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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα μελέτησε, σχεδίασε, δημιούργησε και εφάρμοσε ένα ηλεκτρονικό
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Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Διαταραχής
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος (ΓΘΠ) στηρίχθηκε στις τέσσερις σημαντικότερες

εκτελεστικές λειτουργίες (αναστολή, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και προγραμματισμό), των
οποίων η δυσλειτουργία συνδέεται καθοριστικά με τη ΔΕΠ-Υ και οι οποίες, αποτέλεσαν τις

τέσσερις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές - παράγοντες της παρούσας έρευνας. Το θεωρητικό
πλαίσιο που κατέδειξε τις συγκεκριμένες βασικές εξαρτημένες μεταβλητές, δομήθηκε από την
ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση και ιδιαίτερα από τη λεπτομερή ανάλυση και σύνθεση
τριών διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων για τα προβλήματα προσοχής, των Quay (1988.
1997), Cowan (1995) και Barkley (1997. 1998).

Η εφαρμογή του προγράμματος ήταν βραχύχρονη (25 συναντήσεις διάρκειας 40
λεπτών η καθεμιά) στη βάση πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 6 και 7 χρονών με

προβλήματα προσοχής. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 14 ηλεκτρονικές δραστηριότητες με

διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας η καθεμιά, με έναν αριθμό 15 περίπου ασκήσεων ανά επίπεδο
και οι οποίες ποίκιλαν σημαντικά, με στόχο τη βελτίωση της προσοχής, της αναστολής
συμπεριφοράς, της εργαζόμενης μνήμης, της οργάνωσης και του προγραμματισμού.

Από το αρχικό δείγμα των 797 παιδιών της Α΄ Δημοτικού, δημιουργήθηκαν δύο
εξισωμένες ομάδες, 30 παιδιών με προβλήματα προσοχής (ΔΕΠ-Υ) και 30 τυπικά

αναπτυσσόμενων παιδιών (ΤΑΠ) που δεν παρουσίαζαν αντίστοιχες δυσκολίες. Για την
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καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος όσο και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του,
εφαρμόστηκε διασταυρούμενος πειραματικός σχεδιασμός, βάσει του οποίου καταρτίστηκαν οι
τέσσερις τελικές ομάδες με 15 παιδιά στην κάθε ομάδα, (ΔΕΠΥ-ΜΘ = έλαβαν θεραπεία),
(ΔΕΠΥ-ΧΘ = δεν έλαβαν θεραπεία), (ΤΑΠ-ΜΘ = έλαβαν θεραπεία), (ΤΑΠ-ΧΘ = δεν έλαβαν

θεραπεία). Οι ομάδες ήταν εξισωμένες ως προς το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων. Επίσης, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του ΓΘΠ, τα παιδιά και των
τεσσάρων ομάδων αξιολογήθηκαν τρεις φορές: Πριν την εφαρμογή του προγράμματος (προπειραματική αξιολόγηση), αμέσως μετά την εφαρμογή του προγράμματος (μετα-πειραματική
αξιολόγηση) και 6 μήνες αργότερα (μεταμέτρηση).
Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας (μέσω παραγοντικών αναλύσεων,

MANOVA - MANCOVA, Repeated Measures ANOVA), με βάση τα δεδομένα των τριών
iv

διαφορετικών αξιολογήσεων, έδειξαν: α) την καταλληλότητα των ψυχομετρικών εργαλείων
(ΛΕΠ, ΛΕΥ και των 14 γνωστικών έργων αξιολόγησης) για την ανίχνευση και διάγνωση
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προβλημάτων προσοχής στον ευρύτερο πληθυσμό, β) τη φόρτιση των γνωστικών έργων

αξιολόγησης των συμμετεχόντων, στους αντίστοιχους τέσσερις γνωστικούς παράγοντες βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας για τη δυνατότητα σύγκλισης των τριών

θεωριών και γ) την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αφού, οι ομάδες ΔΕΠΥ-ΜΘ και
ΤΑΠ-ΜΘ που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα, σε

σύγκριση με τις ομάδες ΔΕΠΥ-ΜΘ και ΤΑΠ-ΜΘ που δε συμμετείχαν σε αυτό, βελτίωσαν σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τις δεξιότητές τους στην προσοχή, στον

προγραμματισμό, στην εργαζόμενη μνήμη, στην αναστολή, στην ταχύτητα επεξεργασίας,
καθώς και στη σχολική τους επίδοση. Τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν τόσο σε

βραχύχρονο (μετα-πειραματική αξιολόγηση) όσο και μακρόχρονο επίπεδο (μετα-μέτρηση).
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η σπουδαιότητα των εκτελεστικών λειτουργιών (αναστολή,

προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και προγραμματισμός) η βελτίωση των οποίων οδηγεί στην
άμβλυνση των προβλημάτων προσοχής.

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα, προτείνει μεταξύ άλλων, τη διαδικασία

ανίχνευσης, διάγνωσης και εντατικής θεραπευτικής εργασίας μέσω της κατασκευής και της
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αποτελεσματικής εφαρμογής του ΓΘΠ για την άμβλυνση - αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.
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ABSTRACT
The present study developed, applied, and examined a Computerized Cognitive Remediation
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(CCP) in children exhibiting ADHD at 6 and 7 years of age. The CCP program was designed
to include four aspects of executive functions (inhibition, attention, working memory, and
planning), as all four components have been determinedly connected with the etiology of

ADHD. The theoretical frame of the experiment was structured by a detailed analysis and
composition of three different theoretical models that have been proposed as possible

explanations for inattention and disinhibition, namely, Quay’s behavioral inhibition system
(1988), Cowan’s attention and working memory model (1995) and Barkley’s hybrid model
(1997).

The program was short in duration and intensive in application (25 sessions, 40

minutes each), its design relied extensively on recent findings from early intervention studies

in learning disabilities. The CCP included 14 different computerized activities, each having a
number of different levels of difficulty and an approximate number of 15 items per level,

aiming to improve the inhibitory mechanisms, attention, working memory, and the planning
processes of children exhibiting attention deficits.

The original group of this large scale study consisted of 797 Grade 1 children

randomly chosen from public schools in Cyprus. From this sample, four groups were formed,
each having 15 children that were equivalent on age, gender, and parental education: (a)
ADHD-R= Remediated), (b) ADHD-NR=Non-Remediated, (c) TDC-TR= Typically

Developing Children-Remediated, (d) TDC-NR= Non-Remediated. To test the effectiveness
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of CCP, the four groups were assessed three times: (a) at the second term of Grade 1 (pre-test
assessment), (b) immediately after remediation (post-test assessment) and (c) in Grade 2
(follow-up assessment).

Factor Analyses and MAN(C)OVA Repeated Measures showed that: a) the

appropriateness of ACL, HYS and of the objective cognitive measures used in the study as
screening devices and diagnostic tools, respectively, for the identification of children
exhibiting attention deficits, b) four factors, namely, behavioral inhibition, speed of
processing, working memory, and planning emerged as correlates of (in)attention supporting
the convergence of the different theories framing the study, and c) the remediated groups
improved significantly more than the non-remediated groups in almost all the dependent
measures of the study as well as on school achievement (as measured in Language Arts and
Math) at both post-test and follow-up assessments. Similarly, teacher ratings improved
vi

significantly for the ADHD remediated group compared to the non-remediated counterparts.
Discussion focuses on the need for devising remedial schemes that will be both theoretically
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driven and cost-effective, leading, consequently, to substantial improvements in attention and
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executive functioning early interventions.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πρωτίστως, ευχαριστώ θερμότατα τον Επίκουρο Καθηγητή Τιμόθεο Παπαδόπουλο για
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τη στενή, αδιάλειπτη, εμπνευσμένη και δημιουργική εποπτεία του από την πρώτη στιγμή της
εκπόνησης αυτής της αναμφίβολα επίπονης παρούσας διατριβής μέχρι και την ολοκλήρωσή
της. Οι πάντοτε επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις του και οι εύστοχες παρεμβάσεις του
αποτελούσαν για μένα φωτοδότη φάρο. Η άοκνη και μεστή καθοδήγησή του, έριξε άπλετο
φως στη δύσκολη περιοχή της γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με την εκπαίδευση. Ο Δρ.

Τιμόθεος Παπαδόπουλος αποτελεί έναν προικισμένο ακαδημαϊκό δάσκαλο με ερευνητική

δεινότητα. Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία, για την εμπιστοσύνη του και για όλα όσα μου
δίδαξε. Η μεθοδικότητά του, καθώς και η ασυνήθιστα υψηλή του ικανότητα να

προγραμματίζει την ερευνητική του δουλειά ήταν για μένα ένα επιπλέον όφελος, το οποίο έχω
ως χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης αλλά και στην καθημερινότητά
μου. Τον ευχαριστώ!

Εκφράζω επίσης τις θερμές μου ευχαριστίες στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕιρήνηΆννα Διακίδου και στην Επίκουρο Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, για την πολύτιμη
καθοδήγησή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής δουλειάς. Οι εύστοχες
παρατηρήσεις και οι ευφυείς εισηγήσεις τους ήταν πάντοτε πολύτιμες και ουσιωδώς

βοηθητικές. Τις ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προθυμία με την οποία συμμετείχαν στην

τριμελή και στη συνέχεια στην πενταμελή εξεταστική επιτροπή, για το ζήλο που επέδειξαν,
καθώς και για την ευγένειά τους. Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για μένα υπήρξε η
όλη συνεργασία μου μαζί τους.
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Ευχαριστώ επίσης, τις Καθηγήτριες Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη και Αγγελική Δαβάζογλου

για την πρόθυμη συμμετοχή τους στην πενταμελή εξεταστική επιτροπή. Η ανατροφοδότησή
τους, τα σχόλιά τους και οι τελικές τους βελτιωτικές εισηγήσεις βοήθησαν σημαντικά.
Ευχαριστώ πολύ τις φοιτήτριες ψυχολογίας Άννα Μαρία Χρυσοστόμου, Ειρήνη

Κουρουκλάρη, Ειρήνη Ιακώβου, Μαρία Δημητρίου, Άντρη Γενάρη, Έλενα Άσπρου, Ιωάννα
Καπετάνιου, Μαρία Σάββα, Σοφία Παπαδοπούλου, Χριστίνα Σιαμούνκη, Δέσποινα
Θεμιστοκλέους, Μύρια Mαραγκού, Έλενα Κάσινου και Γεωργία Γεωργίου οι οποίες
συμμετείχαν στην συλλογή δεδομένων. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τις φοιτήτριες Ειρήνη
Γρηγορίου, Ελένη Σαββίδου και Χριστίνα Στυλιανού για τη σημαντική βοήθειά τους σε όλες

τις φάσεις της έρευνας.
Πολλές και ειλικρινείς ευχαριστίες στα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς
και στους γονείς τους για τη συγκατάθεσή τους, στους διευθυντές των 20 δημοτικών σχολείων
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που συμμετείχαν στην έρευνα και στους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν τις ΛΕΠ και
ΛΕΥ.
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Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις φίλες ειδικές δασκάλες: Μαρία Λοΐζου-Παπαδοπούλου,
Κυριακούλα Παπαβασιλείου, Γεωργία Νεοκλέους-Δαυίδ, Παναγιώτα Ονησιφόρου-

Χρυσηλίου, Φωτεινή Ματθαίου-Χαραλαμπίδου, Νεκταρία Αθανασίου, Έλενα Κλεάνθους,

Νίκη Προδρομίτου, Ιφιγένεια Χαραλάμπους, Άντρη Βραχίμη-Σουρουλλά, Ειρήνη Ιακώβου
και Μαρία Χ'' Αγγελή για την πολύ πρόθυμη συνεργασία τους. Χωρίς την πολύτιμη

συμμετοχή τους δε θα ήταν δυνατή η εφαρμογή του γνωστικού θεραπευτικού προγράμματος.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω: Στο Δρ. Γιώργο Σπανούδη για την ευγενική

παραχώρηση κάποιων ηλεκτρονικών έργων καθώς και για την κάθε βοήθειά του όποτε αυτή
του ζητήθηκε. Στο Δρ. Σωτήρη Δουκλιά ο οποίος ήταν πάντοτε εκεί και πρόθυμος για κάθε
βοήθεια. Στη φίλη Άντρη Βραχίμη Σουρουλλά για τη συνολική βοήθειά της. Στον Στέφανο
Δημητρίου για τον ηλεκτρονικό προγραμματισμό του γνωστικού θεραπευτικού

προγράμματος. Στο Δρ. Αθανάσιο Πρωτόπαπα για την ευγενική παραχώρηση των έργων

‘CPT’ και ‘Πύργος του Ρεθύμνου’. Στη Δρ. Μαρία Καρεκλά για την ευγενική παραχώρηση
του γραφείου της. Στη φίλη Μαργαρίτα Καψού για τη σημαντική της βοήθεια για τις
τελευταίες πινελιές της διατριβής.

Ευχαριστώ τον αδελφό μου, τις αδελφές μου και όλα τα μέλη της ευρύτερης

οικογένειάς μου για την αγάπη τους, η οποία ήταν και είναι πάντοτε απαραίτητη και πολύτιμη
σε μένα. Ευχαριστώ την αγαπημένη μου σύζυγο Νάσια για την πολύχρονη υπομονή της, για
την στήριξη, την διαρκή ενθάρρυνση και την αγάπη της. Η γλυκιά συμπαράστασή της στα
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δύσκολα, στάθηκε καθοριστική για την ολοκλήρωση αυτού του ερευνητικού έργου. Τέλος,
ευχαριστώ τους δυο λατρευτούς μου γιους, Γιώργο 18 μηνών και Μιχάλη 50 ημερών που με
την παρουσία τους, το κλάμα, την γκρίνια, το χαμόγελο και την αθωότητά τους με όπλιζαν με

δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω τις ατέλειωτες ώρες μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση
αυτής της διδακτορικής διατριβής.
Οφείλω και αποδίδω τις μεγαλύτερές μου ευχαριστίες στους μακαριστούς γονείς μου,
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στους οποίους χρωστώ ευγνωμοσύνη και τους οφείλω ό,τι είμαι.
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Στη σύζυγό μου Νάσια, στους γιους μου Γιώργο και Μιχάλη
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και στη μνήμη των γονιών μου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ -Υ)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ -Υ) είναι μια
συνήθης παιδική ψυχιατρική και αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμφανίζεται κατά τη

νηπιακή ηλικία, κατά κανόνα πριν τα 7 χρόνια και αφορά παιδιά των οποίων η συμπεριφορά

χαρακτηρίζεται από απροσεξία (inattention), παρορμητικότητα-αυθορμησία (impulsivity) και
υπερκινητικότητα (hyperactivity) (American Psychiatric Association, 1994). Επίσης,
συναντάται και ως νευρο-συμπεριφορική διαταραχή (neuro-behavioral), η οποία

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μειωμένη ικανότητα του μηχανισμού αναστολής (inhibition)
της συμπεριφοράς στα παιδιά (Barkley, 1997. Crosbie & Schachar, 2001. Pennington &

Ozonoff, 1996. Quay, 1997). Η ΔΕΠ-Υ ορίζεται και ως μια ψυχιατρική-συμπεριφορική

κατάσταση-διαταραχή η οποία συχνά συνοδεύεται από άγχος (Rucklidge & Tannock, 2001),
κατάθλιψη-διαταραχή της διάθεσης, επιθετικότητα, δυσκολία διαπροσωπικών σχέσεων και

από άλλες συναφείς διαταραχές-δυσκολίες (Barkley, 1997. Busch et. al., 2002). Συνήθως, η
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), αντέχει στο χρόνο και

θεωρείται οικουμενική διαταραχή (American Psychiatric Association, APA, 1994. Cooper &
Bilton, 2002). Από τη διαταραχή αυτή, υποφέρει το ίδιο το παιδί και συχνά το οικογενειακό

και σχολικό του περιβάλλον (DuPaul & Stoner, 1994. 2003. Fletcher, Shaywitz & Shaywitz,
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1999. Myttas, 2001).

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή της ΔΕΠ-Υ
Οι δυσκολίες στη συμπεριφορά παιδιών που αφορούν στην προσοχή και στην

υπερκινητικότητα, παρατηρούνται σχεδόν 200 χρόνια πριν, με την πρώτη αναφορά να γίνεται

από το Σκοτσέζο παθολόγο Alexander Crichton, ο οποίος κάνει λόγο για «mental

restlessness», δίνοντας έμφαση σε παρόμοια κριτήρια με αυτά που χαρακτηρίζουν τους

αντίστοιχους πληθυσμούς με ΔΕΠ-Υ σήμερα (αναφέρεται για συζήτηση στο Palmer & Finger,

2001). Στη συνέχεια, παρόμοια με τα σημερινά συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ αναφέρονται από τον
George Still (1902), ο οποίος καταγράφει συμπεριφορές παιδιών που παρουσιάζουν
υπερκινητικότητα, δυσκολίες στη συγκέντρωση, παρορμητικότητα και δυσκολία στην
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αναστολή των αυθόρμητων αντιδράσεων (inhibition of impulsive reactions). Ο Still (1902)
εντοπίζει ως μεγαλύτερη δυσκολία των παιδιών με ΔΕΠ-Υ τη μειωμένη «ηθική βούληση» και
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το μειωμένο ηθικό έλεγχο της συμπεριφοράς. Αργότερα, η υπερκινητικότητα (hyperactivity)
θα θεωρηθεί ως το βασικότερο χαρακτηριστικό της ΔΕΠ-Υ (Laufer & Denhoff, 1957), με

αποτέλεσμα, να συμπεριληφθεί το εν λόγω σύνδρομο, μερικά χρόνια μετά, στην έκδοση του

DSM ΙI με τον όρο «Υπερκινητική Αντίδραση στην Παιδική Ηλικία» (APA, 1968). Το 1972,
η Καναδή ερευνήτρια Douglas αρχίζει να περιγράφει την προσοχή και την παρόρμηση ως

χαρακτηριστικά προβλήματα της εν λόγω διαταραχής (Barkley, 1997. Cooper & Bilton, 2002.
Douglas, 1972. 2005). Στη συνέχεια, με τη συλλογιστική ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό
της διαταραχής είναι η διάσπαση της προσοχής και όχι κατ’ ανάγκη η υπερκινητικότητα,
μετονομάζεται το σύνδρομο σε «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Με ή Χωρίς

Υπερκινητικότητα» στο DSM III (APA, 1980). Στην αναθεωρημένη έκδοση DSM-III-Revised
(APA, 1987), διατυπώνονται 14 διαγνωστικά χαρακτηριστικά, με το υποκείμενο να

χαρακτηρίζεται ως περίπτωση που παρουσιάζει το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ από τη στιγμή που

υπάρχουν στη συμπεριφορά του ενδείξεις για τουλάχιστον 8 από αυτά. Η Douglas, το 1988,
επανέρχεται και υποστηρίζει ότι το κεντρικό χαρακτηριστικό στη ΔΕΠ-Υ είναι η μειωμένη
ικανότητα αυτορύθμισης (self-regulation). Το ίδιο υποστηρίζουν και πάρα πολλοί άλλοι

ερευνητές (Barkley 1994. Biederman et al., 1999. DuPaul & Barkley, 1992. DuPaul & Stoner
1994. Hinshaw, 2001. McGee, Stanton, & Sears, 1993) με αρκετούς να δίνουν όλο και

μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ αυτορύθμισης και επιτελικών λειτουργιών (Denckla,
1994. Grodzinsky & Diamond, 1992. Pennington & Ozonoff, 1996) οδηγώντας σταδιακά τη
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συζήτηση στον όρο «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠ-Υ),
όπως είναι σήμερα ευρέως γνωστός, και περιλαμβάνεται στην τέταρτη έκδοση του DSM
(APA, 1994). Με τον όρο αυτό η αναφορά γίνεται βασικά σε δύο διαφορετικά σύνδρομα.
Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 9 κριτήρια-συμπτώματα για την ελλιπήελλειμματική προσοχή, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 6 κριτήρια για την
υπερκινητικότητα και 3 κριτήρια για την παρορμητικότητα.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια του (DSM-IV) για τη ΔΕΠ-Υ

(APA, 1994), σύμφωνα με τα οποία, εντοπίζεται εκτός από τη ΔΕΠ-Υ και ο αντίστοιχος
ειδικός διαγνωστικός της τύπος.
Διαγνωστικά Κριτήρια του (DSM-IV) για τη ΔΕΠ/Υ

Α. Είτε το (1) είτε το (2):
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(1) Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα απροσεξίας έχουν επιμείνει για
τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το
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αναπτυξιακό επίπεδο:
Απροσεξία

(α) συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη
απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες

(β) συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές ή δραστηριότητες
παιχνιδιού

(γ) συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος

(δ) συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει

σχολικές εργασίες, δουλειές που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας
(χωρίς να οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των
οδηγιών)

(ε) συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες

(στ) συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος (-η) να εμπλακεί σε δουλειές
που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια (όπως η σχολική εργασία ή η
προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι)

(ζ) συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες (π.χ.

παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, μολύβια, βιβλία ή
εργαλεία)

(η) συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα
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(θ) συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

(2) Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα υπερκινητικότηταςπαρορμητικότητας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό
δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο:

Υπερκινητικότητα

(α) συχνά, κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση

(β) συχνά, αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται

ότι θα παραμείνει καθισμένος (-η)

(γ) συχνά, τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις,
οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και στους
ενήλικες αυτό μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας)
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(δ) συχνά, δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου ήσυχα
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(ε) συχνά, είναι διαρκώς σε κίνηση και ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή»
(στ) συχνά, μιλά υπερβολικά
Παρορμητικότητα

(ζ) συχνά, απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση
(η) συχνά, δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του (της)

(θ) συχνά, διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του (της) τους άλλους
(π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια)

Β. Μερικά συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας ή απροσεξίας που προκαλούν
την έκπτωση εκδηλώνονται - εμφανίζονται πριν την ηλικία των 7 ετών.

Γ. Η έκπτωση λόγω των συμπτωμάτων είναι παρούσα σε δύο ή περισσότερα πλαίσια (π.χ. στο
σχολείο [ή δουλειά] και στο σπίτι).

Δ. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική,
σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα.

Ε. Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη διάρκεια της πορείας μιας Διάχυτης

Αναπτυξιακής Διαταραχής, Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωτικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται
καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή (π.χ. Διαταραχή της Διάθεσης, Αγχώδης Διαταραχή,
Αποσυνδετική Διαταραχή ή Διαταραχή της Προσωπικότητας).
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Κωδικοποίηση με βάση τον τύπο:

314.01 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, Συνδυασμένος Τύπος: όταν
πληρούνται και τα δύο κριτήρια Α1 και Α2 τους τελευταίους 6 μήνες.

314.00 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, με Προεξάρχοντα τον
Απρόσεκτο Τύπο: όταν πληρούται το κριτήριο Α1 αλλά δεν πληρούται το κριτήριο Α2 τους

τελευταίους 6 μήνες.

314.01 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, με Προεξάρχοντα τον
Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο: όταν πληρούται το κριτήριο Α2 αλλά δεν πληρούται το
κριτήριο Α1 τους τελευταίους 6 μήνες.
Σε αυτό το σημείο και σύμφωνα με το διαγνωστικό κριτήριο (Ε), γίνεται σαφές ότι,
στο δείγμα της παρούσας έρευνας, δε θα συμπεριληφθούν παιδιά που θα φανεί ότι

παρουσιάζουν συγγενείς με τη ΔΕΠ-Υ διαταραχές (π.χ., conduct disorder, oppositional
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disorder, depression, anxiety disorder) ή παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή συναισθηματικές
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διαταραχές.
Αίτια-Παράγοντες

Η ΔΕΠ-Υ θεωρείται πολυπαραγοντική και τα αίτιά της πολύπλοκα (Faraone et al,
2005). Μολονότι, πολλές θεωρίες επιχειρούν να τα εντοπίσουν και να τα ερμηνεύσουν,

εντούτοις, δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστά ή αποδεκτά (Stein, 1999). Δε φαίνεται να υπάρχει
ξεκάθαρα μία και μοναδική αιτία για τη ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1998 . DuPaul & Stoner, 1994,

2003) και ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία την προσεγγίζει κάθε επιστημονική

ομάδα, προτείνονται και οι αντίστοιχοι αιτιολογικοί παράγοντες. Το μεγαλύτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον για τα αίτια της ΔΕΠ-Υ εστιάζεται στους γενετικούς, νευροβιολογικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες (Barkley, 1998. Tannock, 1998). Κάθε νέα έρευνα είναι
επιθυμητή και χρήσιμη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες ή συνδυασμοί

παραγόντων έχουν τις πιο σημαντικές αιτιολογικές επιδράσεις στη ΔΕΠ-Υ (Ρούσσου, 1998).
Γενετικοί-Κληρονομικοί Παράγοντες

Η πλειονότητα των σύγχρονων ερευνητών αποδέχονται ως επικρατέστερη την άποψη
ότι τα κυριότερα αίτια της ΔΕΠ-Υ είναι κυρίως γενετικά (Barkley, 1997. Faraone, 2000.

Faraone et al, 2005). Αυτή η παραδοχή οδήγησε σε πολλές έρευνες με σκοπό να διερευνηθεί
εκτενέστερα η κληρονομικότητα, ο τρόπος κληρονομικής μεταβίβασης, ακόμα και ο
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εντοπισμός των συγκεκριμένων γονιδίων (Tannock, 1998).
Πάρα πολλές έρευνες με διδύμους, δείχνουν ότι, υπάρχει σημαντική επίδραση

γενετικών παραγόντων στη ΔΕΠ-Υ (Faraone, 2000. Faraone &, Biederman, 1998. Kuntsi &

Stevenson, 2001. Levy, Hay, Wood & McStephen, 1997. Martin, Scourfield & McGuffin,
2002. Tannock, 1998). Σχετική έρευνα στην Αυστραλία με αδέρφια και διδύμους ηλικίας 4-12
χρόνων, από 1938 οικογένειες, έδειξε ότι η κληρονομικότητα, ως παράγοντας, επίδρασης,
μπορεί να ερμηνεύσει από το 75% ως το 91% των περιπτώσεων παιδιών με ΔΕΠ-Υ (Levy,
Hay, Wood & McStephen, 1997). Παρόμοιες έρευνες σε επίπεδο μοριακής γενετικής,
δείχνουν ότι, η ΔΕΠ-Υ είναι κατά ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 80-90%, κληρονομική - γενετικά

προκαθορισμένη (Kutcher et. al., 2004). Ακόμα και παλαιότερες έρευνες, όπως η δουλειά των
Goodman και Stevenson (1989, αναφέρεται στο Myttas, 2001) με πληθυσμούς
μονοζυγωτικών διδύμων δείχνουν την ύπαρξη μιας ισχυρής γενετικής προδιάθεσης για τη
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ΔΕΠ-Υ σε ποσοστό 71-91%. Με βάση αυτές τις ενδείξεις, η κληρονομικότητα θεωρείται ως
μια από τις συχνότερες ερμηνείες σε ότι αφορά τις διαταραχές προσοχής (Barkley, 1998). Οι
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Sprich, Biederman, Crawford, Mundy και Faraone (2000), μάλιστα, εξετάζοντας τα ποσοστά
της ΔΕΠ-Υ και σχετικών με αυτήν διαταραχών ανάμεσα σε βιολογικούς συγγενείς πρώτου

βαθμού παιδιών με ΔΕΠ-Υ καταλήγουν στο ότι, το 18% από τους βιολογικούς γονείς παιδιών
με ΔΕΠ-Υ είχαν ΔΕΠ-Υ, ενώ από τους θετούς μόνο το 6% (Sprich, et. al., 2000). Παρά

ταύτα, ο ακριβής τρόπος γενετικής μεταβίβασης της ΔΕΠ-Υ δεν είναι ακόμα γνωστός (Levy,
Hay, Wood, & McStephen, 1997).
Νευρολογικοί Παράγοντες

Πρώτη αναφορά σε νευρολογικά αίτια που αφορούν στη ΔΕΠ-Υ, γίνεται από τον

George Still (1902), ο οποίος αναφέρει ως αίτιο την ελαφρά εγκεφαλική βλάβη. Ο άγγλος

παθολόγος Head (1926), στη συνέχεια, αναφέρεται σε συγκεκριμένη εγκεφαλική βλάβη η

οποία, σύμφωνα με τις μελέτες του, συνδέεται άμεσα με διαταραχές του λόγου (αναφέρεται
στο Cooper & Bilton, 2002). Αργότερα, οι Strauss και Lehtinen (1947), κάνουν λόγο για
«ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη» (minimal brain damage), εξετάζοντας στρατιώτες του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι Satterfield και
Dawson (1971), προτείνουν ότι, η μετωπιαία υπερμεσολόβια δυσλειτουργία (frontolimbic
dysfunction) πιθανόν να ευθύνεται για τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ. Σε βιβλιογραφική

ανασκόπηση (Mattes, 1980) εντοπίζονται οι ομοιότητες μεταξύ των ενήλικων ασθενών με
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βλάβη στο μετωπιαίο λοβό και των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και έτσι ενεργοποιούνται περαιτέρω
έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή.
Τα ερευνητικά ευρήματα των Shue και Douglas (1992), υποστηρίζουν την άποψη ότι,

οι προμετωπιαίες περιοχές (prefrontal areas) παίζουν σημαντικό ρόλο στις γνωστικές και
κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Νεότερες έρευνες μαγνητικής

τομογραφίας- νευροαπεικόνισης (MRI), αναφερόμενες σε δομική εγκεφαλική βλάβη που

μπορεί να προκαλεί δυσκολίες στην προσοχή και στον έλεγχο της συμπεριφοράς των παιδιών

με ΔΕΠ-Υ, διαφοροποιώντας τα από αντίστοιχες ομάδες ελέγχου, εστιάζονται σε τρία σημεία
του εγκεφάλου: α) στον προμετωπιαίο φλοιό (Dorso-Lateral prefrontal cortex), β) σε
συστατικά-στοιχεία των βασογαγγλίων (components of the basal ganglia) και γ) στην
παρεγκεφαλίδα (cerebellum) (Barkley, 1998. Pine, Grun & Peterson, 2001). Γίνεται αναφορά
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και σε μειωμένο μεταβολισμό γλυκόζης στο μετωπιαίο φλοιό (frontal cortex) σε παιδιά με
ΔΕΠ-Υ (Pary, Lewis, Matuschka, & Lippmann, 2002).
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Πιστεύεται επίσης ότι, οι νευροδιαβιβαστές, ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη δε

βρίσκονται σε επαρκείς ποσότητες σε κάποια σημεία του εγκεφάλου (π.χ., μετωπιαίο φλοιό frontal cortex) και είναι πιθανόν, αυτό να προκαλεί τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ (DuPaul &
Stoner, 1994, 2003). Η υπόθεση αυτή, βασίζεται και στην άποψη ότι με τη δράση των

ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων όπως είναι η μεθυλφενιδάτη (ritalin) αυξάνεται η ποσότητα της

ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης (DuPaul & Stoner, 1994, 2003. Seeman & Madras, 1998), με
αποτέλεσμα να ελέγχεται η λειτουργία της προσοχής, Σημειώνεται, πάντως ανάγκη να
διερευνηθεί περαιτέρω, κατά πόσο η νορεπινεφρίνη παίζει ή όχι σημαντικό ρόλο στις
ικανότητες προσοχής και αναστολής, στον προμετωπιαίο φλοιό (prefrontal cortex)
(Biederman & Spencer, 1999. White, 1999).

Περιβαλλοντικοί-Κοινωνικοί και Άλλοι Παράγοντες

Παράλληλα με τους γενετικούς και τους νευρολογικούς, υπάρχουν σημαντικές
ενδείξεις που αφορούν άλλους παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν καθοριστικά και

αλληλεπιδρούν με το γονότυπο, για τη δημιουργία του παρατηρήσιμου φαινοτύπου (Kutcher
et al., 2004). Μολονότι, οι μη γενετικοί παράγοντες δεν αναγνωρίζονται ως αιτίες της

διαταραχής, εντούτοις, θεωρούνται καθοριστικοί και σημαντικοί για την ανάπτυξη της ΔΕΠΥ (DuPaul & Stoner, 2003).
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Ως μη γενετικοί παράγοντες, θεωρούνται οι περιβαλλοντικοί, οι οποίοι, διακρίνονται
σε διαπροσωπικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς (Vance, 2002): α) Οι διαπροσωπικοί

παράγοντες αφορούν στην ποιότητα των σχέσεων των παιδιών με τους συνομηλίκους τους, με
τους γονείς ή/ και τα αδέλφια τους, που συνήθως, στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ τείνει να είναι

χαμηλή (Vance, 2002). β) Οι οικογενειακοί παράγοντες αναφέρονται στην ψυχοπαθολογία
των γονιών, στην ανελαστικότητα της οικογένειας, στην προσαρμοστικότητα της οικογένειας
και την υπέρμετρη κριτική που ασκείται στα παιδιά (Edwards, Barkley, Laneri, Fletcher &
Metevia, 2001. Vance & Luk, 2000. Vance, 2002). γ) Οι κοινωνικοί παράγοντες

περιλαμβάνουν το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τις άκαμπτες κοινωνικές στάσεις και
τις κοινωνικές αντιλήψεις για το αν και κατά πόσο η συμπεριφορά ενός ατόμου θεωρείται
υπεύθυνη και κατάλληλη (Vance, 2002). Ως προέκταση αυτής της άποψης, οι Timini και
Taylor (2004) θεωρούν ότι, μπορεί η ανωριμότητα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ να έχει βιολογικά
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αίτια, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβανόμαστε και η σημαντικότητα που της προσδίδεται
έχει να κάνει με την κουλτούρα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τα οποία, όπως
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υποστηρίζουν, λειτουργούν καθοριστικά. Ειδικότερα, αναφέρουν τους οικογενειακούς

(ευθύνη-ενοχές γονέων), οικονομικούς (φαρμακοβιομηχανίες) και άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν τις δυτικές κοινωνίες.

Γίνονται, επίσης, αναφορές σε διατροφικούς παράγοντες (π.χ., τεχνητά χρωματισμένες
τροφές) και σε προγενετική έκθεση σε ουσίες (π.χ., οινόπνευμα) (Barkley, 1998), οι οποίοι,
όμως, δεν φαίνονται να ευθύνονται για τη ΔΕΠ-Υ, όσο άλλες μεταβλητές (Barkley, 1998).
Γενικά, πιστεύεται ότι, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως είναι το άγχος της

οικογένειας, η φτωχή παιδαγωγική των γονιών, η υπέρμετρη κριτική που ασκείται στα παιδιά,
το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας, οι διαπροσωπικές σχέσεις των
παιδιών και άλλες συναφείς επιδράσεις, φαίνεται να επηρεάζουν την εκδήλωση και τη

σοβαρότητα της ΔΕΠ-Υ, αλλά δε φαίνεται να έχουν αιτιώδη ρόλο (Barkley, 1990, 1998.

Biederman, Faraone & Monuteau, 2002. Vance & Luk, 2000. Vance, 2002). H οικογένεια και
το σχολείο ενοχοποιούνται για τη ΔΕΠ-Υ, ειδικότερα όταν γίνεται λόγος για ανελαστικούς
και αυταρχικούς γονείς και δασκάλους (Holowenko, 1999).
Γνωστικοί Παράγοντες

Οι γνωστικοί παράγοντες αποτελούν το βασικό κορμό ερμηνείας των προβλημάτων

της ΔΕΠ-Υ στην παρούσα εργασία. Για το λόγο αυτό, η μελέτη των γνωστικών παραγόντων
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γίνεται διεξοδικά μέσω της παρουσίασης και επεξεργασίας τριών κυρίαρχων, στη διεθνή
βιβλιογραφία, γνωστικών μοντέλων: των Quay (1988), Cowan (1995) και Barkley (1997). Το

κάθε μοντέλο προσεγγίζει και ερμηνεύει, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, τα βασικά γνωστικά
αίτια της ΔΕΠ-Υ. Ως εκ τούτου, η σύγκρισή τους θεωρείται αναγκαία για δύο λόγους: (1) για
να δοθεί μια σφαιρική εικόνα των αιτιολογικών γνωστικών παραγόντων για τη ΔΕΠ-Υ και (2)

για να διατυπωθούν με σαφήνεια οι γνωστικοί παράγοντες που θα μελετηθούν στα πλαίσια
της διαγνωστικής και παρεμβατικής εργασίας στο πείραμα αυτό.
Συχνότητα της ΔΕΠ-Υ

Ως προς τη συχνότητα της ΔΕΠ-Υ ανάμεσα, ιδιαίτερα, σε παιδιά σχολικής ηλικίας,
δεν παρατηρείται απόλυτη συμφωνία μεταξύ των ερευνητών (DSM-IV, APA, 1994). Η ΔΕΠ-
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Υ θεωρείται από κάποιους ερευνητές ως μια συνήθης παιδική διαταραχή και από άλλους ως
το πιο σύνηθες πρόβλημα της παιδικής ηλικίας (DSM-IV, APA, 1994). Η συχνότητα της
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ΔΕΠ-Υ διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια, τις μεθόδους

αξιολόγησης και τις πρακτικές που εφαρμόζει η κάθε χώρα (APA, 1994. Cantwell, 1996.

Myttas, 2001). Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία (American Psychiatric Association, 1994)
αναφέρει στο Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM-IV) ότι η ΔΕΠ-Υ επηρεάζει το 3-5%
των παιδιών σχολικής ηλικίας. Επιδημιολογικές έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ένα ποσοστό

παιδιών 3-7% με διάγνωση ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1997, 1998. Cantwell, 1996. Pastor & Reuben,
2002). Μερικά χρόνια πριν, μάλιστα, υπολογιζόταν ότι, στα αμερικάνικα σχολεία, μέχρι και
15% των παιδιών θα παρουσίαζαν συμπτώματα αυτής της διαταραχής στα χρόνια που θα

ακολουθούσαν (Panksepp, 1998). Έρευνες στην Αυστραλία δείχνουν ένα ποσοστό ανάμεσα

στο 2,3% και στο 6% (Levy, 1998). Στην Αγγλία, η διαταραχή αυτή υπολογίζεται γύρω στο 25% (National Institute of Clinical Excellence, 2000). Σε πρόσφατη έρευνα στην Κύπρο, οι

Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis, & Natsopoulos (2005) εντόπισαν ένα ποσοστό 7% σε
πληθυσμούς 10 και 12 χρονών. Τα διαφορετικά ποσοστά συχνότητας των προβλημάτων

προσοχής σε μαθητικούς πληθυσμούς, σε παγκόσμια βάση, μπορεί να επηρεάζονται από

πολιτιστικές διαφορές, από τα εργαλεία και τα κριτήρια μέτρησης και εντοπισμού, από τη
δομή του σχολικού κλίματος και από τη σχετική ενημέρωση και κατάρτιση γονιών,

εκπαιδευτικών ή εμπλεκόμενων φορέων (Timimi, et. al., 2004). Γενικά, πάντως, παρά το

γεγονός ότι, τα ποσοστά συχνότητας της ΔΕΠ-Υ διαφοροποιούνται ελαφρώς από χώρα σε

χώρα, αναμένεται να συναντιέται τουλάχιστον ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1992. Cooper &
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Bilton, 2002. DuPaul & Stoner, 2003) ανά μια κανονική σχολική τάξη πληθυσμού 20-30

παιδιών.

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά των Παιδιών με ΔΕΠ-Υ

Συμπερασματικά, τα κύρια χαρακτηριστικά και πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ

είναι η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα-αυθορμησία (APA, 1994).
Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν
και να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και γενικά φαίνεται να χάνουν κάθε ενδιαφέρον για

μάθηση (APA, 1994. Barkley, 2006. DuPaul & Stoner, 1994, 2003). Ως αποτέλεσμα, σε

πολλές περιπτώσεις, αναπτύσσουν και προβλήματα συμπεριφοράς: Αποστρέφονται το
σχολείο, παρουσιάζονται ως φυγόπονα, γίνονται ενίοτε επιθετικά, δεν συμμορφώνονται σε
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οδηγίες, ενοχλούν τους συνομιλητές τους μιλώντας συνεχώς, ενώ, ως δευτεροβάθμια
συμπτωματολογία μπορεί και να αναπτύσσουν μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα τη
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φτωχή συναισθηματική ανάπτυξη, την έκδηλη χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοσυναίσθημα

και τη σχολική αποτυχία, (Barkley, 1992. APA, 1994. DuPaul & Stoner, 1994, 2003. Fletcher
& Shaywitz & Shaywitz, 1999. Myttas, 2001. Taylor, 1994).
Ελλειμματική Προσοχή

Η προσοχή μπορεί να χωριστεί σε εστιασμένη (focused attention) και συντηρούμενη ή
διατηρούμενη (sustained attention). Κατά την εστιασμένη προσοχή, το παιδί διαλέγει-δείχνει
κάτι πολύ συγκεκριμένο (π.χ., έναν αριθμό ή ένα γράμμα) ενώ με την ενεργοποίηση της
συντηρούμενης ή διατηρούμενης προσοχή το παιδί καταπιάνεται με κάποιο έργο-

δραστηριότητα για αρκετή ώρα (Alban-Metcalfe, 2001. Papadopoulos, Das, Kodero, &

Solomon, 2002). Η φτωχή συντηρούμενη προσοχή χαρακτηρίζει τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ τα

οποία έχουν μεγάλη δυσκολία να διατηρήσουν-συντηρήσουν την προσοχή τους και, συνεπώς,
δεν μπορούν να ασχοληθούν με κάποιο συγκεκριμένο έργο για αρκετή ώρα για να το

ολοκληρώσουν (APA, 1994. Barkley, 1997, 2003. Tsal, Shalev & Mevorach, 2005). Συνήθως,
κατά την εκτέλεση κάποιου έργου ή παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη η τάξη, το
παιδί με ΔΕΠ-Υ τείνει να τριγυρίζει και να διερευνά την τάξη για κάτι πιο ενδιαφέρον,

αδιαφορώντας για τη δραστηριότητα που εκτυλίσσεται μπροστά του (Barkley, 1992, 1997).

