική Σύνολο 

Κρήτη 79 57 100 236 

Αττική - - 309 309 

Θεσσαλία 84 41 110 235 

Θεσσαλονίκ

η 
54 55 122 231 

Σύνολο 217 153 641 1011 

 

Πίνακας 5. Κατανοµή του δείγµατος (%) κατά επαγγελµατική οµάδα πατέρα και 

µητέρας 

  Πατέρας Μητέρα 

Χειρωναντικά Επαγγέλµατα 36,1 12,0 

Υπάλληλος (γραφείου) 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
33,8 28,0 

Υπάλληλος (γραφείου) 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
8,9 6,4 

Εκπαιδευτικός 5,7 12,5 

Οικιακά - 36,5 

Στρατιωτικός 3,9 ,8 

Έµπορος/Βιοτέχνης 11,5 3,9 

 

Στο δείγµα περιλήφθηκαν 54 αλλοδαποί µαθητές, η κατανοµή των οποίων κατά τάξη 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.  Με βάση τα δεδοµένα της έρευνας στάθµισης, 

αξιολογήθηκε η εσωτερική συνέπεια των προτάσεων/προβληµάτων κάθε δοκιµασίας, 

τα χαρακτηριστικά της κατανοµής των ατοµικών βαθµολογιών στον πληθυσµό, όσο 

και η σταθερότητα των µετρήσεων στο χρόνο (αξιοπιστία επανελέγχου) µε τη 

χορήγηση της τελικής µορφής της κάθε δοκιµασίας σε δύο χρονικές στιγµές σε 

δείγµα παιδιών που αναλογεί στο 10% του συνολικού δείγµατος σε διάστηµα 15 

ηµερών (βλ. Πίνακα 7).  
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Πίνακας 6. Κατανοµή αλλοδαπών µαθητών του δείγµατος κατά τάξη. 

  Εθνικότητα 

  Έλληνας Αλλοδαπός 

Σύνολο 

  

Α 195 9 204 

Β 193 9 20 

Γ 195 9 204 

∆ 188 13 201 

 

 

Τάξη 

  

Ε 186 14 200 

Σύνολο 957 54 1011 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα γνωστικών δεξιοτήτων 

(π.χ., επαγωγική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων σε λεκτικά και µη 

λεκτικά πλαίσια, εύρεση, υιοθέτηση και συστηµατική τήρηση στρατηγικών δράσης 

και µάθησης, συνδυαστική και αναλυτική σκέψη) οι οποίες συνδέονται στενά µε την 

γενικότερη ικανότητα του µαθητή να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με τις δοκιµασίες που περιλαµβάνονται στο ΑΞΕΛ διασφαλίζεται η κατά το δυνατό 

σφαιρικότερη κάλυψη ολόκληρου του εύρους των εκτελεστικών λειτουργιών που 

σχετίζονται µε την ακαδηµαϊκή επίδοση, περιλαµβάνοντας λεκτικές και µη λεκτικές 

δοκιµασίες, µέρος των οποίων χορηγούνται οπτικά και άλλες ακουστικά. Μ’ αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζεται, επίσης, η δυνατότητα αξιολόγησης παιδιών µε αισθητηριακά 

ελλείµµατα (µειωµένη οπτική οξύτητα ή ακουστική έκπτωση), παιδιών µε 

αναπτυξιακά ελλείµµατα λόγου, και αλλοδαπών µαθητών που µαθαίνουν τα 

Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Οι επιµέρους δοκιµασίες του ΑΞΕΛ είναι οι εξής. 

 

∆οκιµασία Πύργου. Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί τις εκτελεστικές λειτουργίες του 

σχεδιασµού, του γνωστικού ελέγχου, και της επίλυσης προβληµάτων σε µη λεκτικά 
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πλαίσια. Ο µαθητής µετακινεί τρεις χρωµατιστούς κυλίνδρους σε θέσεις-στόχους 

πάνω σε τρία ξυλόκαρφα µε ένα αριθµό κινήσεων που προσδιορίζεται κάθε φορά από 

τον εξεταστή. Υπολογίζεται ο χρόνος επίλυσης κάθε προβλήµατος, ο αριθµός των 

σωστών απαντήσεων µε τον προκαθορισµένο αριθµό κινήσεων, και ο αριθµός των 

σωστών απαντήσεων µε περισσότερες ή λιγότερες από τις προκαθορισµένες κινήσεις. 

Η µορφή της δοκιµασίας που περιλαµβάνεται στο ΑΞΕΛ βασίζεται στην προσαρµογή 

της δοκιµασίας Πύργος του Λονδίνου από τους Korkman, Kirk, & Kemp (1998) ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκτίµησης του αναπτυξιακού επιπέδου των εν λόγω 

λειτουργιών. Περαιτέρω προσαρµογή, τόσο στα υλικά που χρησιµοποιούνται όσο και 

στις οδηγίες, κρίθηκε απαραίτητη πριν από τη στάθµισή του στην Ελλάδα.  

 