Γενικά, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ: Δυσκολεύονται πολύ να ολοκληρώσουν απαιτητικές εργασίες,
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αδυνατούν να εστιάσουν την προσοχή τους κατά τη διάρκεια ενός έργου και, ιδιαίτερα, όταν

πρόκειται για σχολική εργασία, αδυνατούν να διατηρήσουν την προσοχή τους σε ένα έργο
κατά την ύπαρξη άλλων ανταγωνιστικών ερεθισμάτων, βαριούνται εύκολα, ονειροπολούν,
χάνουν πολύ συχνά τα πράγματά τους, ενώ παρουσιάζονται ασυνήθιστα ανοργάνωτα και
ξεχνούν γενικώς πολύ εύκολα (APA, 1994. Barkley, 1992, 1998, 2003. Shalev, Tsal &

Mevorach, 2007. Tsal, Shalev & Mevorach, 2005). Επιπλέον, φαίνονται να αδιαφορούν για

κάποιες οδηγίες ή ακόμα να τους είναι σχεδόν αδύνατο να τις ακολουθήσουν όταν τους
δοθούν (APA, 1994).

Παρορμητικότητα, Υπερκινητικότητα
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Η παρορμητικότητα είναι το χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠΥ, που αφορά την τάση τους να ενεργούν απερίσκεπτα, να διακόπτουν χωρίς λόγο κάποια
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συζήτηση, να μιλούν χωρίς να τους δίνεται ο λόγος, να αλλάζουν εύκολα δραστηριότητα, να

δυσκολεύονται αισθητά να περιμένουν στη σειρά τους ή να ακολουθούν κανόνες παιχνιδιών
ή γενικότερους κανόνες (APA, 1994. Dickman, 1990. Barkley, 1992).

Η υπερκινητικότητα είναι μια έντονη, υπερβολική και διαρκής φυσική κίνηση και

δραστηριότητα που εκδηλώνεται κατά τρόπο ακατάλληλο ως προς το χωροχρόνο και η οποία
δεν ελέγχεται συνειδητά από το υποκείμενο (APA, 1994. Cooper & Bilton 2002). Τα

υπερκινητικά παιδιά τείνουν να κάνουν διαρκώς θόρυβο ή φασαρία (APA, 1994 . Barkley,

1992). Φαίνονται να κινούνται συνεχώς, άσκοπα, μέσα στην τάξη κάνοντας πράγματα χωρίς

λόγο και χωρίς έλεγχο. Δυσκολεύονται πολύ να παραμείνουν σε μια θέση για πολλή ώρα και

στριφογυρίζουν στην καρέκλα τους κοιτάζοντας από’ δω κι από ’κει (Flick, 1998). Έχουν την
τάση, επίσης, να κινούνται και να τρέχουν πολύ περισσότερο από τους συνομήλικούς τους

χωρίς να παρουσιάζουν σημάδια κούρασης (APA, 1994. Barkley, 1992. Knivsberg, Reichelt &
Nodland, 1999. Myttas, 2001).

Η ΔΕΠ-Υ, η πιθανή συνοσηρότητά της με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και η ανάγκη
συστηματικού ελέγχου συναφών προβλημάτων κατά την επιλογή ενός δείγματος

Αν και η ΔΕΠ-Υ σχετίζεται κυρίως με συμπτώματα στις διαστάσεις της προσοχής και
τον έλεγχο των μηχανισμών για αναστολή συμπεριφοράς, που αποδίδεται κυρίως ως
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σύμπτωμα υπερκινητικότητας, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών φαίνεται να μελετά τη

συνάφεια των προβλημάτων αυτών με άλλα γνωστικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα ή
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, επιδημιολογικές έρευνες τείνουν να παρατηρούν
συνοσηρότητα μεταξύ της ΔΕΠ-Υ και μαθησιακών δυσκολιών, μέχρι και σε πληθυσμούς

ενηλίκων (αναφέρεται στο Seager & O’Brien, 2003). Άλλες έρευνες, πάλι, αναφέρονται σε

συχνή εκδήλωση της ΔΕΠ-Υ με μαθησιακές δυσκολίες, όπως τη δυσλεξία, τη δυσγραφία ή τα

προβλήματα γραπτής έκφρασης και ορθογραφίας (Adi-Japha et al., 2007). Παρομοίως,
σχετικές έρευνες μελετούν κατά πόσο τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν στατιστικά

σημαντικές αποκλίσεις στο νοητικό τους πηλίκο στην παρουσία ή απουσία συναφών
μαθησιακών δυσκολιών (Kaplan, Crawford, Dewey, & Fisher, 2000) ή ως αποτέλεσμα της
φτωχής ικανότητάς τους στο επίπεδο των επιτελικών λειτουργιών (Shuk & Crinella, 2005),
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χωρίς απαραίτητα να καταλήγουν σε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλινικών
ομάδων και των ομάδων ελέγχου.

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η αναζήτηση συναφών αδυναμιών που θα αντανακλώνται
στη μαθησιακή πορεία του μαθητή, όπως αυτή ερμηνεύεται μέσα από την ικανότητά του να

διαχειρίζεται ταυτόχρονα διαφορετικά δεδομένα και να αναπτύσσει νοητικές αναπαραστάσεις
(Mariani & Barkley, 1997), να προγραμματίζει τη δουλειά του και να εκτελεί με επιτυχία

σύνθετα έργα που απαιτούν οργάνωση και προγραμματισμό (Grodzinsky & Diamond, 1992.

Papadopoulos, Parrila, & Das, 2001. Papadopoulos et al., 2005) και να ασκεί αυτοέλεγχο στα
συναισθήματα ή διαθέσεις του (Cole, Zahn-Waxler, & Smith, 1994) απασχολούν σημαντικά
τη σχετική έρευνα. Το ερώτημα, επομένως, που γεννάται είναι κατά πόσο η αδυναμία του

παιδιού με ΔΕΠ-Υ να προσέξει και να ελέγξει την ενεργητικότητα και παρόρμησή του στην

επεξεργασία διαφορετικών πληροφοριών ή ερεθισμάτων χρειάζεται να διαχωρίζεται από άλλα
συναφή γνωστικά, μαθησιακά ή κοινωνικά προβλήματα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι
σημαντική τόσο για ανιχνευτικούς και διαγνωστικούς όσο πολύ περισσότερο παρεμβατικούς
λόγους στην καθημερινή κλινική και εκπαιδευτική πράξη.

Ψυχολόγοι και σύμβουλοι που ασχολούνται με τη διάγνωση προβλημάτων προσοχής

ή/και μαθησιακών δυσκολιών φαίνεται να είναι πιο σίγουροι για τη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ σε
περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, λόγω της ‘διαγνωστικής
επισκίασης’ (diagnostic overshadowing) που συμβαίνει όταν συνυπολογίζονται τα

χαρακτηριστικά της δεύτερης ομάδας (Jopp & Keys, 2001. Mason & Scior, 2004). Αυτή η
ανάγκη για διαφορική διάγνωση είναι που παραπέμπει και στην αναγκαιότητα για την
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υιοθέτηση των συμπτωμάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο DSM-IV. Για πολλούς

ερευνητές, η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία παθολογίας, όπως υποδηλώνεται και
από τη συμπερίληψή της στο διαγνωστικό εγχειρίδιο, και, επομένως, η απλή παράθεση των
συμπτωμάτων επαρκεί για τη διάγνωση του συνδρόμου σε κάθε ηλικία (Barkley et al., 2002).

Για άλλους πάλι, η ουσία της ΔΕΠ-Υ είναι απλά ένα ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα που μπορεί
να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές ηλικίες, και με τα προβλήματα στην
προσοχή να μην αποτελούν τη βασική αιτία της εκδήλωσης του συνδρόμου, αλλά να είναι
συνυφασμένα και με άλλα αναπτυξιακά προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες,

προβλήματα συμπεριφοράς, ή ακόμα και τη νοημοσύνη (Timini, & 33 Coendorsers, 2004). Σε
μια τέτοια περίπτωση, η προσέγγιση που υιοθετείται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο και
αξιοποιείται σχεδόν παγκοσμίως για τη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ θεωρείται ελλιπής.

19
Εν ολίγοις, η συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ και η πιθανή συνοσηρότητά της με άλλες
αναπτυξιακές διαταραχές είναι τόσο αβέβαιη όσο και συγκεχυμένη. Εντυπωσιακό, ίσως,
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αποτελεί το γεγονός ότι οι αναφορές στη συχνότητα της συνύπαρξης των προβλημάτων

προσοχής και των μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να παρουσιάζει ένα εύρος της τάξης από το
10% (Epstein, Shaywitz, Shaywitz, & Woolston, 1991) μέχρι το 80% (McGee & Chare,

1988). Τα προβλήματα αυτά όπως είναι λογικό μπορεί να αποδίδονται στον ασαφή τρόπο
επιλογής των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, στα μικρά ίσως δείγματα καθώς και στην αποτυχία να
ελεγχθούν συστηματικά οι δυνητικά εμπλεκόμενοι παράγοντες και μεταβλητές που θα

συνιστούσαν περιπτώσεις συνοσηρότητας προβλημάτων προσοχής και άλλων αναπτυξιακών
δυσκολιών.

Άρα, το ποια διάσταση του συνδρόμου θα επιλέξει να αξιοποιήσει κανείς, εξαρτάται
αποκλειστικά από τους μεθοδολογικούς λόγους που κατευθύνουν την ερευνητική του ή/και
την κλινική του εργασία. Στην παρούσα τουλάχιστον έρευνα, η επιλογή του δείγματος στη
βάση μόνο των προβλημάτων προσοχής ή/και υπερκινητικότητας (και κατ’ επέκταση τον
αποκλεισμό άλλων συναφών μαθησιακών δυσκολιών) αποτέλεσε βασική μεθοδολογική
επιλογή για να δοκιμαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η αποδοτικότητα του παρεμβατικού

προγράμματος στον πληθυσμό με ΔΕΠ-Υ. Για το λόγο αυτό, από τα αρχικά κιόλας στάδια της
ανίχνευσης των περιπτώσεων των παιδιών με ΔΕΠ-Υ ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της
τάξης να αποκλείσουν από το προβλεπόμενο δείγμα όσες περιπτώσεις παιδιών παρουσίαζαν
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διαγνωσμένα ή εν δυνάμει μαθησιακά προβλήματα ή συναφείς δυσκολίες.
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Το Μοντέλο του QUAY (1988)

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Αναστολή της Συμπεριφοράς

To μοντέλο του Quay αποτελεί επέκταση της δουλειά του Gray. Αρχικά, ο Gray

(1982) επισημαίνει, περιγράφει και επεξηγεί τρία συστήματα συμπεριφοράς, που σχετίζονται
με τη λειτουργία της προσοχής: α) Το σύστημα ανταμοιβής της συμπεριφοράς (Behavioral

Reward System – BRS), β) το σύστημα αναστολής της συμπεριφοράς (Behavioral Inhibition
System - BIS) και γ) το σύστημα «φύγε» ή «πάλεψε» (flight –fight).

Το πρώτο σύστημα έχει να κάνει με την αύξηση στις θετικές αντιδράσεις που

δημιουργεί η θετική ενίσχυση, τόσο στα παραδείγματα ενεργητικής αποφυγής, όσο και στα

παραδείγματα διαφυγής-απόδρασης. Αυτή η αύξηση γίνεται υπό τον έλεγχο του συστήματος

ανταμοιβής της συμπεριφοράς (BRS) (Gray, 1982). Το σύστημα αυτό, με τη σειρά του, είναι
ευαίσθητο στα σήματα-μηνύματα αμοιβής-ανταμοιβής (ελπίδα) και της μη τιμωρίας

(ανακούφιση). Το δεύτερο σύστημα, (αναστολής της συμπεριφοράς - BIS) ελέγχει τις

μειωμένες αντιδράσεις οι οποίες παρατηρούνται στα παραδείγματα παθητικής αποφυγής και
εξάλειψης. Αυτό το σύστημα ενεργοποιείται σε επικείμενες τιμωρίες (π.χ. φόβος στην
περίπτωση της παθητικής αποφυγής, ή απογοήτευση λόγω της μη-ανταμοιβής στην

περίπτωση της εξάλειψης) και σε πόνο για να σταματήσει η τρέχουσα συμπεριφορά. Το τρίτο
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σύστημα, που σχετίζεται με τη συμπεριφορά του «φύγε» ή «πάλεψε» (flight –fight), φαίνεται

να ενεργοποιείται όταν παρουσιάζονται ανεξέλεγκτα (unconditioned) ερεθίσματα. Αυτό το
σύστημα μεσολαβεί ανάμεσα στην απόσυρση ή την αμυντική επιθετικότητα, ανάλογα με τις

περιβαλλοντικές περιστάσεις και την προγενέστερη εμπειρία του οργανισμού (Gray, 1982).
Σύμφωνα με τον Gray, είναι αδύνατο να εντοπιστεί κατά πόσο οι λανθασμένες

απαντήσεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ οφείλονται στην αδυναμία τους να ενεργοποιήσουν την
αναστολή ή στην αδυναμία τους να περιμένουν για ανατροφοδότηση (Quay, 1988).
Κατά τον Quay (1988, 1997), λειτουργούν τα ίδια τρία συστήματα και ρυθμίζουν τη

συμπεριφορά μας, σε συνάρτηση με την προσοχή. Επεκτείνοντας όμως την πρόταση του Gray
(1982), ο Quay υποστηρίζει πως, εκείνο το σύστημα που φαίνεται να κυριαρχεί και να παίζει
τον πρώτιστο ρόλο στην οργάνωση της συμπεριφοράς στην περίπτωση των παιδιών με
προβλήματα προσοχής, είναι το δεύτερο, δηλαδή, το σύστημα της αναστολής της
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συμπεριφοράς (BIS). Κατά τον Quay, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να ελέγξουν, να
αναστείλουν, ή αλλιώς, δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις ακατάλληλες απαντήσεις τους
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κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και η δυσκολία τους αυτή είναι μεγαλύτερη όταν δεν

υπάρχει εξωτερικός έλεγχος. Επομένως, προτείνει ότι, η παρορμητική συμπεριφορά στα
παιδιά με ΔΕΠ-Υ οφείλεται στην υπολειτουργία του συστήματος της αναστολής (BIS).

Καταληκτικά, η θεωρία του Quay, υποστηρίζει τη σημαντικότητα του συστήματος
αναστολής (BIS) και ότι, τα προβλήματα συμπεριφοράς, παρόρμησης και προσοχής στα
παιδιά με ΔΕΠ-Υ οφείλονται κυρίως, στην υπολειτουργία αυτού του συστήματος,

αποτελώντας, κατά συνέπεια, μια σημαντική μεταβλητή για τα αίτια της ΔΕΠ-Υ. Σύμφωνα με
αυτή τη θέση, αν η ικανότητα αναστολής των παιδιών με ΔΕΠ-Υ βελτιωθεί, είναι προφανές
ότι οι δυσκολίες θα αμβλυνθούν. Με αυτή τη συλλογιστική, η ικανότητα αναστολής θα
συμπεριληφθεί στις εξαρτημένες μεταβλητές της παρούσας παρεμβατικής εργασίας. Η

αναστολή, αναπτύσσεται εκτενέστερα παρακάτω (βλ. Γνωστικοί Παράγοντες-Γνωστικές
Λειτουργίες).

Το Θεωρητικό Μοντέλο του Cowan (1995) για την Προσοχή και τη Μνήμη
Σύμφωνα με το μοντέλο του Cowan (1995), μολονότι η προσοχή και η

βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες, εντούτοις, λειτουργούν

παράλληλα ή ταυτόχρονα. Το βασικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια περίπλοκη σχέση μεταξύ
της μνήμης και της προσοχής σε ένα πρότυπο επεξεργασίας (Cowan, 1988. 1995).
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Συνυπάρχουν κατά την εκτέλεση απλών, αλλά και σύνθετων έργων. Η προσοχή είναι πάντα
παρούσα κατά την εκτέλεση κάποιου έργου και όσο αυξάνεται η συνθετότητά του, τόσο πιο
πολύ εμπλέκονται η βραχυπρόθεσμη αλλά και η εργαζόμενη μνήμη (Cowan, 1988,1995,
1998).

Είναι σαφές ότι, ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να διατηρηθούν στη

βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των στοιχείων που μπορούν να
διατηρηθούν κατά την ενεργοποίηση της προσοχής (Miller, 1956. Baddeley, 1986),
(αναφέρεται στο Cowan, 1995, 1998) που συνήθως είναι μόνο ένα περιορισμένο υποσύνολο
πληροφοριών. Προφανώς, η βασική σχέση προσοχής και μνήμης εντοπίζεται στον τρόπο με
τον οποίο η πρώτη ενισχύει τη δεύτερη, κατά την επεξεργασία γνωστικών ή άλλων έργων, και
αντιστρόφως, ανάλογα με τη συνθετότητα του έργου, την εμπειρία του ατόμου, τη φυσική ή
ψυχολογική του διάθεση. Το ερώτημα, επομένως, είναι: Τι συμβαίνει στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ,
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των οποίων η προσοχή είναι ελλειμματική και η εργαζόμενη μνήμη φτωχή; Ο Cowan δεν
αναφέρεται στο συγκεκριμένο ερώτημα και ούτε το ερμηνεύει. Ωστόσο, από τη θεωρία του
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υποστηρίζεται τόσο η σχέση αλληλεπίδρασης της προσοχής και της εργαζόμενης μνήμης όσο
και η σημαντικότητά αυτής της σχέσης ιδιαίτερα στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Συνεπώς, η

παράλληλη σχέση των λειτουργιών της προσοχής και της εργαζόμενης μνήμης είναι

ταυτόχρονα και αναγκαία για την ολοκλήρωση κάποιου γνωστικού έργου (Cowan, 1995).
Κατ΄ επέκταση, η ελλειμματική λειτουργία της προσοχής στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ σε

συνδυασμό με τη φτωχή εργαζόμενη μνήμη αναμένεται να δυσκολεύουν την ολοκλήρωση
ιδιαίτερα απαιτητικών γνωστικών έργων. Γι’ αυτό το λόγο, έργα εργαζόμενης μνήμης θα

συμπεριλαμβάνονται τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο παρεμβατικό μέρος της παρούσας
εργασίας.

Το Υβριδικό Μοντέλο του Barkley (1997) για τη ΔΕΠ-Υ

Το θεωρητικό μοντέλο του Barkley (1997) συνδέει τη λειτουργία της αναστολής
αντίδρασης (response inhibition) με τις εκτελεστικές λειτουργίες, των οποίων η
αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την αναστολή αντίδρασης.

Οι εκτελεστικές λειτουργίες, κατά τον Barkley (1997) αναφέρονται στις γνωστικές

αυτοκατευθυνόμενες δράσεις (self-directed actions) οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία της
αυτορύθμισης στον οργανισμό και είναι συνολικά τέσσερις: 1) η εργαζόμενη μνήμη, 2) η
αυτορύθμιση του συναισθήματος, της διέγερσης-εγρήγορσης, και του κινήτρου (self-
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regulation of affect, arousal and motivation), 3) ο εσωτερικευμένος λόγος (internalization of
speech) και 4) η διαδικασία επεξεργασίας της συμπεριφοράς που εμπλέκει την ανάλυση και
επανασύνθεση-ανασύνταξή της (reconstitution). Οι εκτελεστικές αυτές λειτουργίες θέτουν τη

συμπεριφορά υπό τον έλεγχο των εσωτερικά αναπαριστάμενων πληροφοριών (internally

represented information) και των αυτο-κατευθυνόμενων δράσεων. Με αυτό τον τρόπο,

επιτρέπουν καλύτερη αυτοκατευθυνόμενη δράση και επιμονή στο έργο (task persistence)
(Barkley, 1997).

Η αρνητική επίδραση μιας δυσλειτουργικής αναστολής της αντίδρασης στις τέσσερις

αυτές εκτελεστικές λειτουργίες, σύμφωνα με το μοντέλο του Barkley, εμποδίζουν την επιτυχή

εκτέλεση οποιουδήποτε έργου και ερμηνεύουν, επομένως, τα προβλήματα προσοχής. Οι
αδύναμα εκφραζόμενες εκτελεστικές λειτουργίες, με τη σειρά τους, ως δευτερεύουσες
δυσκολίες, οδηγούν στο μειωμένο έλεγχο της (κινητικής) συμπεριφοράς, αφού δεν αξιοποιούν
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τις εσωτερικά αναπαριστάμενες πληροφορίες και την αυτοκατευθυνόμενη δράση, με τελικό
αποτέλεσμα την όλο και λιγότερο εστιασμένη συντηρούμενη προσοχή και την
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υπερκινητικότητα (Barkley, 1997).

Προέκταση του Μοντέλου Barkley για τη ΔΕΠ-Υ

Ο Barkley αναφέρεται στην ερευνητική πρόοδο των δύο τελευταίων δεκαετιών και

συμπληρώνει ότι, σύμφωνα με τις ερευνητικές ενδείξεις (Castellanos et al., 1994. Heilman et

al., 1991. Lou et al., 1989. Rapoport, 1996. Sieg et al., 1995. Zametkin et al., 1990), η ΔΕΠ-Υ

έχει ως βάση τις ανωμαλίες στη δομή των λειτουργιών του προμετωπιαίου φλοιού (prefrontal
cortex) και των διακλαδώσεων του με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, όπως τον υποθάλαμο.

Συνεπώς, ένα μοντέλο προμετωπιαίων εκτελεστικών λειτουργιών, μπορεί να λειτουργήσει ως
ένα μοντέλο και για την κατανόηση της ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1997).
Απροσεξία και Εργαζόμενη Μνήμη στο Μοντέλο του Barkley

Η φτωχή συντηρούμενη προσοχή χαρακτηρίζει κυρίως τα άτομα με ΔΕΠ-Υ και

αντιπροσωπεύει την αδυναμία των παιδιών να αφοσιωθούν στην ολοκλήρωση κάποιου έργου.
Αυτή η αδυναμία οφείλεται στη φτωχή ικανότητα της αναστολής και στη σύνδεσή της με την
αυτορύθμιση (Barkley, 1997).

Σύμφωνα με το μοντέλο του Barkley, η φτωχή αναστολή οδηγεί σε δευτερεύουσες
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ελλείψεις στην εργαζόμενη μνήμη και τις υπολειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα: Τα παιδιά
με ΔΕΠ-Υ (α) επηρεάζονται περισσότερο από το περιεχόμενο της δραστηριότητας, με
αποτέλεσμα, να ελέγχουν λιγότερο τις εσωτερικά αναπαριστάμενες πληροφορίες (internally
represented information) σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους χωρίς ΔΕΠ-Υ, β)
επηρεάζονται περισσότερο από τα άμεσα γεγονότα και τις συνέπειές τους, γ) ανακαλούν και

συγκρατούν δύσκολα πληροφορίες από το παρελθόν για να διαμορφώσουν ένα σχέδιο-πλάνο
για το μέλλον, δ) επηρεάζονται περισσότερο από το «τώρα», την παρούσα στιγμή, παρά από
τις εσωτερικά αναπαριστάμενες πληροφορίες που αφορούν το παρελθόν ή/ και το μέλλον, με
αποτέλεσμα, συχνά, να μην έχουν συναίσθηση του χρόνου, και ε) κατά συνέπεια, οδηγούνται

σε μειωμένο έλεγχο και οργάνωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με το χρόνο και τα έργα
που εκτελούν. Έτσι, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να προσεγγίσουν με επιτυχία έργα

κατά τα οποία ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο γεγονός, την απάντηση και την
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ανατροφοδότηση είναι αρκετά μεγάλος. Γενικά, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν λιγότερες
πιθανότητες να επιμείνουν σε στοχοκατευθυνόμενες συμπεριφορές, ενώ, εκείνα που το
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καταφέρνουν τείνουν να είναι επιρρεπή σε παρεμβολές από εξωτερικά και εσωτερικά
ερεθίσματα (Barkley, 1997).

Η θεωρητική τοποθέτηση του Barkley προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες θεωρητικές

προτάσεις για την κατανόηση της ΔΕΠ-Υ (αναφέρεται στο Castellanos et al., 1994. Douglas,

1980. Gray, 1988. Heilman et al., 1991. Lou et al., 1989. Quay , 1988. Rapoport, 1996. Sieg et
al., 1995. Zametkin et al., 1990 κ.α) τη θέση ότι, η φτωχή ικανότητα αναστολής της

συμπεριφοράς είναι κυρίαρχη γνωστική λειτουργία στη ΔΕΠ-Υ και ως τέτοια, επηρεάζει και

καθορίζει τη λειτουργία των άλλων βασικών ή ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (Biederman

et al., 1999. Denckla, 1994. DuPaul et al., 2001. Faraone et al., 2000. Hoza et al., 2001. Spencer
et al., 2000. Sprich et al., 2000. Willcutt et al., 2001).

Συζήτηση επί των Μοντέλων των Gray, Quay, Cowan και Barkley

Ο Barkley (1997) διαπραγματευόμενος την αναγκαιότητα για ένα νέο θεωρητικό
μοντέλο για τη ΔΕΠ-Υ, χαρακτηρίζει τη σύγχρονη έρευνα αθεωρητική (atheoretical)

τουλάχιστον σε ότι αφορά τη μεθοδολογία που την υποστηρίζει, αφού παρουσιάζεται κατ’

εξοχήν διερευνητική και περιγραφική. Ωστόσο, εξαιρεί τη δουλειά του Quay (1988, 1997) η

οποία στηρίζεται στο νευροψυχολογικό μοντέλο άγχους του Gray (1982) και το οποίο εξηγεί
τα αίτια της φτωχής αναστολής στη ΔΕΠ-Υ. «Το μοντέλο των Quay-Gray υποστηρίζει ότι η
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παρορμητικότητα οφείλεται στην υπολειτουργία του εγκεφαλικού συστήματος αναστολής της
συμπεριφοράς (underfunctioning of the brain’s Behavioral Inhibition System-BIS). Αυτό το
σύστημα θεωρείται ευαίσθητο σε μηνύματα εξαρτημένης τιμωρίας και το μοντέλο προβλέπει
ότι, τα άτομα με ΔΕΠ-Υ φαίνονται να είναι λιγότερο ευαίσθητα σε αυτά τα μηνύματα, με

αποτέλεσμα, να δυσκολεύονται να ενεργοποιήσουν το σύστημα της αναστολής, ιδιαίτερα σε
παραδείγματα παθητικής αποφυγής» (αναφέρεται στο Barkley, 1997 σελ. 66).
Ο Gray (1982) υποστηρίζει ότι, η αναστολή απαιτεί ψηλά επίπεδα διέγερσης-

εγρήγορσης. Ο Sergeant και οι συνεργάτες του (1999) θεωρούν ότι, η αποτελεσματικότητα
της αναστολής ρυθμίζεται-εξαρτάται από τη διέγερση-εγρήγορση, την ενεργοποίηση και την

προσπάθεια. Ο Barkley, (1997b) υποστηρίζει ότι ο εκτελεστικός έλεγχος εξαρτάται από την
αναστολή ενώ η διέγερση-εγρήγορση και η προσπάθεια ρύθμισης εξαρτώνται από τον
εκτελεστικό έλεγχο (αναφέρεται στο Nigg, 2001).
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Τόσο οι Gray και Quay όσο και ο Barkley υποστηρίζουν ότι η βασική αιτία της ΔΕΠΥ είναι η φτωχή ικανότητα της αναστολής της συμπεριφοράς (BIS). Η διαφορά των θεωριών
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τους έγκειται στο ότι, ο Gray για να ερμηνεύσει την υπολειτουργία του BIS, δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στα χαρακτηριστικά και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος (σταθερότητα, συνέπεια,
συναισθήματα), ενώ ο Barkley θεωρεί ότι η λειτουργία του BIS είναι αμιγώς γνωστική.

Ο Cowan (1995) θεωρεί ότι οι λειτουργίες της προσοχής και της εργαζόμενης μνήμης

είναι παράλληλες και, επομένως, συνάμα αναγκαίες για την ολοκλήρωση κάποιου γνωστικού
έργου. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Barkley. Κατ’ επέκταση, στις περιπτώσεις των παιδιών με
ΔΕΠ-Υ, ελλειμματική προσοχή σημαίνει αυτόματα και φτωχή εργαζόμενη μνήμη, με

αποτέλεσμα, να επιβαρύνεται η λειτουργία του προγραμματισμού ή σχεδιασμού. Τέλος, η

ικανότητα της αναστολής και ο έλεγχος παρεμβολής (interference control) που υποστηρίζουν
την αυτορύθμιση ή τον εκτελεστικό έλεγχο στη συμπεριφορά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο

μοντέλο ερμηνείας του Barkley. Συνεπώς, η φτωχή ενεργοποίησή τους οδηγεί σε προβλήματα
προσοχής, τα οποία εμφανίζονται ως πρωτογενές σύμπτωμα, παρά τη δευτερογενή φύση
τους.(Barkley, 1997. 1998).
Συμπεράσματα

Ο Gray (1982) και μετά ο Quay (1988. 1997) έδωσαν έμφαση μόνο στους

μηχανισμούς της αναστολής για να ερμηνεύσουν τη ΔΕΠ-Υ. Ο Cowan (1995) προέβαλε τη
σπουδαιότητα της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ της προσοχής και της εργαζόμενης ή
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βραχύχρονης μνήμης. Ο Barkley (1997. 1998) ενίσχυσε τις σχέσεις των γνωστικών αυτών

παραμέτρων (ικανότητα αναστολής, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη) και τις συνέδεσε με τις
ικανότητες προγραμματισμού ή σχεδιασμού και εκτέλεσης προβλήματος. Επομένως, είναι
προφανές ότι οι τρεις συγκεκριμένες θεωρίες επηρέασαν η μια την άλλη, στο βαθμό που
συνδέονται μεταξύ τους για να εξηγήσουν πως οι βασικότερες δυσκολίες στα παιδιά με ΔΕΠ-

Υ εδράζονται κυρίως στη φτωχή αναστολή, στην ελλειμματική προσοχή, στη φτωχή
εργαζόμενη μνήμη και στο φτωχό προγραμματισμό. Αυτοί οι γνωστικοί παράγοντες, ως
βασικές εξαρτημένες μεταβλητές και της παρούσας έρευνας, αναλύονται, εκτενώς, στη

συνέχεια.
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Γνωστικοί Παράγοντες – Γνωστικές Λειτουργίες
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Όπως γίνεται προφανές από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μέχρι τώρα,
οι κλινικές περιγραφές για τη ΔΕΠ-Υ αναφέρονται στην απρόσεχτη, στην παρορμητική και
υπερκινητική συμπεριφορά, ενώ οι θεωρητικές γνωστικές επεξηγήσεις και προσεγγίσεις

κάνουν λόγο για προβλήματα στην αναστολή της συμπεριφοράς, στην αυτορύθμιση, καθώς
και σε άλλες σχετικές εκτελεστικές λειτουργίες (Barkley, 1997. Kuntsi, Oosterlaan &

Stevenson, 2001. Nigg, 2001. Scheres, Oosterlaan & Sergeant, 2001. Shelton et al., 1998.).
Μία από τις αρχικές προσπάθειες που έγιναν για την ερμηνεία των προβλημάτων
προσοχής ήταν και αυτή της Douglas (1980), η οποία, συμπεριέλαβε στη θεώρησή της

τέσσερις βασικές αδυναμίες: 1) τη φτωχή επένδυση και διατήρηση της προσπάθειας (poor

investment and maintenance of effort), 2) την ανεπαρκή ενεργοποίηση του συστήματος για

την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων (deficient modulation of arousal to meet situational
demands), 3) την ισχυρή τάση για την αναζήτηση άμεσης ανατροφοδότησης (strong

inclination to seek immediate reinforcement) και 4) τις διακριτές δυσκολίες με τον έλεγχο της
παρορμητικότητας (difficulties with impulsive control). Αργότερα, η Douglas (1988)

υποστήριξε ότι οι τέσσερις αυτές βασικές αδυναμίες προκύπτουν από μια πιο κεντρική και πιο
σοβαρή αδυναμία, η οποία, σχετίζεται με την αυτορύθμιση. Στη βάση τέτοιων τοποθετήσεων

ο Barkley (1990. 1997), ο Quay (1988) καθώς και πλήθος άλλων ερευνητών (Barkley, Fischer,
Edelbrock & Smallish, 1991. Douglas, 1999. Mannuzza et al., 1998. McBurnett, Pfiffner &

Frick, 2001. Murphy, Barkley & Bush, 2001. Nigg, 2000. Stein, 1999. Tannock, Martinussen
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& Frijters, 2000) δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στη φτωχή αναστολή της
συμπεριφοράς ως κεντρική αδυναμία στη ΔΕΠ-Υ.
Λόγω της κεντρικής αυτής ιδιότυπης γνωστικής αδυναμίας, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ,

διαφέρουν σημαντικά από παιδιά της ηλικίας τους, ως προς την ικανότητα λύσης
προβλήματος, την αντίδραση αναστολής και τη συνεχή προσπάθεια (Barkley, Grodzinsky &

DuPaul, 1992. Carlson &Tamm, 2000. Faraone, Biederman & Monuteaux, 2001. McGee,

Stanton, & Sears, 1993. Nigg, 2001. Nigg et al., 2002. Rapport et al., 2000. Sprich et al., 2000.

Tannock, 1998. 2000). Οι διαφορές αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε έργα που χρειάζονται
την εφαρμογή και τη χρήση πολύπλοκων στρατηγικών και οργανωτικών δεξιοτήτων για την
επίλυση προβλήματος (Barkley, 1998. Papadopoulos et al., 2005). Αυτό, όμως, δεν σημαίνει,

κατ’ ανάγκη, ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δε γνωρίζουν στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων,
αλλά μάλλον, υποδεικνύει αδυναμία να χρησιμοποιήσουν ή ακόμα και να αναζητήσουν τις
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κατάλληλες στρατηγικές, κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έργου, για την επίλυσή του
(Barkley, 1998). Κατ’ επέκταση, οι εκτελεστικές τους λειτουργίες τείνουν να χαρακτηρίζονται
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είτε από την έλλειψη στρατηγικών (production deficiency), είτε από μεσολαβητική αδυναμία
(mediational deficiency) στη χρήση υπαρχουσών στρατηγικών (DuPaul & Stoner, 2003).
Εκτελεστικές Λειτουργίες

Οι εκτελεστικές λειτουργίες περιγράφονται ως οι λειτουργίες που επιτρέπουν και

ελέγχουν την ανάλυση των πληροφοριών, την αντανάκλαση πάνω στην καινούργια γνώση,

τον προγραμματισμό και την οργάνωση, τη μνήμη, την αντίληψη, την προσοχή και, τέλος, την
αναστολή και την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς κατά την ενεργοποίηση και διατήρησή της
σε ένα συγκεκριμένο έργο (Barkley, 1996. 1997). Για τις εκτελεστικές λειτουργίες έχουν ήδη
διατυπωθεί περισσότεροι από 33 εννοιολογικοί ορισμοί, οι οποίοι, διαφοροποιούνται μεταξύ
τους σε βαθμό που δεν επιτρέπει ακόμα, τη διατύπωση κάποιου συγκεκριμένου και γενικά
αποδεκτού ορισμού (Hughes, 1998. Sergeant, Geurts & Oosterlaan, 2002). Ενδεικτικά, για
τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέγονται οι παρακάτω ορισμοί, ως

αντιπροσωπευτικότεροι του εννοιολογικού πλαισίου του όρου «εκτελεστικές λειτουργίες»:

α) Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι μια λειτουργική δομή και ως τέτοια, ορίζεται από μόνη

της με τις λέξεις: σκέφτομαι (deliberate), στοχοκατευθυνόμενη σκέψη (goal-directed thought)
και δράση (action) (Zelazo, Craik & Booth, 2004).

β) Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι οι γνωστικές διεργασίες οι οποίες υπογραμμίζουν και
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ρυθμίζουν τη στοχο-κατευθυνόμενη συμπεριφορά. Ανάμεσα στις διεργασίες αυτές, ιδιαίτερη

θέση κατέχουν η αναστολή, η εργαζόμενη μνήμη η ικανότητα ανάλυσης προβλήματος και ο
προγραμματισμός (Duncan, 1986. Oosterlaan & Sergeant, 1998). Οι διεργασίες αυτές

συνδέονται με τις λειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού (prefrontal cortex) (Das, Kar &

Parrila, 1996. Duncan, 1986. Oosterlaan & Sergeant, 1998).
γ) Σύμφωνα με τους Welsh και Pennington (1988), οι εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρoνται

στις διεργασίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον ανώτερο έλεγχο δράσης (higher-order
control), την εύρυθμη λειτουργία της αναστολής της συμπεριφοράς και του
προγραμματισμού, ενώ παράλληλα, συντονίζουν και ελέγχουν τις συνέπειες μιας ενέργειας ή
δραστηριότητας (Perner & Lang, 1999). Οι διεργασίες αυτές, επομένως, θεωρούνται
απαραίτητες τόσο για τη διατήρηση συγκεκριμένων πνευματικών στόχων όσο και για την

αντίσταση σε πηγές διάσπασης της προσοχής (Perner & Lang, 1999).

28
Παλιότερα, επικρατούσε η άποψη ότι, οι εκτελεστικές λειτουργίες εδραιώνονταν
εξελικτικά μόνο κατά την έναρξη της εφηβείας (Hughes, 1998). Σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις
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για αντίστοιχες λειτουργίες ακόμα και στη νηπιακή ηλικία (Diamond, 1988, 1991. Hughes,

1998), παρά τη διαπίστωση ότι, οι ενδείξεις αυτές, παραμένουν σχετικά περιορισμένες λόγω

του μικρού αριθμού κατάλληλων έργων αξιολόγησης των εκτελεστικών λειτουργών σε αυτή

την ηλικία (Hughes, 1998). Για την καλύτερη κατανόηση των εκτελεστικών λειτουργιών και
την εξέλιξη-ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, οι Zelazo και Frye

προτείνουν τη θεωρία «Γνωστική Πολυπλοκότητα και Έλεγχος» (Cognitive Complexity and
Control) (CCC) (Zelazo & Frye, 1998). Οι σχετιζόμενες με την ηλικία αλλαγές στις
εκτελεστικές λειτουργίες, μπορούν να προσδιορίζονται από τη μέγιστη ιεραρχική

πολυπλοκότητα των κανόνων, που τα παιδιά μπορούν να διατυπώνουν (formulate) και να

χρησιμοποιούν για τη λύση προβλημάτων (Zelazo & Frye, 1998). Για παράδειγμα, ένα παιδί
τριών χρονών μπορεί και ολοκληρώνει δύο κανόνες σε ένα σύστημα κανόνων, όπως μπορεί
να συμβαίνει σε μια σχέση του τύπου «αν κόκκινο, τότε εδώ - αν μπλε, τότε εκεί», αλλά ,
δυσκολεύεται να διατηρήσει τη διαδοχή των κανόνων με αποτέλεσμα να μη μπορεί να

ελίσσεται ανάμεσα σε ζευγάρια κανόνων όπως για παράδειγμα «α) αν έχει να κάνει με το

χρώμα, τότε, το κόκκινο είναι εδώ και το μπλε εκεί και β) αν έχει να κάνει με το σχήμα, τότε,
το αυτοκίνητο πάει εδώ και το λουλούδι εκεί» (Zelazo & Reznick, 1991. Frye, Zelazo &

Palfai, 1995). Συνεπώς, οι αλλαγές στις εκτελεστικές λειτουργίες στη μέγιστη πολυπλοκότητα
των κανόνων, πραγματοποιούνται και καθορίζονται από τη βιολογική εξέλιξη, στο βαθμό που
τα παιδιά μπορούν συνειδητά να ανταποκρίνονται στους κανόνες κάθε περίπτωσης (Zelazo,
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2004).