Παρατεταµένη εφαρµογή σύνθετης στρατηγικής απάντησης. Η δοκιµασία αυτή 

αξιολογεί την ικανότητα εφαρµογής µιας σύνθετης στρατηγικής επιλογής 

απαντήσεων σε προσδιορισµένα από πριν λεκτικά ερεθίσµατα. Ο εξεταζόµενος 

ακούει µια σειρά από λέξεις (π.χ., τετράγωνο, έτσι, εδώ, κύκλος, κύβος, τώρα, 

σταυρός,…) που παρουσιάζονται µε ρυθµό µία λέξη/δευτ. για περίπου 3 λεπτά της 

ώρας. Μπροστά του βρίσκεται ένα φύλο απόκρισης µε τέσσερα σχήµατα (τετράγωνο, 

κύκλος, σταυρός και τρίγωνο). Καλείται να ανιχνεύσει την παρουσία συγκεκριµένων 

λέξεων («τετράγωνο», «κύκλος», «σταυρός»), αναστέλλοντας την αυθόρµητη τάση 

του για να δείξει το ίδιο σχήµα όταν ακούει «τετράγωνο» (πρέπει να δείξει τον 

κύκλο) και «κύκλος» (πρέπει να δείξει το τετράγωνο), αλλά απαντώντας µε 

«φυσικό»τρόπο όταν ακούει «σταυρός» (πρέπει να δείξει το σταυρό). Βαθµολογείται 

(α) ο αριθµός των σωστών απαντήσεων στα τρία ερεθίσµατα-στόχους, (β) ο αριθµός 

των εσφαλµένων απαντήσεων στα τρία ερεθίσµατα-στόχους (επιλογή τετραγώνου 

στο άκουσµα της λέξης «τετράγωνο») και (γ) ο αριθµός απαντήσεων σε οποιαδήποτε 

άλλη λέξη. Η δοκιµασία συµπληρώνει τη δοκιµασία Παρατεταµένης Ακουστικής 

Προσοχής.  

 

∆οκιµασία επαγωγικής σκέψης: Μη λεκτικές λογικές αλληλουχίες. Με τη δοκιµασία 

αυτή όπως και µε τις υπόλοιπες δοκιµασίες επαγωγικής σκέψης του ΑΞΕΛ 

αξιολογείται η επαγωγική, αναλυτική, και συνθετική σκέψη, σε λεκτικά και µη 

λεκτικά πλαίσια. Παρουσιάζονται στον εξεταζόµενο µια σειρά από 4 κάρτες που 

εικονίζουν σκηνές από µια ιστορία (Α΄ µέρος) ή σύνθετα γεωµετρικά σχήµατα (Β΄ 

µέρος) στη σωστή τους σειρά. Η αλληλουχία των σκηνών είναι πάντοτε ελλιπής και ο 
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εξεταζόµενος καλείται να επιλέξει από την εικόνα που συµπληρώνει την αλληλουχία 

από 4 εναλλακτικές εικόνες. Στις πρώτες δοκιµές υποδεικνύεται η θέση της εικόνας 

που λείπει ενώ στις επόµενες δοκιµές ο εξεταζόµενος καλείται να εντοπίσει την 

ασυνέχεια στην αλληλουχία των αρχικών εικόνων και να την συµπληρώσει 

επιλέγοντας πάλι µία εικόνα από 4 εναλλακτικές.  

 

∆οκιµασία επαγωγικής σκέψης: Λεκτικές λογικές αλληλουχίες. Παρουσιάζονται 

ακουστικά στον εξεταζόµενο µια σειρά από λέξεις που ακολουθούν µια λογική 

αλληλουχία και ο εξεταζόµενος καλείται να παράσχει µια λέξη που συµπληρώνει την 

αλληλουχία. Οι δοκιµές τοποθετούνται µε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας αναφορικά 

µε το χαρακτηριστικό στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του ο 

εξεταζόµενος. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσφέρει τη σωστή λέξη αυθόρµητα, 

του παρέχεται µια σειρά από τρεις εναλλακτικές απαντήσεις για να επιλέξει (µερική 

βαθµολογία).  

 

∆οκιµασία επαγωγικής σκέψης: Μη λεκτικές αναλογίες. Σε κάθε δοκιµή παρουσιάζεται 

ένα ζεύγος από εικόνες σύνθετων γεωµετρικών σχηµάτων (Α΄ Μέρος) ή αντικειµένων 

(Β΄ Μέρος), µία τρίτη εικόνα γεωµετρικού σχήµατος ή αντικειµένου, αντίστοιχα, 

δίπλα στην οποία υπάρχει µία κενή θέση την οποία ο εξεταζόµενος καλείται να 

συµπληρώσει επιλέγοντας τη σωστή εικόνα ή γεωµετρικό σχήµα από 4 εναλλακτικά 

ερεθίσµατα.  

 

∆οκιµασία επαγωγικής σκέψης: Λεκτικές αναλογίες. Σε κάθε δοκιµή παρουσιάζεται 

ένα ζεύγος από λέξεις (π.χ., δέντρο-δάσος), και µια τρίτη λέξη (π.χ., πρόβατο) και ο 

εξεταζόµενος πρέπει να συµπληρώσει την αναλογία µε µια κατάλληλη λέξη (π.χ., 

οµάδα). Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσφέρει τη σωστή λέξη αυθόρµητα, του 

παρέχεται µια σειρά από τρεις εναλλακτικές απαντήσεις. 

 

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Οι λειτουργίες της προσοχής και της συγκέντρωσης περιλαµβάνουν την 

παρατεταµένη εστίαση της προσοχής σε µία προκαθορισµένη αισθητηριακή οδό, και 

την επιλεκτική επεξεργασία προκαθορισµένων στοιχείων ενός ερεθίσµατος µε 

ταυτόχρονη αγνόηση άλλων άσχετων ιδιοτήτων. Για την εκτίµηση των παραπάνω 

ικανοτήτων χορηγούνται τέσσερις δοκιµασίες (δύο οπτικές και δύο ακουστικές) 



Α. Ψαρρού / Πανεπιστήµιο Κρήτης (2008) 1-35 17

εξασφαλίζοντας επαρκή κάλυψη των δύο κύριων παραµέτρων της λειτουργίας της 

προσοχής και της συγκέντρωσης, δηλαδή της παρατεταµένης διατήρησης και του 

εύρους (ποσότητα στοιχείων που µπορούν να διατηρηθούν στη συνείδηση προς 

επιλογή και περαιτέρω επεξεργασία ή µακρόχρονη αποθήκευση). Με τις δοκιµασίες 

παρατεταµένης προσοχής αξιολογείται επίσης και η επάρκεια της λειτουργίας της 

επιλεκτικής προσοχής καθώς απαιτείται από τον εξεταζόµενο αξιολόγηση ποικίλων 

ιδιοτήτων του κάθε ερεθίσµατος (ακουστικού ή οπτικού) και νοητική επιλογή µιας 

συγκεκριµένης, προκαθορισµένης ιδιότητας (εννοιολογική κατηγορία: όνοµα 

σχήµατος-µορφή αντικειµένου). Εξασφαλίζεται επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης 

παιδιών µε αισθητηριακά ελλείµµατα (µειωµένη οπτική οξύτητα ή ακουστική 

έκπτωση), παιδιών µε αναπτυξιακά ελλείµµατα λόγου, και αλλοδαπών µαθητών που 

µαθαίνουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Οι επιµέρους δοκιµασίες του ΑΣΥΠ 

είναι οι εξής. 

 

∆οκιµασία Παρατεταµένης ακουστικής προσοχής. Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί την 

ικανότητα εστίασης και διατήρησης της προσοχής σε προσδιορισµένα από πριν 

λεκτικά ερεθίσµατα. Ο εξεταζόµενος ακούει µια σειρά από λέξεις (π.χ., τετράγωνο, 

έτσι, εδώ, κύκλος, κύβος, τώρα, σταυρός…) που παρουσιάζονται µε ρυθµό µίας 

λέξη/δευτ. για περίπου 3 λεπτά της ώρας. Καλείται να ανιχνεύσει την παρουσία µιας 

συγκεκριµένης λέξης («τετράγωνο») εντός πλήθους διασπαστικών ερεθισµάτων 

(όπως οι λέξεις «κύκλος», «σταυρός», και «γράψε»). Βαθµολογείται (α) ο αριθµός 

των σωστών απαντήσεων στη λέξη «τετράγωνο», και (β) ο αριθµός των εσφαλµένων 

απαντήσεων (απόκριση σε οποιαδήποτε άλλη λέξη). Η δοκιµασία απαιτεί 

παρατεταµένη εστίαση της προσοχής σε µία αισθητηριακή οδό (ακουστική), ταχεία 

κωδικοποίηση κάθε λεκτικού ερεθίσµατος στα πλαίσια µιας προκαθορισµένης 

έννοιας (σχήµα), επιλογή απάντησης όταν το ερέθισµα ανήκει στη λεκτική κατηγορία 

«τετράγωνο», και αναστολή απάντησης όταν το ερέθισµα εµπίπτει σε οποιαδήποτε 

άλλη λεκτική ή εννοιολογική κατηγορία (κάποιο άλλο σχήµα ή λέξη). Στη 

βαθµολογία συνυπολογίζονται τόσο ο αριθµός των σωστών επιλογών (ως ποσοστό 

του συνόλου των δυνατών επιλογών) αλλά και ο αριθµός των εσφαλµένων επιλογών. 

 

∆οκιµασία Παρατεταµένης οπτικής προσοχής. Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί την 

ταχύτητα και την ακρίβεια µε την οποία ο µαθητής µπορεί να ερευνά διαδοχικά 

παράλληλες σειρές από σχήµατα, να εντοπίζει και να σηµειώνει ένα προκαθορισµένο 
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σχήµα-στόχο. Για την ολοκλήρωση κάθε µέρους υπάρχει χρονικό όριο 3 λεπτών. 

Βαθµολογείται ο συνολικός αριθµός σωστών εντοπισµών στόχων, ο αριθµός 

επιλογών µη-στόχων, και ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε µέρους της δοκιµασίας.  

 

Εύρος ακουστικής προσοχής. Αξιολογεί την ικανότητα βραχύχρονης συγκράτησης 

προτάσεων αυξανόµενου µήκους µε βάση τόσο φωνολογικά όσο και συντακτικά 

στοιχεία (Wagner & Torgesen, 1987). Ο εξεταστής διαβάζει µία πρόταση κάθε φορά 

(από µια λίστα προτάσεων αυξανόµενου µήκους) και ζητά από τον εξεταζόµενο να 

την επαναλάβει αυτολεξεί.  

 

Εύρος οπτικής προσοχής (θέσεις στο χώρο). Αξιολογεί την ικανότητα βραχύχρονης 

συγκράτησης ενός αριθµού (αυξανόµενου από δοκιµή σε δοκιµή) θέσεων σε µια 

οπτική σκηνή (µια παιδική χαρά). Ο εξεταστής δείχνει την αλληλουχία των θέσεων 

που επισκέπτεται κάθε φορά ο ήρωας της ιστορίας και ζητά από το παιδί να ανατρέξει 

τη διαδροµή.  

 

 

Χορηγήθηκε επίσης (n = 944) η κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ΕΠ/Υ (Ερωτηµατολόγιο 

για εκπαιδευτικούς, DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1988). Η κλίµακα έχει 

προσαρµοστεί και σταθµιστεί στα ελληνικά από τους Καλαντζή-Αζίζη, Αγγελή, και 

Ευσταθίου (2005). Κριτήρια (αρχικοί βαθµοί στην κλίµακα) για τη κατάταξη των 

µαθητών σε µαθητές µε πιθανή ή απίθανη ∆ΕΠ ή ∆ΕΠΥ υιοθετήθηκαν από το 

εγχειρίδιο της Ελληνικής έκδοσης της κλίµακας. 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

∆ιαφορές µεταξύ οµάδων µαθητών µε πιθανά προβλήµατα προσοχής και συγκέντρωσης 

στους δείκτες του εργαλείου 9 (Εκτελεστικές δεξιότητες).  

Οι δύο οµάδες (παιδιών µε πιθανά προβλήµατα προσοχής και µαθητών χωρίς 

ενδείξεις προβληµάτων προσοχής) δεν διέφεραν στην ηλικία (ΜΟ: 103.5 και 102.1 

µήνες, αντίστοιχα, p > .7) και εµφάνισαν οµοιόµορφη κατανοµή κατά τάξη (βλ. 