Οι εκτελεστικές λειτουργίες, ως ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, έχουν προσελκύσει

τελευταία το ενδιαφέρον των ερευνητών που ασχολούνται με τη διαταραχή της ελλειμματικής

προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) (DuPaul & Stoner, 2003). Το ενδιαφέρον

βασίζεται στην υπόθεση ότι, ανωμαλίες στην προμετωπιαία περιοχή του εγκεφάλου και στην
παρεγκεφαλίδα (frontal- striatal- cerebellar networks) μπορούν να συνδέονται με
συγκεκριμένες γνωστικές δυσκολίες ή αδυναμίες στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που ερμηνεύονται ως
φτωχές εκτελεστικές λειτουργίες (Castellanos, 2001. Fuster, 2001. Goel & Grafman, 1995.
Tannock, 1998). Ειδικότερα, η σχετική έρευνα αναφέρεται σε αδυναμίες ελέγχου ή

λειτουργίας της αναστολής της συμπεριφοράς, της διατήρησης της προσοχής, της
εργαζόμενης μνήμης και του προγραμματισμού, ως ανώτερης γνωστικής λειτουργίας, λόγω
της αναποτελεσματικής χρήσης της αυτορύθμισης και του εσωτερικού λόγου (internal
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speech) κατά την αναπαράσταση ενός προβλήματος ή την εναλλαγή πλάνων και στρατηγικών
κατά την επίλυση συγκεκριμένων έργων ( Barkley, 1997, 1998. Douglas 2005. DuPaul &
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Stoner, 2003. Naglieri & Johnson, 2000. Oosterlaan και Sergeant, 1998. Papadopoulos &
Parrila, 2000). Οι γνωστικοί αυτοί παράγοντες, οι οποίοι, καθορίζουν τις ανώτερες
εκτελεστικές λειτουργίες, παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Γνωστικοί Παράγοντες Μελέτης στα Πλαίσια των Ανώτερων Εκτελεστικών Λειτουργιών

Ανάμεσα στους γνωστικούς παράγοντες «ρίσκου-κινδύνου» που συνδέονται με τη

ΔΕΠ-Υ, συγκαταλέγονται η προσαρμοστικότητα του παιδιού, η διάρκεια της προσοχής, η
ικανότητα ανταπόκρισης και η ένταση της αντίδρασης, ως στοιχεία της ευρύτερης

ιδιοσυγκρασίας του (Vance, 2002. White, 1999). Επίσης, στην ίδια κατηγορία παραγόντων
εντάσσονται η εργαζόμενη μνήμη, το επίπεδο της αναστολής αντίδρασης (response
inhibition), γενικότερα οι ικανότητες εκτελεστικής λειτουργίας και το χαμηλό

αυτοσυναίσθημα (Vance & Luk, 2000. Vance, 2002). Ωστόσο, οι βασικοί γνωστικοί

παράγοντες που μελετώνται ευρύτερα στα πλαίσια της σχετικής έρευνας για τη σχέση μεταξύ
προβλημάτων προσοχής, υπερκινητικότητας και εκτελεστικών λειτουργιών είναι:
- η αναστολή της συμπεριφοράς,
- η αυτορύθμιση,
- η προσοχή,

- η εργαζόμενη μνήμη και
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- η ικανότητα προγραμματισμού ή σχεδιασμού (Barkley,1997. Douglas 2005. DuPaul &

Stoner, 2003. Naglieri & Johnson, 2000. Oosterlaan & Sergeant, 1998. Sergeant, 2005).
Αναστολή

Όπως αναφέρεται και προηγουμένως, η αναστολή θεωρείται ως η πρωτεύουσα

εκτελεστική λειτουργία (Barkley, 1997. Pennington & Ozonoff, 1996. Quay 1997. 1988) η

οποία συνδράμει ή επηρεάζει τη λειτουργία των υπόλοιπων γνωστικών παραγόντων (Barkley,

1997). Μολονότι, η σχέση αυτή δεν είναι απαραίτητα αιτιώδης, η αναστολή της
συμπεριφοράς φαίνεται να παρουσιάζει τις υψηλότερες και σταθερές συσχετίσεις με τους
υπόλοιπους παράγοντες, θέτοντας προφανώς τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των
υπολοίπων σε απλά ή σύνθετα γνωστικά έργα.
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O Barkley (1997) περιγράφει τρεις αλληλοσυσχετιζόμενες μορφές αναστολής της
συμπεριφοράς στο σχετικό του Υβριδικό Μοντέλο Εκτελεστικών Λειτουργιών (Hybrid Model
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of Executive Functions): α) την αναστολή της κυρίαρχης αντίδρασης-απάντησης (inhibition of
prepotent response), β) τη διακοπή των εν δυνάμει απαντήσεων (interruption of ongoing
responses) και γ) τον έλεγχο παρέμβασης (interference control).

Η αναστολή της αρχικής-κυρίαρχης αντίδρασης σε ένα έργο, κατά τη διέγερση του
συστήματος, επιτρέπει την αναπαράσταση των συνθηκών του έργου. Η αναστολή της

διαδικασίας αντίδρασης, επιτρέπει τη σχετική αξιολόγηση της απάντησης ή αντίδρασης και η
ικανότητα για τη διακοπή μιας υπό εξέλιξη συμπεριφοράς είναι σημαντική για την
αυτορύθμιση (Barkley, 1997).

Η τρίτη μορφή (έλεγχος παρέμβασης), η αναστολή της επιλογής της τελικής

αντίδρασης, επιτρέπει και προστατεύει τη σχετική καθυστέρηση μιας απάντησης κατά την
επεξεργασία ανταγωνιστικών προκείμενων αντιδράσεων για την ολοκλήρωση του έργου
(Barkley, 1997).

Η ταυτόχρονη λειτουργία και των τριών προαναφερόμενων μορφών αναστολής,

αναφέρει ο Barkley, δεν υποστηρίζει μόνο τη μερική επιτυχημένη εκτέλεση και αξιολόγηση

ενός έργου ή δραστηριότητας, αλλά προστατεύει και ενθαρρύνει την ορθή εκτέλεση και την
ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός έργου, στη βάση στοχο-κατευθυνόμενων αντιδράσεωναπαντήσεων.

Μεταξύ άλλων, η ικανότητα αναστολής παίζει σημαντικό ρόλο στην

εγκράτεια (withholding), είναι απαραίτητη για την αποφυγή ξαφνικής διακοπής κάποιας υπό
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εξέλιξη δραστηριότητας ή σκέψης και, σε ορισμένες περιστάσεις, ενισχύει το έργο της
απώθησης ή φιλτραρίσματος άσχετων με το έργο πληροφοριών (Nigg, 2001. Pennington &

Ozonoff, 1996. Pliszka, Liotti & Woldorff, 2000. Schachar, Mota, Logan, Tannock & Klim,
2000).

Οι ανωμαλίες-δυσκολίες στο σύστημα αναστολής των αντιδράσεων αποτελούν το

βασικότερο χαρακτηριστικό για την περιγραφή και επεξήγηση των παιδικών

ψυχοπαθολογικών διαταραχών, ιδιαίτερα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (Barkley,1997. Gray, 1982. Oosterlaan & Sergeant, 1998. Quay,
1988.1997). Η υπολειτουργία της αναστολής στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, επηρεάζει μεταξύ άλλων
την εργαζόμενη μνήμη τους και μειώνει την ικανότητά τους να ακολουθούν συγκεκριμένες
στρατηγικές κατά την εκτέλεση ιδιαίτερα σύνθετων δραστηριοτήτων, μειώνοντας δραστικά τη
λήψη αποφάσεων στη βάση στρατηγικών ελέγχου της συμπεριφοράς τους (Schachar, Mota,
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Logan, Tannock & Klim, 2000). Ειδικότερα, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται μεταξύ
άλλων, στην εκτέλεση έργων όπως είναι το Stop Signal Task (Aman, Roberts & Pennington,
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1998. Jennings et al., 1997. Nigg, 1999. Purvis & Tannock, 2000. Schachar et al., 2000), τα

έργα basic go/no go (Borger & Van der Meere, 2000. Casey, et al., 1997. Konishi et al., 1999.
Yong et al., 2000), τα Τεστ συνεχούς Επίδοσης -Continuous Performance Test (Epstein,
Goldberg, Conners & March, 1997. Solanto, Wender & Bartell, 1997), το Self Ordered

Pointing Task (SOP) (Petrides & Milner, 1982), το Tower of Hanoi (Aman, Roberts, &

Pennington, 1998. Pennington, Groshier, & Welsh, 1993), το Tower of London (Krikorian,

Bartok, & Gay,1994. Shallice, 1982), το Stroop test (Bush et al., 1999. Houghton et al., 1999:

Manassis, Tannock, & Barbosa, 2000. Semrud -Clikeman et al., 2000) και το Wisconsin Card
Sorting Test (WCST) (Heaton, Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 1993).

Η αξιολόγηση της αναστολής, πραγματοποιείται με γνωστικά έργα και έργα

συμπεριφοράς, κατά τα οποία, αξιολογείται η ικανότητα του υποκειμένου, να συγκρατεί,

δηλαδή να καθυστερεί, να αναστέλλει την απάντηση, καθώς, επίσης και η ικανότητά του να
αντιστέκεται στη διάσπαση ή στη διακοπή από άλλα ανταγωνιστικά γεγονότα (Barkley,
1997). Ανάμεσα σε τέτοια έργα, το «stop signal task» χρησιμοποιείται συνήθως για την

αξιολόγηση του ελέγχου της αναστολής (Logan & Cowan, 1984), αποδίδοντας στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ παιδιών με ΔΕΠ-Υ και ομάδων ελέγχου (Jennings, Van der

Molen, Pelham, Brock & Hoza, 1997. Pliszka, Liotti & Woldorff, 2000. Rapport, Scanlan &

Denney, 1999. Slusarek, Velling, Bunk & Eggers, 2001. Schachar, Mota, Logan, Tannock &
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Klim, 2000).
Αυτορύθμιση

Η αυτορύθμιση αποτελεί την οποιαδήποτε δράση του ατόμου, σε επίπεδο οργάνωσης

της συμπεριφοράς, που βοηθά ή προετοιμάζει την εκδήλωση επιτυχημένων αντιδράσεων-

απαντήσεων σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός-περιστατικό που ακολουθεί (Barkley, 1997). Η

αυτορύθμιση, επομένως, διευκολύνει τη βούληση και την αποφασιστικότητα, ενώ, προάγει
την ενίσχυση της προσοχής, μέσω του ελέγχου ή και της απώθησης των παρορμήσεων
(Barkley, 1998).

Η αυτορύθμιση σχετίζεται, επίσης, με τη συναισθηματική διάσταση μιας
συμπεριφοράς. Όταν η αυτορύθμιση επεκτείνεται στον επιτυχή έλεγχο του συναισθήματος,
της διέγερσης και του κινήτρου επιτρέπει στο άτομο να αντιληφθεί τις συναισθηματικές
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αντιδράσεις του πριν απαντήσει, υποστηρίζει την τροποποίηση των ακατάλληλων
απαντήσεων και οδηγεί στη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου στο βαθμό που να μπορεί το
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άτομο να ενεργοποιήσει και να διατηρήσει συμπεριφορές που είναι προσανατολισμένες στο
έργο (Barkley, 1997).

Για τα κίνητρα γίνεται λόγος και από τον Quay (1988). Στηριζόμενος στη θεωρία του
Gray (1982) αναφέρθηκε και στην αναστολή των κινήτρων (motivational inhibition) η οποία
αποτελείται από εκτελεστικές διεργασίες καθώς και από διεργασίες κινήτρων . Όπως

αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά τη θεωρία του Gray, οι θετικές αντιδράσεις επιφέρουν

θετική ενίσχυση (σύστημα ανταμοιβής της συμπεριφοράς) (Quay, 1997). Το σύστημα αυτό,
είναι ευαίσθητο στα σήματα-μηνύματα ανταμοιβής και της μη τιμωρίας. Ανταποκρίνεται σε
επικείμενες τιμωρίες (π.χ. φόβος στην περίπτωση της παθητικής αποφυγής, ή απογοήτευση
λόγω της μη-ανταμοιβής στην περίπτωση της εξάλειψης) και σε πόνο ή καινοτομία για να

σταματήσει η τρέχουσα συμπεριφορά (Quay, 1997). O Gray (1979) υποστηρίζει ότι, αυτό που
αισθανόμαστε ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας του συστήματος αναστολής της

συμπεριφοράς (BIS), είναι το άγχος, το οποίο δημιουργείται από τα εξαρτημένα ερεθίσματα
όπως είναι ο φόβος, η απογοήτευση, ο πόνος ή ένα νέο ερέθισμα (αναφέρεται στο Quay,

1997). Ο Barkley (1997) αναφέρει πως η συγκίνηση (affect) δεν είναι τελείως διαχωρισμένη

από την απόφαση για απάντηση και την απάντηση. Γι’ αυτό το λόγο, τα συναισθήματα πρέπει
να μετριάζονται και να ρυθμίζονται από τις αυτοκατευθυνόμενες εκτελεστικές δράσεις.

Κοντολογίς, τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν μέσα τους καταστάσεις συναισθήματος και
κινήτρων. Είναι επίσης πιθανό, τα παιδιά να μάθουν να φτάνουν σε επίπεδα
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αυτορυθμιζόμενης διέγερσης, προκειμένου να επιτύχουν κάποιους στόχους (Barkley, 1997).
Για παράδειγμα, όταν είναι θυμωμένα, απογοητευμένα, ματαιωμένα, λυπημένα, αγχωμένα ή
όταν βαριούνται, μαθαίνουν να χειρίζονται μεταβλητές των οποίων οι αρνητικές καταστάσεις
και οι θετικές εναλλακτικές επιλογές είναι μια λειτουργία (Barkley, 1997). Οι αυτο-

κατευθυνόμενες δράσεις μπορεί μεταξύ άλλων να εμπεριέχουν προσπάθειες για αυτο-

ανακούφιση, για αυτοκατευθυνόμενο λόγο και για αυτο-ενίσχυση (Kopp, 1989). Οι
αυτοκατευθυνόμενες δράσεις στηρίζονται και βοηθούνται από την αυτορύθμιση του
συναισθήματος (self-regulation of emotion), την ικανότητα αντικειμενικότητας και
κοινωνικής προοπτικής, γ) την αυτορύθμιση επιθυμιών-ορμών και των κινήτρων (the selfregulation of drive and motivational states) και δ) την αυτορύθμιση της διέγερσηςεγρήγορσης (Barkley, 1997).
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Η Douglas (2005) προτείνει το διαχωρισμό της αυτορύθμισης, σε τρία τουλάχιστον
συστατικά (components): το συστατικό της προσοχής (attentional component), το συστατικό
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της αναστολής (inhibitory component) και το συστατικό της στρατηγικής ή της

οργανωτικότητας (strategic or organizational component). To συστατικό της προσοχής

αναφέρεται στη διευκολυντική και ενεργητική διάσταση της γνωστικής επεξεργασίας. Το
συστατικό της αναστολής αναφέρεται σε εκείνες τις διεργασίες, οι οποίες ελέγχουν την

παρόρμηση και τις ακατάλληλες απαντήσεις – αντιδράσεις. Tο συστατικό της στρατηγικής ή
της οργανωτικότητας αναφέρεται στις ανώτερες λειτουργίες (higher-order processes), οι

οποίες, βοηθούν και κατευθύνουν γνωστικά το άτομο προς την επίτευξη ενός στόχου, όπως
για παράδειγμα, είναι η ικανότητα του προγραμματισμού, η λειτουργία της εργαζόμενης

μνήμης και η ικανότητα εναλλαγής τεχνικών (set shifting). Η Douglas (2005) υποστηρίζει ότι,
και στις τρεις μορφές αυτορύθμισης τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν σχετικές αδυναμίες,
σε συνάρτηση πάντα με το έργο που εκτελούν.
Προσοχή

Η προσοχή, είναι η πνευματική διεργασία κατά την οποία, το άτομο αντιστέκεται στη
διάσπαση και εστιάζει στη γνωστική δραστηριότητα (Naglieri & Johnson 2000). Σε
προέκταση, η προσοχή είναι μια γνωστική διαδικασία κατά την οποία, το άτομο

προσλαμβάνει και καταγράφει κάποια ερεθίσματα και αγνοεί κάποια άλλα (Papadopoulos,
Das, Kodero & Solomon, 2002). Η προσοχή αποτελεί, επομένως, τη γνωστική εκείνη
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δραστηριότητα-διεργασία που επιτρέπει στο άτομο να αξιολογεί και να ερμηνεύει οτιδήποτε
συμβαίνει γύρω του, στηριζόμενο στο τι γνωρίζει, τι πιστεύει και στο πως σκέφτεται

(Papadopoulos et al., 2002). Η προσοχή, έχει δύο τουλάχιστον βασικές διαστάσεις, οι οποίες,
είναι η επιλεκτική προσοχή και η συντηρούμενη προσοχή (Das, Naglieri, & Kirby, 1994).
Η επιλεκτική προσοχή (selective attention) ορίζεται ως η σειριακή, έντονη προσπάθεια

ελεγχόμενης επεξεργασίας πληροφοριών (Slusarek, Velling, Bunk & Eggers, 2001). H
επιλεκτική προσοχή μπορεί να λειτουργεί είτε ως εστιασμένη (focused), είτε ως «μοιρασμένη»
(divided) (Davies, Jones & Taylor, 1984. Slusarek et al., 2001). Η εστιασμένη (focused)

προσοχή, αναφέρεται ως η διαδικασία κατά την οποία, η προσοχή επικεντρώνεται σε ένα
ερέθισμα αποκλείοντας άλλα που δεν σχετίζονται με το υπό εκτέλεση έργο. Κατά τη
διαχωρισμένη (divided) προσοχή, το άτομο μοιράζει το χρόνο ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες
πηγές πληροφοριών ή πνευματικές διεργασίες (Das, Naglieri, & Kirby, 1994).
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Σύμφωνα με τον Parasuraman (1984) συντηρούμενη προσοχή, ορίζεται ως η
διατήρηση της προσοχής σε μια απλή, συγκεκριμένη πηγή πληροφοριών για μια αδιάσπαστη-

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

χρονική περίοδο (αναφέρεται στο Das, Naglieri, & Kirby, 1994). Αν η πηγή πληροφοριών έχει
ενδιαφέρον, τότε η προσοχή διατηρείται εύκολα. Αν όμως η πηγή είναι μονότονη και

πληκτική, τότε, η προσοχή δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φτωχή
συντηρούμενη προσοχή χαρακτηρίζει κυρίως τα άτομα με ΔΕΠ-Υ και αντιπροσωπεύει μια
αδυναμία της προσοχής-αφοσίωσης στην ολοκλήρωση κάποιου έργου (Barkley, 1997).

Η συντηρούμενη προσοχή, στο μοντέλο του Barkley (1997), διακρίνεται σε δύο

τύπους: ο πρώτος τύπος αναφέρεται στην εμμονή (persistence) που είναι προσδοκώμενα

δομημένη, αφού μπορεί να βασίζεται στην εμπειρία (context –dependent), ενώ, ο δεύτερος

τύπος αναφέρεται στην επιμονή, η οποία είναι αυτο-ρυθμιζόμενη και στοχο-κατευθυνόμενη
(goal-directed), βασίζεται περισσότερο στον εσωτερικό έλεγχο και είναι αυτο-εξαρτώμενη
(self-dependent) (Barkley, 1997). Επομένως, ο πρώτος τύπος συντηρούμενης προσοχής,

εξαρτάται από άμεσους, συναφείς παράγοντες όπως, είναι για παράδειγμα, το πρόγραμμα
αμοιβής ή το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας και το κατά πόσο σχετίζεται με την
εμπειρία του υποκειμένου. Ο δεύτερος τύπος συντηρούμενης προσοχής ελέγχεται από
εσωτερικά αναπαριστάμενες πληροφορίες, οι οποίες, επιτρέπουν στο υποκείμενο να

ενεργοποιεί και να διατηρεί την προσοχή του σε απαιτητικά, συνθετότερα και λιγότερο

γνωστά έργα με σχετικά έμμεσους ή μακροπρόθεσμους στόχους. Γι’ αυτό και ο ρόλος του

εσωτερικού και αυτοδημιούργητου κινήτρου είναι σημαντικός, στην περίπτωση αυτή, αφού

αποτελεί τη βασική ώθηση του ατόμου στην ολοκλήρωση των στόχων (Barkley, 1997). Αυτή
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η μορφή της συντηρούμενης προσοχής καθυστερεί αισθητά να αναπτυχθεί στα παιδιά με
ΔΕΠ-Υ, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις τους να είναι φτωχές σε έργα που απαιτούν διατήρηση

της προσοχής για μεγάλη διάρκεια με σχετικά μακροπρόθεσμες αμοιβές ή ανατροφοδότηση.
Συνοπτικά, η διάσπαση της προσοχής (distractibility), φαίνεται να οφείλεται,

ιδιαίτερα, στο τρίτο είδος της αναστολής, όπως αυτό διατυπώνεται στο Υβριδικό Μοντέλο του
Βarkley, δηλαδή στο φτωχό έλεγχο παρεμβολής (poor interference control) που επιτρέπει σε

άσχετα εξωτερικά ή/ και εσωτερικά ερεθίσματα να διακόπτουν την εργασία που ελέγχεται από

τις εκτελεστικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα, να ελαχιστοποιείται ο αυτοέλεγχος και η
αφοσίωση στο έργο. Συνεπώς, όσο ο έλεγχος της παρεμβολής είναι χαμηλός, το άτομο
αδυνατεί να επιμείνει στην προσπάθειά του ακόμα και σε ένα έργο που του προσφέρει άμεση
επιβράβευση ή αμοιβή (immediate reward) αφού η προσοχή του αφιερώνεται και σε άλλες
δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές με το έργο υπό εκτέλεση. Η απροσεξία επομένως,
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κατά τον Barkley, θεωρείται όχι ως πρωτογενές, αλλά, ως ένα δευτερογενές σύμπτωμα, και ως
επακόλουθο της φτωχής ικανότητας της αναστολής και του φτωχού ελέγχου παρεμβολής που
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υποστηρίζουν την αυτορύθμιση ή τον εκτελεστικό έλεγχο στη συμπεριφορά, όπως προκύπτει
και από τη θεωρία του Υβριδικού του Μοντέλου (Barkley, 1997).
Εργαζόμενη Μνήμη

H εργαζόμενη μνήμη ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να αποθηκεύει και

ταυτόχρονα να διαχειρίζεται παράλληλες πληροφορίες (Baddeley, 1986. Sergeant & Geurts &
Oosterlaan, 2002). Οι Barkley, Grodzinsky & DuPaul (1992) αναφέρουν πέντε συστατικά της

εργαζόμενης μνήμης: την ύστερη-τελευταία γνώση (hindsight), την προ-μελέτη (forethought),
την προσδοκία (anticipatory set), την αίσθηση του χρόνου (sense of time) και την αυτογνωσία
(self awareness) (αναφέρεται επίσης, στο Sergeant, Geurts & Oosterlaan, 2002).

Η εργαζόμενη μνήμη βοηθά το άτομο να ανασύρει, ανάλογα με την πολυπλοκότητα

του έργου, σχετικές πληροφορίες από τη μακροπρόθεσμη (long-term) μνήμη και να θυμηθεί

όσα χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσει κάποιο έργο (Barkley, 1997). Επιπλέον, βοηθά
το άτομο να θυμηθεί όσα είναι απαραίτητα για να επανέλθει, επιτυχώς, σε ένα συγκεκριμένο
έργο μετά από σχετική διακοπή (Barkley, 1996. 1997). Επομένως, η εργαζόμενη μνήμη, ως
γνωστική λειτουργία, επιτρέπει την προσωρινή διατήρηση και το χειρισμό κάποιων

πληροφοριών προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό έργο (Cowan,
1988). Σε ότι αφορά στη λειτουργική ανατομία της, η εργαζόμενη μνήμη, χωρίζεται σε δύο
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τύπους διεργασιών: τη διατήρηση (maintenance) και την τροποποίηση-χειρισμό
(manipulation) των πληροφοριών (Petrides, 2000). Η λειτουργία διατήρησης της εργαζόμενης

μνήμης εμπεριέχει μνημονικές διεργασίες, όπως είναι η ενεργός επιλογή και η σύγκριση και

επεξεργασία των ερεθισμάτων-πληροφοριών που διατηρούνται στη βραχυπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη μνήμη. Η λειτουργία της τροποποίησης-χειρισμού (manipulation) ή /και
καθοδήγησης (monitoring) συναντάται σε στρατηγικές εκτελεστικών λειτουργιών ανωτέρου
επιπέδου (Petrides, 2000).

Στο μοντέλο του Cowan (1988), υποστηρίζεται ότι η σχέση της εργαζόμενης μνήμης

και της προσοχής είναι αμφίδρομη. Γι’ αυτό το λόγο, όταν παρουσιάζονται αδυναμίες στην
εργαζόμενη μνήμη φαίνεται να επηρεάζεται η προσοχή (παρατηρείται διάσπασή της) αλλά και
όταν υπάρχει ελλειμματική προσοχή φαίνεται να δυσλειτουργεί η εργαζόμενη μνήμη (De
Fockert, Rees, Frith, & Lavie, 2001). Κατά τον Barkley, η αναστολή, η εργαζόμενη μνήμη και
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η συντηρούμενη προσοχή συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που υποστηρίζουν εξίσου τη
λειτουργία του προγραμματισμού ή σχεδιασμού κατά την εμπλοκή του υποκειμένου σε
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σύνθετα ή απαιτητικά γνωστικά έργα (Barkley, 1997).
Iκανότητα Προγραμματισμού ή Σχεδιασμού

Προγραμματισμός ή σχεδιασμός είναι η γνωστική εκείνη λειτουργία που επιτρέπει στο
άτομο να κοιτάζει μπροστά (look ahead), να δομεί ένα σχέδιο, να αξιολογεί και να εποπτεύει
την εκτέλεση αυτού του σχεδίου (Goel & Grafman, 1995). Κατά συνέπεια, το άτομο που

προγραμματίζει τείνει να ελέγχει γνωστικά την ανάπτυξη στρατηγικών, πλάνων, ή σχεδίων,

να έχει αυτοέλεγχο και ενισχυμένη αυτορύθμιση και να χρησιμοποιεί τη γνώση προκειμένου
να πετύχει κάποιο στόχο-σκοπό (Naglieri & Johnson, 2000).

Σύμφωνα με τον Leontjev (1978. 1979) (βλ. Das, Kar & Parrila, 1996), ο

προγραμματισμός, ως διεργασία ανάλυσης και λύσης προβλήματος, ορίζεται σε τρία επίπεδα:
α) το επίπεδο δραστηριότητας (activity) που σχετίζεται με την αναπαράσταση των συνθηκών
του προβλήματος και τον καθορισμό στόχων, β) το επίπεδο δράσης και εκτέλεσης του έργου

(action-planning) που υποστηρίζει λειτουργικά την επίτευξη επιμέρους στόχων που οδηγούν
σταδιακά στη λύση του προβλήματος, και γ) το επίπεδο εφαρμογής που εμπλέκει τη χρήση
και την αξιολόγηση των στρατηγικών που επελέγησαν για την επίλυση του προβλήματος.
Ο προγραμματισμός, παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με το Leontjev (1981) αλλά και το
Luria (1980) μπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ανάλογα με την περίοδο στην οποία
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αναφέρεται (αναφέρεται στο Papadopoulos et al., 2005). Αυτό σημαίνει, ότι η αναφορά στον
προγραμματισμό δραστηριότητας (activity planning) δίνει έμφαση σε διαφορετικούς στόχους
και συνάμα δεξιότητες, από ότι σε εκείνους που σχετίζονται με το λειτουργικό
προγραμματισμό (operational planning) ή τον προγραμματισμό δράσης (action planning). O

προγραμματισμός δραστηριότητας αναφέρεται, επομένως, σε ευρύτερους στόχους, που θέτει

το άτομο στη ζωή του και οι οποίοι, συνήθως, σχετίζονται με το ευ-ζην, την αυτο-βελτίωση
και την αυτο-εκπλήρωση. Ο λειτουργικός προγραμματισμός, από την άλλη, έχει να κάνει με
τις στρατηγικές που εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση, προκειμένου να λύνονται

προβλήματα που αναφέρονται στο παρόν. Κατά κανόνα, αυτή η ικανότητα βασίζεται σε
προηγούμενη γνώση και σε σχετικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες (Scholnick & Friedman,

1993) (αναφέρεται στο Papadopoulos, et al., 2005). Τέλος, ο προγραμματισμός δράσης
αναφέρεται στη λύση τρεχόντων προβλημάτων που προϋποθέτουν την ολοκλήρωση
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επιμέρους στόχων, στη βάση συνεχούς αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των
προσεγγίσεων ή στρατηγικών που ακολουθούνται για την επίλυσή τους (Parrila, Das & Dash,
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1996). Η μορφή αυτή του προγραμματισμού είναι εκείνη που αξιολογείται, ως επί το

πλείστον, σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ή υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες κατά
την εκτέλεση σύνθετων έργων προγραμματισμού. Για παράδειγμα, έργα που μετρούν την

ικανότητα του προγραμματισμού στο επίπεδο της δράσης φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλές

συσχετίσεις με επιδόσεις σε έργα μαθηματικής λογικής ή συγγραφής κειμένου (Das, Naglieri,
& Kirby, 1994. Parrila, 1995).

Νευρολογικά, ο προγραμματισμός, ως γνωστική λειτουργία, εντοπίζεται, από νωρίς

στη βιβλιογραφία, στη δραστηριότητα του μετωπιαίου λοβού (Hecaen & Albert, 1978. Luria,
1969), με την οποία ρυθμίζεται το επίπεδο δράσης του οργανισμού, ελέγχονται οι προθέσεις
του ατόμου, προγραμματίζονται σύνθετες δραστηριότητες και εποπτεύεται η όποια

οργανωμένη διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (βλ. Das et al., 1994.

1996). Οποιαδήποτε, επομένως, ανωμαλία στη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού, διαταράσσει
τον έλεγχο των ορμών, τη ρύθμιση επιθυμητών δραστηριοτήτων και της αντίληψης, όπως για

παράδειγμα, μπορεί να συμβαίνει στην οπτική προγραμματισμένη έρευνα κάποιων ερεθισμών
(βλ. Das et al., 1994). Σήμερα, υποστηρίζεται ότι, μια τέτοια ανωμαλία, μπορεί λειτουργικά
να οδηγήσει και στην αδυναμία του ατόμου να ελέγξει και να σταματήσει την εκδήλωση

ανώριμων συμπεριφορών (απουσία αναστολής) (Das et al., 1994. Das & Papadopoulos, 2002).
Έργα, όπως τα Tower of London (ToL) και Tower of Hanoi (ToH) χρησιμοποιούνται για τις
μετρήσεις της ικανότητας προγραμματισμού και παρουσιάζονται να είναι πολύ ευαίσθητα
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στις προμετωπιαίες βλάβες ή δυσλειτουργίες (Humes et al., 1997). Η υψηλή αξιοπιστία των
έργων αυτών ή άλλων παρόμοιων στη μέτρηση της ικανότητας της οργάνωσης ή του
προγραμματισμού ορίζεται από το γεγονός ότι αξιολογούν την ικανότητα του υποκειμένου
στο σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αναπροσαρμογή ενός πλάνου για

την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Γι’ αυτό ασθενείς με βλάβες στον προμετωπιαίο φλοιό
παρουσιάζουν, συχνά, δυσκολίες και χαμηλές επιδόσεις κατά την εκτέλεση αυτών ή
παρόμοιων έργων (Goel & Grafman, 1995). Παρομοίως, σε έρευνες κατά τις οποίες

χρησιμοποιήθηκαν τα έργα αυτά, με παιδιά με ΔΕΠ-Υ, φάνηκε ότι σε σύγκριση με τις ομάδες

ελέγχου, οι επιδόσεις τους ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες (Brady & Denckla, 1994.
Weyandt & Willis, 1994).
Ο προγραμματισμός, ως γνωστική διεργασία, επομένως, χρειάζεται απαραίτητα ένα
επαρκές επίπεδο διέγερσης-εγρήγορσης (arousal), ένα κατάλληλο επίπεδο ενεργοποίησης
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(activation) και την εστιασμένη προσοχή για να γεννηθούν τα πλάνα δράσης και να
χρησιμοποιηθούν (Das et al., 1994), όπως άλλωστε υποστηρίζεται από τις εργασίες των Quay
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(1997) και Sergeant et al. (1999). Κατά συνέπεια, η απουσία της προσοχής δυσχεραίνει τις

επιδόσεις των υποκειμένων σε έργα που εμπλέκουν ικανότητες ανάλυσης προβλήματος και
προγραμματισμό (Papadopoulos et al., 2005).
Ανακεφαλαίωση

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ΔΕΠ-Υ είναι παρούσα και συνήθης διαταραχή

ανεξαρτήτως κουλτούρας (APA, 1994. Cooper & Bilton, 2002. DuPaul & Stoner, 2003.

Myttas, 2001. Pastor & Reuben, 2002). Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι, τα πολιτισμικά

χαρακτηριστικά, η κουλτούρα λειτουργούν καθοριστικά (Timini & Taylor, 2004. Timini and
33 Coendorsers, 2004).

Παρά τη διαπίστωση ότι τα ποσοστά συχνότητας της ΔΕΠ-Υ διαφοροποιούνται

σχετικά από χώρα σε χώρα αλλά και μεταξύ διαφόρων πληθυσμών που συμμετέχουν σε
κλινικές εργασίες, αναμένεται ότι σε κάθε σχολική τάξη με 20-30 παιδιά, υπάρχει

τουλάχιστον ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ (APA, 1994. Cooper & Bilton, 2002. DuPaul & Stoner,
2003. Myttas, 2001).

Σε ό,τι αφορά στα αίτια-παράγοντες για την ύπαρξη της ΔΕΠ-Υ, παρά την ευρύτερη

αδυναμία των ερευνητών να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα αίτια ( Barkley, 1998. DuPaul &
Stoner, 2003. Stein, 1999), οι κυριότεροι παράγοντες που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία
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είναι οι γενετικοί-κληρονομικοί, νευρολογικοί-βιολογικοί, περιβαλλοντικοί και γνωστικοί
(Barkley, 1998. Faraone et al, 2005. Tannock, 1998).
Η παρούσα έρευνα εστιάζει την προσοχή της σε μια γνωστική ερμηνεία των

προβλημάτων προσοχής ή /και υπερκινητικότητας, η οποία, αποδίδει, ως επί το πλείστον, τα
σχετικά προβλήματα σε αδυναμία στο επίπεδο των εκτελεστικών λειτουργιών (executive

functions), χωρίς να αποτελούν πάντα τη μοναδική αιτία (Pennington, 2005. Sergeant, 2005).
Η αναστολή θεωρείται ως η πρωτεύουσα εκτελεστική λειτουργία (Barkley, 1997,

1998. Quay, 1988, 1997. Schachar, Mota, Logan, Tannock & Klim, 2000), η οποία επηρεάζει
και πολλές φορές αναστέλλει άλλες εκτελεστικές λειτουργίες (executive functions) (Barkley,
1997). Ανάμεσα σε αυτές τις εκτελεστικές λειτουργίες, είναι η εργαζόμενη μνήμη, η

αυτορύθμιση του συναισθήματος, της εγρήγορσης-διέγερσης και του κινήτρου (Barkley,
1997. Douglas, 2005), ο προγραμματισμός (Goel & Grafman, 1995. Schachar, Mota, Logan,
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Tannock & Klim, 2000. Naglieri & Johnson, 2000) και η προσοχή (Barkley, 1997). Εν
κατακλείδι, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να καταλήξει κανείς στο ότι, η
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αναστολή, η συντηρούμενη προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη και ο προγραμματισμός

θεωρούνται ως οι σημαντικότερες εκτελεστικές λειτουργίες, των οποίων η δυσλειτουργία
συνδέεται καθοριστικά με την έτσι κι’ αλλιώς πολύπλοκη ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1996, 1997.
Castellanos, 2001. Duncan, 1986. Fuster, 2001. Goel & Grafman, 1995. Hughes, 1998.

Oosterlaan & Sergeant, 1998. Sergeant & Geurts & Oosterlaan, 2002 . Tannock, 1998). Αυτές
και θα αποτελέσουν τις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της παρούσας έρευνας.

Θεραπείες για τη ΔΕΠ-Υ

Γνωστές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις για τη ΔΕΠ-Υ

Υπάρχουν και εφαρμόζονται αρκετές παρεμβατικές-θεραπευτικές προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ. Σε πρόσφατη ανασκόπηση των διαθέσιμων παρεμβατικών

προγραμμάτων, ο Armstrong (1995) κάνει αναφορά για 23 διαφορετικούς τύπους θεραπείας

της ΔΕΠ-Υ, μελετώντας σημαντικό αριθμό ερευνών της περιόδου 1963-1998 (αναφέρεται στο
Majorek, Tuchelmann, & Heusser, 2004). Μεταξύ των πιο γνωστών θεραπευτικών

εφαρμογών της ΔΕΠ-Υ είναι η φαρμακευτική, η συμπεριφορική , η γνωστική, η εργοθεραπεία
(occupational therapy) και η παιγνιδοθεραπεία (play therapy), ως εναλλακτικές θεραπείες και

η συνδυαστική-πολυμοντελική (multimodal) (Dunne, Arnold, Benson & Bernet, 1997. DuPaul
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& Stoner, 2003. Majorek, Tuchelmann, & Heusser, 2004).
Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει ο τύπος της παρέμβασης στην ακριβέστερη ή

αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής, παρουσιάζονται και μελετώνται στη συνέχεια, με
τη σειρά, η φαρμακευτική, η γνωστική-συμπεριφορική, οι εναλλακτικές θεραπείες και η
πολυμοντελική θεραπεία, με σκοπό να αναδυθούν οι λόγοι για τους οποίους η παρούσα
ερευνητική εργασία επιλέγει να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη γνωστική παρέμβαση, για την

οποία γίνεται ιδιαίτερος λόγος στο τέλος της συγκεκριμένης ενότητας.
Φαρμακευτική Αντιμετώπιση-Θεραπεία
Η πιο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη θεραπεία είναι η φαρμακευτική, η οποία, για
κάποιες περιπτώσεις παιδιών, μπορεί να είναι αποτελεσματική, ιδιαίτερα στην άμεση
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καταστολή των προβλημάτων προσοχής και υπερκινητικότητας (Barkley 1998, 2006. DuPaul
& Stoner, 2003. Safer & Zito, 2000). Υπολογίζεται ότι το 3%-4% από το 7% των παιδιών
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σχολικής ηλικίας που εμφανίζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο, στις ΗΠΑ, ακολουθούν
φαρμακευτική αγωγή (Safer & Zito, 2000). Τα πιο συχνά σε χρήση φάρμακα είναι τα

ψυχοδιεγερτικά (psychostimulant medication) (Arnold, 2000. Barkley 1998. Manos, Short,
Findling, 1999). Ονομάζονται ψυχοδιεγερτικά και έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη

διέγερση ή εγρήγορση (arousal or alertness) στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) (DuPaul
& Stoner, 2003). Ψυχοδιεγερτικά φάρμακα είναι η μεθυλφενιδάτη (methylphenidate ή

Ritalin), η δεξτροαμφεταμίνη (Dexedrine), η πεμολίνη (Cylert) και η μικτή αμφεταμίνη

(Adderal) (Barkley 1998. DuPaul & Stoner, 2003. James et al., 2001. Manos, et al., 1999.

Roberts & DuPaul, 2000). Μεταξύ των σκευασμάτων αυτών, συχνότερη είναι η χορήγηση της
μεθυλφενιδάτης (Methylphenidate) με την εμπορική ονομασία (Ritalin) (Arnold, 2000.

Barkley 1998). Σχετικές επιδημιολογικές έρευνες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των παιδιών
με ΔΕΠ-Υ (80% μέχρι και 90%) που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, λαμβάνουν Ritalin
(LeFever, Dawson & Morrow, 1999. Safer & Zito 2000). Το αμέσως επόμενο στη σειρά

χορήγησης σκεύασμα είναι η πεμολίνη (Cylert) (DuPaul & Stoner, 2003). Όμως, παρά την

αποτελεσματικότητα της πεμολίνης επί των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ, σταδιακά φαίνεται να
χορηγείται λιγότερο συχνά (DuPaul & Stoner, 2003), λόγω της παρατηρούμενης τοξικότητας
του φαρμάκου και της επιβάρυνσης που έχει στο ήπαρ (Marotta & Roberts, 1998).

Συνήθως, το Ritalin (ή άλλα φάρμακα όπως το Dexedrine) λαμβάνεται μια φορά την
ημέρα, πριν το παιδί πάει στο σχολείο, με σκοπό τη μείωση ή καταστολή των προβλημάτων

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

προσοχής που δεν του επιτρέπουν να παρακολουθήσει τα μαθήματά του αποτελεσματικά
(Keith & Engineer, 1991. Majorek et al., 2004). Η δραστικότητα του φαρμάκου διαρκεί για 4

περίπου ώρες (στην περίπτωση του Dexedrine, 8 ώρες) από τη στιγμή χορήγησής του
(Majorek et al., 2004). Τα φάρμακα αυτά ενεργούν στη συναπτική σχισμή (synaptic cleft) με
συνέπεια να αυξάνεται η συγκέντρωση των κατεχολαμινών νευροδιαβιβαστών (ντοπαμίνης
και νορεπινεφρίνης), οι οποίοι δεν κυκλοφορούν σε επαρκείς ποσότητες σε εγκεφαλικά

σημεία που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση (π.χ., μετωπιαίο φλοιό - frontal cortex) ή την

προσοχή (π.χ., υποθάλαμος) προκαλώντας τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ (DuPaul & Stoner,
2003. Zametkin & Rapoport 1987).
Αποτελεσματικότητα
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Έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής και υπερκινητικότητας, αναφέρουν ότι, τα

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

διεγερτικά φάρμακα έχουν θετική επίδραση στη βελτίωση της συντηρούμενης προσοχής, με

αποτέλεσμα τη βελτίωση της αναστολής των παρορμητικών αντιδράσεων και, κατά συνέπεια,
την επιτυχημένη ολοκλήρωση απλών ή σύνθετων έργων, εντός ή εκτός της τάξης (DuPaul &

Stoner, 2003). Συγκεκριμένα, ερευνητικές δραστηριότητες μέσα στις σχολικές τάξεις δείχνουν
ότι η λήψη του Ritalin βελτιώνει την προσοχή, μειώνει την υπερκινητικότητα και

παρορμητικότητα, ενισχύοντας κατ’ επέκταση, την ακρίβεια και την ταχύτητα εκτέλεσης
έργων σχολικού περιεχομένου (Evans et al., 2001. Swanson, et al., 1998).

Ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών, η αντίδραση στη χορήγηση διεγερτικών

φαρμάκων, παρουσιάζεται ως θετική για ένα ποσοστό της τάξης του 75% περίπου (Rapport
& Denney, 2000). Παρ’ όλ' αυτά, το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται επικίνδυνα χαμηλό (10-

20%), αν συνυπολογιστούν οι εκδηλωμένες παρενέργειες και η αδυναμία πλήρους ή μόνιμης
αντιμετώπισης του προβλήματος (Majorek et al., 2004).
Παρενέργειες

Υποστηρίζεται ότι, όταν η χορήγηση των διεγερτικών φαρμάκων γίνεται με προσοχή
(ακόμα και για μακρές χρονικές περιόδους), συνήθως δεν είναι επιβλαβής για την ανάπτυξη

του οργανισμού και δεν παρατηρούνται μη αναστρέψιμες παρενέργειες (National Institute of
Health, 1998). Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αξιολογείται η συμπεριφορά του παιδιού με
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διάφορους τρόπους και μετρήσεις για να διαπιστώνεται ότι το παιδί δεν παίρνει ακατάλληλες
δόσεις φαρμάκου (Marotta & Roberts, 1998). Το βασικό όμως ερώτημα, που παραμένει, είναι:

πώς διασφαλίζεται η προσεκτική λήψη των διεγερτικών φαρμάκων και η σωστή δόση;
Παρά τις καθησυχαστικές ενδείξεις των ερευνών που υπερασπίζονται τη

φαρμακευτική θεραπεία, οι παρενέργειες είναι υπαρκτές (DuPaul & Stoner, 2003. Majorek et

al., 2004. Stein, 1999. Wilens, 2002) και διαφέρουν σημαντικά στην εκδήλωση τους ανάλογα

με τη δόση αλλά και με το άτομο-λήπτη (Marotta & Roberts, 1998). Οι κυριότερες και

συχνότερες άμεσες παρενέργειες των διεγερτικών φαρμάκων είναι: ανορεξία ή μειωμένη
όρεξη, διαταραχές ύπνου, ζαλάδα, πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, καρδιακές αρρυθμίες,
αστάθεια διάθεσης, εμφάνιση ή επιδείνωση υπαρχόντων κινητικών και φωνητικών τικ (motor
and vocal tics) (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2002. Majorek et al.,
2004. Stein, 1999. Wilens, 2002). Οι διαταραχές ύπνου αναφέρονται αυξημένες (έως
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τριπλάσιες), σε σύγκριση πάντα με τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που δεν ακολουθούν κάποια
φαρμακευτική αγωγή (Stein, 1999). Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η συνεχής λήψη του Ritalin
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ή άλλων ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων, μπορεί και να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες και

σοβαρές παρενέργειες όπως είναι η μόνιμη εγκεφαλική βλάβη (Giedd et al., 1994) ή να

επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (Auci, 1997).
Συμπεριφορική Θεραπεία

Η συμπεριφορική θεραπεία ανήκει στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ
και αποτελεί, ίσως, τη συχνότερα εφαρμοζόμενη θεραπευτική προσέγγιση, λόγω του ότι
μπορεί να συμμετέχει ενεργά και το γονικό περιβάλλον (Kazdin, 2000).

Σε κάθε πρόγραμμα συμπεριφορικής παρέμβασης, συμμετέχουν εκτός από το παιδί, οι
ψυχολόγοι, οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι γονείς και οι δάσκαλοι ως μια καλά οργανωμένη
πολυθεματική ομάδα με τακτική και στενή συνεργασία (Dawson, 1997), με σκοπό να

ενισχύουν συστηματικά στη συμπεριφορά του παιδιού τη συνέπεια (consistency) και την
αμοιβή (Hinshaw, 2000. Schachar, Tannock, Cunningham, 1996). Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ

φαίνεται να έχουν ανάγκη από πιο δυνατούς, συνεχείς και σταθερούς ενισχυτές από ότι τα
παιδιά χωρίς ΔΕΠ-Υ (Dawson, 1997). Οι θεραπευτικοί παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών τεχνικών είναι η διάρκεια, η

συχνότητα και οι συνθήκες (setting) κάτω από τις οποίες γίνεται η εφαρμογή τους (Schachar,
Tannock & Cunningham, 1996).
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Εκτεταμένες έρευνες δείχνουν ότι, η θετική ενίσχυση είναι ιδιαίτερα απαραίτητη και

αποτελεσματική στο χειρισμό προβληματικών συμπεριφορών που συνδέονται με την
προσοχή καθώς και με κοινωνικές δεξιότητες (Dawson, 1997). Μεταξύ άλλων, οι
συμπεριφορικές προσεγγίσεις στηρίζονται σε τεχνικές ελέγχου και τροποποίησης της
συμπεριφοράς. Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που περιλαμβάνουν συνήθως οι
συμπεριφορικές προσεγγίσεις είναι: α) η ενίσχυση-αμοιβή (π.χ token economies), β) το

συμβόλαιο με το παιδί για τις επιθυμητές συμπεριφορές που θα αναπτυχθούν και γ) οι
κατάλογοι με τις πολύ επιθυμητές αμοιβές ή δραστηριότητες για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (DuPaul

& Stoner, 2003). Ο απώτερος, πάντα, σκοπός των παραπάνω μεθόδων είναι η τροποποίηση
της συμπεριφοράς (DuPaul & Stoner, 2003). Για την αποφυγή αποτυχιών κατά την εφαρμογή
αυτών των στρατηγικών, είναι αναγκαία η εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών, των γονιών,
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των δασκάλων και όποιων άλλων εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία (Dawson, 1997.
Hoza & Owens & Pelham, 1999).
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Η Sonuga-Barke και οι συνεργάτες της (2001. 2002) πραγματοποίησαν δύο έρευνες με
πρόγραμμα εκπαίδευσης γονιών Parent Training (PT), που είχαν παιδιά προσχολικής ηλικίας

με ΔΕΠ-Υ. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν δύο ομάδες γονιών. Η πρώτη ομάδα (PT Group),
διδάχθηκε καθοδήγηση (coaching) και τεχνικές διαχείρισης (management techniques), αλλά,
η δεύτερη ομάδα (PC & S group), δεν είχε άμεση στήριξη ούτε συμβουλευτική (SonugaBarke et al., 2001). Στη δεύτερη έρευνα, συμμετείχαν μητέρες σε ένα πρόγραμμα 8

εβδομάδων και εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών και της
δικής τους (Sonuga-Barke et al., 2002). Λήφθηκαν υπόψη, τόσο τα συμπτώματα της

συμπεριφοράς των παιδιών όσο και οι γονεϊκοί παράγοντες. Τα αποτελέσματα και των δύο
ερευνών, σε μεταμετρήσεις που έγιναν, τόσο αμέσως μετά την παρέμβαση όσο και 15

εβδομάδες (4 μήνες περίπου – follow-up) μετά το τέλος της παρέμβασής, έδειξαν ότι, η

δημιουργία γονεϊκών στρατηγικών αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την επιτυχημένη
παρέμβαση των γονιών σε παιδιά που έχουν ΔΕΠ-Υ (Sonuga-Barke et al., 2001. 2002).

Συγκεκριμένα, με τις δύο αυτές έρευνες φάνηκε να ενισχύεται η άποψη ότι, παιδιά με ΔΕΠ-Υ
μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά με παρεμβάσεις που βασίζονται στην κατάλληλη

εκπαίδευση των γονιών (Edmund, Sonuga-Barke, Thompson, Abikoff, Klein & Brotman,

2006). Σημειώνεται ωστόσο, πως όταν οι μητέρες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ έχουν οι ίδιες ΔΕΠΥ, τότε, επηρεάζονται αρνητικά τα αποτελέσματα της παρέμβασης (Sonuga-Barke et al.,
2001. 2002).
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Ομοίως, οι Hoath και Sanders (2002) εφάρμοσαν το πρόγραμμα τριπλής παρέμβασης

(Enhanced Group Triple P- EGTP) σε είκοσι οικογένειες παιδιών με ΔΕΠ-Υ ηλικίας 5-9
χρόνων. Χρησιμοποίησαν αναφορές των γονιών για τη συμπεριφορά των παιδιών, τις
πρακτικές των γονιών για τη λειτουργία της οικογένειας και αναφορές των δασκάλων για τη
συμπεριφορά των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον (Hoath & Sanders, 2002). Οι γονείς που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα (Enhanced Group Triple P- EGTP) ανέφεραν μείωση στα

προβλήματα προσοχής στα παιδιά, όσο και αύξηση της αποτελεσματικότητας τους ως γονείς
(Hoath & Sanders, 2002). Έγινε μεταμέτρηση (follow-up) 3 μήνες μετά το τέλος του
προγράμματος η οποία έδειξε ότι τα θετικά αποτελέσματα διατηρήθηκαν και κατά την
μεταμέτρηση (Hoath & Sanders, 2002). Η συγκεκριμένη έρευνα όμως, πιθανόν να ελέγχεται
για το γεγονός ότι, τα θετικά αποτελέσματα των μετρήσεων και μεταμετρήσεων βασίστηκαν
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μόνο στις αναφορές (reports) των γονιών, οι οποίοι συμμετείχαν και στο πρόγραμμα. Στις
αναφορές τους μπορεί να υπήρχε υποκειμενικότητα ή προκατάληψη.
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Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες έρευνες κατά τις οποίες φαίνεται διατήρηση των
θετικών αποτελεσμάτων, ο Hinshaw (1994, 2000) υποστηρίζει ότι, το βασικό μειονέκτημα
των συμπεριφορικών προγραμμάτων είναι η αμφίβολη διατήρηση της βελτιωμένης

συμπεριφοράς και μετά το τέλος της εφαρμογής του προγράμματος, αφού η όποια βελτίωση
στη συμπεριφορά του παιδιού προσδίδεται σε εξωτερικά, κυρίως, και άμεσα συσχετιζόμενα
κίνητρα με το υπό-εφαρμογή περιβάλλον.
Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται διάφορες γνωστικές και

συμπεριφορικές στρατηγικές-μέθοδοι για τη θεραπεία της ΔΕΠ-Υ (DuPaul & Stoner, 2003.

Ervin, Bankert & DuPaul, 1996). Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται α) οι γνωστικές παρεμβάσεις
(cognitive-based interventions) οι οποίες στηρίζονται στην εκπαίδευση αυτοκαθοδήγησης

(self-instruction training) και στην εκπαίδευση για λύση κοινωνικών προβλημάτων (social
problem-solving training), β) οι συμπτωματικές παρεμβάσεις (contingency-based

interventions) οι οποίες βασίζονται στην αυτο-εποπτεία (self-monitoring), στην αυτο-

αξιολόγηση (self-evaluation), στην αυτο-ενίσχυση (self-reinforcement) και στην άσκηση
ανταπόκρισης (correspondence training) και γ) η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία

(cognitive behavioral therapy), η οποία βασίζεται στην αυτο-διαχείριση (self-management)
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συνδυασμένη με άλλες παρεμβάσεις (DuPaul & Stoner, 2003. Ervin, et al., 1996).
Ο Barkley (1998), στη βάση της δικής του προσέγγισης, προτείνει τη στρατηγική της

αυτορύθμισης και υποστηρίζει πως διευκολύνει τη βούληση και την αποφασιστικότητα. Με
αυτό τον τρόπο, βελτιώνεται τόσο η προσοχή όσο και η ικανότητα αναστολής της
συμπεριφοράς, αφού οι παρορμήσεις απωθούνται πια και ελέγχονται (Barkley, 1998).
Αποτελεσματικότητα

Τα συμπεράσματα των ελάχιστων ερευνών που μελετούν την αποτελεσματικότητα

των γνωστικών παρεμβάσεων διίστανται. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γνωστικές
παρεμβάσεις δεν είναι αποτελεσματικές από μόνες τους και προτείνουν το συνδυασμό τους με
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άλλες θεραπείες, όπως είναι η φαρμακευτική και η συμπεριφορική (Hinshaw, 2000. Hoza,
Owens & Pelham, 1999).
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Οι Kerns, Eso και Thomson (1999) εφάρμοσαν μια μέθοδο-τεχνική παρέμβασης

άμεσου προσανατολισμού στο στόχο (Pay Attention), σε 14 παιδιά ηλικίας (7-11 χρόνων) με
διάγνωση ΔΕΠ-Υ και μέτρησαν την αποτελεσματικότητά της. Τα 14 παιδιά εξισώθηκαν με

την ομάδα ελέγχου ως προς το φύλο και την ηλικία. Οι μετρήσεις περιλάμβαναν τη σχολική
επίδοση και λίστες συμπεριφοράς οι οποίες συμπληρώθηκαν από τους γονείς και τους
δασκάλους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η τεχνική της άμεσης θεραπείας ήταν

αποτελεσματική στη βελτίωση τόσο της συντηρούμενης και επιλεκτικής προσοχής, όσο και
της γενικής σχολικής επίδοσης (Kerns, Eso & Thomson, 1999). Παρ’ ολ’ αυτά, η

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αξιολογήθηκε μόνο μέσω άμεσων μετρήσεων μετά το

πέρας του προγράμματος. Η μεταγενέστερη μέτρηση κρίνεται αναγκαία για την επιβεβαίωση
των μακρόχρονων οφελών τέτοιων προγραμμάτων.

Οι Mathes και Bender (1997) αξιολογώντας τα αποτελέσματα της τεχνικής αυτο-

εποπτείας ή αυτο-επίβλεψης (self-monitoring) αναφέρουν ότι, τα παιδιά που διδάχτηκαν να
αυτοεπιβλέπουν και να αυτοελέγχουν την εργασία τους, παρουσίασαν σημαντική πρόοδο
όσον αφορά τη διάρκεια της προσοχής τους. Παρά το γεγονός ότι, τα παιδιά έπαιρναν

ταυτόχρονα και φαρμακευτική αγωγή, η τεχνική αυτο-εποπτείας, αυτο-επίβλεψης φάνηκε να
είναι αποτελεσματική στην αύξηση της προσοχής στο συγκεκριμένο πληθυσμό, πέρα από τα
επίπεδα που συνδέονται με τη λήψη των φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί, όμως ότι η
παρατηρούμενη πρόοδος στην προσοχή των παιδιών ενισχυόταν μόνο όταν τα έργα
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παρέμβασης γίνονταν στην αίθουσα ειδικής διδασκαλίας με ομοιογενείς ομάδες μέχρι τριών
μαθητών με ΔΕΠ-Υ και όχι στην κανονική τάξη με όλα τα παιδιά. Οι ερευνητές αποδίδουν για
το λόγο αυτό, μέρος της βελτίωσης της προσοχής στο ελεγχόμενο περιβάλλον της ειδικής
τάξης και στην απουσία εξωτερικών διασπαστικών ερεθισμάτων, αφού στην κανονική τάξη

όπου τα διασπαστικά ερεθίσματα ήταν αρκετά, δεν παρατηρήθηκε ανάλογη πρόοδος.
Πιθανώς, η μονομερής έμφαση στην ενίσχυση της προσοχής κατά τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή της παρέμβασης να ερμηνεύει, επίσης, μέρος της περιορισμένης επιτυχίας του
προγράμματος, αφού μια τέτοια έμφαση δεν δικαιολογείται με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις
στο χώρο της ερμηνείας των προβλημάτων προσοχής και υπερκινητικότητας.
Ο Hinshaw (1996), τέλος, εφάρμοσε τη θεραπευτική διαδικασία “Match Game”, που
συνδυάζει γνωστικές και συμπεριφορικές στρατηγικές, σε εφήβους με προβλήματα προσοχής
αναφέρεται σε έρευνες με εφήβους, στις οποίες οι γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές
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(self-control, self-monitoring, self-evaluation) δεν κρίθηκαν αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα,
το “Match Game” προσφέρει εκπαίδευση τεχνικής αυτο-εποπτείας ή αυτο-επίβλεψης (self-
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monitoring) και αυτο-αξιολόγησης (self-evaluation), καθώς, οι έφηβοι με προβλήματα

προσοχής τείνουν να είναι ανακριβείς στον τρόπο που αξιολογούν οι ίδιοι τη συμπεριφορά

τους. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων του “Match Game”, απονέμονται
στους εφήβους αμοιβές για κάθε σωστή αυτο-αξιολόγησή τους, δίνοντας έμφαση σε

δεξιότητες συνεργασίας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες συζητούν και συγκρίνουν τις δικές
τους αυτο-αξιολογήσεις με εκείνες του ενήλικα εκπαιδευτή τους και παίρνουν επιπλέον
βαθμούς, όταν οι αξιολογήσεις των δύο συμπίπτουν. Σταδιακά, η συχνότητα των

επιβραβεύσεων μειώνεται με σκοπό την ενίσχυση και εσωτερίκευση της στρατηγικής της

αυτό-αξιολόγησης στους συμμετέχοντες. Στη συγκεκριμένη έρευνα, το πρόγραμμα “Match
Game” εφαρμόστηκε για 20 ώρες (δεν αναφέρεται σε πόσες εβδομάδες καλύφθηκαν οι 20

ώρες) σε ομάδα εφήβων αγοριών, όπου, τα αγόρια διδάσκονταν τη διαδικασία του “Match

Game”. Στη συνέχεια, η συμπεριφορά των υποκειμένων αξιολογήθηκε, τόσο εντός της τάξης

όσο και στους χώρους παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα, σε σχέση με την ενίσχυση συνεργατικής
κοινωνικής συμπεριφοράς μέσω αυτό-αξιολόγησης, φάνηκαν να είναι συγκριτικά καλύτερα
στους χώρους παιχνιδιού παρά εντός της τάξης (Hinshaw, 1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
καταγραφή των επιθυμητών συμπεριφορών έγινε αμέσως μετά την εφαρμογή του

προγράμματος και βασίστηκε αποκλειστικά σε άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς των
παιδιών μέσα στην τάξη και στους χώρους παιχνιδιού. Και σε αυτή την έρευνα, πιθανώς,
μέρος της χαμηλής επιτυχίας να ερμηνεύεται από το ότι, κατά τον σχεδιασμό και την
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εφαρμογή της παρέμβασης δόθηκε μονομερής έμφαση σε συμπεριφορικές τεχνικές
(αναφέρεται στη διαδικασία αμοιβών) και δε δόθηκε καθόλου βάρος στη γνωστική
παρέμβαση με έργα που αφορούν στη βελτίωση της προσοχής, αναστολής, μνήμης και

προγραμματισμού.

Εναλλακτικές Θεραπείες για τη ΔΕΠ-Υ
Πέρα από τις προαναφερθείσες θεραπείες προτείνονται και άλλες, ως εναλλακτικές

θεραπευτικές προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων είναι η παιγνιδοθεραπεία (play therapy)
(DuPaul & Stoner, 2003. Hoza, Owens & Pelham, 1999) οι ασκήσεις μυοχαλάρωσης, οι

ειδικές δίαιτες, η συμπληρωματική λήψη αμινοξέων και η βιοανάδραση (biofeedback
training) (DuPaul & Stoner, 2003). Σε σχετική μετα-ανάλυση της αποτελεσματικότητάς τους,
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οι DuPaul και Stoner (2003) αναφέρουν ότι τα οφέλη παρουσιάζονται να είναι χαμηλά ως
μηδενικά από τέτοιες παρεμβάσεις. Αναφέρεται δε, χαρακτηριστικά ότι, ιδιαίτερα οι ειδικές
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δίαιτες, η συμπληρωματική λήψη αμινοξέων και άλλων τέτοιων σκευασμάτων, δεν είναι

δυνατόν να προτείνονται για τη θεραπεία της ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1997. Wolraich, Wilson &
White, 1995).

Ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ότι οι διατροφικοί παράγοντες (π.χ.,

τεχνητά χρωματισμένες τροφές, προγενετική έκθεση σε ουσίες) φαίνονται να ερμηνεύουν
συμπληρωματικά τη ΔΕΠ-Υ, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν ισχυρά αίτια, όσο άλλες

μεταβλητές (βλ. Barkley, 1998). Ίσως, η απουσία επιστημονικών ενδείξεων και ερεισμάτων
για τους διατροφικούς παράγοντες, να ερμηνεύει, εν μέρει, την αναποτελεσματικότητα των
παραπάνω εναλλακτικών θεραπειών.

Συνδυαστική και Πολυμοντελική Θεραπεία

Η Συνδυαστική Θεραπεία αναφέρεται σε εκείνη την προσέγγιση κατά την οποία

συνδυάζονται δύο ή τρεις θεραπευτικές προσεγγίσεις ή στοιχεία αυτών, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η ΔΕΠ-Υ. H πολυμοντελική θεραπεία παρουσιάζει, συνήθως, καλύτερα

αποτελέσματα από άλλες μονοδιάστατες εναλλακτικές προσεγγίσεις, αφού καταπιάνεται με

διάφορους παράγοντες όπως είναι η συννοσυρότητα, οι ατομικές διαφορές και το περιβάλλον

του παιδιού, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων (Hinshaw, 2000).
Για παράδειγμα, μπορεί να συνδυαστούν η φαρμακευτική αγωγή (π.χ., χορήγηση Ritalin) για
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έλεγχο των συμπτωμάτων και η συμπεριφορική θεραπευτική προσέγγιση για ουσιαστικότερη
λύση των προβληματικών συμπεριφορών (Hinshaw, 2000). Σχετικές συγκριτικές έρευνες
αναφέρουν, άλλωστε, ότι οι πιο συχνές θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ είναι η

χορήγηση διεγερτικών φαρμάκων και οι στρατηγικές τροποποίησης της συμπεριφοράς
(Abikoff et al., 1998. Barkley, 1998), ενώ ως πιο αποτελεσματικές καταλήγουν να είναι
εκείνες που συνδυάζουν τις δύο αυτές τεχνικές (Hinshaw, Klein & Abikoff, 1998). Το κατά
πόσο, παρ’ ολ’ αυτά, ευσταθεί μια τέτοια διαπίστωση μπορεί να εξαρτάται τόσο από την
ύπαρξη άλλων ερευνών που μελετούν ανταγωνιστικές εναλλακτικές παρεμβάσεις, όσο και

από την ύπαρξη άλλων συναφών παρεμβάσεων που χαρακτηρίζονται από ποιότητα και
αξιοπιστία (χαρακτηριστικά τα οποία, σε κλινικούς πληθυσμούς όπως παιδιών με ΔΕΠ-Υ,

συνίστανται στην απαραίτητη αντιστοίχηση διάγνωσης και θεραπείας).
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Στη μεγαλύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα, στη Β. Αμερική, στην
οποία δοκιμάστηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ
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(φαρμακευτική, συμπεριφορική και συνδυασμός αυτών), συμμετείχαν 579 παιδιά, ηλικίας 79.9 χρονών με ΔΕΠ-Υ, για 14 μήνες (The MAT Cooperative Group, 1999). Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε από έξι ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες. Στόχος της έρευνας ήταν να
αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της συνδυασμένης θεραπείας (φαρμακοθεραπεία και

συμπεριφορική θεραπεία) για τη μείωση των συμπτωμάτων στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και της

επιθετικότητας, τη βελτίωση της σχέσης γονιού-παιδιού και τη βελτίωση της αναγνωστικής
τους ικανότητας (The MAT Cooperative Group. 1999). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η

προσεγμένη φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με τη συμπεριφορική προσέγγιση, τη στενή

ιατρική παρακολούθηση και την εντατική συνεργασία με το σχολείο, φαίνεται να υπερισχύει

της μονοδιάστατης συμπεριφορικής προσέγγισης, με χαρακτηριστική επίδραση στην αύξηση
της προσοχής (The MAT Cooperative Group. 1999). Επίσης, η εντατική συμπεριφορική

θεραπεία σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία αποτελούν μια συνδυαστική θεραπεία πολύ

πιο αποτελεσματική από ότι είναι μόνη της η απλή ψυχοκοινωνική παρέμβαση ή η μονομερής
φαρμακευτική αγωγή (The MAT Cooperative Group. 1999).

Παρά τη σπουδαιότητα των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η συγκεκριμένη έρευνα

παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως είναι: α) οι αναντίρρητες (προαναφερθείσες)

βραχύχρονες ή/ και μακρόχρονες παρενέργειες από τη χρήση των φαρμάκων (βλ. American

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2002. Auci, 1997. Giedd et al., 1994. Majorek,

2004. Stein, 1999. Wilens, 2002), (β) το μεγάλο και συνεχές χρονικό διάστημα (14 μήνες) της
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παρεμβατικής εφαρμογής, γ) η πολυπρόσωπη ομάδα παρέμβασης (γιατροί, γονείς, δάσκαλοι,

θεραπευτές) με τις δυσκολίες συντονισμού και (δ) η απουσία μετρήσεων που να υποδεικνύουν

ότι η παρεμβατική εργασία που βασίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες (φαρμακευτική αγωγή,

περιβάλλον) μετουσιώνεται και σε εσωτερικό έλεγχο της συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠΥ. Τέλος, υποστηρίζεται η άποψη ότι στη συγκεκριμένη έρευνα υπάρχουν μεθοδολογικά
προβλήματα, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται ποια (Pelham, 2001).
Στον αντίποδα όλων αυτών των μειονεκτημάτων που φαίνεται να απορρέουν από

παρεμβάσεις που εμπλέκουν τη χρήση φαρμάκων και τη μονοδιάστατη ενεργό συμμετοχή του

περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κινήτρων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς από την πλευρά

των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, η παρούσα εργασία στοχεύει να αναπτύξει τον εσωτερικό έλεγχο της
συμπεριφοράς (τον αυτοέλεγχο) και την αυτονομία αυτών των παιδιών, μέσα από τη
βελτίωση των ικανοτήτων της αναστολής, της προσοχής, της εργαζόμενης μνήμης και του
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προγραμματισμού ή σχεδιασμού. Μέσω της βελτίωσης αυτών των γνωστικών διεργασιών,
αναμένεται τα παιδιά να μπορούν να μάθουν να αναζητούν δικές τους στρατηγικές επίλυσης
γονείς.
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προβλημάτων και να τις εφαρμόζουν με τη λιγότερη δυνατή στήριξη από δασκάλους και

Γνωστική Θεραπεία

Η γνωστική θεραπεία αποτελεί τη λιγότερο εφαρμοσμένη τεχνική παρέμβασης ίσως
λόγω του νεωτεριστικού της χαρακτήρα, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (Η/Υ). Τρεις εργασίες είναι ευρύτερα γνωστές στην τρέχουσα
βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή γνωστικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.

Η εργασία των Klingberg, Forssberg και Westerberg (2002) θεωρείται από τα πρώτα
αυστηρώς μεθοδολογικά πειράματα που δοκιμάστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέπτυξαν και δοκίμασαν μια γνωστική θεραπευτική εργασία σε
παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 15 χρόνων, κατά την οποία χορήγησαν τέσσερα ηλεκτρονικά

θεραπευτικά έργα, που στόχευαν αποκλειστικά και μόνον στην άμβλυνση της Εργαζόμενης

Μνήμης. Η διάρκεια της παρέμβασης περιελάμβανε 25 συναντήσεις, 25 λεπτών η καθεμιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βελτίωση της εργαζόμενης μνήμης αποτελεί είναι δυνατή και
μπορεί να βοηθήσει παράλληλα την ενίσχυση της λειτουργίας της προσοχής σε πληθυσμούς
με ΔΕΠ-Υ.
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Στη βάση των αποτελεσμάτων του πρώτου πειράματος, ο Klingberg και οι συνεργάτες

(2005) πραγματοποίησαν παρόμοια παρεμβατική εργασία ηλεκτρονικού τύπου κατά την
οποία στόχευαν και πάλι στη βελτίωση της Εργαζόμενης Μνήμης εφαρμόζοντας ηλεκτρονικά
παρεμβατικά έργα που αναπτύχθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Η

παρέμβαση αυτή τη φορά περιλάμβανε έργα οπτικοχωρικής Εργαζόμενης Μνήμης
(visuospatial WM) όπως είναι η μνήμη και τοποθέτηση εικόνων, καθώς και λεκτικά έργα
όπως για παράδειγμα είναι η μνήμη γραμμάτων και αριθμών. Η διάρκεια της παρέμβασης
ήταν επίσης, 25 συναντήσεων από 40 λεπτά η καθεμιά. Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά

ηλικίας 7 μέχρι 12 χρόνων με διάγνωση συνδυασμένου και απρόσεχτου διαγνωστικού τύπου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση τα παιδιά της πειραματικής ομάδας
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα έργα της προσοχής και εργαζόμενης μνήμης μετά το
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πέρας της παρέμβασης, και ότι αυτή η επίδοση ήταν σ.σ. ακόμα και μετά τον έλεγχο της
επίδρασης της αρχικής αξιολόγησης.
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Τέλος, πιο πρόσφατα, οι Shalev, Tsal και Mevorach (2007) εφάρμοσαν ηλεκτρονική

εντατική παρέμβαση σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ ηλικίας 6 μέχρι 13 χρόνων. Η παρέμβαση στόχευε
αποκλειστικά και μόνο στη βελτίωση της προσοχής και περιείχε τέσσερα ηλεκτρονικά έργα,
για την άμβλυνση της συντηρούμενης, της επιλεκτικής και της εκτελεστικής προσοχής. Η
διάρκεια αυτής της παρέμβασης ήταν 8 εβδομάδων με δύο ωριαίες συναντήσεις κάθε
εβδομάδα. Τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα παιδιών που
συμμετείχαν στο παρεμβατικό πρόγραμμα, είχαν σ.σ. καλύτερη επίδοση στα έργα

αξιολόγησης από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την
αποτελεσματικότητα του παρεμβατικού προγράμματος.
Γενικά Συμπεράσματα

Οι κυριότερες από τις πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για τη
ΔΕΠ-Υ, είναι η φαρμακευτική, η συμπεριφορική, η γνωστική και η πολυμοντελική θεραπεία.

Ωστόσο, οι θεραπευτικές αυτές παρεμβάσεις, με τον τρόπο που έχουν εφαρμοστεί φαίνεται να
παρουσιάζουν μεθοδολογικές αδυναμίες (Pelham, 2001), οι οποίες μερικές φορές μπορούν να
οδηγούν και σε μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών των αδυναμιών, οι

σημαντικότερες φαίνονται να είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια της εφαρμογής των θεραπειών
(Auci, 1997. DuPaul & Stoner, 2003. Giedd et al., 1994), οι πολλές παρενέργειες της χρήσης
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των φαρμάκων (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2002. Majorek et al.,
2004. Stein, 1999. Wilens, 2002), η αμφίβολη διατήρηση της βελτιωμένης συμπεριφοράς και

μετά το τέλος της εφαρμογής της παρέμβασης, διατήρηση που δεν μπορεί να κριθεί λόγω της
απουσίας μεταμετρήσεων (DuPaul & Stoner, 2003. Hinshaw, 1994, 2000), τα ευρύτερα

προβλήματα μεθοδολογίας (Pelham, 2001) αλλά και η αμφίβολης αποτελεσματικότητας
εναλλακτικές θεραπείες (Barkley, 1997. DuPaul & Stoner, 2003. Wolraich, Wilson & White,

1995). Οι αδυναμίες αυτές που παρατηρούνται είτε στην εφαρμογή είτε στα οφέλη των
υπαρχουσών θεραπευτικών προσεγγίσεων, οδηγούν στην εύλογη ανάγκη για νέες
αποτελεσματικότερες θεραπευτικές προτάσεις, ανάγκη που διατυπώνεται και στη σχετική
έρευνα που ασχολείται με τη θεραπεία για τη ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1998. Hinshaw, 2000).
Σε μια τέτοια αναζήτηση για νέες θεραπευτικές προτάσεις χρειάζεται να μελετήσει
κανείς προσεκτικά τα πορίσματα της νεότερης έρευνας στο χώρο της ΔΕΠ-Υ. Η

51
βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι, η ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοελέγχου όσο και των
στρατηγικών λύσης προβλήματος αποτελούν, κατά προτεραιότητα, τους βασικότερους λόγους
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ερμηνείας των προβλημάτων προσοχής. Κατά συνέπεια, η επιτυχής εφαρμογή ενός

θεραπευτικού προγράμματος αναμένεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο

αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή

από την πλευρά του θεραπευόμενου. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γνωστικής παρέμβασης,
που λαμβάνει υπόψη, τουλάχιστον, το ισχυρό στη βιβλιογραφία τρίπτυχο, μηχανισμοί

αναστολής, προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες, αναμένεται να μπορεί να ενισχύσει τις

ικανότητες αυτοελέγχου και τις στρατηγικές λύσης προβλήματος από την πλευρά του παιδιού
με ΔΕΠ-Υ. Αυτή είναι και η βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας.

Επομένως, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή ενός αμιγώς

Γνωστικού Προγράμματος Παρέμβασης σε παιδιά μικρής ηλικίας (6-7 χρόνων), το οποίο θα
έχει σύντομη χρονική διάρκεια εφαρμογής (5 εβδομάδες) και θα είναι εστιασμένο στις

βασικές γνωστικές μεταβλητές στις οποίες παρουσιάζει αδυναμίες το παιδί με ΔΕΠ-Υ.

Η επιλογή για την κατασκευή και δοκιμασία ενός σύντομου γνωστικού παρεμβατικού
προγράμματος γίνεται, αφενός, γιατί με εξαίρεση τις παρεμβατικές εργασίες των Klingberg,
Forssberg και Westerberg (2002), Klingberg et. al., (2005) και Shalev, Tsal και Mevorach

(2007), τέτοια προγράμματα απουσιάζουν από τη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου, γιατί

κανένα πρόγραμμα μέχρι σήμερα δεν έχει σχεδιάσει κατά τρόπο περιεκτικό και στοχεύσει στη
βελτίωση όλων των κυρίαρχων γνωστικών αδυναμιών που παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-

Υ, όπως αυτές καθορίζονται από τη βιβλιογραφία. Μια τέτοια προσέγγιση, από την άλλη, που
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δίνει έμφαση στη δυαδική σχέση διαγνωσμένων χαρακτηριστικών και θεραπείας μπορεί να

αυξήσει δραστικά την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Τέλος, μέσω της συμμετοχής
του σε ένα γνωστικό πρόγραμμα, το παιδί με ΔΕΠ-Υ, προβλέπεται να έχει αμεσότερη
συμμετοχή και πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία παρέμβασης, γεγονός που αναμένεται, με τη
σειρά του, να μεγιστοποιεί τα οφέλη για τον συμμετέχοντα. Αυτή είναι και η ειδοποιός

διαφορά ενός γνωστικού προγράμματος σε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις, όπως για

παράδειγμα τη συμπεριφορική ή τη φαρμακευτική παρέμβαση, κατά τις οποίες το παιδί τείνει
να έχει έναν πιο παθητικό ρόλο, αδυνατώντας να εσωτερικεύσει και να αξιοποιήσει
διδασκόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής που βιώνει,

στην καθημερινότητά του (Papadopoulos et al., 2002. Papadopoulos et al., 2005).
Σημειώνεται, επίσης, ότι η επιλογή των παιδιών ηλικίας 6-7 χρόνων βασίζεται στη

λογική της πρώιμης παρέμβασης, πριν τη μεγιστοποίηση των προβλημάτων προσοχής ή τη
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μετεξέλιξή τους σε άλλες μορφές μαθησιακών δυσκολιών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η
διάγνωση και κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής, ως πρωτογενών
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αιτίων της αποκλίνουσας μαθησιακής συμπεριφοράς μπορεί να είναι εγκυρότερη, από ό,τι σε
μεταγενέστερες ηλικίες. Αντιστρόφως, η συμπερίληψη, στο δείγμα, παιδιών με ΔΕΠ-Υ

μικρότερης ηλικίας θεωρείται πως θα ήταν παρακινδυνευμένη, διότι, λόγω των διαφορετικών
αναπτυξιακών σταδίων, τα προβλήματα προσοχής τείνουν να παρουσιάζουν αποκλίσεις που
δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν μεθοδολογικά. Γι’ αυτό, άλλωστε, και μέρος μόνο των

κριτηρίων που αναγράφονται στο DSM-IV (APA, 1994) αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να
παρατηρούνται σε μικρότερη ηλικία των 7 ετών.

Τέλος, η επιλογή της κατασκευής ενός παρεμβατικού προγράμματος σύντομης

διάρκειας (5 εβδομάδων) στηρίζεται στους παρακάτω λόγους: α) σύγχρονες έρευνες στο χώρο
των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της δυσλεξίας τείνουν να δοκιμάζουν και να

επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα σύντομων παρεμβατικών προγραμμάτων με το
λιγότερο κόστος και τη μικρότερη δυσαρέσκεια ή κούραση από την πλευρά των

συμμετεχόντων (Nicolson, Fawcett, Moss, & Nicolson, 1999. Papadopoulos, Das, Parrila, &
Kirby, 2003. Papadopoulos, Charalambous, Kanari, & Loizou, 2004). Θεωρείται ότι κάτι
αντίστοιχο είναι θεμιτό να δοκιμαστεί και στην περίπτωση των παιδιών με προβλήματα

προσοχής. β) η βασική δυσκολία ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν σχεδιαστές προγραμμάτων
παρέμβασης για προβλήματα προσοχής είναι η κατασκευή προγραμμάτων που θα είναι

ταυτόχρονα αποτελεσματικά και αποδοτικά οικονομικά (cost-effective). Η κοινή παράμετρος

των δοκιμασμένων μέχρι σήμερα προγραμμάτων να εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση μιας ή
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κάποιων πολύ συγκεκριμένων μη γνωστικών, απαραίτητα, μεταβλητών που επηρεάζουν την
προσοχή φαίνεται να μην αποδίδει (ακόμα και όταν αυτή η μεταβλητή είναι η αυτόαξιολόγηση ή αυτό-ρύθμιση), ενώ σχήματα και προγράμματα τα οποία δεν βασίζονται σε μία

συστηματική προσέγγιση δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά. Για να είναι μια προσέγγιση

αποτελεσματική, χρειάζεται να είναι συστηματική και περιεκτική – να καλύπτει, με άλλα
λόγια, τις σημαντικότερες πτυχές του προβλήματος – και συνάμα να μπορεί να εξατομικευτεί,
στη βάση συγκεκριμένων διαγνωσμένων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Σε
συνδυασμό με την πρώιμη παρέμβαση, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα

αποτελεσματικό. γ) Ένα πρόγραμμα σύντομης χρονικής διάρκειας εξασφαλίζει συνήθως την

αποφυγή εξάρτησης του παιδιού ή της οικογένειάς του, από αυτό ή το θεραπευτή, που είναι
και το βασικό ζητούμενο σε μια τέτοια γνωστική εφαρμογή.

53
Ερευνητικά Ερωτήματα και Ερευνητικοί Στόχοι

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η βιβλιογραφική
ανασκόπηση, τα θεμελιώδη ζητήματα της παρούσας έρευνας εστιάζονται τόσο στην

ανίχνευση-εντοπισμό και διάγνωση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ όσο και στη δοκιμασία, εφαρμογή
και έλεγχο της αποτελεσματικότητας του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος.
Επομένως, οι διάφορες στατιστικές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν θα έχουν ως

βασικότερο σκοπό να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: (α) τα ανιχνευτικά εργαλεία
και γνωστικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων

μπορούν σε συνδυασμό να βοηθήσουν στην ακριβή διάκριση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ; (β) θα
μπορέσουν τα γνωστικά έργα αξιολόγησης των συμμετεχόντων, να φορτίσουν στους

αντίστοιχους τέσσερις γνωστικούς παράγοντες που αποτέλεσαν τις βασικές εξαρτημένες
μεταβλητές της έρευνας με σκοπό να εξεταστεί η σύγκλιση των τριών θεωριών που

κατευθύνουν θεωρητικά την παρούσα έρευνα; (γ) τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο

Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα, θα βελτιώσουν μετά και πέρα από την ολοκλήρωση του
πειράματος τις επιδόσεις τους σε σύγκριση με τα παιδιά που δε θα συμμετάσχουν σε αυτό,
στις γνωστικές και συμπεριφορικές μετρήσεις (κλίμακες εκπαιδευτικών) σε βαθμό που να
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αντανακλάται και στην επίδοσή τους στο σχολείο;
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Ανάμεσα στις υπάρχουσες θεραπείες και τους τρόπους αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ, η

γνωστική παρέμβαση αποτελεί, ίσως, την νεότερη, και επομένως, τη λιγότερο εφαρμοσμένη
και δοκιμασμένη προσέγγιση (DuPaul & Stoner, 2003). Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην

επιτυχή διερεύνηση, ανίχνευση και διάγνωση παιδιών με προβλήματα προσοχής μέσα από

έναν ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό ηλικίας 6 και 7 χρόνων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η
επιλογή των παιδιών ηλικίας 6-7 χρόνων βασίζεται στη λογική της πρώιμης παρέμβασης, με
απώτερο στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων προσοχής πριν αυτά μεγιστοποιηθούν σε

μεγαλύτερες ηλικίες ή μετεξελιχθούν σε άλλες μορφές μαθησιακών δυσκολιών. Όσο περνούν
τα σχολικά χρόνια για ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ τόσο αυξάνονται και οι σχολικές απαιτήσεις και
ως εκ τούτου μεγαλώνουν τα μαθησιακά κενά και οξύνονται περαιτέρω οι δυσκολίες του

παιδιού (Κάκουρος, 2002). Επομένως, η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα εντάσσεται στο

πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών για πρωτογενή πρόληψη της ΔΕΠ-Υ και της σχολικής
αποτυχίας οι οποίες, στο μεγαλύτερο τους μέρος, επικεντρώνονται σήμερα στο επίπεδο της
δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή της θεραπευτικής παρέμβασης μετά την εκδήλωση

προβλημάτων ανάγνωσης. κατά το δεύτερο μισό της φοίτησης στο δημοτικό (9-11 χρόνων) ή
και της τριτογενούς πρόληψης όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν ήδη τη σχολική αποτυχία κατά

τη φοίτηση στο γυμνάσιο (12-15 χρόνων). Η επιτυχία των θεραπευτικών παρεμβάσεων κατά
τα στάδια αυτά δυσχεραίνεται από την εμφάνιση δευτερογενών συναισθηματικών

προβλημάτων (απογοήτευση, χαμηλή αυτό-εκτίμηση, χαμηλά κίνητρα κτλ.) Το παρόν
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γνωστικό θεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε
πρωτογενές επίπεδο ώστε να αποφεύγονται οι περισσότερο επίπονες, χρονοβόρες και
πολυδάπανες παρεμβάσεις.