Πίνακα 15). Παρατηρήθηκε πάντως η αναµενόµενη από τη βιβλιογραφία τάση για 
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µεγαλύτερη αντιπροσώπευση αγοριών. Ως οµάδα οι µαθητές µε ενδείξεις 

προβληµάτων προσοχής εµφάνισαν µικρή, αλλά στατιστικά σηµαντική τάση για 

χαµηλότερη επίδοση στους δείκτες νοηµοσύνης (Raven: F [1,606] = 7,55, p < ,006, 

PPVT: F [1,606] = 8,06, p < ,005, WISC Λεξιλόγιο: F [1,606] = 6,38, p < ,012, βλ. 

Πίνακα 16).  

Πίνακας 15. Κατανοµή µαθητών σε οµάδες ανάλογα µε την ύπαρξη ενδείξεων 

προβληµάτων προσοχής/συγκέντρωσης και υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας µε 

βάση το Ερωτηµατολόγιο για εκπαιδευτικούς. 

   Αρνητική ένδειξη Θετική ένδειξη 

Αγόρια/Κορίτσια 338/366 42/22 

Α’/Β’/Γ’/∆’/Ε’ 151/143/134/139/137 13,13,15,9,14 

 

Προβλήµατα 

προσοχής 
Σύνολο 704 64 

Αγόρια/Κορίτσια 343/355 36/26 

Α’/Β’/Γ’/∆’/Ε’ 142/147/125/142/142 11/12/13/13/13 

 

Προβλήµατα 

υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας Σύνολο 698 62 

 

Πίνακας 16. ΜΟ και τυπική απόκλιση ανά οµάδα (µε θετική ή αρνητική ένδειξη 

προβληµάτων προσοχής) σε τρεις δείκτες λεκτικής και µη λεκτικής νοηµοσύνης. 

 

Ένδειξη προβληµάτων προσοχής ΜΟ ΤΑ 

Αρνητική ,09 ,99 
Raven 

Θετική -,31 ,98 

Αρνητική ,13 ,98 
PPVT 

Θετική -,27 ,75 
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Αρνητική ,17 1,00 
WISC Λεξιλόγιο 

Θετική -,20 ,87 

Κρίθηκε, εποµένως, ενδεδειγµένος ο στατιστικός έλεγχος της επίδρασης της 

νοηµοσύνης στη διαµόρφωση των διαφορών ανάµεσα στις δύο οµάδες στις επιδόσεις 

τους στις δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών (αλλά και προσοχής του Εργαλείου 

10, βλ. επόµενη παράγραφο). Κατά την εξέταση δοκιµασιών λεκτικού περιεχοµένου 

ως µεταβλητή συνδυακύµανσης χρησιµοποιήθηκε η επίδοση στο δείκτη µη λεκτικής 

νοηµοσύνης (Raven), ενώ κατά την εξέταση δοκιµασιών µη λεκτικού περιεχοµένου η 

επίδοση στους δύο δείκτες λεκτικής νοηµοσύνης (PPVT, WISC Λεξιλόγιο).  

 

Πίνακας 17. Αποτελέσµατα ANOVA: ∆ιαφορές µαθητών µε πιθανά προβλήµατα 

προσοχής από µαθητές που δεν παρουσιάζουν ενδείξεις προβληµάτων προσοχής. 

‘Ελεγχος για: β.ε: 1,580 F p η2 

Μη λεκτικές αλληλουχίες (Ιστορίες)   ,32 ,568 ,001 

∆είκτης ∆ΕΣ 8,72 ,003 ,015 

Λεκτικές αλληλουχίες)   ,45 ,502 ,001 

Λεκτικές αλληλουχίες   ,28 ,595 ,000 

 

 

Raven 

∆είκτης ∆ΕΣ µείον δείκτης ΠΑΠ 1,12 ,289 ,002 

 β.ε: 1,708    

∆είκτης ∆ΕΣ 13,68 ,000 ,019 

Πύργος 1,08 ,299 ,002 

Μη λεκτικές αλληλουχίες (Γεωµ. 

Σχήµατα) 
10,12 ,002 ,014 

Μη λεκτικές αναλογίες (Γεωµ. Σχήµατα)    ,38 ,533 ,001 

 

 

 

PPVT, WISC 

Λεξιλόγιο 

∆είκτης ∆ΕΣ µείον δείκτης ΠΑΠ 2,11 ,147 ,003 
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Πίνακας 18. ΜΟ και ΤΑ ανά οµάδα για τις µεταβλητές του Εργαλείου 9 στις οποίες 

σηµειώθηκε σηµαντική επίδραση της παρουσίας ενδείξεων για προβλήµατα 

προσοχής. 

  Ένδειξη προβληµάτων προσοχής MO TA 

Αρνητική ,15 ,88 
∆είκτης ∆ΕΣ 

Θετική -,31 1,1 

Αρνητική ,15 ,94 
Μη λεκτικές αλληλουχίες (Γεωµ. Σχήµατα) 

Θετική -,44 ,99 

9.4. ∆ιαφορές µεταξύ οµάδων µαθητών µε πιθανά προβλήµατα υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας στους δείκτες του εργαλείου 9 (Εκτελεστικές δεξιότητες).  

Οι δύο οµάδες (παιδιών µε πιθανά προβλήµατα υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας 

και µαθητών χωρίς ενδείξεις τέτοιων προβληµάτων) δεν διέφεραν στην ηλικία (ΜΟ: 

103.9 και 104.6 µήνες, αντίστοιχα, p > .8) ή στην επίδοση σε κάποιον από τους τρεις 

δείκτες νοηµοσύνης (Raven, PPVT, και WISC Λεξιλόγιο, p > .07), ενώ εµφάνισαν 

οµοιόµορφη κατανοµή κατά τάξη (βλ. Πίνακα 15). Παρατηρήθηκε πάντως η 

αναµενόµενη από τη βιβλιογραφία τάση για µεγαλύτερη αντιπροσώπευση αγοριών. 

Ως οµάδα οι µαθητές µε ενδείξεις προβληµάτων υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας εµφάνισαν µικρή, µη στατιστικά σηµαντική τάση για χαµηλότερη 

επίδοση στην κλίµακα Raven.  

 

Πίνακας 19. Αποτελέσµατα ANOVA: ∆ιαφορές στις δοκιµασίες του Εργαλείου 9 

µαθητών µε πιθανά προβλήµατα υπερκινητικότητας/παρορµητικότητας από εκείνους 

που δεν εµφανίζουν ενδείξεις τέτοιων προβληµάτων στο σχολείο. 

 

β.ε: 1,703 F p η2 

Μη λεκτικές αλληλουχίες (Ιστορίες) ,830 ,363 ,001 
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Πύργος 4,824 ,028 ,007 

Μη λεκτικές αλληλουχίες (Γεωµ. Σχήµατα) 1,767 ,184 ,003 

Μη λεκτικές αναλογίες (Γεωµ. Σχήµατα) ,007 ,932 ,000 

Λεκτικές αναλογίες ,032 ,857 ,000 

Λεκτικές αλληλουχίες 1,753 ,186 ,002 

∆είκτης ∆ΕΣ 9,828 ,002 ,014 

∆είκτης ∆ΕΣ µείον δείκτης ΠΑΠ 5,064 ,025 ,007 

 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 19 και 20, οι µαθητές µε ένδειξεις υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας εµφάνισαν χαµηλότερη επίδοση στη δοκιµασία του Πύργου, η 

οποία αξιολογεί κυρίως την ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής ενός, διαφορετικού 

κάθε φορά, σχεδίου δράσης. Υψηλή επίδοση στη συγκεκριµένη δοκιµασία απαιτεί 

επίσης ικανότητα νοητικής αναστολής εναλλακτικών στρατηγικών και επιλογή της 

πιο ενδεδειγµένης. Χαµηλότερη επίδοση (αρνητικός τυπικός βαθµός) παρατηρήθηκε 

επίσης στο δείκτη ∆ΕΣ (δοκιµασία Παρατεταµένης Εφαρµογής Σύνθετης 

Στρατηγικής: Αριθµός σωστών µείον αριθµός σφαλµάτων). Ο δείκτης αυτός εκφράζει 

την ικανότητα διατήρησης µίας προκαθορισµένης σύνθετης στρατηγικής (όταν ακούς 

«µήλο» να δείχνεις τη µπανάνα και όταν ακούς «µπανάνα» να δείχνεις το µήλο) η 

οποία απαιτεί την ικανότητα αναστολής της αυθόρµητης τάσης για υπόδειξη του 

αντικειµένου που ακούει ο εξεταζόµενος. 

 

Πίνακας 20. ΜΟ και τυπική απόκλιση ανά οµάδα για τις µεταβλητές του Εργαλείου 9 

στις οποίες σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της παρουσίας ενδείξεων για 

προβλήµατα υπερκινητικότητας/παρορµητικότητας. 

 

  

Ένδειξη προβληµάτων 

υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας MO TA 

Πύργος Αρνητική ,07 ,99 
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 Θετική -,23 ,91 

Αρνητική ,10 ,95 
∆είκτης ∆ΕΣ 

Θετική -,31 ,86 

Αρνητική ,07 ,94 ∆είκτης ∆ΕΣ µείον 

δείκτης ΠΑΠ Θετική -,23 1,22 

 

Τέλος, η οµάδα των µαθητών µε αυξηµένες ενδείξεις προβληµάτων 

υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας εµφάνισε αυξηµένη τάση σφαλµάτων στην 

τελευταία δοκιµασία (θετικός τυπικός βαθµός), µία ακόµη ένδειξη µειωµένης 

ικανότητας αναστολής µιας αυθόρµητης τάσης απόκρισης ανεξάρτητα από την 

ικανότητα διατήρησης εστιασµένης προσοχής. Αν και προκαταρκτικά, τα παραπάνω 

ευρήµατα στοιχειοθετούν τη χρησιµότητα των κλιµάκων του ΑΞΕΛ και του ΑΣΥΠ 

ως µέρος της διαγνωστικής συστοιχίας δοκιµασιών αξιολόγησης δυσκολιών µάθησης 

στο ∆ηµοτικό σχολείο. 
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9.5. ∆ιαφορές µεταξύ οµάδων µαθητών µε πιθανά προβλήµατα προσοχής και 

συγκέντρωσης (σύµφωνα µε την εκτίµηση του δασκάλου) στους δείκτες του εργαλείου 

10 (Προσοχή).  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, οι οµάδες που διαµορφώθηκαν µε 

βάση την παρουσία ή όχι ενδείξεων για προβλήµατα προσοχής και συγκέντρωσης στο 

σχολείο βρέθηκε να διαφέρουν στους τρεις δείκτες νοηµοσύνης που 

χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη, κάνοντας σκόπιµο τον έλεγχο της επίδρασης αυτών 

των µεταβλητών στη διαµόρφωση των διαφορών µεταξύ των οµάδων στην επίδοσή 

τους στις δοκιµασίες προσοχής του Εργαλείου 10. Έτσι, η επίδοση στην κλίµακα 

Raven χρησιµοποιήθηκε ως µεταβλητή συνδυακύµανσης κατά την εξέταση οµαδικών 

διαφορών στις δοκιµασίες Εύρος ακουστικής προσοχής και ∆ιάρκεια Ακουστικής 

Προσοχής, ενώ οι κλίµακες PPVT και Λεξιλόγιο του WISC κατά την εξέταση 

οµαδικών διαφορών στη δοκιµασία Εύρος οπτικής προσοχής και ∆ιάρκεια οπτικής 

προσοχής. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 21, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

βρέθηκαν µόνο µεταξύ µαθητών µε πιθανή ή απίθανη παρουσία προβληµάτων 

προσοχής στις κλίµακες: Εύρος Ακουστικής Προσοχής, Εύρος οπτικής Προσοχής, 

και ∆ιάρκεια ακουστικής προσοχής (δείκτης ΠΑΠ).  