Η παρούσα πειραματική εργασία είναι πρωτότυπη ως προς τρία σημαντικά

χαρακτηριστικά της τα οποία είναι: 1) Η συμπερίληψη των τεσσάρων εκτελεστικών

λειτουργιών που αποτελούν τους υπό μελέτη γνωστικούς παράγοντες και που θεωρούνται

πρωτεύοντες για την ερμηνεία της ΔΕΠ-Υ. 2) Η ανάπτυξη του μηχανισμού του έγκαιρου
εντοπισμού και της διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ μέσα από έναν ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό
καθώς και η πρώιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής. 3) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη
και η εφαρμογή του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος για την άμβλυνση της ΔΕΠ-Υ.
Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης και διάγνωσης των παιδιών με προβλήματα
προσοχής, χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα γνωστικά έργα και ανιχνευτικά εργαλεία, πολλά
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από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και σε προηγούμενες έρευνες με πληθυσμούς με ΔΕΠ-Υ.
Στο παρεμβατικό ωστόσο μέρος, χρησιμοποιήθηκαν δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν,
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αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα. Γίνεται σαφές ότι η
παρούσα έρευνα αποτελεί πειραματική εργασία, τα ευρήματα της οποίας, αναμένεται να

συνεισφέρουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η παρούσα έρευνα έχει και

επιδημιολογικό χαρακτήρα αφού ταυτόχρονα εφαρμόστηκε διαδικασία ανίχνευσης παιδιών με
προβλήματα προσοχής από τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό ηλικίας 6 και 7 χρόνων μέσω
της συμπλήρωσης των Λιστών Ελέγχου Προσοχής και Υπερκινητικότητας, καθώς και

διαγνωστική διαδικασία μέσω αξιολόγησης των παιδιών με γνωστικά έργα. Όλα τα έργα

αξιολόγησης και οι δραστηριότητες του προγράμματος περιγράφονται εκτενώς στη συνέχεια.
Σκοπός της παρούσας έρευνας, επομένως, ήταν τόσο η ανάπτυξη ενός Γνωστικού
Θεραπευτικού Προγράμματος για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και

Υπερκινητικότητας, όσο και η βραχύχρονη εφαρμογή του (διάρκεια 5 εβδομάδων) σε παιδιά

ηλικίας 6-7 χρονών που παρουσιάζουν προβλήματα προσοχής. Επιδιώκεται κατ’ επέκταση, η
δημιουργία ευρύτερου προβληματισμού για την καταλληλότητα ή/ και αναγκαιότητα

εφαρμογής τέτοιων παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά ηλικίας μέχρι
και 8 χρονών.

Δεδομένης της πιθανής συνοσηρότητας προβλημάτων προσοχής και

υπερκινητικότητας με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή, στη
συνέχεια, παιδιά που παρουσίαζαν συγγενείς με τη ΔΕΠ(Υ) διαταραχές όπως για παράδειγμα

είναι η παραπτωματική διαταραχή (conduct disorder), η εναντιωτική διαταραχή (oppositional

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

disorder) ή παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές, ή ελαφρά νοητική

καθυστέρηση αποκλείστηκαν από το δείγμα για να διασφαλιστεί η καθαρότητα των
ερευνητικών στόχων καθώς και η αξιοπιστία της έρευνας.

Δείγμα

Το αρχικό δείγμα αποτελείτο από 797 παιδιά (412 αγόρια και 385 κορίτσια) της Α΄

Δημοτικού, προερχόμενα από 20 σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης
Αμμοχώστου, τα οποία επελέγησαν με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας.
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς όλων των τμημάτων που συμμετείχαν, να
συμπληρώσουν τη Λίστα Ελέγχου της Προσοχής (ΛΕΠ) (Attention Checklist) (Das, 1986) και
μία κλίμακα για την υπερκινητικότητα, στη βάση των κριτηρίων του DSM-IV (αναφέρεται
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στο Papadopoulos et al., 2005). Παράλληλα, τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν το κάθε παιδί
στα ελληνικά και στα μαθηματικά (από το 1 ως το 10) και να συμπληρώσουν σε σχετική
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φόρμα συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο και

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο (στο εξής ΚΟΕ) γονέων. Οι λίστες συμπληρώθηκαν για το
κάθε παιδί ξεχωριστά. Συνολικά, δόθηκαν 890 λίστες και επιστράφηκαν συμπληρωμένες

λίστες για 797 παιδιά. Ανάμεσα στις 93 λίστες που δεν συμπληρώθηκαν, περιλαμβάνονταν

εκπαιδευτικοί που αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα καθώς και περιπτώσεις παιδιών

που είχαν προηγούμενη διάγνωση άλλων διαταραχών, περιπτώσεις αλλόγλωσσων παιδιών ή
παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, για τα οποία υπήρχε

σχετική οδηγία ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα της έρευνας. Υπογραμμίζεται ότι,
δόθηκε σαφής οδηγία προς τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, ώστε, να μη συμπληρώσουν τις
λίστες προσοχής και υπερκινητικότητας για παιδιά για τα οποία ήταν βέβαιοι ότι, είχαν

προηγούμενη διάγνωση ή αναφορά από την Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή σύμφωνα με την
οποία, ενέπιπταν στον όρο «παιδί με ειδικές ανάγκες». Κανένα από τα παιδιά που

συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχε επίσημη προηγούμενη διάγνωση για ΔΕΠ-Υ. Επίσης,

κανείς από τους συμμετέχοντες στις ομάδες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ (βλ. παρακάτω βήμα 6)

δεν λάμβανε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή πριν ή και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
του στην έρευνα.

Από το δείγμα των 797 παιδιών δημιουργήθηκαν δύο εξισωμένες ομάδες παιδιών με
προβλήματα προσοχής και παιδιών που δεν παρουσίαζαν αντίστοιχες δυσκολίες

ακολουθώντας μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Να σημειωθεί ότι, για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε γραπτή έγκριση από το
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ, τόσο η συμμετοχή των σχολείων, όσο και των

μαθητών στην έρευνα ήταν εθελοντική. Επίσης, οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν,
ενημερώθηκαν σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας και τους ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους
για τη συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα.
Βήμα 1ο για την επιλογή των ομάδων. Ως πρώτο βήμα για την επιλογή των ομάδων

αξιοποιήθηκαν οι λίστες ελέγχου που είχαν συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς των

τάξεων. Συγκεκριμένα, από τα 797 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, επελέγησαν οι
περιπτώσεις των οποίων, οι τιμές ενέπιπταν στο τελευταίο τεταρτημόριο (<25%) στις δύο
υποκλίμακες της προσοχής και της υπερκινητικότητας. Προέκυψαν οι ακόλουθες τέσσερις

ομάδες: 129 παιδιά (ποσοστό 16,2%) με προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας, 71
παιδιά (ποσοστό 8.9%) με προβλήματα προσοχής, 81 παιδιά (ποσοστό 10.2%) με
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υπερκινητικότητα μόνο και 516 (ποσοστό 64,7%) που δεν παρουσίαζαν χαρακτηριστικά
ΔΕΠ-Υ και συνεπώς, ήταν υποψήφια για την ομάδα των Τυπικά Αναπτυσσομένων Παιδιών
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(ΤΑΠ). Από τις ομάδες αυτές, τα 129 παιδιά με ΔΕΠ-Υ και η ομάδα των 516 παιδιών χωρίς
ΔΕΠ-Υ, πέρασαν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

Βήμα 2ο για την επιλογή των ομάδων. Στο βήμα αυτό η βαθμολογία που είχε δοθεί
από τον εκπαιδευτικό της τάξης αξιοποιήθηκε ως κριτήριο. Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν

από τη συνέχεια της έρευνας, 287 παιδιά (277 από την ομάδα των παιδιών χωρίς ΔΕΠ-Υ με τα
276 να έχουν βαθμολογίες >9,0 και 1 παιδί με βαθμολογίες <4 και 10 από την ομάδα των

ΔΕΠ-Υ – όλα εκ των οποίων είχαν βαθμολογίες <4 και στα δύο μαθήματα), τα οποία είχαν

βαθμολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς τους στην κλίμακα (1-10) με βαθμό < τέσσερα (4) ή
με βαθμό > 9.0, στα μαθήματα των ελληνικών και μαθηματικών (κατά μέσο όρο). Αυτός ο
αποκλεισμός κρίθηκε αναγκαίος για να εξασφαλιστεί η εξίσωση των παιδιών της έρευνας
(πειραματικής ομάδας και ομάδας ΤΑΠ) και ως προς τη σχολική τους επίδοση, χωρίς να

περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ευφυή παιδιά ή παιδιά με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες ή
πιθανή νοητική καθυστέρηση. Με αυτό τον αποκλεισμό, παρέμειναν 239 παιδιά στην ομάδα
ΤΑΠ και 119 παιδιά στην ομάδα ΔΕΠ-Υ. Συνεπώς, για το επόμενο βήμα επιλογής των
ομάδων συνολικά αξιοποιήθηκαν 358 παιδιά.

Βήμα 3ο για την επιλογή των ομάδων. Σε αυτό το στάδιο της επιλογής, οι επιδόσεις

των μαθητών σε έργα λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας ελήφθησαν υπόψη. Λόγω του ότι,

50 από τα 358 παιδιά δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν σε αυτή τη φάση (12 από την ομάδα για
ΔΕΠ-Υ και 38 από την ομάδα ΤΑΠ), ο συνολικός αριθμός των παιδιών που τελικά
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αξιολογήθηκαν σε έργα λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας ήταν n =308. Για την
πειραματική ομάδα ήταν n = 107) και για την ομάδα ΤΑΠ n =201. Για την αξιολόγηση της
λεκτικής ικανότητας (Verbal IQ), χορηγήθηκαν δύο υποδοκιμασίες από το σταθμισμένο στα
ελληνικά WISC-III-R (Wechsler, 1992, για την ελληνική στάθμιση βλ. Georgas,
Paraskevopoulos, Bezevegis, & Giannitsas, 1997), τα έργα Ομοιότητες (Similarities) και

Λεξιλόγιο (Vocabulary). Για την αξιολόγηση της μη λεκτικής ικανότητας (Non Verbal IQ),
χορηγήθηκε η δοκιμασία Μήτρες από το σταθμισμένο στα ελληνικά Cognitive Assessment
System (Naglieri & Das, 1997, η ελληνική στάθμιση αναφέρεται στο Papadopoulos,
Georgiou, Kendeou, & Spanoudis, 2007). Στη συνέχεια, οι αρχικές τιμές των παιδιών στα
συγκεκριμένα τεστ μετατράπηκαν σε σταθμισμένες τιμές (z-scores) για τον υπολογισμό μιας
σύνθετης μέσης τιμής (composite score) των τριών υποκλιμάκων της λεκτικής και μη
λεκτικής ικανότητας. Τα παιδιά των οποίων η νέα σταθμισμένη σύνθετη τιμή κυμαινόταν
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κάτω από το 25ο ή πάνω από το 80ο εκατοστημόριο δεν συμπεριλήφθηκαν στην επόμενη
φάση της έρευνας, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η επίδραση της λεκτικής και μη λεκτικής
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ικανότητας στην επιτέλεση των γνωστικών έργων (εξαρτημένων μεταβλητών) της έρευνας.
Έτσι, τόσο τα ιδιαίτερα ευφυή παιδιά, όσο και τα παιδιά με χαμηλή νοητική ικανότητα δεν

συμπεριλήφθηκαν στην επόμενη φάση της έρευνας. Οι νέες ομάδες που προέκυψαν ήταν 58
παιδιά για την ομάδα με ΔΕΠ-Υ και 109 παιδιά για την ομάδα ΤΑΠ, σύνολο (n =167).

Βήμα 4ο για την επιλογή των ομάδων. Σε αυτό το σημείο, έχοντας περιορίσει στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τις επιδράσεις της νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης στον
ευρύτερο πληθυσμό, οι ομάδες στη συνέχεια εξισώθηκαν και ως προς τις ανεξάρτητες

μεταβλητές της ηλικίας, του φύλου και του ΚΟΕ των γονιών. Επελέγησαν, τελικά, 58 παιδιά
για την ομάδα με ΔΕΠ-Υ και 65 παιδιά για την ομάδα ΤΑΠ, σύνολο (n =123) για να
αξιολογηθούν στα γνωστικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ως

εξαρτημένες μεταβλητές (βλ. παρακάτω υποενότητα «Εργαλεία»). Ωστόσο, κατά τη φάση της
χορήγησης των έργων αξιολόγησης, 9 παιδιά (n =123-9=114) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
και συνεπώς, αποχώρησαν από την έρευνα. Ο τελικός αριθμός των παιδιών που

αξιολογήθηκαν συνολικά σε όλα τα έργα ήταν (nσύνολο =114˙ nΔΕΠ-Υ =53 και nΤΑΠ =61 ).
Βήμα 5ο για την επιλογή των πειραματικών ομάδων. Στο 5ο βήμα επιλογής των

πειραματικών ομάδων, με σκοπό τον αποκλεισμό περιπτώσεων παιδιών με σχετικά καλές
επιδόσεις στα γνωστικά έργα προσοχής από την ομάδα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και

περιπτώσεων παιδιών με σχετικά χαμηλές επιδόσεις στα γνωστικά έργα προσοχής από την
ομάδα των ΤΑΠ, αφαιρέθηκαν από την ομάδα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ οι περιπτώσεις που
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ενέπιπταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο > 75% της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ αντιστρόφως
ανάλογα, αφαιρέθηκαν από την ομάδα των ΤΑΠ, οι περιπτώσεις των παιδιών που ενέπιπταν
στο χαμηλότερο τεταρτημόριο <25% της ομάδας των ΤΑΠ. Το βήμα αυτό οδήγησε σε ένα νέο
σύνολο περιπτώσεων: 40 παιδιών για την ομάδα ΔΕΠ-Υ και 45 παιδιών για την ομάδα ΤΑΠ.
Βήμα 6ο για την επιλογή των ομάδων. Στο 6ο και τελευταίο βήμα, εφαρμόστηκαν μια

σειρά από πολλαπλές αναλύσεις διακύμανσης με την ομάδα ως παράγοντα διακύμανσης
μεταξύ των εξεταζομένων (between subjects) και τις μετρήσεις στις επιμέρους μεταβλητές ως
παράγοντα διακύμανσης εντός των εξεταζομένων (within subjects). Συγκεκριμένα,

εφαρμόστηκαν συνολικά τέσσερις πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης, ανά περιοχή
μελέτης (προγραμματισμός, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και αναστολή) ανάμεσα στις
τέσσερις ομάδες, με σκοπό να ελεγχθούν οι διαφορές των δύο ομάδων ως προς τις επιδόσεις
τους στις εξαρτημένες μεταβλητές. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
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δύο ομάδες ως προς την προσοχή, την εργαζόμενη μνήμη και τον προγραμματισμό (σε όλες
τις περιπτώσεις p <.001), ενώ, οριακή ήταν η διαφορά ως προς την ικανότητα αναστολής (p
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=.06). Ως εκ τούτου, μέσω Ιεραρχικής Ανάλυσης Ομαδοποίησης (Hierarchical Cluster
Analysis) και στη βάση μια μήτρας αποστάσεων ή ομοιοτήτων μεταξύ συγκεκριμένων
περιπτώσεων παιδιών εντός ή μεταξύ των ομάδων, μέσω της χρήσης της τεχνικής της

κοντινότερης γειτονίας (nearest neighbor technique ή single linkage technique), ορίστηκαν οι
τελευταίες ομάδες που συμμετείχαν στο πείραμα: 30 παιδιά για την ομάδα ΔΕΠ-Υ και 30

παιδιά για την ομάδα ΤΑΠ. Οι ομάδες αυτές ήταν εξισωμένες ως προς την ηλικία, το φύλο
(19 αγόρια και 11 κορίτσια για την ομάδα ΔΕΠ-Υ και 13 αγόρια και 17 κορίτσια για την

ομάδα ΤΑΠ˙ χ2 = 2,41, p > .05) , το ΚΟΕ γονέων, τη λεκτική και μη λεκτική ικανότητα, ενώ
διέφεραν σ.σ. σε όλα τα γνωστικά έργα (με p <.01) (Πίνακες 1 και 2).

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και τιμές -F-, τόσο ως προς τα δημογραφικά

χαρακτηριστικά των παιδιών των δύο ομάδων (ΔΕΠ-Υ και ΤΑΠ), όσο και για τις
επιδόσεις τους στις δοκιμασίες νοημοσύνης.

Ομάδες

Ομάδα ΔΕΠ-Υ
(n = 30)

Μεταβλητές

F-τιμές

(n =30)

M

SD

M

SD

6.38

(0.29)

6.36

(0.27)

0.03

Λεκτική Ικανότητα

8.46

(1.68)

7.48

(1.89)

4.51

Μη Λεκτική Ικανότητα

6.10

(2.55)

6.66

(2.26)

0.83

ΚΟΕ Γονέων

3.76

(1.40)

4.23

(1.27)

1.81

Ηλικία
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Σ

Μ

Ομάδα ΤΑΠ

Σημείωση: ΚΟΕ = ˙ Η λεκτική ικανότητα περιλαμβάνει τα έργα Ομοιότητες και Λεξιλόγιο˙ οι
τιμές για τη μη λεκτική ικανότητα ανταποκρίνονται στο έργο Μήτρες από το CAS
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και τιμές -F- στις γνωστικές δοκιμασίες για τις δύο
ομάδες (ΔΕΠ-Υ και ΤΑΠ).
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Μεταβλητές
Προγραμματισμένες Συνδέσεις

Ομάδα ΤΑΠ
(n =30)
M
SD
115.43
(41.21)

F-τιμές

21.77 ***

Ταίριασμα Αριθμών

5.45

(1.24)

6.48

(1.31)

9.84 **

Προγραμματισμένοι Κώδικες

7.18

(5.23)

28.25

(7.19)

46.42 ***

Κωδικοποίηση

26.13

(13.42)

35.66

(10.26)

9.55 **

Επανάληψη Λέξεων

5.23

(1.67)

7.60

(2.72)

16.31 ***

Μνήμη Σχημάτων

4.53

(1.69)

7.06

(2.33)

23.13 ***

Συντηρούμενη Προσοχή

0.08

(0.03)

0.16

(0.07)

30.19 ***

Επιλεκτική Προσοχή

0.12

(0.05)

0.21

(0.05)

39.13 ***

Εκφραστική Προσοχή

0.41

(0.13)

0.62

(0.17)

29.46 ***

Έλεγχος Αντικειμένων

20.93

(4.49)

23.60

(5.71)

4,04 *

Έλεγχος Αριθμών

21.41

(4.68)

25.31

(4.77)

10,19 **

Έλεγχος Σχημάτων

18.81

(4.98)

23.43

(5.50)

3,73 *

Ολοκλήρωση Πληροφοριών

9.66

(1.74)

11.10

(2.28)

7.47 *

109.40

(21.60)

122,30

(11.65)
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Ομάδες
Ομάδα ΔΕΠ-Υ
(n = 30)
M
SD
192.30
(80.27)

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης

8.28 **
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Να σημειωθεί ότι στα 53 παιδιά της ομάδας ΔΕΠ-Υ χορηγήθηκε και η δομημένη
συνέντευξη του εργαλείου Διαγνωστικής Συνέντευξης για Παιδιά και Εφήβους (Diagnostic

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Interview for Children and Adolescents˙ DICA) με σκοπό να ελεγχθεί αν τα ίδια τα παιδιά

εκτιμούσαν ότι παρουσίαζαν δυσκολίες προσοχής και υπερκινητικότητας σε δύο τουλάχιστον
διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα είναι το σπίτι και το σχολείο (Reich, 2000)
(Δείγμα της συνέντευξης DICA, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV). Σύμφωνα με τα

καταγεγραμμένα αποτελέσματα της δομημένης συνέντευξης, τα παιδιά πίστευαν ότι

παρουσίαζαν θετικά συμπτώματα διάγνωσης. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι από τα 30 παιδιά που
αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα της έρευνας, 16 παιδιά είχαν τον συνδυασμένο

διαγνωστικό τύπο και τα υπόλοιπα 14, τον απρόσεχτο διαγνωστικό τύπο. Κανένα από τα 30

παιδιά, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές τους εκτιμήσεις, δεν βρέθηκε να παρουσιάζει τον
υπερκινητικό-παρορμητικό διαγνωστικό τύπο μόνο. Αυτά τα χαρακτηριστικά της

συμπεριφοράς τους εκδηλώνονταν, σύμφωνα με τα ίδια, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.
Εργαλεία

Κριτήρια και Εργαλεία Επιλογής

Λίστα Ελέγχου της Προσοχής (Attention Checklist)

Η Λίστα Ελέγχου της Προσοχής (ΛΕΠ) αναπτύχθηκε από τον Das (1986) και

δοκιμάστηκε σε τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό σχολικής ηλικίας από τους Papadopoulos,
Das, Kodero και Solomon (2002), ως εργαλείο αξιολόγησης της προσοχής. Σημαντικές
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στατιστικά συσχετίσεις ανάμεσα στις επιδόσεις στη ΛΕΠ (ACL) και στις επιδόσεις μαθητών
σε τεστ προσοχής, ιδιαίτερα σε έργα που μετρούν την αντίσταση των συμμετεχόντων στη

διάσπαση της προσοχής έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες εργασίες (Papadopoulos et al.,
2002. 2005). Η ΛΕΠ συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Αποτελείται από 12

ερωτήματα τα οποία παρουσιάζονται σε Likert-κλίμακα. Η βαθμολογία κυμαίνεται από 12
μέχρι 48 βαθμούς με την υψηλότερη βαθμολογία να δηλώνει την ικανότητα του μαθητή να
αντιστέκεται σε ερεθίσματα που διασπούν την προσοχή. Οι Das και Melnyk (1989)
συσχέτισαν τη ΛΕΠ με συμπτώματα απροσεξίας της κλίμακας του Conners και ανέδειξαν

αξιοπιστία (reliability) r = 0.84. Στην έρευνα των Papadopoulos et al., (2005) η εσωτερική
συνέπεια της ΛΕΠ ήταν a = .96 ενώ η αξιοπιστία της Guttman Split-Half reliability ήταν .95.
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Λίστα Ελέγχου της Υπερκινητικότητας
Η Λίστα Ελέγχου της Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ) βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια
του DSM IV. Δομήθηκε και δοκιμάστηκε σε τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό σχολικής

ηλικίας από τους Papadopoulos et al. (2005). Αποτελείται από εννιά ερωτήσεις, οι οποίες

διερευνούν τα εννιά συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας όπως περιγράφονται
στο DSM IV. Σε αντίθεση με τη ΛΕΠ, όπου η υψηλότερη βαθμολογία δηλώνει περισσότερη
προσοχή, στη ΛΕΥ η υψηλότερη βαθμολογία, υποδεικνύει υπερκινητικότητα. Στην έρευνα

των Papadopoulos et al. (2005), η εσωτερική συνέπεια της ΛΕΥ ήταν a = .91 ενώ η αξιοπιστία
της Guttman Split-Half reliability ήταν .84. (Δείγμα των ΛΕΠ-ΛΕΥ στο Παράρτημα ΙΙΙ).
Τέσσερα Γνωστικά Έργα ως Κριτήρια Επιλογής των Ομάδων (Προσοχής και Αναστολής)

Τρία έργα προσοχής (ως εξαρτημένες μεταβλητές) χρησιμοποιήθηκαν ως γνωστικά

έργα αξιολόγησης στις τρεις φάσεις της έρευνας αλλά και ως κριτήρια για την τελική επιλογή
των δύο ομάδων. Τα τρία αυτά έργα (Εκφραστική Προσοχή, Συντηρούμενη Προσοχή,

Επιλεκτική Προσοχή) προέρχονται από τη μπαταρία Cognitive Assessment System (CAS˙
Naglieri & Das, 1997˙ η ελληνική στάθμιση αναφέρεται στο Papadopoulos, Georgiou,

Kendeou, & Spanoudis, 2007) τα οποία αξιοποιούνται για τη μέτρηση της λειτουργία της
προσοχής (Das, Naglieri, & Kirby, 1994) και χορηγούνται ατομικά στο κάθε παιδί. Η
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μπαταρία CAS αποτελεί το βασικό εργαλείο της θεωρίας PASS (Planning, Attention,
Simultaneous, & Successive Processing- Προγραμματισμός, Προσοχή, Ταυτόχρονη, &
Διαδοχική Επεξεργασία) η οποία προτάθηκε από τον Das και τους συνεργάτες του, ως μια
εναλλακτική προσέγγιση για τη μέτρηση της νοημοσύνης (βλ. για παράδειγμα, Das et al.,
1994. Papadopoulos, 2008). Η θεωρία αυτή είναι βασισμένη στη νευροψυχολογική δουλεία

του Luria (1973), καθώς επίσης και στα γνωστικά ψυχολογικά ευρήματα των Broadbent
(1958) και Hunt και Lansman (1986) (αναφέρεται στους Papadopoulos et al., 2002. 2005). Τα

τρία έργα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
α) Εκφραστική Προσοχή: Το έργο είναι βασισμένο στο Stroop test (1935) και έχει

χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μέτρηση της παρεμβολής-παρέμβασης (interference) και του
εκτελεστικού ελέγχου (executive control) (αναφέρεται στους McLeod, 1991. Nigg, 2001). Το
έργο αυτό περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις και η κάθε άσκηση περιλαμβάνει 40 εικόνες (items).
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Κατά τη χορήγηση του συγκεκριμένου έργου, ο εξεταστής παρουσιάζει στο παιδί μια σελίδα
με διάφορα ζώα (αρκούδα, φάλαινα, πουλί, πεταλούδα, βάτραχος, άλογο, ελέφαντας κλπ.). Το
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παιδί, για κάθε ζώο ξεχωριστά, λέει «μεγάλο» όταν το ζώο ανήκει στην κατηγορία των

μεγάλων και «μικρό» όταν το ζώο ανήκει στην κατηγορία των μικρών ζώων. Ο χρόνος

συμπλήρωσης του έργου καθώς και ο αριθμός των σωστών απαντήσεων αποτελεί την επίδοση
του υποκειμένου.

β) Συντηρούμενη Προσοχή: Το τεστ αυτό βασίζεται στην εργασία των Posner και Boies
(1971) και αποτελείται από δύο συνθήκες. Κάθε συνθήκη περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες

(items), με την κάθε μία να περιέχει 50 ζευγάρια εικόνων (δέντρα, λουλούδια, φρούτα, πουλιά

και σπίτια). Στην πρώτη συνθήκη περιλαμβάνονται ζευγάρια οπτικά όμοιων εικόνων, ανάμεσα
σε άλλα ζευγάρια ανόμοιων εικόνων. Το υποκείμενο πρέπει να κυκλώσει όλα τα ζευγάρια

εικόνων που είναι ακριβώς οι ίδιες (physical matching, π.χ., αχλάδι με αχλάδι, παπί με παπί

κλπ). Στη δεύτερη συνθήκη το υποκείμενο καλείται να κυκλώσει όλα τα ζευγάρια εικόνων που

ανήκουν στην ίδια οικογένεια (π.χ., το αχλάδι με τη φράουλα, το πουλί με το παπί, αλλά, όχι το
λουλούδι με το δέντρο). Και στις δύο συνθήκες καταγράφονται τόσο οι τιμές χρόνου
εκτέλεσης όσο και ο αριθμός των σωστών απαντήσεων.

γ) Επιλεκτική Προσοχή: Στο τεστ αυτό, το υποκείμενο καλείται να επιλέξει αριθμούς
σε συγκεκριμένη μορφή ανάμεσα σε άλλα παρόμοια ερεθίσματα. Στην παρούσα έρευνα

χορηγήθηκαν οι δύο συνθήκες που χρησιμοποιούνται για τις ηλικίες 5-8. Στην πρώτη συνθήκη,
το υποκείμενο καλείται να υπογραμμίσει ή να κυκλώσει τους αριθμούς 1, 2, και 3 ανάμεσα σε
άλλους που παρουσιάζονται σε μία σελίδα (18 γραμμών x 10 στοιχείων). Στη δεύτερη
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συνθήκη οι αριθμοί που καλείται να υπογραμμίσει, ανάμεσα σε άλλους, είναι οι 4, 5, και 6. Ο
διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση της κάθε συνθήκης είναι 150 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος
εκτέλεσης και ο αριθμός των σωστών απαντήσεων καταγράφονται ως οι βασικές τιμές

επίδοσης του υποκειμένου.

δ) Τεστ Συνεχούς Επίδοσης: Το έργο αυτό, χρησιμοποιήθηκε, επίσης, τόσο ως

γνωστικό έργο αξιολόγησης στις τρεις φάσεις της έρευνας (προ-πειραματική, μεταπειραματική και μεταμέτρηση) όσο και ως κριτήριο για την τελική επιλογή των δύο ομάδων.
Η χορήγηση του έργου έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε περιβάλλον DMDX

(ένα σύστημα προβολής βασισμένο σε Win 32-περιβάλλον που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση χρόνων αντιδράσεων σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα (Forster, 2002). Το έργο
αυτό αποσκοπεί στην αξιολόγηση της γρήγορης και ορθής ανταπόκρισης του υποκειμένου
προς ένα μοναδικό στόχο για επίμηκες χρονικό διάστημα (8 - 10 λεπτών). Συγκεκριμένα,
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παρουσιάζονται στον υπολογιστή διάφορα γράμματα και το υποκείμενο καλείται να πατήσει
ένα συγκεκριμένο πλήκτρο (space bar) κάθε φορά που το ερέθισμα-στόχος είναι το γράμμα Χ
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και όχι όταν προβάλλεται οποιοδήποτε άλλο γράμμα. Η συγκεκριμένη έκδοση είχε τις

ακόλουθες παραμέτρους: 150 ερεθίσματα εκ των οποίων τα 15 (10%) ήταν non-targets, ενώ
περιλαμβάνονταν και 10 αρχικά ερεθίσματα εξοικείωσης (8 Χ και 2 διαφορετικών

γραμμάτων, άλλων εκτός του Χ). Η ανίχνευση ενός στόχου ανάμεσα σε πολλούς άλλους
αποτελεί ένδειξη συντηρούμενης προσοχής και, επομένως, οι πολλαπλές αποτυχίες

αντίδρασης μπορούν να υποδηλώνουν ή περιορισμένη συντηρούμενη προσοχή ή αδύναμη
αναστολή συμπεριφοράς (ιδιαίτερα κατά την λανθασμένη ανίχνευση - false detections)

(Epstein, Goldberg, Conners & March, 1997. Reader, Harris, Schuerholz & Denckla, 1994.
Solanto, Wender & Bartell, 1997).

Γνωστικά Έργα Αξιολόγησης

Εκτός από τα τέσσερα προαναφερθέντα έργα που χρησιμοποιήθηκαν και ως
κριτήρια για την επιλογή των ομάδων, χορηγήθηκαν άλλα δέκα έργα γνωστικά έργα

αξιολόγησης. Τέσσερα από τα έργα αυτά, δηλαδή, α) Έλεγχος Αριθμών (Control Number), β)
Έλεγχος Σχημάτων (Control Figure), γ) Έλεγχος Αντικειμένων (Control Object) και δ)

Ολοκλήρωση Πληροφοριών (Information Integration, Papadopoulos, 2000) δόθηκαν σε

ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ τα υπόλοιπα έξη δόθηκαν σε
έντυπη μορφή (hard copy), όπως είχαν άλλωστε σταθμιστεί. Συνολικά, χορηγήθηκαν
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δεκατέσσερα έργα για την αξιολόγηση της προσοχής, της εργαζόμενης μνήμης, της
ικανότητας αναστολής και του προγραμματισμού και στις τρεις διαφορετικές φάσεις της
έρευνας.

Η επιλογή των συγκεκριμένων διαγνωστικών έργων στηρίχθηκε στα όσα

αναδείχθηκαν και προτάθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ειδικότερα από τα τρία

θεωρητικά μοντέλα που αναλύθηκαν εκτενώς στην εισαγωγή. Αρκετοί ερευνητές σημειώνουν

ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται στην εκτέλεση έργων όπως είναι τα basic go/no go
(Borger & Van der Meere, 2000. Casey, et al., 1997. Konishi et al., 1999. Yong et al., 2000)
και τα Τεστ συνεχούς Επίδοσης - Continuous Performance Test (Epstein, Goldberg, Conners
& March, 1997. Solanto, Wender & Bartell, 1997), τα οποία αξιολογούν την ικανότητα

αναστολής. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τρία έργα go/no go και ένα Τεστ συνεχούς
Επίδοσης για την αξιολόγηση της αναστολής. Με τη θέση ότι η επιλεκτική προσοχή και η
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συντηρούμενη προσοχή, αποτελούν τις δύο τουλάχιστον βασικές διαστάσεις της προσοχής
(Das, Naglieri, & Kirby, 1994) επελέγησαν και αξιοποιήθηκαν για αξιολόγηση της
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λειτουργίας της προσοχής, τα σταθμισμένα έργα (Εκφραστική Προσοχή, Συντηρούμενη

Προσοχή, Επιλεκτική Προσοχή) που προέρχονται από τη μπαταρία Cognitive Assessment

System (CAS˙ Naglieri & Das, 1997). Λόγω της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ προσοχής
και εργαζόμενης μνήμης όπως την συμπεριλαμβάνει ο Cowan (1995) στο θεωρητικό του

μοντέλο, αξιοποιήθηκαν τα τρία συγκεκριμένα σταθμισμένα έργα αξιολόγησης – μέτρησης
της εργαζόμενης μνήμης (αναφέρονται εκτενώς παρακάτω). Επειδή, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ,

διαφέρουν σημαντικά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά της ηλικίας τους και ως προς

την ικανότητα σχεδιασμού πλάνων και ως προς την ικανότητα λύσης προβλήματος (Barkley,
1997. Barkley, Grodzinsky & DuPaul, 1992. Rapport et al., 2000), χορηγήθηκαν και τέσσερα
έργα για την αξιολόγηση της ικανότητας προγραμματισμού. Εν συντομία, τα έργα που

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα, κρίθηκαν ως
τα πιο ενδεδειγμένα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και τους στόχους της έρευνας.
Ικανότητα Αναστολής της Συμπεριφοράς

Για την αξιολόγηση της ικανότητας αναστολής της συμπεριφοράς χορηγήθηκαν

συνολικά τέσσερα γνωστικά έργα σε ηλεκτρονική μορφή. Το πρώτο από τα έργα αυτά είναι η
Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης το οποίο αναφέρεται παραπάνω στα κριτήρια επιλογής. Τα

άλλα τρία έργα είναι, ο Έλεγχος Αριθμών, ο Έλεγχος Σχημάτων και ο Έλεγχος Αντικειμένων
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τα οποία χορηγήθηκαν σε περιβάλλον E-prime 2.0 (Psychology Software Tools, Inc., 2007).

Τα τρία αυτά έργα ανήκουν στην κατηγορία των έργων Go-no-Go που μετρούν την ικανότητα
αναστολής της αντίδρασης καθώς και τη συντηρούμενη προσοχή (Borger & Van der Meere,
2000. Casey, Trainor et al., 1997. Epstein, Goldberg, Conners & March, 1997. Konishi et al.,

1999. Yong et al., 2000. Reader, Harris, Schuerholz & Denckla, 1994. Solanto, Wender &

Bartell, 1997). (Δείγματα των τεσσάρων έργων παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ).
α) Έλεγχος Αριθμών: Το έργο αυτό αποτελείται από δύο συνθήκες και η κάθε συνθήκη

περιέχει 20 ασκήσεις (items) (Demetriou, Mouyi & Spanoudis, 2008). Το παιδί βλέπει στην
οθόνη του υπολογιστή έναν αριθμό κουκίδων που κυμαίνονται από μια κουκίδα έως τρεις

κουκίδες. Τα ερεθίσματα εναλλάσσονται στην οθόνη με τυχαία σειρά. Στην πρώτη συνθήκη,
όταν το παιδί βλέπει τη μια κουκίδα, καλείται να πατήσει, όσο πιο γρήγορα μπορεί, το
πλήκτρο με τον αριθμό (1). Όταν βλέπει τις τρεις κουκίδες, καλείται να πατήσει όσο πιο
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γρήγορα μπορεί, το πλήκτρο με τον αριθμό (2). Στη δεύτερη συνθήκη, το παιδί καλείται να
απαντά ανάποδα. Δηλαδή, όταν βλέπει τη μια κουκίδα, πρέπει όσο πιο γρήγορα μπορεί, να
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πατά το πλήκτρο με τον αριθμό (2) και όχι το πλήκτρο με τον αριθμό (1), όπως συμβαίνει

στην πρώτη συνθήκη, και όταν βλέπει τις τρεις κουκίδες, πρέπει και πάλι όσο πιο γρήγορα
μπορεί, να πατά το πλήκτρο με τον αριθμό (1) και όχι το πλήκτρο με τον αριθμό (2). Ο

συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου δεν είναι προκαθορισμένος. Εξαρτάται πάντοτε από

την ταχύτητα αντίδρασης του συμμετέχοντος. Οι αποτυχημένες απαντήσεις σε τέτοιου είδους
έργα, δείχνουν αποτυχία στον έλεγχο της αναστολής της συμπεριφοράς (Borger & Van der

Meere, 2000. Casey, Trainor, et al., 1997. Konishi et al., 1999. Yong et al., 2000). Ο χρόνος

εκτέλεσης και οι σωστές απαντήσεις, αποτελούν τη βασική τιμή επίδοσης του συμμετέχοντος
στο έργο αυτό.

β) Έλεγχος Σχημάτων: Το έργο αυτό αποτελείται, επίσης, από δύο συνθήκες και η κάθε
συνθήκη περιέχει 20 ασκήσεις (items) (Demetriou et al., 2008). Στην οθόνη του υπολογιστή
εμφανίζονται κάθετες και οριζόντιες γραμμές. Οι γραμμές εναλλάσσονται στην οθόνη με

τυχαία σειρά. Στην πρώτη συνθήκη, το παιδί καλείται να πατά, όσο πιο γρήγορα μπορεί το

πλήκτρο με το γράμμα (κ) κάθε φορά που βλέπει την κάθετη γραμμή. Ομοίως, όταν βλέπει

την οριζόντια γραμμή, καλείται να πατά το πλήκτρο με το γράμμα (ο). Στη δεύτερη συνθήκη,
το παιδί καλείται να απαντά ανάποδα. Δηλαδή, όταν βλέπει κάθετη γραμμή, πρέπει να πατά
το πλήκτρο με το γράμμα (ο) και όχι το (κ), όπως συμβαίνει στην πρώτη συνθήκη και όταν

βλέπει οριζόντια γραμμή, πρέπει και πάλι όσο πιο γρήγορα μπορεί, να πατά το πλήκτρο με το
γράμμα (κ) και όχι το πλήκτρο με το γράμμα (ο). Και στο τεστ αυτό, ο συνολικός χρόνος
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εκτέλεσης του έργου δεν είναι προκαθορισμένος. Εξαρτάται πάντοτε από την ταχύτητα
αντίδρασης του συμμετέχοντος και οι αποτυχημένες απαντήσεις δείχνουν αποτυχία στον
έλεγχο της αναστολής της συμπεριφοράς. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι σωστές απαντήσεις
αποτελούν τη βασική τιμή επίδοσης του συμμετέχοντος και στο έργο αυτό.
γ) Έλεγχος Αντικειμένων: Παρόμοιο έργο με τα προηγούμενα δύο αποτελεί και το έργο

Έλεγχος Αντικειμένων, το οποίο, επίσης, αποτελείται από δύο συνθήκες με την κάθε συνθήκη
να περιλαμβάνει 20 ασκήσεις (items) (Demetriou et al., 2008). Στην οθόνη του υπολογιστή
παρουσιάζονται εναλλακτικά οι εικόνες ενός αυτοκινήτου και ενός σπιτιού. Οι εικόνες
εναλλάσσονται στην οθόνη με τυχαία σειρά. Στην πρώτη συνθήκη, όταν το παιδί βλέπει το

αυτοκίνητο, καλείται, όσο πιο γρήγορα μπορεί, να πατά το πλήκτρο με το γράμμα (α). Όταν
βλέπει σπίτι, καλείται και πάλι, όσο πιο γρήγορα μπορεί, να πατά το πλήκτρο με το γράμμα
(σ). Στη δεύτερη συνθήκη, το παιδί καλείται να απαντά ανάποδα. Δηλαδή, όταν βλέπει το
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αυτοκίνητο, πρέπει να πατά το πλήκτρο με το γράμμα (σ) και όχι το πλήκτρο με το γράμμα
(α), όπως συμβαίνει στην πρώτη συνθήκη, και όταν βλέπει το σπίτι, καλείται να πατά το
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πλήκτρο με το γράμμα (α) και όχι το πλήκτρο με το γράμμα (σ). Και στο τεστ αυτό, ο

συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου δεν είναι προκαθορισμένος. Εξαρτάται πάντοτε από
την ταχύτητα αντίδρασης του συμμετέχοντος και οι αποτυχημένες απαντήσεις δείχνουν

αποτυχία στον έλεγχο της αναστολής της συμπεριφοράς. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι σωστές
απαντήσεις αποτελούν τη βασική τιμή επίδοσης του συμμετέχοντος και στο έργο αυτό.
Εργαζόμενη Μνήμη

Για την αξιολόγηση της εργαζόμενης μνήμης χορηγήθηκαν 3 γνωστικά έργα. Το ένα,

είναι η υποδοκιμασία Κωδικοποίηση (Coding) (Επίπεδο Α) από το σταθμισμένο στα ελληνικά
WISC-III-R. (Wechsler, 1992, στάθμιση στα ελληνικά από τους Georgas, Paraskevopoulos,
Bezevegis, & Giannitsas, 1997). Τα άλλα δύο έργα είναι η Μνήμη Σχημάτων (Figure

Memory) και Επανάληψη Λέξεων (Word Series) από το Cognitive Assessment System (CAS,
Naglieri & Das, 1997) τα οποία αποδίδουν τις υψηλότερες συσχετίσεις με τον παραπάνω
παράγοντα του WISC-III σε μετρήσεις με πληθυσμούς που παρουσιάζουν μαθησιακές
δυσκολίες (CAS Interpretive Handbook. Naglieri & Das, 1997).

α) Κωδικοποίηση: Στο έργο αυτό παρουσιάζονται σε μία σελίδα Α4 59 σχήματα

(κύκλος, αστέρι, τετράγωνο, σταυρός και τρίγωνο). Στην κορυφή της σελίδας, το κάθε σχήμα
συνδέεται με ένα σύμβολο, όπως: κύκλος (=), αστέρι (Ι), τετράγωνο (ΙΙ), σταυρός (Ο) και

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

τρίγωνο (-). Το παιδί καλείται να συμπληρώσει με μολύβι, το σύμβολο που αντιστοιχεί σε
κάθε σχήμα στη σελίδα που του δίνεται. Ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης του έργου

είναι 120 δευτερόλεπτα. Τόσο ο χρόνος εκτέλεσης, όσο και οι σωστές απαντήσεις
καταγράφονται ως οι βασικές τιμές επίδοσης του υποκειμένου.
β) Μνήμη Σχημάτων: Το έργο αυτό χορηγείται, επίσης, σε έντυπη μορφή (hard copy).