Πίνακας 21. Αποτελέσµατα ANOVA: ∆ιαφορές, στις κλίµακες προσοχής του 

Εργαλείου 10, µαθητών µε πιθανά προβλήµατα προσοχής από µαθητές δεν που 

παρουσιάζουν ενδείξεις προβληµάτων προσοχής. 

 

‘Ελεγχος για: β.ε: 1,601 F p η2 

Εύρος ακουστικής Προσοχής 6,672 ,01 ,011 Raven 

∆είκτης ΠΑΠ 5,911 ,015 ,010 

 β.ε: 1,751    

Εύρος Οπτικής Προσοχής 6,38 ,012 ,008 PPVT, WISC 

Λεξιλόγιο 
∆είκτης Παρατεταµένης Οπτικής 

προσοχής 
1,47 ,23 ,002 

 



Α. Ψαρρού / Πανεπιστήµιο Κρήτης (2008) 1-35 25

9.6. ∆ιαφορές µεταξύ οµάδων µαθητών µε πιθανά προβλήµατα υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας  στους δείκτες του Εργαλείου 10 (Προσοχή).  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, οι οµάδες που διαµορφώθηκαν µε 

βάση την παρουσία ή όχι ενδείξεων για προβλήµατα υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας στο σχολείο δεν διέφεραν σηµαντικά στους τρεις δείκτες 

νοηµοσύνης που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη. Έτσι, δεν κρίθηκε σκόπιµη η 

συµπερίληψη µεταβλητών συνδυακύµανσης στο µοντέλο των Αναλύσεων 

∆ιακύµανσης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την Οµάδα. Το περίγραµµα των επιδόσεων 

των µαθητών µε πιθανή υπερκινητικότητα/παρορµητικότητα ήταν παρόµοιο µε 

εκείνο των µαθητών µε ενδείξεις για προεξάρχοντα προβλήµατα προσοχής, 

εµφάνισαν  

 

Πίνακας 22. ΜΟ και τυπική απόκλιση ανά οµάδα για τις µεταβλητές του Εργαλείου 

10 στις οποίες σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της παρουσίας ή όχι 

ενδείξεων για προβλήµατα προσοχής στο σχολείο. 

 

 Ένδειξη προβληµάτων προσοχής ΜΟ ΤΑ 

Θετική ,14 ,98 
Εύρος ακουστικής προσοχής 

Αρνητική -,30 ,96 

Θετική ,09 ,98 
Εύρος οπτικής προσοχής 

Αρνητική -,32 1,04 

Θετική ,10 ,90 
∆είκτης ΠΑΠ 

Αρνητική -,36 1,24 

 

δηλαδή σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση τόσο στο εύρος όσο και στη διατήρηση της 

ακουστικής προσοχής (βλ. Πίνακες 22 και 23). Σηµειωτέον, όµως, ότι οι παραπάνω 

διαφορές εκµηδενίστηκαν όταν ελέγχθηκε η επίδραση ατοµικών διαφορών στην 

υποκλίµακα προβληµάτων Προσοχής του Ερωτηµατολογίου για Εκπαιδευτικούς 

(DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1988). Τo γεγονός αυτό ερµηνεύεται από την 
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αναµενόµενη συνύπαρξη προβληµάτων προσοχής και υπερκινητικότητας σε µεγάλο 

ποσοστό µαθητών σχολικής ηλικίας. 

Πίνακας 23. Αποτελέσµατα ANOVA: ∆ιαφορές, στις κλίµακες προσοχής του 

Εργαλείου 10, µαθητών µε πιθανά προβλήµατα υπερκινητικότητας/ 

παρορµητικότητας από µαθητές δεν που παρουσιάζουν ενδείξεις τέτοιων 

προβληµάτων. 

β.ε: 1,749 F p η2 

Εύρος ακουστικής Προσοχής 6,894 ,009 ,009 

∆είκτης ΠΑΠ 2,838 ,092 ,004 

β.ε: 1,751    

Εύρος Οπτικής Προσοχής 5,820 ,016 ,008 

∆ιάρκεια Οπτικής προσοχής: 2,457 ,117 ,003 

 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνεται η θεωρία του Barkley  ότι η 

τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες αφορούν την υποκατηγορία της ∆ΕΠ-Υ 

µε προεξάρχοντα τον παρορµητικό τύπο και τον συνδυασµένο τύπο, καθώς οι 

µαθητές µε ενδείξεις υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας εµφάνισαν χαµηλότερη 

επίδοση στις εκτελεστικές δοκιµασίες. Επίσης επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε τη θεωρία 

του Βarkley ότι η αναστολή είναι το κύριο έλλειµµα στις εκτελεστικές λειτουργίες. 

Τα παιδιά µε προβλήµατα υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας παρουσίασαν 

µειωµένη ικανότητα νοητική αναστολής εναλλακτικών στρατηγικών και επιλογή της 

πιο ενδεδειγµένης καθώς και µειωµένη ικανότητα αναστολής µιας αυθόρµητης τάσης 

απόκρισης, όπως φάνηκε από τις δοκιµασία του Πύργου και τη δοκιµασία 

Παρατεταµένης Εφαρµογή  Σύνθετης Στρατηγικής. Στην ικανότητα προσοχής όµως 

τα παιδιά µε προεξάρχοντα προβλήµατα προσοχής και τα παιδιά µε προεξάρχοντα 
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προβλήµατα υπεκινητικότητας/ παρορµητικότητας δεν παρουσίασαν διαφορές. 

Παρουσίασαν χαµηλότερη επίδοση τόσο στο εύρος όσο και στη διατήρηση της 

ακουστικής προσοχής. Απ’ αυτό θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι µόνο οι 

εκτελεστικές δοκιµασίες και όχι οι δοκιµασίες προσοχής µπορούν να 

διαφοροποιήσουν τις υποκατηγορίες της ∆ΕΠ-Υ. Xρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον 

τοµέα αυτό, καθώς σε άλλες έρευνες δεν έχουν βρεθεί διαφορές στο προφίλ των 

εκτελεστικών λειτουργιών ανάµεσα σε παιδιά µε προεξάρχοντα προβλήµατα 

προσοχής και προεξάρχοντα προβλήµατα παρορµητικότητας. (Geurts et al., 2005).  

 

Βρέθηκε ότι τα αγόρια παρουσιάζουν σε µεγαλύτερη συχνότητα τη διαταραχή 

σε σχέση µε τα κορίτσια γεγονός που επιβεβαιώνεται και στις περισσότερες έρευνες. 

Τα αγόρια παρουσίασαν αυξηµένα προβλήµατα προσοχής αλλά και 

υπερκινητικότητας/ παρορµητικότητας. Η αναλογία των αγοριών έναντι των 

κοριτσιών για τη διαταραχή ∆ΕΠ-Υ ποικίλλει ανάµεσα στις έρευνες από  2:1 έως 

10:1 (American Psychiatric Association,1980; Ross & Ross, 1982) µε µέσο όρο 6:1 

για κλινικά δείγµατα παιδιών. Ωστόσο επιδηµιολογικές µελέτες βρίσκουν ότι η 

αναλογία είναι περίπου 3:1 σε µη κλινικά δείγµατα. (Szatmari et al., 1989; Trites et 

al., 1979). Η µεγαλύτερη δυσαναλογία στο κλινικό δείγµα προέρχεται από το γεγονός 

ότι τα αγόρια είναι πιο πιθανό να εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς και 

επιθετικότητα σε σχέση µε τα κορίτσια, τα οποία εκδηλώνουν τη διαταραχή µε 

λιγότερο ενοχλητικούς τρόπους, όπως κοινωνική απόσυρση και µεγαλύτερο άγχος. 

Αυτά τα πιο έκδηλα συµπτώµατα των αγοριών κινητοποιούν περισσότερο σε 

αναζήτηση βοήθειας σε κλινικούς χώρους (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004; Barkley, 

1990). Μικρές διαφορές έχουν βρεθεί στο πως µεταχειρίζονται οι µητέρες τα παιδιά 

τους µε ∆ΕΠ-Υ σε σχέση µε το φύλο. Τα αγόρια λαµβάνουν µεγαλύτερη 

επιδοκιµασία και καθοδήγηση, αλλά συµµορφώνονται λιγότερο σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις των µητέρων τους (Βarkely, 1989; Befera & Barkley, 1985). Εποµένως η 

αντίληψη του φύλου, οι προσδοκίες και τα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση µε αυτό 

µπορεί να επηρεάζουν στο πως εκδηλώνεται µια διαταραχή.  

Επειδή όµως η δυσαναλογία αυτή υπάρχει και σε µη κλινικά δείγµατα 

φαίνεται πως υπάρχει ένας µηχανισµός που συνδέεται µε το φύλο και επηρεάζει την 

εµφάνιση της ∆ΕΠ-Υ και όχι απλά τον τρόπο εκδήλωσης της (Βarkley, 1990).  

Όσον αφορά το φύλο υπάρχει ένας διάλογος για το αν τα άτοµα παρουσιάζουν 

δαιφορές και ως προς την εκτελεστική δυσλειτουργία. Μερικές έρευνες υποστηρίζουν 
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ότι τα κορίτσια είναι λιγότερο ευάλωτα σε εκτελεστικά ελλείµατα (Seidman et al., 

1997), ενώ άλλες όχι (Rucklidge & Tannock, 2002). 

 

Χαµηλότερος δείκτης γενικής νοηµοσύνης βρέθηκε σε µαθητές µε 

προεξάρχοντα προβλήµατα προσοχής αλλά όχι σε µαθητές µε προεξάρχοντα 

προβλήµατα υπερκινητικότητας. Ωστόσο µπορεί η χαµηλή επίδοση τους στις 

κλίµακες νοηµοσύνης να οφείλεται καθαρά και µόνο στην χαµηλή ικανότητα 

συγκέντρωσης και στην αδυναµία προσοχής και όχι στις µειωµένες νοητικές 

ικανότητες. Η εκτελεστική δυσλειτουργία και η ελλειµµατική προσοχή εµφανίζεται 

στους µαθητές µε προεξάρχοντα προβλήµατα υπερκινητικότητας ακόµα κι όταν 

ελεγχθεί στατιστικά η διαφορά των δύο οµάδων στο δείκτη νοηµοσύνης. Εποµένως η 

νοηµοσύνη δε φαίνεται να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην εκδήλωση της 

υπερκινητικότητας και προσοχής. Χαµηλές επιδόσεις βρέθηκαν στις δοκιµασίες 

προσοχής για τους µαθητές µε προεξάρχοντα προβλήµατα προσοχής εφόσον είχε 

ελεγθεί η µεταβλητή νοηµοσύνη.  