Περιλαμβάνει 27 σχήματα – ασκήσεις και αποτελεί έργο μέτρησης της ικανότητας

ταυτόχρονης επεξεργασίας που σχετίζεται με την ολιστική επεξεργασία πληροφοριών (για
εκτενέστερη περιγραφή, βλ. Papadopoulos, 2008). Ο εξεταστής δείχνει στο παιδί σε μια

σελίδα ένα γεωμετρικό σχήμα απλό (τρίγωνο, τετράγωνο κλπ) ή σύνθετο (π.χ., κύβος) για
πέντε δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, κρύβει το σχήμα και το παιδί καλείται να ιχνηλατήσει το
σχήμα που είδε, πάνω σε ένα πιο πολύπλοκο σχήμα το οποίο εμπεριέχει το σχήμα-ερέθισμα.

Σωστή απάντηση θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει όλες τις γραμμές του αρχικού σχήματος.
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Η χορήγηση του έργου διακόπτεται μετά από τέσσερα συνεχόμενα λάθη. Ο συνολικός
αριθμός των σωστών απαντήσεων αποτελεί την επίδοση του παιδιού στο συγκεκριμένο έργο.
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γ) Επανάληψη Λέξεων: Το έργο περιλαμβάνει οκτώ δισύλλαβες λέξεις υψηλής

συχνότητας (π.χ., μαμά, δώρο, γιαγιά, γάτα, νερό κλπ.) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να
συγκροτήσουν 27 επιμέρους ασκήσεις διαβαθμιστικής δυσκολίας. Η πρώτη άσκηση

περιλαμβάνει δύο λέξεις και η τελευταία οκτώ λέξεις. Ο εξεταστής διαβάζει μεγαλοφώνως τις
λέξεις της κάθε άσκησης και το παιδί καλείται να τις επαναλάβει με την ίδια ακριβώς σειρά

που τις άκουσε. Η χορήγηση του έργου διακόπτεται μετά από τέσσερα συνεχόμενα λάθη. Ο
συνολικός αριθμός των σωστών απαντήσεων αποτελεί την επίδοση του παιδιού στο
συγκεκριμένο έργο.

Iκανότητα Προγραμματισμού
Οι

εκτελεστικές

ικανότητες

των

υποκειμένων

αξιολογήθηκαν

με

έργα

Προγραμματισμού. Τα πρώτα τρία χορηγήθηκαν σε έντυπη μορφή και το τελευταίο σε
ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση του E-prime 2.0. Τα έργα ήταν τα ακόλουθα:

α) Ταίριασμα Αριθμών: Το έργο αυτό περιλαμβάνει δύο ασκήσεις (items), που

παρουσιάζονται σε ξεχωριστές σελίδες. Στην κάθε σελίδα υπάρχουν οκτώ σειρές αριθμών. Η

κάθε σειρά έχει έξι αριθμούς. Δύο από αυτούς τους αριθμούς είναι ίδιοι. Το παιδί καλείται να

κυκλώσει τους δύο ίδιους αριθμούς σε κάθε σειρά. Οι αριθμοί ξεκινούν από μονοψήφιους και
καταλήγουν σε τριψήφιους. Ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης είναι 150 δευτερόλεπτα
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για την κάθε άσκηση ξεχωριστά. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι σωστές απαντήσεις αποτελούν τη
βασική τιμή επίδοσης του συμμετέχοντος στο έργο αυτό.
β) Προγραμματισμένες Συνδέσεις: Το έργο αυτό περιλαμβάνει πέντε ασκήσεις, με την

κάθε άσκηση να περιέχει διάσπαρτους αριθμούς που παρουσιάζονται σε μία σελίδα. Το παιδί,
ξεκινώντας από τον αριθμό 1, καλείται να ενώσει τους αριθμούς στη σωστή σειρά, με τη

χρήση ενός μολυβιού. Οι πρώτες δύο ασκήσεις περιλαμβάνουν τους αριθμούς από το 1 έως το
5. Οι ασκήσεις 3 και 4 φτάνουν μέχρι τον αριθμό 10 και η άσκηση 5 μέχρι τον αριθμό 15. Ο
μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης των ασκήσεων 1 και 2 είναι 60 δευτερόλεπτα, των

ασκήσεων 3 και 4 είναι 90 δευτερόλεπτα και για την άσκηση 5 είναι 150 δευτερόλεπτα. Ο
χρόνος εκτέλεσης καταγράφεται ως η βασική τιμή επίδοσης του συμμετέχοντος στο έργο αυτό.
Το συγκεκριμένο έργο έχει βρεθεί να παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με άλλα έργα

69
προγραμματισμού σε αρκετές έρευνες (Ashman & Das, 1980. Naglieri & Das, 1988. Naglieri,
Prewett & Bardos, 1989).
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γ) Προγραμματισμένοι Κώδικες: Στο έργο αυτό παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικές
σελίδες Α4 (σύνολο 2 ασκήσεων) 56 (7 σειρές x 8 στήλες) ισάριθμες επαναλήψεις των

γραμμάτων Α, Β, Γ, και Δ. Το κάθε γράμμα συνδέεται με ένα συνδυασμό συμβόλων, όπως: Α
(=ΟΧ), Β (=ΧΧ), Γ (=ΧΧ), Δ (=ΧΟ), πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην κορυφή

της σελίδας. Το παιδί καλείται να συμπληρώσει με μολύβι, το συνδυασμό των συμβόλων που

αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα σε ένα διαθέσιμο πλαίσιο κάτω από κάθε γράμμα, στη σελίδα που
του δίνεται. Η κάθε άσκηση χορηγείται και βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι δύο ασκήσεις

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την αντιστοιχία που έχουν οι κώδικες και τα γράμματα αλλά
και στη θέση που έχουν τα γράμματα. Στην πρώτη άσκηση, οι αντιστοιχίες είναι Α=ΟΧ,

Β=ΧΧ, Γ=ΟΟ, Δ=ΧΟ και τα ίδια γράμματα βρίσκονται σε κάθετη διάταξη στη σελίδα. Στη

δεύτερη άσκηση, οι αντιστοιχίες είναι Α=ΧΟ, Β=ΟΟ, Γ=ΧΧ, Δ=ΟΧ, ενώ τα ίδια γράμματα

παρουσιάζονται σε διαγώνια διάταξη στη σελίδα. Δεν τίθεται κανένας περιορισμός σχετικά με
τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το παιδί για την ολοκλήρωση της κάθε άσκησης, αρκεί να

ακολουθήσει την αντιστοιχία που δίνεται. Στις ηλικίες 5 έως 7 χρόνων , ο μέγιστος διαθέσιμος
χρόνος εκτέλεσης της κάθε άσκησης είναι 120 δευτερόλεπτα. Στις ηλικίες 8 έως 17 χρόνων, ο
μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης της κάθε άσκησης είναι 60 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος
ολοκλήρωσης της κάθε άσκησης και ο αριθμός των σωστών απαντήσεων αποτελούν την
επίδοση του παιδιού στο έργο αυτό.

δ) Ολοκλήρωση Πληροφοριών: Tο έργο αυτό χορηγήθηκε ηλεκτρονικά σε περιβάλλον
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E-prime 2.0 (Psychology Software Tools, Inc., 2007) και περιλάμβανε συνολικά 20 ασκήσεις,
οι οποίες χωρίζονταν σε 4 συνθήκες: σχημάτων μαυρόασπρων και έγχρωμων, λέξεων

μαυρόασπρων και έγχρωμων, σειρών αριθμών μαυρόασπρων και έγχρωμων. Στο έργο αυτό,
με την έκθεση της κάθε άσκησης, το ερέθισμα-στόχος εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της
οθόνης μέσα σε ένα πλαίσιο. Στην υπόλοιπη οθόνη εμφανίζονται παράλληλα και αντίστοιχα
προς το ερέθισμα - στόχος, είτε διάφορα σχήματα, είτε συνδυασμοί γραμμάτων, είτε σειρές

αριθμών. Το παιδί καλείται να ανιχνεύσει με προσοχή το περιβάλλον με τα διάσπαρτα

ερεθίσματα και να απαντήσει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν όλα εκείνα τα στοιχεία που
συνθέτουν το ερέθισμα-στόχο παρουσιάζονται στην οθόνη (Δείγματα παρατίθενται στο

Παράρτημα ΙΙ). Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική τότε απαντά πατώντας το πλήκτρο
(Ν για ναι). Αντιστρόφως, σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, καλείται να πατήσει
το πλήκτρο (Ο για όχι). Η ακρίβεια και η ταχύτητα των απαντήσεων αποτελούν τη συνολική

70
επίδοση του παιδιού σε αυτό το έργο. Τόσο η προσοχή, όσο και η ανάπτυξη στρατηγικών και
2000).
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προγραμματισμού είναι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου (Papadopoulos,

Διαδικασία

Για την καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων, προγραμματίστηκαν και

πραγματοποιήθηκαν αρκετές και διαφορετικές στατιστικές αναλύσεις με συγκεκριμένους και
ιεραρχημένους στόχους. Οι στατιστικές αναλύσεις και τα ευρήματά τους παρουσιάζονται

εκτενώς στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα» και περιλαμβάνουν: Αναλύσεις στο αρχικό δείγμα

των 797 παιδιών, στη βάση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στις 12
ερωτήσεις της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και στις 9 ερωτήσεις της Λίστας Ελέγχου
Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ), για τον έλεγχο της εσωτερικής τους αξιοπιστίας και της

παραγοντικής τους δομής ως εργαλεία ανίχνευσης-διαλογής screening) προβλημάτων

προσοχής στον ευρύτερο πληθυσμό. Επίσης, για την επιβεβαίωση ή όχι της ερευνητικής
υπόθεσης (αναφέρεται στις υποθέσεις της έρευνας στη σελ. 101) ότι τα γνωστικά έργα
αξιολόγησης των συμμετεχόντων φορτίζουν στους αντίστοιχους τέσσερις γνωστικούς

παράγοντες (προσοχή, προγραμματισμός, ταχύτητα επεξεργασίας, εργαζόμενη μνήμη και
αναστολή) που αποτέλεσαν τις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας,

πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση βασικών συστατικών (principal component factor
analysis) στη βάση των δεδομένων των 114 παιδιών, όσο και επιβεβαιωτική ανάλυση
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παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis, CFA).
Οι δύο ομάδες των 60 παιδιών που επελέγησαν για να συνεχίσουν στην έρευνα (30

παιδιά για την ομάδα ΔΕΠ-Υ και 30 παιδιά για την ομάδα ΤΑΠ) χωρίστηκαν στη μέση και

δημιουργήθηκαν οι τέσσερις τελικές υπό-ομάδες της έρευνας με 15 παιδιά η καθεμιά:

πειραματική ομάδα 1 (ΔΕΠΥ-ΧΘ), πειραματική ομάδα 2 (ΔΕΠΥ-ΜΘ), ομάδα ελέγχου 1, με

Τυπικά Αναπτυσσόμενα Παιδιά (ΤΑΠ-ΜΘ) και ομάδα ελέγχου 2, με Τυπικά Αναπτυσσόμενα

Παιδιά (ΤΑΠ-ΧΘ). Ο διαχωρισμός των παιδιών σε αυτές τις τέσσερις υπό-ομάδες, έγινε

τυχαία και χωρίς κανένα επιπλέον ειδικό κριτήριο. Αυτός ο διαχωρισμός των ομάδων

επέτρεψε τον ακόλουθο μεθοδολογικό σχεδιασμό, σε σχέση με την εφαρμογή του
παρεμβατικού προγράμματος.
Μόνο τα παιδιά των υπό-ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΜΘ) (συνολικά 30

παιδιά) συμμετείχαν στο γνωστικό παρεμβατικό πρόγραμμα. Στο εξής, όπως φαίνεται στην
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Σχεδιάγραμμα 1, οι τέσσερις ομάδες θα αναφέρονται με τις εξής συντομογραφίες: Η ομάδα 1
με ΔΕΠ-Υ, Χωρίς Θεραπεία, θα αναφέρεται ως (ΔΕΠΥ-ΧΘ). Η ομάδα 2 με ΔΕΠ-Υ, Με
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Θεραπεία, θα αναφέρεται ως (ΔΕΠΥ-ΜΘ). Η ομάδα 3 Ελέγχου, Τυπικά Αναπτυσσομένων

Παιδιών-ΤΑΠ 1, Με Θεραπεία, θα αναφέρεται ως (ΤΑΠ-ΜΘ). Η ομάδα 4 Ελέγχου, Τυπικά
Αναπτυσσομένων Παιδιών-ΤΑΠ 2, Χωρίς Θεραπεία, θα αναφέρεται ως (ΤΑΠ-ΧΘ). Η

επιλογή του διασταυρούμενου πειραματικού σχήματος κατά την εφαρμογή της παρέμβασης
κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος

παρέμβασης. Κατ’ επέκταση, όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν τρεις φορές: πριν την παρέμβαση

τον Ιανουάριο του 2007 (προ-πειραματική φάση), μετά την παρέμβαση, τον Απρίλιο του 2007
(μετα-πειραματική φάση) και έξι μήνες μετά την παρέμβαση τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του
2007 (μετα-μέτρηση).

Ομάδα ΔΕΠ-Υ=30

ΔΕΠΥ-ΧΘ=15

ΤΑΠ-ΜΘ=15

ΤΑΠ-ΧΘ=15

Σχεδιάγραμμα 1. Διασταυρούμενος πειραματικός σχεδιασμός

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

ΔΕΠΥ-ΜΘ=15

Ομάδα ΤΑΠ=30

Διασταυρούμενος Πειραματικός Σχεδιασμός
Με το διασταυρούμενο πειραματικό σχεδιασμό (Σχεδιάγραμμα 1), αφενός

προγραμματίστηκε καλύτερα και εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό γνωστικό θεραπευτικό
πρόγραμμα, αφετέρου, διευκολύνθηκε ο προσανατολισμός των στατιστικών αναλύσεων για το
τελικό ζητούμενο που ήταν ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής

παρέμβασης. Ως εκ τούτου, αυτό το πειραματικό σχέδιο κρίθηκε αναγκαίο και ταυτόχρονα

ασφαλές, για τη διαφύλαξη των επιδράσεων της παρέμβασης στις όμοιες πειραματικές ομάδες
και ομάδες ελέγχου της παρούσας έρευνας.
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Το Χρονοδιάγραμμα των Αξιολογήσεων
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Τον Οκτώβριο του 2006 συμπληρώθηκαν οι ΛΕΠ και ΛΕΥ από τους εκπαιδευτικούς

όλων των τμημάτων της Α΄ τάξης και των 20 σχολείων. Ακολούθως, στα τέλη Νοέμβρίου και
στις αρχές Δεκεμβρίου του 2006 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των παιδιών με έργα
λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας. Τον Ιανουάριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η

αξιολόγηση των 114 παιδιών (που αποτέλεσε και την προ-πειραματική αξιολόγηση) με τα

γνωστικά έργα. Στην ίδια ακριβώς χρονική περίοδο χορηγήθηκε και η δομημένη συνέντευξη
DICA στα 53 παιδιά που ήταν στην ομάδα ΔΕΠ-Υ. Το Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

εφαρμόστηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο- Μάρτιο του 2007. Στα τέλη του μηνός Απριλίου
του 2007, δηλαδή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε η

μετα-πειραματική αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου. Τέλος, έξι μήνες
μετά την παρέμβαση, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2007, πραγματοποιήθηκε η τρίτη και

τελευταία αξιολόγηση (μετα-μέτρηση), η οποία ολοκληρώθηκε μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου

έτους. Κατά την περίοδο της μεταμέτρησης, συμπληρώθηκαν ξανά οι ΛΕΠ και ΛΕΥ από τους
εκπαιδευτικούς των 60 παιδιών που συμμετείχαν σε ολόκληρη την έρευνα.

Σε αυτό το σημείο, γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν τις λίστες
ελέγχου προσοχής και υπερκινητικότητας κατά τη μεταμέτρηση, μολονότι γνώριζαν ποια

παιδιά από την τάξη τους συμμετείχαν στην έρευνα, εντούτοις, δεν γνώριζαν εκ των προτέρων
σε ποια ομάδα ανήκε το κάθε παιδί. Επομένως, η αξιολόγησή τους έγινε τυφλά
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εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη αντικειμενικότητα στις εκτιμήσεις τους.
Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για τη ΔΕΠΥ

Το Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

προσοχής σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα. Σκοπός του

προγράμματος ήταν να ενισχύσει συγκεκριμένα τις περιοχές της προσοχής, της οργάνωσης
και του προγραμματισμού, της αναστολής συμπεριφοράς και της εργαζόμενης μνήμης. Ο
σχεδιασμός και συμπερίληψη των παραπάνω γνωστικών δεξιοτήτων στα πλαίσια ενός
προγράμματος αποτελεί ένα εγχείρημα που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά. Προηγούμενα
πειράματα έχουν δώσει συγκεκριμένα έμφαση στη βελτίωση μιας ή το πολύ δύο

διαφορετικών γνωστικών δεξιοτήτων από τις ανωτέρω (Klingberg et. al., 2005. Klingberg et.
al., 2002. Westerberg et. al., 2004. Shalev et. al., 2007). Η προσπάθεια συνολικής
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αντιμετώπισης των προβλημάτων προσοχής και των συναφών με αυτήν περιοχών, επομένως,
αποτελεί και τη σημαντική εμπειρική συνεισφορά της παρούσας διατριβής.
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Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του θεραπευτικού προγράμματος στηρίχτηκε σε

δύο βασικούς πυλώνες. στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και στον απώτερο σκοπό της που

ήταν η βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών της αναστολής, της προσοχής, της εργαζόμενης
μνήμης και του προγραμματισμού. Στη βάση αυτών των δύο πυλώνων, σχεδιάστηκαν

γνωστικές δραστηριότητες με την ξεκάθαρη πρόθεση να μην μοιάζουν σε τίποτα με τα έργα
που χρησιμοποιήθηκαν στις τρεις φάσεις των αξιολογήσεων. Συνεπώς, ο σχεδιασμός
στόχευσε στην καλλιέργεια και βελτίωση των ικανοτήτων του κάθε παιδιού: 1) Να

καθυστερεί, να αναστέλλει την απάντηση, καθώς και της ικανότητάς του να αντιστέκεται στη
διάσπαση από άλλα ανταγωνιστικά γεγονότα (Barkley, 1997). 2) Να αξιολογεί τις εσωτερικά
αναπαριστάμενες πληροφορίες, να δομεί σχέδιο - πλάνο, να αξιολογεί, να ελέγχει και να
εποπτεύει την εκτέλεση αυτού του σχεδίου (Goel & Grafman, 1995. Naglieri & Johnson,
2000). 3) Να αποθηκεύει και ταυτόχρονα να διαχειρίζεται παράλληλες πληροφορίες με
αποτέλεσμα, να μεγιστοποιείται ο αυτοέλεγχος και η αφοσίωση στο έργο έτσι που να

ολοκληρώνει μια εργασία. 4) Να επιμηκύνει το χρονικό διάστημα διατήρησης της προσοχής
(συντηρούμενη προσοχή) και να συγκρατεί όλο και περισσότερες πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. 5) Να επιλέγει με μεγαλύτερη

προσοχή τους στόχους, εφαρμόζοντας δικές του στρατηγικές εντοπισμού ερεθισμάτων. Για να
επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι, λήφθηκε σοβαρά υπόψη ότι, οι δραστηριότητες του
προγράμματος ως πηγές πληροφοριών, έπρεπε να ήταν ευχάριστες και ενδιαφέρουσες με
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σκοπό να διευκολύνεται η βελτίωση της διατήρησης της προσοχής και συνεπώς η συνεχής

προσπάθεια. Τελικός στόχος όλων των προσπαθειών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων, ήταν η βελτίωση των επιτυχημένων αντιδράσεων (ακρίβεια) καθώς και του
χρόνου αντίδρασης (ταχύτητα).
To πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε για χρήση σε ατομική βάση με παιδιά που

αντιμετωπίζουν προβλήματα προσοχής, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Πρόκειται για οικονομικά
αποδοτικό παρεμβατικό πρόγραμμα αφού ο χρόνος παρέμβασης δεν ξεπερνά τις 25

συναντήσεις, διάρκειας 40 λεπτών. Το Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 14
ηλεκτρονικές δραστηριότητες, οι οποίες ποικίλουν σημαντικά μεταξύ τους, τόσο όσον αφορά
στο περιεχόμενο όσο και στο τι ακριβώς ζητείται από το παιδί να εκτελέσει σε καθεμία από
αυτές. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε έργο να
περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας (μέχρι 4) με έναν αριθμό 15 περίπου ασκήσεων
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δραστηριότητες με 2 σετ η καθεμιά), της αναστολής συμπεριφοράς (4 δραστηριότητες σε 2
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σετ η καθεμιά), της εργαζόμενης μνήμης (3 δραστηριότητες) και της οργάνωσης και

προγραμματισμού (3 δραστηριότητες) από το παιδί, με τρόπο αβίαστο που ταιριάζει στο
επίπεδο δεξιοτήτων του, προσφέροντάς του έτσι τη δυνατότητα να εσωτερικεύσει τις

στρατηγικές εκτέλεσης ενός έργου με το δικό του τρόπο, για να μπορεί να αξιοποιήσει τις
δεξιότητες αυτές σε άλλα συναφή ή νέα έργα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι σε ένα

γνωστικό πρόγραμμα παρέμβασης, όπως το παρόν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων προσοχής, η απόκτηση και μεταφορά των στρατηγικών σε άλλα αντίστοιχα
έργα που απαιτούν τη χρήση των ανώτερων λειτουργιών διευκολύνεται κατά τρόπο

επαγωγικό, μέσω ενός συστήματος ενίσχυσης (prompting system) όπου τα παιδιά καλούνται
να εξωτερικεύσουν τη σκέψη τους μέσω της γλωσσικής έκφρασης (verbalization),

δημιουργώντας παράλληλα, αυτοεξηγήσεις. Όταν το παιδί εξωτερικεύει τη σκέψη του, από τη
μια συνειδητοποιεί το ίδιο τους συλλογισμούς του, εσωτερικεύει δηλαδή τη νέα γνώση, και
από την άλλη, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να διαγνώσει τις γνωστικές δραστηριότητες και

δυσκολίες του μαθητή και να του παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση (Παπαδόπουλος,
2009). Εύλογα, επομένως, δεν αλλάζει μόνο ο ρόλος του μαθητή, αλλά και ο ρόλος του

εκπαιδευτή στα πλαίσια εκπαίδευσης που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Γι΄

αυτό το λόγο αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, που
δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να έχει και αυτό-ανατροφοδότηση πέρα από εκείνη που

λαμβάνει από τον ενήλικα που συμμετέχει στη δράση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και
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εκπαιδευτή, αλλά και μαθητή και έργου μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

παραπέμπει σε ένα πλαίσιο εργασίας της μορφής Ροπής-Θεραπείας (Aptitude-Treatment

Interaction, ATI), χώρο με τον οποίο ασχολήθηκε εκτενέστερα ο Snow (1992). Σε γενικές
γραμμές η θεωρία ATI υποστηρίζει ότι υπάρχει κάποιας μορφής αλληλόδραση μεταξύ των
διαφορετικών τρόπων μάθησης και των στρατηγικών διδασκαλίας και επομένως, μια συνεχής

αλληλεπίδραση μεταξύ δεξιοτήτων και θεραπείας (Snow, 1992). Για το λόγο αυτό, το παρόν
πρόγραμμα, όπως και άλλα γνωστικά προγράμματα που διέπονται από την ίδια φιλοσοφία για
την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (βλ. για παράδειγμα το πρόγραμμα PREP για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ανάγνωση (Papadopoulos, Charalambous, Kanari, &
Loizou, 2004), δίνει έμφαση στην παρατήρηση της αλληλεπίδρασης, με απώτερο στόχο, αφού
μελετήσει o εκπαιδευτικός τα σημεία στα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες τα παιδιά, να

εντοπίσει τα αίτιά τους και να εξηγήσει τις πιθανές αλλαγές που συμβαίνουν στο παιδί στο
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επίπεδο της γνωστικής του επίδοσης ή αλλαγής ως φαινόμενο γνωστικής ανάπτυξης και
αλλαγής. Παραδείγματα των δραστηριοτήτων που δομήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο
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γνωστικό πρόγραμμα παρέμβασης προβλημάτων προσοχής παρατίθενται μαζί με την
περιγραφή κάθε δραστηριότητας, στη συνέχεια.

Για την εφαρμογή του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος, εργάστηκαν οι

ειδικές δασκάλες των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα οι οποίες έτυχαν κατάλληλης
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα με τις διάφορες δραστηριότητες (οι 11 από τις 14

δραστηριότητες ήταν κατασκευασμένες σε περιβάλλον E-prime 2.0 και οι άλλες τρεις (3)
δραστηριότητες σε περιβάλλον Macromedia 3.0), εγκαταστάθηκε στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές των αιθουσών ειδικής εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων σχολείων. Έτσι, ήταν

εύκολο, η εφαρμογή του προγράμματος να γίνει από τον ειδικό δάσκαλο, στην αίθουσα της
ειδικής εκπαίδευσης, δουλεύοντας με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Η δουλειά του ειδικού

δασκάλου ήταν να σιγουρέψει ότι το παιδί είχε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες που του
δίνονταν και να το βοηθήσει με την ελάχιστη δυνατή στήριξη από πλευράς του, να

ολοκληρώσει με επιτυχία τις δραστηριότητες. Ο ερευνητής βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία
με τους εκπαιδευτικούς για την άμεση άρση πιθανών δυσκολιών και για την εύρυθμη

εφαρμογή του προγράμματος. Τα παιδιά των άλλων δύο υπό-ομάδων (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΤΑΠΧΘ) δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης, παρακολουθούσαν μόνο το καθημερινό
αναλυτικό πρόγραμμα στην κανονική τάξη.

Κατά τον σχεδιασμό και τον ηλεκτρονικό προγραμματισμό όλων των

δραστηριοτήτων του θεραπευτικού προγράμματος λήφθηκε σοβαρά υπόψη ο βαθμός
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εξοικείωσης των παιδιών της έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως εκ τούτου,
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι: (1) τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση των
υπολογιστών, δεδομένης της χρήσης των Η/Υ στα σχολεία της Κύπρου από την Α’

δημοτικού. (2) Οι απαιτήσεις των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων κυρίως σε ότι αναφορά στα

έργα διάγνωσης και μέτρησης ήταν τέτοιες που η χρήση δύο διαφορετικών πλήκτρων στο

πληκτρολόγιο ήταν αρκετή για την εκτέλεση του κάθε τεστ. Επίσης, οι δραστηριότητες
παρέμβασης έχουν χτιστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες στη

χρήση του Η/Υ. (3) Για την αξιολόγηση, όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονταν από 2
δοκιμές, ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τις απαιτήσεις του κάθε τεστ πριν την έναρξη της

επίσημης αξιολόγησής τους.
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α) Ακουστική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Επιλεκτικής Προσοχής

Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από τρία επίπεδα δυσκολίας. Το κάθε επίπεδο

περιλαμβάνει 15 ασκήσεις και συνοδεύεται από διαφορετικές οδηγίες. Ακούγονται δύο φωνές,
μία αντρική και μία γυναικεία, που ονοματίζουν αντικείμενα, όπως ζώα και φρούτα. Στο

πρώτο επίπεδο δυσκολίας, το παιδί καλείται να απαντά, πατώντας το space bar μόνον όταν
ακούει την αντρική φωνή να λέει το όνομα ενός ζώου (π.χ., άλογο). Σε οποιαδήποτε άλλη

περίπτωση, όπως για παράδειγμα, όταν ακούει την αντρική φωνή να ονοματίζει ένα φρούτο
(π.χ., πορτοκάλι), δεν πρέπει να αντιδρά. Στο δεύτερο επίπεδο, το παιδί καλείται να απαντά

πατώντας το space bar μόνον όταν, ο άντρας λέει το όνομα ενός ζώου (π.χ., άλογο) και όταν η
γυναίκα λέει το όνομα ενός φρούτου (π.χ., πορτοκάλι). Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή

όταν ο άντρας λέει την ονομασία ενός φρούτου (π.χ., μήλο) ή η γυναίκα λέει την ονομασία

ενός ζώου (π.χ., άλογο) το παιδί δεν πρέπει να απαντά. Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο, το
παιδί καλείται να απαντά, πατώντας το space bar μόνον όταν ακούει την αντρική φωνή να
ονοματίζει ταυτόχρονα δύο ζώα (π.χ., άλογο, γάτα) ή τη γυναικεία φωνή να ονοματίζει

ταυτόχρονα δύο φρούτα (π.χ., πορτοκάλι, μήλο). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως για
παράδειγμα, όταν ονοματίζουν μόνο ένα αντικείμενο ο άντρας ή η γυναίκα, το παιδί δεν
πρέπει να απαντά.
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β) Οπτική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Επιλεκτικής Προσοχής
Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής μέσω της

οπτικής σύγκρισης και της διάκρισης εικόνων. Συγκεκριμένα, στην οθόνη του υπολογιστή

δίνεται ένα εικονίδιο (ερέθισμα) και το παιδί καλείται να ταιριάξει το ερέθισμα αυτό με άλλα
που παρατίθενται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ανάμεσα στα εικονίδια που παρατίθενται στο
κάτω μέρος της οθόνης, μόνο ένα έχει το ίδιο ακριβώς χρώμα και σχήμα και συνεπώς
ταιριάζει απόλυτα με το ερέθισμα-στόχος (Δείγματα στο Παράρτημα Ι).
Πρώτο Επίπεδο: Στο επίπεδο αυτό, τα εικονίδια διαφέρουν μόνο με βάση το χρώμα.

Το εικονίδιο-στόχος, για παράδειγμα, παρουσιάζεται με κάποιο χρώμα κόκκινο, μπλε ή
πράσινο. Ανάμεσα στα 3-4 εικονίδια που παρατίθενται στο κάτω μέρος της οθόνης, το παιδί
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αριθμό (Εικόνα 1).
Εικόνα 1:
Επίπεδο 1: Άσκηση 10

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 2
Δεύτερο Επίπεδο: Στο επίπεδο αυτό, το παιδί καλείται να ανταποκριθεί στις ίδιες

οδηγίες, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τόσο την πληροφορία σχετικά με το χρώμα όσο και
το σχήμα του εικονιδίου. Στη γραμμή απάντησης, στο κάτω μέρος της οθόνης,

παρουσιάζονται αυξητικά 5-6 διαφορετικά εικονίδια από τα οποία πρέπει να διαλέξει το

σωστό. Το παιδί απαντά πατώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που επέλεξε
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(Εικόνα 2).

Εικόνα 2:
Επίπεδο 2: Άσκηση 13

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 2
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Τρίτο Επίπεδο: Στο τελευταίο επίπεδο, το παιδί καλείται να λάβει υπόψη του τρία
χαρακτηριστικά για να αντιστοιχήσει το σωστό εικονίδιο στη γραμμή απάντησης με το

ερέθισμα-στόχος: το χρώμα, τους αριθμούς που προβάλλονται μέσα στα εικονίδια, καθώς και
τα χρώματα με τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί. Οι αριθμοί που προβάλλονται μέσα στα
εικονίδια σταδιακά γίνονται όλο και πιο δύσκολοι (ξεκινούν από μονοψήφιους και φτάνουν
έως τριψήφιους). Το παιδί απαντά πατώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που
επέλεξε (Εικόνα 3).

Εικόνα 3:
Επίπεδο 3: Άσκηση 10
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Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 2

γ) Οπτικοακουστική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Επιλεκτικής και Συντηρούμενης Προσοχής
Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από τρία επίπεδα δυσκολίας και στοχεύει στη

βελτίωση της οπτικοακουστικής επιλεκτικής και συντηρούμενης προσοχής μέσω της
συγκράτησης του ακουστικού ερεθίσματος και της οπτικής σύγκρισης και διάκρισης

χρωμάτων. Για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση
της εργαζόμενης μνήμης, η οποία ταυτόχρονα ενδυναμώνεται. Συγκεκριμένα, στην οθόνη του
υπολογιστή εμφανίζεται μια σειρά από συνδυασμούς χρωμάτων. Ταυτόχρονα, ακούγεται ένας
συνδυασμός χρωμάτων (ακουστικό ερέθισμα) και το παιδί καλείται να θυμάται αυτό το
συνδυασμό και να τον επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς που παρατίθενται στην οθόνη. Το παιδί
πρέπει να απαντήσει σωστά μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Η διαφορά ανάμεσα στα τρία
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επίπεδα δυσκολίας αυτής της δραστηριότητας αφορά στον αριθμό των συνδυασμών και τον
αριθμό των χρωμάτων.
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Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο εμφανίζονται τρεις συνδυασμοί των δύο χρωμάτων
(Εικόνα 4), στο δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται τέσσερις συνδυασμοί των δύο χρωμάτων

(Εικόνα 5) ενώ στο τρίτο και δυσκολότερο επίπεδο εμφανίζονται τέσσερις συνδυασμοί των

τριών χρωμάτων (Εικόνα 6). Σε κάθε άσκηση, το ακουστικό ερέθισμα ταιριάζει απόλυτα με
έναν από τους συνδυασμούς χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη. Η αναζήτηση και

αναγνώριση των σωστών συνδυασμών στο πρώτο επίπεδο γίνεται από αριστερά προς τα
δεξιά, ενώ στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο γίνεται από κάτω προς τα πάνω.

Εικόνα 4:
Επίπεδο 1: Δείγμα
Φωνή: Πράσινο - Κίτρινο
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Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΠΡ = Πράσινο, ΚΙΤ = Κίτρινο

Εικόνα 5:
Επίπεδο 2: Δείγμα
Φωνή: Κόκκινο - Πράσινο

Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΠΡ = Πράσινο, ΚΙΤ = Κίτρινο
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Εικόνα 6:
Επίπεδο 3, Δείγμα
Φωνή: Κόκκινο – Κίτρινο - Πράσινο

Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΠΡ = Πράσινο, ΚΙΤ = Κίτρινο

δ) Οπτικοακουστική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Επιλεκτικής και Συντηρούμενης Προσοχής
Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από τρία επίπεδα δυσκολίας και στοχεύει στη
βελτίωση της οπτικοακουστικής επιλεκτικής και συντηρούμενης προσοχής μέσω της

συγκράτησης του ακουστικού ερεθίσματος και παράλληλα, της οπτικής σύγκρισης και

διάκρισης χρωμάτων. Για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η

ενεργοποίηση της εργαζόμενης μνήμης. Το παιδί ακούει προσεκτικά μια μικρή πρόταση

(ακουστική συντηρούμενη προσοχή). Ακολούθως, εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή,
τέσσερις εικόνες και ταυτόχρονα ακούγεται μια ερώτηση. Για να απαντήσει σωστά το παιδί,
πρέπει αφενός, να θυμάται την πρόταση που άκουσε (εργαζόμενη μνήμη) και αφετέρου, να

ακούσει προσεκτικά την ερώτηση (συντηρούμενη προσοχή) και να εντοπίσει τη σωστή εικόνα
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ανάμεσα στις τέσσερις που βλέπει (οπτική προσοχή και διάκριση) και να απαντήσει πατώντας
τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εικόνα που διάλεξε (Εικόνα 7).

Μ

Εικόνα 7:
Επίπεδο 1, Άσκηση 8
Πρόταση: Ο Γιάννης και ο Χρίστος παίζουν ποδόσφαιρο.
Ερώτηση: Σε ποια εικόνα είναι ο Γιάννης και Χρίστος;

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 2
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περιέχονται σε κάθε πρόταση και σε κάθε ερώτηση αντίστοιχα. Η ερώτηση αναφέρεται

πάντοτε στις πληροφορίες που περιέχονται στην πρόταση. Το παιδί, καλείται να θυμάται την
πρόταση, να ακούει προσεκτικά την ερώτηση και το ίδιο προσεκτικά, να διαλέγει την
απάντησή του (Εικόνα 8).

Εικόνα 8:
Επίπεδο 2, Άσκηση 3
Πρόταση: Η γιαγιά κρατάει στην αγκαλιά της το εγγονάκι της.
Ερώτηση: Ποια είναι η σωστή εικόνα;

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 3

Δραστηριότητες για την Ενίσχυση της Εργαζόμενης Μνήμης
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α) Οπτική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Εργαζόμενης Μνήμης (Σειροθέτηση Σχημάτων)

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στη βελτίωση της εργαζόμενης μνήμης μέσω της

σύντομης συγκράτησης συγκεκριμένου αριθμού ερεθισμάτων καθώς και της σειράς τους,
ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τη οπτική συντηρούμενη προσοχή. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται

στην οθόνη του υπολογιστή η κάρτα ερέθισμα (stimulus card), η οποία περιέχει σχήματα

(π.χ., τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος ή και αστέρι) σε συγκεκριμένη διάταξη. Αυτή η κάρτα

ερέθισμα προβάλλεται στο παιδί για πέντε δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η
δεύτερη κάρτα που περιέχει τα ίδια ακριβώς σχήματα αλλά σε διαφορετική θέση το καθένα.

Το παιδί για να απαντήσει σωστά, καλείται να προσέξει και να θυμάται τη διάταξη των
σχημάτων στην πρώτη κάρτα και να τοποθετήσει τα σχήματα στη δεύτερη κάρτα σύμφωνα με

την αρχική τους διάταξη στην πρώτη κάρτα. Το παιδί απαντά χρησιμοποιώντας το ποντίκι του
υπολογιστή.

82
Η συλλογιστική και η διαδικασία εκτέλεσης αυτής της δραστηριότητας είναι ίδια και
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σχημάτων και ως προς τα χρώματά των σχημάτων. Στο πρώτο επίπεδο η κάθε άσκηση
περιλαμβάνει τρία σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος) με το κάθε σχήμα να έχει
διαφορετικό χρώμα (Εικόνες 9 και 10).

Εικόνα 9:
Επίπεδο 1, Άσκηση 6
Πρώτη Κάρτα

Σημείωση: Το παιδί παρακολουθεί πολύ προσεχτικά τη διάταξη των σχημάτων
στην πρώτη κάρτα.
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Εικόνα 10:
Επίπεδο 1, Άσκηση 6
Δεύτερη Κάρτα

Σημείωση: Το παιδί παίρνει με το ποντίκι του ένα – ένα τα σχήματα και τα
τοποθετεί στη διάταξη που θυμάται να είχαν στην πρώτη κάρτα.
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τετράγωνο, κύκλος, αστέρι και κλεψύδρα), επίσης με διαφορετικό χρώμα το καθένα (Εικόνες

13 και 14). Το παιδί πρέπει να θυμάται τη διάταξη των σχημάτων από το σχήμα και το χρώμα

Εικόνα 11:
Επίπεδο 2, Άσκηση 10
Πρώτη Κάρτα

Σημείωση: Το παιδί παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τη διάταξη των
σχημάτων στην πρώτη κάρτα.

Εικόνα 12:
Επίπεδο 2, Άσκηση 10
Δεύτερη Κάρτα
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τους.

Σημείωση: Το παιδί παίρνει με το ποντίκι του ένα – ένα τα σχήματα και τα
τοποθετεί στη διάταξη που θυμάται να είχαν στην πρώτη κάρτα.
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Εικόνα 13:
Επίπεδο 3, Άσκηση 16
Πρώτη Κάρτα

Σημείωση: Το παιδί παρακολουθεί πολύ προσεχτικά τη διάταξη των
σχημάτων στην πρώτη κάρτα.

Εικόνα 14:
Επίπεδο 2, Άσκηση 10
Δεύτερη Κάρτα

Σημείωση: Το παιδί παίρνει με το ποντίκι του ένα – ένα τα σχήματα και τα
τοποθετεί στη διάταξη που θυμάται να είχαν στην πρώτη κάρτα.
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β) Οπτική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Εργαζόμενης Μνήμης (Ζευγάρια Εικόνων)
Αυτή η δραστηριότητα είναι μια από τις πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται

στο γνωστό πρόγραμμα ‘Peris & Katia’. Με αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται η

ενδυνάμωση της εργαζόμενης μνήμης μέσω της ενεργοποίησης της επιλεκτικής προσοχής και
της ανάπτυξης στρατηγικών απομνημόνευσης. Για την επιτυχή αποκάλυψη των όμοιων
εικόνων, το παιδί πρέπει σε κάθε άσκηση να προσέχει και να αποθηκεύει στη μνήμη του τη
θέση κάθε εικόνας, μετά, να την αναζητά και να την εντοπίζει, όχι τυχαία, αλλά σύμφωνα με

τη δική του στρατηγική απομνημόνευσης και ανίχνευσης. Με την εξέλιξη αυτής της
δραστηριότητας και με συνεχή άσκηση, το παιδί μαθαίνει να αναπτύσσει επιτυχείς τεχνικές –
στρατηγικές απομνημόνευσης και επομένως, ενδυναμώνει την εργαζόμενή του μνήμη.
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Για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, εμφανίζονται στην οθόνη του
υπολογιστή 16 τετράγωνα που περιέχουν 8 κρυμμένα ζευγάρια εικόνων. Η θέση της κάθε
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εικόνας δεν είναι γνωστή (Εικόνα 15). Το παιδί ανοίγει τα κρυμμένα τετράγωνα (κάνοντας

κλικ στο καθένα) και βλέπει την εικόνα που κρύβεται στο καθένα. Η κάθε εικόνα βρίσκεται

σε δύο διαφορετικά τετράγωνα. Αν το δεύτερο τετράγωνο που ανοίγει, έχει την ίδια εικόνα με
το προηγούμενο, τότε μένουν και τα δύο ανοιχτά. Αν όμως όχι, τότε ξανακλείνουν και τα δύο
τετράγωνα. Το παιδί πρέπει να θυμάται ποια εικόνα κρύβεται πίσω από το κάθε τετράγωνο

που άνοιξε ήδη. Επιτυχής ολοκλήρωση της δραστηριότητας θεωρείται εκείνη κατά την οποία
ανοίγουν όλα τα τετράγωνα, με τις λιγότερες κινήσεις και με το μικρότερο χρόνο εκτέλεσης
(Εικόνα 16).
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Εικόνα 15:
Όλες οι ασκήσεις έχουν διαφορετικό θέμα αλλά, το ίδιο επίπεδο δυσκολίας.

Σημείωση: Κατά την αρχή της δραστηριότητας, το παιδί βλέπει αυτή την εικόνα
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Εικόνα 16:
Ανάμεσα στις πολλές θεματικές ενότητες, αυτή η άσκηση έχει ως Θέμα «ζώα»

Σημείωση: Ολοκληρωμένη άσκηση με όλα τα τετράγωνα επιτυχώς ανοιγμένα.

γ) Ακουστική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Εργαζόμενης Μνήμης (Μνήμη Αριθμών - Digit
Span)

Αυτή η δραστηριότητα είναι βασισμένη στη συλλογιστική του Joining Shapes (J S)

από το Cognitive Assessment System (CAS) των Naglieri και Das (1997). Βασικότερος στόχος
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αυτού του έργου είναι η καλλιέργεια και ενδυνάμωση της ακουστικής εργαζόμενης μνήμης
μέσω της ενεργοποίησης της ακουστικής συντηρούμενης προσοχής.

Το παιδί ακούει κάθε φορά μια σειρά από αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Στην αρχή

ακούει δύο αριθμούς. Κάθε πέντε ασκήσεις οι αριθμοί αυξάνονται κατά ένα. Συνεπώς, οι
αριθμοί γίνονται τρεις, ύστερα τέσσερις, πέντε και φτάνουν μέχρι τους εφτά όπου
ολοκληρώνεται και το έργο. Δηλαδή υπάρχουν εφτά επίπεδα δυσκολίας σε αυτό το έργο. Το

παιδί καλείται να ακούει με προσοχή τους αριθμούς (ακουστική συντηρούμενη προσοχή) και

αμέσως μετά να τους πληκτρολογεί με την ίδια σειρά που τους άκουσε. Αφού τους
πληκτρολογήσει, πατά το πλήκτρο (enter) για να καταγραφεί η απάντηση. Αν το παιδί
πληκτρολογήσει κατά λάθος άλλο αριθμό, τότε, έχει τη δυνατότητα διόρθωσής του. Οι

σωστές απαντήσεις αποτελούν την επίδοση του παιδιού.
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Δραστηριότητες Ενίσχυσης της Αναστολής
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Για την ενίσχυση της αναστολής χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές

δραστηριότητες με πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Οι τρεις από τις τέσσερις

δραστηριότητες αποτελούνται από τρία επίπεδα δυσκολίας και το κάθε επίπεδο αποτελείται

από 15 ασκήσεις. Η τέταρτη δραστηριότητα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα δυσκολίας με 15
ασκήσεις το καθένα. Όλες οι δραστηριότητες ενίσχυσης της αναστολής, στοχεύουν στην
άμβλυνση της παρορμητικότητας μέσω της επιβράδυνσης του χρόνου της αντίδρασης-

απάντησης του παιδιού, καθώς και στη βελτίωση της ακρίβειας της απάντησης μέσω της

σωστής διάκρισης του ζητουμένου. Σκοπός είναι, να μάθει το παιδί ώστε να καθυστερεί την
απάντηση του μέχρι που να σκεφτεί με προσοχή και να απαντήσει προσεκτικά. Με αυτό τον
τρόπο αυξάνεται η ακρίβεια των απαντήσεων του. Με τέτοιου τύπου δραστηριότητες,

ενεργοποιούνται διαδοχικά σύμφωνα με τον Barkley (1997), ο εσωτερικευμένος λόγος, η

επεξεργασία, η ανάλυση, η επανασύνθεση-ανασύνταξη της συμπεριφοράς, με σκοπό, να τεθεί
η συμπεριφορά υπό τον έλεγχο των εσωτερικά αναπαριστάμενων πληροφοριών. Έτσι,

επιτρέπεται και διευκολύνεται η αυτοκατευθυνόμενη δράση, καθώς και η επιμονή στην
εκάστοτε δραστηριότητα (Barkley, 1997).

α) Οπτικοακουστική Δραστηριότητα Βελτίωσης της Ενεργοποίησης της Αναστολής (Behavioral
Activation System - BAS)

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Στο πρώτο επίπεδο αυτής της οπτικοακουστικής δραστηριότητας, ακούγεται το όνομα

ενός ζώου (π.χ., άλογο) ή ενός επίπλου (π.χ., τραπέζι) και ταυτόχρονα εμφανίζονται στην
οθόνη του υπολογιστή δύο εικόνες που μοιάζουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ακούγεται η

λέξη «άλογο» και στην οθόνη εμφανίζεται ένα άλογο και ένα γαϊδούρι (Εικόνα 17). Το παιδί
καλείται να επιλέξει το άλογο ως τη σωστή απάντηση. Συνεπώς, μόλις το παιδί είναι σίγουρο
για την απάντησή του, πληκτρολογεί τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εικόνα που διάλεξε.
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Εικόνα 17:
Επίπεδο 1, Δείγμα
Φωνή: Άλογο

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 2

Η διαδικασία εκτέλεσης είναι ίδια και στα άλλα δύο επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχουν
διαφορές που προσδίδουν μεγαλύτερη δυσκολία στην εκτέλεση. Στο δεύτερο επίπεδο,

ακούγεται και πάλι το όνομα ενός ζώου, αλλά προστίθεται και ένα επίθετο (π.χ., μεγάλο
άλογο) ή ενός επίπλου (π.χ., μικρό κρεβάτι), ή ενός φρούτου (π.χ., κόκκινο μήλο) και

ταυτόχρονα εμφανίζονται τέσσερις εικόνες που μοιάζουν μεταξύ τους (Εικόνα 18). Το παιδί
πρέπει και πάλι να διαλέξει προσεκτικά την εικόνα που πιστεύει ότι ταιριάζει απόλυτα με
αυτό που άκουσε και να απαντήσει αναλόγως.
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Εικόνα 18:
Επίπεδο 2, Άσκηση
Φωνή: Το μικρό κρεβάτι

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 1
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Στο τρίτο επίπεδο προστίθεται ακόμα ένα επίθετο (π.χ., μικρή άσπρη καμήλα) ή (μικρό
στρογγυλό τραπέζι) (Εικόνα 19) ή ( μικρό κόκκινο μήλο). Ομοίως, εμφανίζονται τέσσερις
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εικόνες που μοιάζουν μεταξύ τους. Το παιδί πρέπει και πάλι να διαλέξει προσεκτικά την
εικόνα που πιστεύει ότι ταιριάζει απόλυτα με αυτό που άκουσε.

Εικόνα 19:
Επίπεδο 3, Άσκηση 7
Φωνή: Μικρή άσπρη καμήλα

Σημείωση: Η σωστή απάντηση είναι το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον αριθμό 1
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β) Οπτική Δραστηριότητα Συνεχούς Εγρήγορσης (BIS)

Αυτή η δραστηριότητα, στηρίζεται στην ίδια περίπου συλλογιστική με το Τεστ

Συνεχούς Επίδοσης (γνωστικά έργα αξιολόγησης σελ. 63) και στοχεύει στη βελτίωση της

αναστολής αυθόρμητων-παρορμητικών συμπεριφορών και κατ΄ επέκταση στη βελτίωση της

ακρίβειας των απαντήσεων. Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας διατήρησης

της προσοχής (συντηρούμενη προσοχή) σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και για όσο το
δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε όλες τις ασκήσεις και στα τέσσερα επίπεδα

εμφανίζεται για λίγο (αναβοσβήνει) ένα ερέθισμα κάθε φορά (αριθμός ή γράμμα).
Στο πρώτο επίπεδο, εμφανίζεται (αναβοσβήνει) στην οθόνη ο αριθμός 1, μετά ο

αριθμός 2 και μετά ο αριθμός 3. Μετά τον αριθμό 3 ακολουθεί το γράμμα Χ. Κάποιες φορές
όμως, το Χ δεν εμφανίζεται. Το παιδί απαντά πατώντας το space bar κάθε φορά που βλέπει το
Χ μετά τον αριθμό 3. Σε άλλη περίπτωση δεν απαντά.
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Στο δεύτερο επίπεδο, εμφανίζονται στην οθόνη (ένας – ένας) οι αριθμοί 1, 2 και 3 με
τυχαία σειρά. Συχνά, μετά από κάποιο αριθμό ακολουθεί το γράμμα Χ. Το παιδί καλείται να
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αντιδρά πατώντας το space bar μόνον όταν το γράμμα Χ ακολουθεί τον αριθμό 3 και να
αγνοεί το γράμμα Χ όταν αυτό ακολουθεί τους αριθμούς 1 ή 2 (Εικόνα 20).

Εικόνα 20:
Επίπεδο 2, Ασκήσεις 1-7

Σημείωση: Το παιδί καλείται να μην αντιδράσει στις ασκήσεις 3 και 6
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Στο τρίτο επίπεδο, εμφανίζονται στην οθόνη (ένας – ένας) οι αριθμοί 1, 2 και 3 με

τυχαία σειρά. Κάθε δύο αριθμούς, ακολουθούν με τυχαία σειρά, ή το γράμμα Χ ή το γράμμα
Ψ. Το παιδί πρέπει να αγνοεί πάντοτε το γράμμα Ψ, καθώς επίσης, να αγνοεί το γράμμα Χ

όταν αυτό εμφανίζεται μετά από τους αριθμούς 1 ή 2 και να μην απαντά. Το παιδί καλείται να
αντιδρά πατώντας το space bar μόνον όταν το γράμμα Χ εμφανίζεται μετά τον αριθμό 3
(Εικόνα 21).
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Εικόνα 21:
Επίπεδο 2, Ασκήσεις 1-6

Σημείωση: Το παιδί καλείται να αντιδράσει στις ασκήσεις 1,3,4,6 και να μην
αντιδράσει στις ασκήσεις 2 και 5

Στο τέταρτο επίπεδο εμφανίζονται στην οθόνη οι αριθμοί 1, 2 και 3 ανακατεμένοι.

Συχνά, μετά από κάποιο αριθμό ακολουθεί ή το γράμμα Χ ή το γράμμα Α. Το παιδί πρέπει να
αντιδρά πατώντας το space bar μόνον, όταν το γράμμα Χ ακολουθεί τον αριθμό 3 (π.χ., 2, 1,
3, Χ) καθώς και όταν το γράμμα Α ακολουθεί τον αριθμό 2 (π.χ., 1, 2, 2, Α). Κάθε άλλος
συνδυασμός πρέπει να αγνοείται.
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Συνεπώς, μέσω αυτής της δραστηριότητας, το παιδί μαθαίνει να αγνοεί κάποιους

συνδυασμούς και να μην αντιδρά, μειώνοντας τις παρορμητικές του αντιδράσεις και
ενδυναμώνοντας την ικανότητα αναστολής της αντίδρασης.

γ) Οπτική Δραστηριότητα για τη Βελτίωση της Αναστολής (Ακρίβεια και Ταχύτητα)(BIS)
Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει επίσης στη μείωση της αυθόρμητης, παρορμητικής

αντίδρασης με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας της επιλογής και της αντίδρασης. Για την
επιτυχή εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας ενεργοποιούνται τόσο η συντηρούμενη και η

επιλεκτική προσοχή, όσο και η εκφραστική προσοχή. Η πρώτη εξασφαλίζει τη διατήρηση της
προσοχής στη δραστηριότητα, ενώ η δεύτερη και η τρίτη συνεπικουρούν την επιλογή του
ερεθίσματος και την απάντηση.
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Στο πρώτο επίπεδο, παρουσιάζονται δύο σειρές από φωτάκια-χρώματα με στρογγυλό
σχήμα. Όποιο χρώμα αναβοσβήνει στην πρώτη σειρά, υπάρχει πανομοιότυπο του στη δεύτερη
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σειρά (Εικόνα 22) και το παιδί καλείται κάθε φορά να το προσέχει, να το εντοπίζει στο κάτω
μέρος της οθόνης και να πληκτρολογεί τον αντίστοιχο του αριθμό.

Εικόνα 22:
Επίπεδο 1, Άσκηση 10
Φωνή: Μπλε

Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΚΙΤ = Κίτρινο

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στα τρία επίπεδα δυσκολίας. Η μόνη διαφορά
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είναι η αύξηση του αριθμού των χρωμάτων. Στο πρώτο επίπεδο, υπάρχουν 2 και 3 φώταχρώματα σε κάθε γραμμή, στο δεύτερο επίπεδο 4 (Εικόνα 23) και στο τρίτο επίπεδο 5 φώταχρώματα (Εικόνα 24) (Δείγματα στο Παράρτημα Ι).
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Εικόνα 23:
Επίπεδο 2, Άσκηση 10
Φωνή: Πράσινο

Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΠΡ = Πράσινο, ΚΙΤ = Κίτρινο
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Εικόνα 24:
Επίπεδο3, Άσκηση 15
Φωνή: Κόκκινο

Σημείωση: ΜΠ = Μπλε, ΚΟΚ = Κόκκινο, ΠΡ = Πράσινο, ΚΙΤ = Κίτρινο,
ΑΣ= Άσπρο

δ) Οπτικοακουστική Δραστηριότητα για τη Βελτίωση της Αναστολής
Αυτή η δραστηριότητα, στηρίζεται στην ίδια περίπου συλλογιστική με το Τεστ

Συνεχούς Επίδοσης όπως και η δραστηριότητα (Οπτική Δραστηριότητα Συνεχούς ΕγρήγορσηςBIS), στοχεύει στη βελτίωση της αναστολής αυθόρμητων-παρορμητικών συμπεριφορών και
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βελτίωση της ικανότητας διατήρησης της προσοχής (συντηρούμενη προσοχή) σε μια
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συγκεκριμένη δραστηριότητα και για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από τρία επίπεδα δυσκολίας. Το κάθε επίπεδο
περιλαμβάνει 15 ασκήσεις και συνοδεύεται από διαφορετικές οδηγίες. Σε κάθε άσκηση,

ακούγεται είτε μία αντρική φωνή, είτε μία γυναικεία, που ονοματίζουν αντικείμενα, όπως ζώα
και φρούτα. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται τέσσερις εικόνες στην οθόνη του υπολογιστή.

Στο πρώτο επίπεδο, ακούγεται μόνον αντρική φωνή. Το παιδί απαντά πατώντας το

space bar μόνον όταν ο άντρας λέει το όνομα ενός ζώου (π.χ., σκύλος) και την ίδια στιγμή

βλέπει το άλογο υπάρχει σε μια από τις εικόνες που βρίσκονται στην οθόνη (Εικόνα 25). Όταν
όμως, η φωνή λέει το όνομα ενός φρούτου (π.χ., μπανάνα), ακόμα και αν το παιδί βλέπει την
μπανάνα, δεν πρέπει να απαντήσει.

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Εικόνα 25:
Επίπεδο1, Άσκηση
Αντρική Φωνή: Σκύλος

Σημείωση: Σε αυτή την άσκηση, το παιδί πρέπει να απαντήσει
Στο δεύτερο επίπεδο, ακούγονται και οι δύο φωνές. Το παιδί απαντά πατώντας το

space bar, μόνον όταν ο άντρας λέει το όνομα ενός ζώου (π.χ άλογο) και όταν η γυναίκα λέει
το όνομα ενός φρούτου (π.χ., φράουλα) και ταυτόχρονα, η λέξη που ακούγεται ταιριάζει με

μια από τις εικόνες που βρίσκονται στην οθόνη (Εικόνα 26) (Δείγματα στο Παράρτημα Ι).
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Εικόνα 26:
Επίπεδο2, Άσκηση 2
Γυναικεία Φωνή: Φράουλα

Σημείωση: Σε αυτή την άσκηση, το παιδί πρέπει να απαντήσει

Κάποιες φορές όμως, ο άντρας μπορεί να λέει φρούτο (π.χ., μήλο) (Εικόνα 27) και η
γυναίκα μπορεί να λέει ζώο (π.χ. άλογο ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί πρέπει να μην
απαντά.
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Εικόνα 27:
Επίπεδο2, Άσκηση 11
Αντρική Φωνή: Σταφύλι

Σημείωση: Σε αυτή την άσκηση, το παιδί πρέπει να μην απαντήσει
Κάποιες άλλες φορές, αυτό που ακούγεται δεν ταιριάζει με καμιά από τις τέσσερις

εικόνες, οπότε το παιδί και πάλι πρέπει να μην απαντήσει. Δηλαδή, απαντά όταν ο άντρας λέει
το όνομα ενός ζώου (π.χ άλογο) και όταν η γυναίκα λέει το όνομα ενός φρούτου (π.χ., μήλο)

με την προϋπόθεση ότι, η λέξη που ακούστηκε ταιριάζει με μια από τις τέσσερις εικόνες. Στο
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τρίτο επίπεδο, τις πιο πολλές φορές, οι λέξεις που ακούγονται ταιριάζουν με δύο από τις
εικόνες που φαίνονται στην οθόνη. Το παιδί απαντά όταν ο άντρας λέει τα ονόματα δύο ζώων
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(π.χ άλογο, γάτα) και όταν η γυναίκα λέει τα ονόματα δύο φρούτων (π.χ πορτοκάλι, μήλο) και
ταυτόχρονα, ταιριάζουν με δύο από τις τέσσερις εικόνες της οθόνης. Όταν όμως, δεν

ταιριάζουν και οι δύο εικόνες, ή ακούγεται μόνο μία λέξη (π.χ., ο άντρας λέει άλογο = μία

λέξη και η γυναίκα λέει, πορτοκάλι = μία λέξη), το παιδί δεν πρέπει να απαντά (Εικόνα 28).

Εικόνα 28:
Επίπεδο3, Άσκηση 11
Αντρική Φωνή: Λιοντάρι – Άλογο

Σημείωση: Σε αυτή την άσκηση, το παιδί πρέπει να μην απαντήσει

Δραστηριότητες Ενίσχυσης Προγραμματισμού
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α) Πύργος του Ρεθύμνου (Tower of Rethimno (ToR)
Το έργο Πύργος του Ρεθύμνου (Tower of Rethimno - ToR) είναι βασισμένο στο

Tower Task του NEPSY (Korkman, Kirk, & Kemp, (1998). Ο Πύργος του Ρεθύμνου, δόθηκε
από τον Αθανάσιο Πρωτόπαπα (Ινστιτούτο Λόγου και Ομιλίας, Αθήνα) και συμπεριλήφθηκε
στο παρεμβατικό πρόγραμμα της παρούσας έρευνας ως δραστηριότητα βελτίωσης της

ικανότητας του προγραμματισμού. Πρόκειται για μια σύνθετη δοκιμασία, που απαιτεί υψηλά
επίπεδα συντηρούμενης προσοχής, διαρκή εγρήγορση, ικανότητα αναστολής αντικρουόμενων
μεταξύ τους υποστόχων, αλλά και σχεδιασμού, αναθεώρησης κι επίβλεψης ενός σχεδίου που
θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος.
Παρουσιάζονται δύο ομάδες 3 στύλων, με φθίνον μέγεθος από αριστερά προς τα δεξιά
στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης, όπου πάνω σε αυτούς είναι τοποθετημένες τρεις
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μπάλες, μία κόκκινη, μία μπλε και μία κίτρινη. Ο δεξιός στύλος χωράει μία μπάλα, ο μεσαίος
έως δύο και ο αριστερός έως τρεις. Σε κάθε άσκηση, στους στύλους που βρίσκονται στο
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επάνω μέρος της οθόνης οι μπάλες είναι τοποθετημένες με ένα συγκεκριμένο μοτίβο και το
παιδί καλείται να αναπαράγει το συγκεκριμένο μοτίβο και στους κάτω στύλους, σε

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο αριθμό επιτρεπόμενων κινήσεων, ο

αριθμός των οποίων αναγράφεται στην αρχή της κάθε δοκιμασίας. Επιτρεπόμενες θεωρούνται
οι κινήσεις όπου μεταφέρεται μόνο μια μπάλα από τον ένα στύλο και τοποθετείται πάντα

πάνω από τις άλλες μπάλες που τυχόν βρίσκονται στον επιθυμητό στύλο. Ποτέ μια μπάλα δεν
μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από μία άλλη σε μία κίνηση, όπως επίσης, ποτέ οι μπάλες που
τοποθετούνται σε ένα στύλο δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον επιτρεπόμενο αριθμό για τον
καθένα. Οι ασκήσεις συνολικά είναι 20, με αύξοντα βαθμό δυσκολίας, ενώ ο αριθμός των
επιτρεπόμενων κινήσεων και του διαθέσιμου χρόνου αυξάνεται παράλληλα με τον βαθμό

δυσκολίας. Αν η άσκηση δεν ολοκληρωθεί στον επιτρεπόμενο χρόνο ή συμπληρωθούν όλες οι
διαθέσιμες κινήσεις, τότε, αυτόματα παρουσιάζεται η επόμενη άσκηση. Εάν το παιδί αποτύχει
σε 4 συνεχόμενες ασκήσεις, η διαδικασία σταματάει εκεί (Δείγμα στο Παράρτημα Ι).
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Εικόνα 29:
Πύργος του Ρεθύμνου

Σημείωση: Το παιδί επιλέγει με τον κέρσορά του πρώτα την μπάλα που θέλει να
μετακινήσει και στη συνέχεια επιλέγει τον στύλο που θέλει να την τοποθετήσει.
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β) Δραστηριότητα Βελτίωσης Προγραμματισμού (Sudoku)
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Η δραστηριότητα αυτή είναι βασισμένη στη συλλογιστική του ευρέως γνωστού

Sudoku. Τροποποιήθηκε και δημιουργήθηκε μια ευχάριστη δραστηριότητα με χρώματα,
αριθμούς, γράμματα και εικόνες έχοντας ως στόχο, τη βελτίωση της ικανότητας

προγραμματισμού. Η δραστηριότητα (Sudoku) αποτελείται από τρία επίπεδα δυσκολίας και το
κάθε επίπεδο έχει πέντε ασκήσεις. Σε όλες τις ασκήσεις αυτής της δραστηριότητας, όσα είναι

τα οριζόντια τετράγωνα, τόσα ακριβώς είναι και τα κάθετα. Η κάθε εικόνα βρίσκεται σε τόσα
αντίτυπα, όσα είναι τα οριζόντια ή τα κάθετα τετράγωνα του πίνακα. Η διαφορά στα επίπεδα
αφορά στο διαφορετικό αριθμό των τετραγώνων και των εικόνων που αυξάνεται με την

εξέλιξη της δραστηριότητας καθώς και με το είδος των εικόνων. Η διαδικασία εκτέλεσης είναι
ίδια και για τα τρία επίπεδα. Το παιδί καλείται να τοποθετήσει τις εικόνες (χρησιμοποιώντας
το ποντίκι), σε όλα τα τετράγωνα, κατά τρόπο που να μην υπάρχει η ίδια εικόνα στην ίδια
γραμμή, ούτε οριζόντια ούτε κάθετα.

Για την εκτέλεση της δραστηριότητας στο πρώτο επίπεδο, εμφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή ένας πίνακας με τέσσερα τετράγωνα. Έξω από τον πίνακα, υπάρχουν τέσσερις
εικόνες σε δύο διαφορετικά σχήματα (Εικόνα 30).
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Εικόνα 30:
Επίπεδο1, Άσκηση 3

Σημείωση: Το παιδί λύνει την άσκηση μεταφέροντας την κάθε εικόνα
με το ποντίκι του Η/Υ.

99
Στο δεύτερο επίπεδο, ο πίνακας που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή έχει
εννιά τετράγωνα και οι εικόνες που βρίσκονται έξω από αυτόν είναι εννιά. Δηλαδή, όσα είναι
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και τα τετράγωνα (Εικόνα 31).

Εικόνα 31:
Επίπεδο 2, Άσκηση 3

Σημείωση: Το παιδί λύνει την άσκηση μεταφέροντας την κάθε εικόνα με το
ποντίκι του Η/Υ
Στο τρίτο επίπεδο ο πίνακας έχει 16 τετράγωνα και 16 εικόνες με τέσσερις
διαφορετικές ανθρώπινες φατσούλες (Εικόνα 32) (Δείγματα στο Παράρτημα Ι).
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Εικόνα 32:
Επίπεδο3, Άσκηση 3

Σημείωση: Το παιδί λύνει την άσκηση μεταφέροντας την κάθε εικόνα με το ποντίκι
του Η/Υ
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γ) Κλασσικό Παζλ για την Ενίσχυση του Προγραμματισμού
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Το Κλασσικό Παζλ αποτελεί τη δεύτερη δραστηριότητα που δανείστηκε το παρόν

παρεμβατικό πρόγραμμα από τις πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο γνωστό
πρόγραμμα ‘Peris & Katia’. Χρησιμοποιήθηκε για την ενδυνάμωση της ικανότητας

προγραμματισμού. Για την επιτυχή εκτέλεση, το παιδί καλείται να βρίσκεται σε συνεχή

εγρήγορση και να μπορεί να σχεδιάζει προσεκτικά τις κινήσεις του, αναπτύσσοντας κάθε

φορά βοηθητικές στρατηγικές προγραμματισμού μέσα από την εμπειρία της προηγούμενης

άσκησης. Για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, είναι απαραίτητο για το παιδί, να έχει
τη στοιχειώδη δεξιότητα χρήσης του ποντικού (mouse) του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το
παιδί επιλέγει μια εικόνα ανάμεσα σε άλλες. Μόλις την επιλέξει, η εικόνα τεμαχίζεται

αυτομάτως σε 20 σκόρπια κομμάτια. Στη συνέχεια, το παιδί πρέπει να συναρμολογήσει ξανά

την εικόνα όπως ήταν στην αρχή, βάζοντας το κάθε κομμάτι στη σωστή του θέση. Αναμένεται
ότι με τη συνεχή άσκηση σε αυτή τη δραστηριότητα, το παιδί θα μάθει ότι για την επιτυχή
συναρμολόγηση της εικόνας είναι απαραίτητο να θυμάται την αρχική εικόνα (εργαζόμενη
μνήμη) καθώς, και ότι πρέπει συστηματικά να προγραμματίζει τις προσπάθειές του.
Ερευνητικές Υποθέσεις

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει: α) θεωρητικά, τη δυνατή σύγκλιση τριών
θεωρητικών μοντέλων (Barkley, 1997. Cowan, 1995. Quay, 1988) για τον καλύτερο ορισμό
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της λειτουργίας της προσοχής, β) πρακτικά, το σχεδιασμό αποτελεσματικών γνωστικών

δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της λειτουργίας της προσοχής και άλλων γνωστικών
μεταβλητών που σχετίζονται με αυτή, δηλαδή της εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής

συμπεριφοράς και του προγραμματισμού, με σκοπό την άμβλυνση των προβλημάτων
προσοχής των παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Κατ’

επέκταση οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι οι ακόλουθες:
Υπόθεση 1: Αν ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην ανίχνευση των

προβλημάτων προσοχής και υπερκινητικότητας, και άρα θα πρέπει λειτουργικά να
αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό, αυτό θα πρέπει να διαφανεί από την αντιστοιχία μεταξύ των

δικών τους εκτιμήσεων και των μετρήσεων που θα προκύψουν από τη χρήση αντικειμενικών
τεστ προσοχής. Για το σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν η Λίστα Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και η
Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ) και θα ελεγχθεί πρώτα η εσωτερική αξιοπιστία και
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παραγοντική τους δομή. Αν οι τιμές που θα προκύψουν είναι υψηλές, αναμένεται ότι οι
εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις επιδόσεις των παιδιών στα
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γνωστικά έργα προσοχής.

Υπόθεση 2: Αν η λειτουργία της προσοχής σχετίζεται σημαντικά με τις υπόλοιπες τρεις
λειτουργίες που εξετάζονται στα πλαίσια της διατριβής (δηλαδή της εργαζόμενης μνήμης, της

αναστολής συμπεριφοράς και του προγραμματισμού) τότε η σύγκλιση των τριών θεωριών που
αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να είναι δυνατή και να οδηγήσει σε μία νέα θεώρηση της
λειτουργίας της προσοχής και κατ’ επέκταση των προβλημάτων που συνυφαίνονται αυτής,
στον ευρύτερο πληθυσμό.

Υπόθεση 3: Εάν η επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΜΘ, κατά τη μετα-πειραματική

αξιολόγηση, διαφέρει σ.σ. από την επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΧΘ, ενώ κυμαίνεται στις

αντίστοιχες τιμές των ομάδων των ΤΑΠ που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα

προσοχής, τότε η προφανής βελτίωση στην επίδοση θα μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά

στην βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος.
Μεταξύ άλλων αναλύσεων, η απόδοση της παρέμβασης θα ελεγχθεί, επίσης, μέσω του

ελέγχου της αρχικής αξιολόγησης ως συνδιακυμαίνουσας. Αν και μετά την αφαίρεση της
επίδρασης της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς και της

αρχικής εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης, συνεχίζουν να υφίστανται θετικές

επιδράσεις της ομάδας τότε αυτό θα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο ασφαλή συμπεράσματα
για την αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης.

Υπόθεση 4: Εάν η επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΜΘ, κατά τη μεταμέτρηση (6 μήνες
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μετά το πέρας της παρέμβασης), διαφέρει σ.σ. από την επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΧΘ, ενώ
κυμαίνεται στις αντίστοιχες τιμές των ομάδων των ΤΑΠ που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχα

προβλήματα προσοχής, τότε η προφανής βελτίωση στην επίδοση θα μπορεί να αποδοθεί
αποκλειστικά στην μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του Γνωστικού Θεραπευτικού
Προγράμματος. Μεταξύ άλλων αναλύσεων, η απόδοση της παρέμβασης θα ελεγχθεί, επίσης,
μέσω του ελέγχου της αρχικής αξιολόγησης ως συνδιακυμαίνουσας. Αν και μετά την
αφαίρεση της επίδρασης της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς

και της αρχικής εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης, συνεχίζουν να υφίστανται
θετικές επιδράσεις της ομάδας τότε αυτό θα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο ασφαλή
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης σε βάθος χρόνου.
Υπόθεση 5: Αν τα ανιχνευτικά και γνωστικά έργα που αξιοποιούνται στην παρούσα
έρευνα είναι κατάλληλα για τη διάγνωση περιπτώσεων παιδιών με ΔΕΠ-Υ έναντι
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περιπτώσεων ΤΑΠ, τότε αναμένεται να μπορούν να διακρίνουν αυτές τις ομάδες με σ.σ.
διαφορά μεταξύ τους πριν την έναρξη του πειράματος. Κατά τη μεταμέτρηση, αναμένεται ότι

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

τόσο οι ομάδες θα διαφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό, δημιουργώντας πιο ομοιογενή σύνολα,
όσο και ότι κάποια παιδιά της ομάδας ΔΕΠ-Υ που έλαβαν θεραπεία θα ταιριάζουν

περισσότερο στο γνωστικό και κλινικό προφίλ των ομάδων των ΤΑΠ, στη συγκεκριμένη
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φάση αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ακολουθώντας τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα

παρουσιάζονται σε τέσσερις υποενότητες που περιλαμβάνουν: (α) αναλύσεις που εξετάζουν
την εσωτερική αξιοπιστία την παραγοντική δομή των ανιχνευτικών εργαλείων της έρευνας,
δηλαδή της Λίστας Ελέγχου Προσοχής και της Λίστας Ελέγχου Υπερκινητικότητας, (β)
αναλύσεις για την επιβεβαίωση ή όχι της ερευνητικής υπόθεσης ότι τα γνωστικά έργα

αξιολόγησης των συμμετεχόντων, φορτίζουν στους αντίστοιχους τέσσερις γνωστικούς

παράγοντες που αποτέλεσαν τις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας˙ για το σκοπό
αυτό αξιοποιήθηκε τόσο παραγοντική ανάλυση βασικών συστατικών (principal component

factor analysis) όσο και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis,

CFA) μέσω της χρήσης παραγοντικής δομικής ανάλυσης (Structural Equation Modelling˙ για

τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα EQS 6.1, Bentler και Wu, 2005), γ)
πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης με την αρχική μέτρηση των συμμετεχόντων με και

χωρίς συνδιακυμαίνουσα (MANOVA και MANCOVA), σε όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές
της έρευνας ανά παράγοντα μελέτης (προγραμματισμό, προσοχή, ταχύτητα επεξεργασίας,

εργαζόμενη μνήμη και αναστολή) καθώς και αναλύσεις διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες

μετρήσεις (Repeated Measures ANOVA) για να κριθεί η αποτελεσματικότητα του Γνωστικού
Θεραπευτικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής και, τέλος

δ) διαφοροποιητικές λειτουργικές αναλύσεις (discriminant function analyses) για να ελεγχθεί

ποια έργα, ανάμεσα στα έργα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, είναι εκείνα που
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καλύτερα διακρίνουν τις ομάδες των παιδιών που δεν παρουσιάζουν προβλήματα προσοχής
από τα παιδιά που παρουσιάζουν σχετικές αδυναμίες.

Εσωτερική Αξιοπιστία και Παραγοντική Ανάλυση της Λίστας Ελέγχου Προσοχής
Προκειμένου να εξεταστεί η ψυχομετρική καταλληλότητα της Λίστας Ελέγχου

Προσοχής (ΛΕΠ) ως εργαλείο ανίχνευσης-διαλογής (screening) προβλημάτων προσοχής στον
ευρύτερο πληθυσμό, διεξήχθη παραγοντική ανάλυση σε δείγμα 797 παιδιών, στη βάση των
απαντήσεων που δόθηκαν από εκπαιδευτικούς στις 12 ερωτήσεις της Λίστας Ελέγχου
Προσοχής (ΛΕΠ). Οι συσχετίσεις των ερωτημάτων της κλίμακας (inter-item correlation
matrix) ήταν ιδιαίτερα υψηλές και στατιστικά σημαντικές, με την τιμή r να κυμαίνεται από
.55 μέχρι .87, και συνεπώς μπορούσαν να παραγοντοποιηθούν (Πίνακας 3). Ομοίως, υψηλή
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ήταν και η εσωτερική συνέπεια της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ), με τιμές Cronbach α =
.97 και Split-Half Guttman = .96.
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Χρησιμοποιήθηκε τόσο η ανάλυση των βασικών συστατικών (principal component)
όσο και η πιο συντηρητική ανάλυση βασικών αξόνων (principal axis factoring) για να

εξεταστεί αν και κατά πόσο συγκλίνουν μεταξύ τους τα επιμέρους ερωτήματα της ΛΕΠ. Η

παραγοντική ανάλυση οδήγησε στην εξαγωγή ενός παράγοντα με ιδιοτιμή (eigenvalue) 8.85

και με ερμηνευθείσα διακύμανση 73.8% (ΚΜΟ=.970, p<.001) (Πίνακας 4). Οι φορτίσεις των
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στοιχείων κυμάνθηκαν από .72 στο ερώτημα 6, μέχρι .91 στο ερώτημα 5 (Πίνακας 5).
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις (Pearson Correlations) των ερωτήσεων της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ)
Μεταβλητές 1
Ερώτημα 1
Ερώτημα 2
Ερώτημα 3
Ερώτημα 4
Ερώτημα 5
Ερώτημα 6
Ερώτημα 7
Ερώτημα 8
Ερώτημα 9
Ερώτημα 10
Ερώτημα 11
Ερώτημα 12

2
.866

3

4

.782

.740

.768

.742
.650

5

6

7

8

9

10

11

12

.871

.621

.718

.817

.735

.778

.737

.747

.838

.606

.713

.822

.733

.765

.733

.754

.789

.669

.784

.746

.828

.806

.804

.771

.786

.554

.592

.735

.640

.661

.641

.652

.623

.725

.839

.762

.792

.754

.778

.649

.633

.696

.654

.671

.594

.701

.821

.728

.765

.653

.744

.787

.746

.762

.789

.835

.727

.798

.760

ΑΡ
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Σ

Σημείωση: n = 797. όλες οι συσχετίσεις σ.σ. σε επίπεδο p ≤ .001

.733
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Για σκοπούς εξωτερικής αξιοπιστίας, οι παραπάνω μετρήσεις συγκρίθηκαν με τα
ευρήματα δύο προηγούμενων ερευνών που εξέτασαν, επίσης, την αξιοπιστία της ΛΕΠ, σε
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αγγλόφωνο (Papadopoulos, Das, Kodero & Solomon 2002) και ελληνόφωνο (Papadopoulos,
Panayiotou, Spanoudis, & Natsopoulos, 2005) πληθυσμό (Πίνακας 4). Στην πρώτη έρευνα

(Papadopoulos et al., 2002) που πραγματοποιήθηκε με καναδικό δείγμα 110 μαθητών με μέσο
όρο ηλικίας (Mage=10.12˙ SD = 0.53), η εσωτερική αξιοπιστία της ΛΕΠ με ιδιοτιμή

(eigenvalue) 9.92 και ερμηνευθείσα διακύμανση 82.6% ήταν το ίδιο υψηλή αποδίδοντας
έναν παράγοντα. Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα της έρευνας των Papadopoulos et al.

(2005) που συμπεριλάμβανε ελληνόφωνο πληθυσμό και συγκεκριμένα δείγμα 258 μαθητών
με μέσο όρο ηλικίας (Mage = 9.91˙ SD = 0.43), στην οποία γίνεται αναφορά επίσης για την

εξαγωγή ενός παράγοντα με υψηλή εσωτερική αξιοπιστία (με ιδιοτιμή (eigenvalue) 8.94 και
ερμηνευθείσα διακύμανση 74.5%). Τα αποτελέσματα αυτά στο σύνολό τους υποδεικνύουν
ότι η ΛΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ως ανιχνευτικό

εργαλείο, για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση του επιπέδου προσοχής των μαθητών
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ηλικίας 6-10 χρονών.
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Πίνακας 4: Παραγοντικές Αναλύσεις Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ)-Attention Checklist
(ACL) και σύγκριση με αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες.
Ομάδες

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

F

Ιδιοτιμή

Υψηλή

διακύμανσης Φόρτιση

Χαμηλή

Φόρτιση

Ανάλυση Βασικών Συστατικών

Παρόν Δείγμα

9.109

75.9

.917

.758

Ελληνικό Δείγμα 8.938

74.5

.813

.524

Καναδικό Δείγμα 9.917

82.6

.943

.841

Ανάλυση Βασικών Αξόνων

Παρόν Δείγμα

8.857

73.8

.912

.729

Ελληνικό Δείγμα 8.669

72.2

.800

.579

Καναδικό Δείγμα 9.732

81.1

.941

.821

Σημείωση: Το Ελληνικό Δείγμα αναφέρεται στην έρευνα των Papadopoulos, Panayiotou,
Spanoudis και Natsopoulos, (2005) και το Καναδικό Δείγμα στην έρευνα των Papadopoulos,
Das, Kodero και Solomon, (2002).
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%
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Πίνακας 5: Παραγοντικές Αναλύσεις Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ)-Attention Checklist (ACL) και σύγκριση με
αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες.

Παράγοντας I

Ερωτήματα

Παρόν
Δείγμα
(n = 797)
.89

Ελληνικό
Δείγμα
(n = 258)
.85

Καναδικό
Δείγμα
(n = 110)
.92

2. Φαίνεται το παιδί να αποσπάται από τις δραστηριότητες της τάξης .88

.84

.91

3. Ακολουθεί το παιδί με ακρίβεια τις οδηγίες που του δίνονται

.89

.88

.91

4. Ονειροπολεί το παιδί στην τάξη

.77

.87

.84

5. Παρουσιάζει το παιδί δυσκολία στη συγκέντρωση του

.91

.88

.94

6. Παραμένει το παιδί αρκετά σε μια δραστηριότητα ώστε να την

.72

.69

.93

.83

.83

.91

.88

.88

.91

9. Μπορεί το παιδί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα μέχρι την .88

.90

.94

1. Έχει το παιδί μικρή διάρκεια προσοχής

ολοκληρώσει
7. Εργάζεται το παιδί ανεξάρτητα

8. Διασπάται εύκολα η προσοχή του παιδιού

ΑΡ
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ολοκλήρωση της

10. Ακούει το παιδί προσεκτικά

.88

.87

.92

11. Απορροφάται εύκολα το παιδί σε μια εργασία

.87

.85

.90

12. Αγνοεί το παιδί κάποιες ή όλες τις οδηγίες που του δίνονται

.84

.85

.88

% Διακύμανση

75.9

74.49

82.60

Σημείωση: Το Ελληνικό Δείγμα αναφέρεται στην έρευνα των Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis και
Natsopoulos, (2005) και το Καναδικό Δείγμα στην έρευνα των Papadopoulos, Das, Kodero και Solomon, (2002).
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Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ)
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Η Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ) βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια του
DSM IV (APA, 1994). Δομήθηκε και δοκιμάστηκε σε τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό

σχολικής ηλικίας από τους Papadopoulos et al. (2005). Αποτελείται από εννιά ερωτήσεις, οι
οποίες ανιχνεύουν τα συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας όπως
περιγράφονται στο DSM IV (APA, 1994).