Ο ρόλος των εκτελεστικών λειτουργιών στη ∆ΕΠ-Υ δεν είναι ακόµα 

ξεκάθαρος. Οι έρευνες παρουσιάζουν αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα που µπορεί να 

οφείλονται στις διαφορετικές µεθοδολογίες που ακολουθούν και πολλές φορές τα 

αποτελέσµατα δεν µπορούν να είναι συγκρίσιµα. Εξετάζουν διαφορετικούς τοµείς 

των εκτελεστικών λειτουργιών, διαφορετικό αριθµό και ποιότητα δείγµατος. H 

πληθώρα των δοκιµασιών που υπάρχει, παρέχει ένα µεγάλο εύρος επιλογών. 

Εποµένως οι έρευνες διαφέρουν ως προς τα εργαλεία που χρησιµοποιούν. Μπορούν 

ακόµα να χρησιµοποιούν τις ίδιες δοκιµασίες µε κάποιες παραλλαγές. Σε άλλες 

έρευνες λαµβάνεται υπόψη η διάκριση των υποκατηγοριών της ∆ΕΠ-Υ και σε άλλες 

θεωρείται µια ενιαία διαταραχή. Μια άλλη διαφοροποίηση είναι το κατά πόσο 

ελέγχουν τις µεταβλητές φύλο, ηλικία, νοηµοσύνη, συνοσηρότητα (Scheres et al., 

2004; Pasini et al., 2007). Για να επιβεβαιωθεί ο ρόλος  των εκτελεστικών 

λειτουργιών ως πρωταρχικό έλλειµµα στη διαταραχή, οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες 

πρέπει να παρουσιάζονται ανεξάρτητα από αυτές τις µεταβλητές (Willcutt et al., 

2005). Ειδικά σχετικά µε τη µεταβλητή νοηµοσύνη υπάρχει διάσταση απόψεων, για 

το αν θα πρέπει να ελέγχεται, διότι µπορεί να η χαµηλή απόδοση σε τεστ νοηµοσύνης 

να είναι συνέπεια ή βασικό συστατικό της ∆ΕΠ-Υ (Scheres et al., 2004).  
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H επιδηµιολογία της ∆ΕΠ-Υ είναι 7% σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Στη 

Μεγάλη Βρετανία 5% παρουσιάζουν αυτή τη διαταραχή. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

θα υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί σε κάθε σχολική τάξη που θα διαταράσσει την 

οµαλή ροή του σχολικού προγράµµατος (Cooper & Bilton, 1999). Είναι εποµένως 

αναγκαίο να µπορούν να εντοπιστούν αυτά τα παιδιά και να δεχθούν την κατάλληλη 

παρέµβαση για το δικό τους όφελος πρωτίστως, αλλά  και για να µην παρεµποδίζουν 

την εκπαίδευση των υπόλοιπων µαθητών και το έργο των δασκάλων. Η εντόπιση των 

παιδιών αυτών είναι επίσης σηµαντικό να γίνεται σε µικρή ηλικία, αν είναι δυνατόν 

από τις πρώτες τάξεις του σχολείου για να µην εξελιχθεί η διαταραχή σε σοβαρότερες 

µορφές. Καθώς τα παιδιά προχωρούν στην εφηβεία έχουν να αντιµετωπίσουν θέµατα 

όπως ταυτότητα, κοινωνική αποδοχή, σωµατικές αλλαγές και ωρίµανση, τα οποία 

µπορεί να επιβαρύνουν παραπάνω την υπάρχουσα δύσκολη κατάσταση (Barkley, 

1990). Τα προβλήµατα της ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζονται στην εφηβεία πολύ χειρότερα σε 

άτοµα που δεν έχουν υποστεί κάποια παρέµβαση µέχρι τότε απ’ ότι σε άτοµα στα 

οποία έχει δοθεί θεραπεία (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Επίσης υπάρχει ο 

κίνδυνος να αναπτύξουν συνοσηρότητα µε άλλες διαταραχές. Προβλήµατα µπορούν 

να ακολουθήσουν τα παιδιά αυτά και στην ενήλικη ζωή (Barkley, 1990). Εποµένως 

είναι σηµαντική η σωστή αξιολόγηση των παιδιών, η οποία βοηθάει την πρόληψη και 

την έγκαιρη παρέµβαση. Αξιόπιστα εργαλεία συντελούν στο να δοθεί σωστή 

διάγνωση και κατ’ επέκταση η σωστή διάγνωση καθοδηγεί την ορθή και 

αποτελεσµατική θεραπεία. (Reid,1989). Τα ευρήµατα της έρευνας µας υποστηρίζουν 

την χρησιµότητα των κλιµάκων του ΑΞΕΛ και του ΑΣΥΠ ως µέρος της 

διαγνωστικής συστοιχίας δοκιµασιών αξιολόγησης δυσκολιών µάθησης στο δηµοτικό 

σχολείο. Το δείγµα ήταν αντιπροσωπευτικό, ικανοποιητικού µεγέθους (1011 

µαθητές),, προήλθε από 4 γεωγραφικές περιοχές (Αττική, Κρήτη, Θεσσαλία, 

Θεσσαλονίκη), κάλυπτε όλες τις κατηγορίες περιοχής (αγροτική, ηµιαστική, αστική), 

υπήρχε µεγάλο εύρος ηλικίας (Α΄ έως Ε΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου) και η 

αντιπροσώπευση του φύλου ήταν σχεδόν ισάξια σε κάθε τάξη. Βέβαια, όπως 

αναφέρει και ο Μanhester, πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί κατά την αξιολόγηση 

των εκτελεστικών λειτουργιών µε βάση µόνο τις επιδόσεις στις κλίµακες. Τα 

εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται συνεπικουρικά µαζί και µε άλλου είδους 

αξιολογήσεις και παρατηρήσεις. (Μanchester et al., 2004). Προκειµένου να 

αξιολογήσουµε ένα παιδί για το αν παρουσιάζει ∆ΕΠ-Υ χρειάζεται  µια ολιστική 

προσέγγιση. (Cooper & Bilton, 1999). 
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