Εσωτερική Αξιοπιστία και Παραγοντική Ανάλυση της Λίστας Ελέγχου Υπερκινητικότητας

Προκειμένου να εξεταστεί η ψυχομετρική καταλληλότητα της Λίστας Ελέγχου της
Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ) ως εργαλείο ανίχνευσης-διαλογής (screening) προβλημάτων

υπερκινητικότητας στον ευρύτερο πληθυσμό, διεξήχθη παραγοντική ανάλυση σε δείγμα 797

παιδιών, στη βάση των απαντήσεων που δόθηκαν από εκπαιδευτικούς για τις 9 ερωτήσεις της
Λίστας Ελέγχου της Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ). Οι συσχετίσεις των ερωτημάτων της

κλίμακας (inter-item correlation matrix) ήταν ιδιαίτερα υψηλές και στατιστικά σημαντικές, με
την τιμή r να κυμαίνεται από .57 μέχρι .84, και συνεπώς μπορούσαν να παραγοντοποιηθούν
(Πίνακας 6). Χρησιμοποιήθηκε τόσο η ανάλυση των βασικών συστατικών (principal

component) όσο και η πιο συντηρητική ανάλυση βασικών αξόνων (principal axis factoring)
για να εξεταστεί αν και κατά πόσο συγκλίνουν μεταξύ τους τα επιμέρους ερωτήματα της
ΛΕΥ. Η παραγοντική ανάλυση οδήγησε στην εξαγωγή ενός παράγοντα με ιδιοτιμή

(eigenvalue) 6.28 και με ερμηνευθείσα διακύμανση 69.8% (ΚΜΟ=.934, p<.001) (Πίνακας 7).
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Οι φορτίσεις των 9 στοιχείων κυμάνθηκαν από .75 στο ερώτημα 6, μέχρι το .90 στο ερώτημα
9 (Πίνακας 8). Υψηλή ήταν και η εσωτερική συνέπεια της Λίστας Ελέγχου
Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ): Cronbach α = .95 και Split-Half Guttman = .91. Τα αποτελέσματα
αυτά συμφωνούν, επίσης, με τα ευρήματα της έρευνας των Papadopoulos et al. (2005) (βλ.
Πίνακες 7 και 8), με τις τιμές της παρούσας έρευνας, όμως, να είναι σχετικά υψηλότερες.
Αυτό ίσως και να οφείλεται στη μικρότερη ηλικία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα,
κατά την οποία η εκδήλωση της υπερκινητικότητας είναι πιο εμφανής, ιδιαίτερα πριν το
έβδομο έτος, όπως αναφέρεται στα διαγνωστικά κριτήρια (DSM-IV) του American
Psychiatric Association, (1994) και κατά συνέπεια, η αξιολόγησή της πιο εύκολη από τους
εκπαιδευτικούς της τάξης.
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Πίνακας 6: Συσχετίσεις (Pearson Correlations) των ερωτήσεων της Λίστας Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ).
Μεταβλητές 1
Ερώτημα 1
Ερώτημα 2
Ερώτημα 3
Ερώτημα 4
Ερώτημα 5
Ερώτημα 6
Ερώτημα 7
Ερώτημα 8
Ερώτημα 9

2

3

.665

.692
.844

4

5

6

7

8

9

.667

.804

.580

.612

.669

.715

.689

.713

.637

.618

.696

.722

.711

.774

.603

.634

.725

.765

.723

.570

.625

.704

.747

.616

.625

.753

.783

.668

.701

.739

.757

.702

ΑΡ
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Σημείωση: n = 797. όλες οι συσχετίσεις σ.σ. σε επίπεδο p ≤ .001

.801
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Πίνακας 7: Παραγοντικές Αναλύσεις Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητα (ΛΕΥ) (Hyperactivity
Scale-HYS και σύγκριση με αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα.
Ομάδες

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

F

Ιδιοτιμή

Υψηλή

Διακύμανσης Φόρτιση

Χαμηλή

Φόρτιση

Ανάλυση Βασικών Συστατικών

Παρόν Δείγμα

6.579

73.10

.909

.791

Ελληνικό Δείγμα 5.704

63.38

.864

.663

Ανάλυση Βασικών Αξόνων

Παρόν Δείγμα

6.285

69.83

.904

.757

Ελληνικό Δείγμα 5.312

59.20

.852

.612

Σημείωση: Το Ελληνικό Δείγμα αναφέρεται στην έρευνα των Papadopoulos, Panayiotou,
Spanoudis και Natsopoulos, (2005).
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%
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Πίνακας 8: Παραγοντικές Αναλύσεις Λίστας Ελέγχου Υπερκινητικότητα (ΛΕΥ) σε σύγκριση με
αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα.

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Παράγοντας I

Παρόν

Ελληνικό

Δείγμα

Δείγμα

(n = 797)

(n = 258)

.80

.85

2. Το παιδί σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη

.83

.75

3. Τρέχει εδώ και κει το παιδί σε περιστάσεις που δεν πρέπει

.86

.73

4. Δυσκολεύεται το παιδί να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε

.81

.75

5. Είναι το παιδί συνεχώς σε κίνηση σαν να «κινείται με μηχανή

.87

.61

6. Το παιδί μιλά υπερβολικά

.75

.73

7. Το παιδί απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση

.77

.75

8. Δυσκολεύεται το παιδί να περιμένει τη σειρά του

.87

.84

9. Το παιδί διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους με την παρουσία του

.90

.84

% Διακύμανση

73.10

63.38

Ερωτήματα

1. Το παιδί κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια του ή στριφογυρίζει
στη θέση

του

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου;
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Σημείωση: Το Ελληνικό Δείγμα αναφέρεται στην έρευνα των Papadopoulos, Panayiotou,
Spanoudis και Natsopoulos, (2005).

Διαφορές ως Προς το Φύλο

Εξετάστηκαν, επίσης, οι διαφορές των συμμετεχόντων (n = 797) ως προς το φύλο και

την ηλικία τους στις δύο Λίστες Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ). Οι
μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD), παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Η επίδραση
του φύλου των παιδιών στην αξιολόγηση της προσοχής εξετάστηκε μέσω της χρήσης

μονόδρομης ανάλυσης διακύμανσης (one-way ANOVA). Tα αποτελέσματα έδειξαν
στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου τόσο, στη (ΛΕΠ), F(1,795 = 15,40, p< .001), όσο

και στη (ΛΕΥ) F(1,795 = 39,05, p< .001), υποδεικνύοντας ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα
κορίτσια πιο προσεκτικά από τα αγόρια και τα αγόρια πιο υπερκινητικά από τα κορίτσια.
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Προκειμένου να φανεί η εξωτερική αξιοπιστία της ΛΕΠ ως προς την επίδραση του
φύλου (Πίνακας 7), συγκρίθηκαν μέσω της χρήσης τιμών εύρους επίδρασης (d-effects, Cohen,
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1969) οι τιμές των παιδιών της παρούσας έρευνας με τιμές των παιδιών δύο προηγούμενων

ερευνών που εξέτασαν, επίσης, την αξιοπιστία της ΛΕΠ. Συγκεκριμένα, οι τιμές των αγοριών
του παρόντος δείγματος συγκρίθηκαν πρώτα με εκείνες των αγοριών του ελληνόφωνου

δείγματος (Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis, & Natsopoulos, 2005) και ακολούθως, με

εκείνες των αγοριών του αγγλόφωνου δείγματος (καναδικού) (Papadopoulos, Das, Kodero &
Solomon 2002) πληθυσμό (Πίνακας 9). Οι συγκρίσεις έδειξαν d .42 και d .39 αντίστοιχα,
d<.5, που σύμφωνα με την ερμηνεία του Cohen (1969) δε συνιστούν σ.σ. διαφορά. Στη

συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν με την ίδια σειρά, οι ίδιες ακριβώς συγκρίσεις μεταξύ των

κοριτσιών των παραπάνω δειγμάτων οι οποίες, έδειξαν d .14 και d .09 αντίστοιχα d<.2, και

συνεπώς, δε συνίσταται σ.σ. διαφορά. Επομένως, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί και στις τρεις
έρευνες συμπλήρωσαν τη ΛΕΠ έχοντας την ίδια περίπου προσέγγιση. Αυτό, δηλώνει την
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εξωτερική αξιοπιστία της ΛΕΠ.
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Πίνακας 9: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SDs) για τη Λίστα Ελέγχου Προσοχής
(ΛΕΠ) ως προς το φύλο των συμμετεχόντων για την παρούσα έρευνα σε σύγκριση με
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αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες.
Ηλικία (σε χρόνια)

Ομάδες
Παρόν Δείγμα
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

M

6.40

(0.34)

N

M

SD

412

37.41

(9.09)

385

39.88

(8.67)

797

38.60

(8.97)

127

33.48

(9.47)

131

38.67

(8.37)

258

36.12

(9.29)

51

34.08

(7.92)

59

39.12

(7.92)

110

36.72

(8.28)

Ελληνικό Δείγμα
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

9.91

(0.43)

Καναδικό Δείγμα
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

10.12

(0.53)

Σημείωση: Το Ελληνικό Δείγμα αναφέρεται στην έρευνα των Papadopoulos, Panayiotou,
Spanoudis και Natsopoulos, (2005) και το Καναδικό Δείγμα στην έρευνα των Papadopoulos,
Das, Kodero και Solomon, (2002).

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

SD

ΛΕΠ
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Σχέση των Δύο Παραγόντων

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Για να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ των δύο κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα ως ανιχνευτικά εργαλεία, της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και της Λίστας

Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ), πραγματοποιήθηκε ανάλυση βασικών συστατικών
(principal component) που συμπεριλάμβανε και τα 21 στοιχεία των δύο κλιμάκων. Το

ερώτημα ήταν αν η ταυτόχρονη συμπερίληψη των στοιχείων των δύο κλιμάκων στην ανάλυση
θα οδηγούσε εκ νέου στην εξαγωγή δύο διαφορετικών ανεξάρτητων παραγόντων. Τα

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις προηγούμενες αναλύσεις, που έδειξαν ότι τα ερωτήματα 1-12
που αντιστοιχούσαν στα ερωτήματα της ΛΕΠ να φορτίζουν σε ξεχωριστό παράγοντα από τα
ερωτήματα 13-21 που αντιστοιχούσαν στα ερωτήματα της ΛΕΥ (ΚΜΟ = .968, p < .001)

(Πίνακας 10). Κατά συνέπεια, η χρήση των δύο κλιμάκων μαζί μπορεί να αποτελέσει ένα
αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση του βαθμού προσοχής και υπερκινητικότητας των
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μαθητών ηλικίας 6-7 χρονών.
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Πίνακας 10: Ανάλυση βασικών συστατικών (principal component analysis) για τον έλεγχο της
σχέσης μεταξύ των δύο κλιμάκων, της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και
Μεταβλητές
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Λίστας Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ).

(ΛΕΥ)

Ανάλυση Βασικών
Συστατικών

Ερώτημα 1
Ερώτημα 2
Ερώτημα 3
Ερώτημα 4
Ερώτημα 5
Ερώτημα 6
Ερώτημα 7
Ερώτημα 8
Ερώτημα 9
Ερώτημα 10
Ερώτημα 11
Ερώτημα 12
Ερώτημα 13
Ερώτημα 14
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(ΛΕΠ)

.84

.82

.88

.76

.85

.72
.84
.81
.85

.84

.84

.78

.75
.82

Ερώτημα 15

.84

Ερώτημα 16

.75

Ερώτημα 17

.83

Ερώτημα 18

.79

Ερώτημα 19

.73

Ερώτημα 20

.85

Ερώτημα 21

.87

% Διακύμανση

61.09

13.96
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Διερεύνηση των Παραγόντων που Καθορίζουν την Προσοχή
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Πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor

Analysis, EFA) με Varimax περιστροφή, στα δεδομένα της ομάδας των 114 συμμετεχόντων –
εκείνων που είχαν αξιολογηθεί σε όλα τα έργα πριν τη διαμόρφωση των ομάδων για το

βασικό πείραμα – σε 16 διαφορετικά γνωστικά έργα προσοχής, αναστολής, εργαζόμενης

μνήμης και προγραμματισμού. Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο προσοχής
και υπερκινητικότητας των μαθητών συμπεριλήφθησαν, επίσης, στην ανάλυση. Σκοπός της

ανάλυσης ήταν να ερευνηθεί η δομή των παραπάνω έργων και μετρήσεων και η δυνατότητα
εξαγωγής παραγόντων προτού εφαρμοστεί επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε ανάλυση βασικών συστατικών (Principal Component

Analysis, PCA). Τέσσερις παράγοντες βρέθηκαν από την ανάλυση με στατιστικά σημαντικό
δείκτη ΚΜΟ = .791, p < .001: ο πρώτος παράγοντας περιελάμβανε τα έργα προσοχής

(εκφραστικής προσοχής, επιλεκτικής προσοχής και συντηρούμενης προσοχής), τα έργα

προγραμματισμού (προγραμματισμένοι κώδικες, ταίριασμα αριθμών και προγραμματισμένες
συνδέσεις) και τα έργα εργαζόμενης μνήμης (μνήμη σχημάτων, επανάληψη λέξεων και

κωδικοποίηση), συνθέτοντας έναν ευρύτερο παράγοντα γνωστικής ικανότητας των μαθητών.

Ο παράγοντας αυτός είχε ιδιοτιμή (eigenvalue) 4.60 και ερμηνευθείσα διακύμανση 28.74%. Ο
δεύτερος παράγοντας περιελάμβανε τα έργα αναστολής, δηλαδή έλεγχος αντικειμένων,
εικόνων, και αριθμών και παρουσίαζε ιδιοτιμή (eigenvalue) 1.78 και ερμηνευθείσα

διακύμανση 11.12%. Ο τρίτος παράγοντας περιελάμβανε τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών
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στη βάση των κλιμάκων ελέγχου της προσοχής και της υπερκινητικότητας, ενώ ο τελευταίος
παράγοντας σχετιζόταν με τα έργα, Τεστ συνεχούς επίδοσης και ολοκλήρωσης πληροφοριών,
συνθέτοντας έναν νέο παράγοντα, αυτόν της Ταχύτητας Επεξεργασίας. Οι τελευταίοι δύο
παράγοντες, είχαν ιδιοτιμή 1.39 και 1.16 και ερμηνευθείσα διακύμανση 8.67% και 7.26%,
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 11.
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis, EFA) και εξαγωγή 4 παραγόντων από τα
δεδομένα 114 συμμετεχόντων.

Παράγοντες

Έργα
Εκφραστική Προσοχή
Επιλεκτική Προσοχή
Συντηρούμενη Προσοχή
Προγραμματισμένοι Κώδικες
Ταίριασμα Αριθμών
Προγραμματισμένες Συνδέσεις
Μνήμη Σχημάτων
Επανάληψη Λέξεων
Κωδικοποίηση

Λίστα Ελέγχου Προσοχής
Λίστας Ελέγχου Υπερκ/τητας

Αναστολή

Εκπαιδευτικοί

Ταχύτητα Επεξεργασίας

.664
.656
.446

.662
-.644
-.716

.605
.576
.784
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Έλεγχος Σχημάτων
Έλεγχος Αριθμών
Έλεγχος Αντικειμένων

Ευρύτερος
Γνωστικός
Παράγοντας

.490
.743
.636

.728
-.568

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης
.777
Ολοκλήρωση Πληροφοριών
.423
Σημείωση: Ο Ευρύτερος Γνωστικός Παράγοντας περιλαμβάνει α) τα έργα προσοχής, β) τα έργα προγραμματισμού και γ) τα έργα
εργαζόμενης μνήμης.
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Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση-Confirmatory Factor Analysis (CFA)
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Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, αν οι παράγοντες που βρέθηκαν στη

διερευνητική παραγοντική ανάλυση αποτελούν εκφάνσεις ενός ευρύτερου μοντέλου μέτρησης
της προσοχής στο συγκεκριμένο πληθυσμό, εκτελέστηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων
(Confirmatory Factor Analysis, CFA). Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πρόγραμμα EQS 6.1 (Bentler και Wu, 2005). Να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς της

επιβεβαιωτικής ανάλυσης, ο πρώτος γνωστικός παράγοντας διαιρέθηκε σε τρεις διαφορετικές
μεταβλητές, αυτές της προσοχής, του προγραμματισμού και της εργαζόμενης μνήμης. Η
διαίρεση του παράγοντα σε τρεις διαφορετικές μεταβλητές κρίθηκε αναγκαία τόσο για

μετρικούς όσο κυρίως για θεωρητικούς λόγους, παρά την υψηλή συνάφεια μεταξύ των τριών
αυτών περιοχών, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το να γνωρίζουμε πώς

διαφορετικά έργα καθορίζουν της λανθάνουσες (latent) μεταβλητές στο δομικό μοντέλο και
πώς αυτές οι μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους και ιδιαίτερα με τη λειτουργία της

προσοχής, θα μπορούσε να βοηθήσει να καθορίσουμε ακριβέστερα το κατά πόσο η σύγκλιση
διαφορετικών προσεγγίσεων στην κατανόηση των προβλημάτων προσοχής – όπως αυτή έχει
συζητηθεί στα πλαίσια της λογικής της έρευνας – είναι δυνατή.

Σύμφωνα με τον πειραματικό σχεδιασμό της έρευνας, τα 14 γνωστικά έργα και τα δύο
ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης ομαδοποιήθηκαν σε έξι παράγοντες. Ο πρώτος

παράγοντας, Προσοχή περιελάμβανε τα έργα Εκφραστική Προσοχή, Επιλεκτική Προσοχή και
Συντηρούμενη Προσοχή. Ο δεύτερος παράγοντας, Αναστολή περιελάμβανε τα έργα: Έλεγχος
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Σχημάτων, Έλεγχος Αριθμών και Έλεγχος Αντικειμένων. Ο τρίτος παράγοντας, Εργαζόμενη
Μνήμη, περιελάμβανε τα έργα Μνήμη Σχημάτων, Επανάληψη Λέξεων και Κωδικοποίηση. Ο
τέταρτος παράγοντας, Προγραμματισμός περιελάμβανε τα έργα Προγραμματισμένοι Κώδικες,
Ταίριασμα Αριθμών και Προγραμματισμένες Συνδέσεις. Ο πέμπτος παράγοντας, Ταχύτητα
Επεξεργασίας, περιελάμβανε τα έργα Τεστ Συνεχούς Επίδοσης (CPT) και Ολοκλήρωση
Πληροφοριών. Οι αξιολογήσεις από τους εκπαιδευτικούς δοκιμάστηκαν στο μοντέλο τόσο ως

ξεχωριστές μεταβλητές (ορθογώνια στρέψη˙ orthogonal design) όσο και ως συσχετιζόμενες
μεταβλητές (πλάγια στρέψη˙ oblique design).
Εξετάστηκε, επίσης, το ενδεχόμενο οι πέντε γνωστικοί παράγοντες να συνδέονται

μεταξύ τους. Ενδεχόμενη συσχέτιση των πέντε παραγόντων θα σήμαινε ότι υπάρχει
διασύνδεση ανάμεσά τους και ότι η εκδήλωση της προσοχής σχετίζεται με πολλές άλλες
γνωστικές λειτουργίες. Γι΄ αυτή την εξέταση εμμείναμε στα ακόλουθα κριτήρια: Comparative
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Fit Indices (CFI) ίσο ή μεγαλύτερο του .95, Root Mean Square Errors of Approximation
1999).

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

(RMSEA) κοντά στο .06 και μη στατιστικώς σημαντικές τιμές χ2 (Byrne, 2006. Hu & Bentler,
Στο δομικό μοντέλο που εξετάστηκε, συμπεριλήφθηκαν οι μετρήσεις και των 114

παιδιών. Η προσαρμογή του μοντέλου ήταν ικανοποιητική, χ2 (89, n = 114) = 107.09, p > .05,
CFI = .959, RMSEA = .041, RMR = .073 (με κατά 90% κατώτερο όριο εμπιστοσύνης, CI =
.01-.07). Επίσης, η συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών παραγόντων ήταν σ.σ. και στις
περισσότερες των περιπτώσεων υψηλή με τη σχέση μεταξύ εργαζόμενης μνήμης και

προγραμματισμού να αποδίδει την υψηλότερη συσχέτιση. Η Εργαζόμενη Μνήμη φάνηκε να
συσχετίζεται, επίσης, με τους παράγοντες της Προσοχής και της Αναστολής. Ο παράγοντας

Ταχύτητα Επεξεργασίας φάνηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά μόνο με τον παράγοντα
Αναστολή. Ο παράγοντας Αναστολή φάνηκε να συσχετίζεται σημαντικά με την Προσοχή, την

Εργαζόμενη Μνήμη και τον Προγραμματισμό. Η Προσοχή φάνηκε να συσχετίζεται σημαντικά
με την Αναστολή, την Εργαζόμενη Μνήμη και τον Προγραμματισμό. Και τέλος, ο παράγοντας

Προγραμματισμός απέδωσε υψηλές συσχετίσεις, επίσης, με τους παράγοντες της Προσοχής, και
της Αναστολής. Τα αποτελέσματα αυτά στο σύνολό τους υποδεικνύουν ότι η Προσοχή, ως

λανθάνουσα μεταβλητή, σχετίζεται με ένα σύνολο άλλων γνωστικών μεταβλητών, των οποίων,
η υψηλή συνάφεια επιβάλλει τη συμπερίληψή τους σε μοντέλα μελέτης της γνωστικής
λειτουργίας της Προσοχής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης, στατιστικά σημαντικές διασταυρούμενες φορτίσεις

(cross loadings) των έργων Εκφραστική Προσοχή και Επιλεκτική προσοχή τα οποία φόρτιζαν
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και στον παράγοντα Εργαζόμενη Μνήμη (Σχεδιάγραμμα 2). Πιθανώς, η ανάγκη διατήρησης
και λεκτικής επανάληψης των πληροφοριών από πλευράς των παιδιών στη συγκεκριμένη

ηλικιακή ομάδα, να εξηγεί εν μέρει, τη διασταυρούμενη αυτή φόρτιση των συγκεκριμένων

έργων της προσοχής.
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ΤΣΕ

.87

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡ

.89***
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.46

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

.23*

.89

ΣΧΗΜΑΤΑ

.21*

.44**

.37

ΑΡΙΘΜΟΙ

.93***

.81

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

.79

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡ

.74

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡ

.94

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡ

.83

ΜΝΗΜΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

.80

ΕΠΑΝ ΛΕΞΕΩΝ

.89

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

.77

ΠΡΟΓΡ ΚΩΔΙΚΕΣ

.59**

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

.97***

.24*

ΛΕΠ

.12

.04

ΠΡΟΣΟΧΗ

.34*

.24*

.76***

.67***

.54**

.54**

.35*

ΛΕΥ

.56**

.61**

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ

.45**

.63**

.67**

.90***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

.65**

.76

ΤΑΙΡ ΑΡΙΘΜΩΝ

.72

ΠΡΟΓΡ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

.70***

χ2 (89, N = 114) = 107.09, p > .05 ; CFI = .959; RMSEA = .041 (CI.90 = .01 to .07); RMR = .073

Σημείωση: * p < .05. ** p < .01. *** p < .001
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Σχεδιάγραμμα 2. Δομικό μοντέλο γνωστικών παραγόντων που σχετίζονται με την εκδήλωση
προσοχής των μαθητών της Α΄ τάξης δημοτικού.

Στο επικρατέστερο (parsimonious) δομικό μοντέλο, οι λίστες (ΛΕΠ) και (ΛΕΥ)

συσχετίστηκαν μόνο με τον παράγοντα Προσοχή, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές συσχέτισης. Το
εύρημα αυτό, πιθανόν να υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί απέδιδαν χωρίς διάκριση τόσο τα
χαρακτηριστικά της προσοχής όσο και της υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας των παιδιών

στη λανθάνουσα έννοια της προσοχής. Εμπειρικά δηλαδή, παιδί το οποίο δεν προσέχει ή παιδί
που δεν προσέχει και που κινείται συνεχώς, είναι γενικώς ένα παιδί που έχει πρόβλημα
προσοχής.

Δεδομένης, όμως, της διάκρισης των δύο κλιμάκων στην παραγοντική ανάλυση (βλ.

προηγούμενη ενότητα) θεωρήθηκε σωστό να δοκιμαστεί κατά πόσο το μοντέλο θα άλλαζε ή
θα βελτιωνόταν αν οι δύο κλίμακες, ΛΕΠ και ΛΕΥ, επιτρέπονταν να συσχετίζονται. Το
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μοντέλο δεν ταίριαζε ικανοποιητικά στα δεδομένα στην ανάλυση αυτή: χ2 (89, N = 114) =
135.99, p < .001, CFI =.89, NFI = .75, RMSEA = .07, (CI.90 = .04 to .09). Κατ’ επέκταση
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κρίθηκε πως, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τον ίδιο ‘ορισμό’ στα

προβλήματα προσοχής και εκείνα της υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας, παρ’ ολ’ αυτά,
φαίνεται να πιστεύουν ότι αποτελούν και διαφορετικές οντότητες (entities) όσον αφορά τα
συμπτώματα που τις χαρακτηρίζουν.

Τέλος, δοκιμάστηκε κατά πόσο η συμπερίληψη των έργων της Προσοχής και του

Προγραμματισμού στον ίδιο λανθάνοντα παράγοντα θα μπορούσε να βελτιώσει το μοντέλο,
στη λογική ότι ο Προγραμματισμός ως ανώτερη γνωστική λειτουργία επηρεάζεται και
σχετίζεται, επομένως, σημαντικά με την Προσοχή στη συγκεκριμένη ηλικία. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσαρμογή του μοντέλου δεν ήταν ικανοποιητική, χ2 (89, N =

114) = 150.14, p < .001, CFI =.86, NFI = .72, RMSEA = .08, (CI.90 = .06 to .10), ούτε αυτή
τη φορά, πράγμα που επιβεβαιώνει μετρικά αλλά και θεωρητικά την αρχική υπόθεση της
διαφορικής προσφοράς των ξεχωριστών παραγόντων στη μελέτη της λειτουργίας της
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προσοχής.
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Έλεγχος της Επίδρασης του Γνωστικού Παρεμβατικού Προγράμματος
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Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης για την Προ-πειραματική Αξιολόγηση (MANOVA)

Αρχικά, παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ομάδων στα διάφορα γνωστικά έργα, στις

κλίμακες ελέγχου προσοχής και υπερκινητικότητας και τις επιδόσεις τους στα ελληνικά και

μαθηματικά στο σχολείο πριν την εφαρμογή του γνωστικού παρεμβατικού προγράμματος, με
σκοπό να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο διέφεραν οι πειραματικές ομάδες κατά την προ-

πειραματική αξιολόγηση. Εφαρμόστηκαν μια σειρά από πολλαπλές αναλύσεις διακύμανσης
με την ομάδα ως παράγοντα διακύμανσης μεταξύ των εξεταζομένων (between subjects) και

τις μετρήσεις στις επιμέρους μεταβλητές ως παράγοντα διακύμανσης εντός των εξεταζομένων
(within subjects). Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν συνολικά επτά πολυμεταβλητές αναλύσεις
διακύμανσης, ανά περιοχή μελέτης (προγραμματισμός, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη,

αναστολή, ταχύτητα επεξεργασίας, κλίμακες εκπαιδευτικών και σχολική επίδοση) ανάμεσα

στις τέσσερις ομάδες, δηλαδή παιδιά με ΔΕΠΥ που δεν έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΧΘ), παιδιά
με ΔΕΠΥ που έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ), Τυπικά Αναπτυσσόμενα Παιδιά-ΤΑΠ που
έλαβαν θεραπεία (ΤΑΠ-ΜΘ) και που δεν έλαβαν θεραπεία (ΤΑΠ-ΧΘ).
Προ-πειραματική Αξιολόγηση
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Προγραμματισμός

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία του προγραμματισμού κατά

την προ-πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με
την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Προγραμματισμένες
Συνδέσεις (Planned Connections), Ταίριασμα Αριθμών (Matching Νumbers) και
Προγραμματισμένοι Κώδικες (Planned Codes) ως εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .476, F(5, 52) = 2.96, p < .001,

η2 = .219. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ.

για όλα τα έργα του προγραμματισμού σε αυτή τη φάση αξιολόγησης (Πίνακας 12).
Πολλαπλοί έλεγχοι μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν
ότι, στο έργο Προγραμματισμένοι Κώδικες, η επίδοση των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και
(ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση των πειραματικών ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και
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(ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Ομοίως, στο έργο Ταίριασμα Αριθμών, η επίδοση της ομάδας
(ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Οι
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δύο ομάδες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΔΕΠΥ-ΜΘ) δεν διέφεραν μεταξύ τους
σε κανένα από τα παραπάνω έργα.
Εργαζόμενη Μνήμη

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης

κατά την προ-πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης
με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Κωδικοποίηση (Coding),

Επανάληψη Λέξεων (Word Series) και Μνήμη Σχημάτων (Figure Memory), ως εξαρτημένες

μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ =
.599, F(3, 54) = 3.43, p < .001, η2 = .157. Βρέθηκε, επίσης, από τις επακόλουθες

μονομεταβλητές αναλύσεις ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. για όλα τα έργα της εργαζόμενης
μνήμης στην προ-πειραματική αξιολόγηση (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ
των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι στο έργο Επανάληψη
Λέξεων, η επίδοση των ομάδων (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την

επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.05). Επίσης, στο έργο Μνήμη Σχημάτων, η επίδοση
της ομάδας (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση και των δύο ομάδων ΔΕΠ-Υ

(ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των
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δύο ομάδων με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ στα παραπάνω έργα.
Προσοχή

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της προσοχής κατά την προ-

πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την
επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Επιλεκτική Προσοχή,
Συντηρούμενη Προσοχή και Εκφραστική Προσοχή ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια

επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .395, F(3, 54) = 6.78, p < .001, η2 = .266. Επίσης,

επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. σε όλα τα
έργα της προσοχής στην προ-πειραματική αξιολόγηση (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές
συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι σε όλα
ανεξαιρέτως τα έργα η επίδοση και των δύο ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν
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σ.σ. καλύτερη από την επίδοση των ομάδων (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΔΕΠΥ-ΜΘ) (με p <.001). Δεν
έργα.
Αναστολή
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παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ στα παραπάνω

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της αναστολής κατά την προπειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την

επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Έλεγχος Αντικειμένων (Control
Object), Έλεγχος Αριθμών (Control Number) και Έλεγχος Σχημάτων (Control Figure), ως

εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .710, F(3, 54) =
2.21, p < .05, η2 = .108. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια

επίδραση ήταν σ.σ. στα έργα Έλεγχος Αριθμών και Έλεγχος Σχημάτων (p < .05), και οριακά

σ.σ. στο έργο Έλεγχος Αντικειμένων (p =.06) (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ
των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι στα έργα Έλεγχος

Αριθμών και Έλεγχος Σχημάτων, η επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από
την επίδοση των ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ), αντίστοιχα (με p <.001). Στο έργο
Έλεγχος Αντικειμένων, δεν υπήρχε καμιά σ.σ. διαφορά μεταξύ των ομάδων κατά την προ-

πειραματική αξιολόγηση. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ στα παραπάνω έργα.
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Ταχύτητα Επεξεργασίας

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της ταχύτητας επεξεργασίας

κατά την προ-πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης,
με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Ολοκλήρωση
Πληροφοριών και Τεστ Συνεχούς Επίδοσης ως εξαρτημένες μεταβλητές. H κύρια επίδραση

της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .738, F(2, 55) = 3.00, p < .001, η2 = .141. Επακόλουθες

μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν, επίσης, ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. και στα δύο έργα
ταχύτητας επεξεργασίας (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την
εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι η επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ.
καλύτερη από τις επιδόσεις των ομάδων (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΔΕΠΥ-ΜΘ), αντίστοιχα (με p
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<.001). Δεν παρατηρήθηκε καμία σ.σ. διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ
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στα παραπάνω έργα.
Λίστες Ελέγχου Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΛΕΠ) και (ΛΕΥ)

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στην αξιολόγηση τους από τους

εκπαιδευτικούς ως προς την προσοχή και την υπερκινητικότητα κατά την προ-πειραματική

αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την επίδοση της ομάδας
ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τις λίστες προσοχής και υπερκινητικότητας ως εξαρτημένες
μεταβλητές. Σε αυτή την αξιολόγηση, η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ =

.330, F(2, 55) = 13.56, p < .001, η2 = .425. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν
ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. και στις δύο λίστες σε αυτή τη φάση αξιολόγησης (Πίνακας

12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni
έδειξαν ότι τόσο στη Λίστα Ελέγχου Προσοχής όσο και στη Λίστα Ελέγχου

Υπερκινητικότητας, η επίδοση των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ.

καλύτερη από την επίδοση των πειραματικών ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p

<.001). Δεν παρατηρήθηκε καμία σ.σ. διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ σε
καμιά από τις παραπάνω λίστες.
Σχολική Επίδοση
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Για τον έλεγχο της σχολικής επίδοσης των ομάδων κατά την αξιολόγηση τους από
τους εκπαιδευτικούς στην προ-πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή
ανάλυση διακύμανσης με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τους
βαθμούς στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά ως εξαρτημένες μεταβλητές. Σε αυτή την
αξιολόγηση, η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .661, F(2, 55) = 4.22, p <

.001, η2 = .187. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν

σ.σ. και στις δύο λίστες σε αυτή τη φάση αξιολόγησης (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές
συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι η
επίδοση της ομάδας ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) στα Ελληνικά, ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση
και των δύο πειραματικών ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Η επίδοση της

ομάδας ελέγχου (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη (με p <.001) μόνο από την ομάδα (ΔΕΠΥΜΘ). Στα Μαθηματικά, η επίδοση των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ.

127
καλύτερη από την επίδοση των πειραματικών ομάδων (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p
<.001). Δεν παρατηρήθηκε καμία σ.σ. διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με ΔΕΠ-Υ ή ΤΑΠ
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ούτε στα Ελληνικά, ούτε στα Μαθηματικά.

Μετα-πειραματική Αξιολόγηση

Ο ίδιος κορμός αναλύσεων επαναλήφθηκε στη φάση της μετα-πειραματικής

αξιολόγησης. Σκοπός της ανάλυσης ήταν να ελεγχθεί η άμεση επίδραση του γνωστικού

παρεμβατικού προγράμματος στις γνωστικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Στον πίνακα 10
που ακολουθεί παρατίθενται τόσο οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων από τις πολυμεταβλητές
αναλύσεις διακύμανσης (με τις F-τιμές) ανά φάση μέτρησης, όσο και οι διαφορές εντός των
ομάδων από μέτρηση σε μέτρηση μέσω της χρήσης τιμών εύρους επίδρασης (d-effects,

Cohen, 1969). Η παράλληλη αναφορά των δύο τιμών, επιτρέπει τη σύγκριση τόσο μεταξύ όσο
και εντός των ομάδων στις τρεις φάσεις αξιολόγησης.
Προγραμματισμός

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία του προγραμματισμού κατά
την μετα-πειραματική αξιολόγηση στην Α’ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή

ανάλυση διακύμανσης με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα

Προγραμματισμένες Συνδέσεις, Ταίριασμα Αριθμών και Προγραμματισμένοι Κώδικες ως
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εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν

σ.σ. Wilks’ λ = .561, F(3, 54) = 3.92, p < .001, η2 = .175. Επακόλουθες μονομεταβλητές
αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. σε όλα τα έργα του προγραμματισμού σε
αυτή τη φάση αξιολόγησης (Πίνακας 12). Πολλαπλοί έλεγχοι μεταξύ των ομάδων με την
εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι στα έργα Ταίριασμα Αριθμών και
Προγραμματισμένοι Κώδικες, η επίδοση των ομάδων που έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και

(ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Στο

έργο Προγραμματισμένες Συνδέσεις η επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν καλύτερη από
εκείνη της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) με οριακή σ.σ. (με p =.06).
Εργαζόμενη Μνήμη
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Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης
κατά την μετα-πειραματική αξιολόγηση στην Α’ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή
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ανάλυση διακύμανσης με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα

Κωδικοποίηση, Επανάληψη Λέξεων και Μνήμη Σχημάτων ως εξαρτημένες μεταβλητές. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .443, F(3, 54) =
5.81, p < .001, η2 = .238. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια

επίδραση ήταν σ.σ. σε όλα τα έργα της εργαζόμενης μνήμης (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι στα
έργα Επανάληψη Λέξεων και Μνήμη Σχημάτων, η ομάδα (ΔΕΠΥ-ΜΘ) είχε σ.σ. καλύτερη

επίδοση από την ομάδα (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Επίσης, στα έργα Επανάληψη Λέξεων και
Μνήμη Σχημάτων, η ομάδα (ΤΑΠ-ΜΘ) είχε σ.σ. καλύτερη επίδοση και από τις δύο ομάδες

που δεν έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (ΤΑΠ-ΧΘ) (με p <.001). Στο έργο Κωδικοποίηση, η

επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) με
οριακή σ.σ. (με p =.06).
Προσοχή

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της προσοχής κατά την μεταπειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την
επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Επιλεκτική Προσοχή,

Συντηρούμενη Προσοχή και Εκφραστική Προσοχή ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια
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επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .473, F(3, 54) = 5.27, p < .001, η2 = .221. Επίσης,
επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. σε όλα τα
έργα της προσοχής (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, με την
εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι και στα τρία έργα της προσοχής η επίδοση
της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p

<.001). Στο έργο Επιλεκτική Προσοχή, η επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) βελτιώθηκε τόσο,
που αμβλύνθηκε η σ.σ. διαφορά της από την επίδοση των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και

(ΤΑΠ-ΧΘ) η οποία υπήρχε στην προ-πειραματική αξιολόγηση. Στα έργα Επιλεκτική
Προσοχή και Εκφραστική Προσοχή, η επίδοση και των δύο ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και

(ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Στο
έργο Συντηρούμενη Προσοχή, η επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την
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επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001), καθώς και από την επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-

Αναστολή
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ΧΘ) (με p <.05).

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της αναστολής κατά την

μετα-πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την

επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Έλεγχος Αντικειμένων, Έλεγχος

Αριθμών και Έλεγχος Σχημάτων ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας

ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .681, F(3, 54) = 2.50, p = .011, η2 = .120. Επακόλουθες μονομεταβλητές
αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. σε όλα τα έργα της αναστολής στη μετα-

πειραματική αξιολόγηση (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την

εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι, στα έργα Έλεγχος Αντικειμένων και Έλεγχος
Σχημάτων, οι δύο ομάδες ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) είχαν σ.σ. καλύτερη επίδοση
από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Στο έργο Έλεγχος Αριθμών, η

επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη επίδοση από την επίδοση της ομάδας

(ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Η ομάδα (ΔΕΠΥ-ΜΘ) δεν διέφερε σε κανένα από τα έργα με τις
ομάδες των ΤΑΠ.

Ταχύτητα Επεξεργασίας
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Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της ταχύτητας κατά τη μετα-

πειραματική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης, με την
επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Ολοκλήρωση Πληροφοριών και

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν

σ.σ. Wilks’ λ = .702, F(2, 55) = 3.54, p < .001, η2 = .162. Επακόλουθες μονομεταβλητές
αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. μόνο στο έργο Ολοκλήρωση Πληροφοριών

(Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου
Bonferroni έδειξαν ότι, στο έργο Ολοκλήρωση Πληροφοριών τα παιδιά των ομάδων που

έλαβαν θεραπεία (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΜΘ) είχαν σ.σ. καλύτερη επίδοση από τα παιδιά της

ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Παρατηρήθηκε επίσης, οριακά σ.σ. διαφορά μεταξύ των
ομάδων (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) με καλύτερη την επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) (με p
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=.06). Στο Τεστ Συνεχούς Επίδοσης δεν παρατηρήθηκε καμιά σ.σ. διαφορά μεταξύ των
ομάδων.
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα από τη φάση της άμεσης αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του παρεμβατικού προγράμματος δείχνουν ότι η ΔΕΠΥ-ΜΘ ομάδα

βελτιώθηκε σε βαθμό που η επίδοσή της στα συγκεκριμένα έργα κυμαινόταν στις αντίστοιχες
τιμές των παιδιών που δεν παρουσίαζαν προβλήματα προσοχής. Αντίθετα, η ομάδα ΔΕΠΥ-

ΧΘ συνέχισε να παρουσιάζει αδυναμίες στα περισσότερα από τα έργα σε σύγκριση τόσο με
τις ΤΑΠ ομάδες, όσο και την ομάδα των ΔΕΠΥ που έλαβαν θεραπεία. Τέλος, σημαντική

επίδραση φαίνεται ότι είχε η παρέμβαση και στη συνολική εικόνα της ομάδας ΤΑΠ που έλαβε
θεραπεία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις διέφερε όχι μόνο από την ομάδα των ΔΕΠΥ-ΧΘ

αλλά και από τα ΤΑΠ-ΧΘ. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι το γνωστικό παρεμβατικό πρόγραμμα
είχε μία επιπρόσθετη και σ.σ. επίδραση από εκείνη του καθημερινού αναλυτικού
προγράμματος στην κανονική τάξη.

Μεταμέτρηση

Ο ίδιος κορμός αναλύσεων επαναλήφθηκε στη φάση αξιολόγησης της μεταμέτρησης 6
μήνες μετά από την ολοκλήρωση του παρεμβατικού προγράμματος). Σκοπός της ανάλυσης

αυτής ήταν να ελεγχθεί η μακρόχρονη επίδραση του γνωστικού παρεμβατικού προγράμματος
τόσο στις γνωστικές δεξιότητες των συμμετεχόντων όσο και στην επίδοσή τους στο σχολείο,
στα αντικείμενα των Ελληνικών και Μαθηματικών. Στη τρίτη και τελευταία αυτή φάση
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αξιολόγησης ζητήθηκε, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς της τάξης να συμπληρώσουν εκ νέου
τις κλίμακες προσοχής και υπερκινητικότητας και για τους 60 μαθητές, με σκοπό τον έλεγχο
της επίδρασης του προγράμματος και στην ‘κλινική συμπεριφορά’ των συμμετεχόντων.
Προγραμματισμός

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία του προγραμματισμού κατά

τη μεταμέτρηση στη Β’ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με
την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Προγραμματισμένες
Συνδέσεις, Ταίριασμα Αριθμών και Προγραμματισμένοι Κώδικες ως εξαρτημένες
μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .458, F(3, 54) = 3.53, p <
.001, η2 = .229. Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν
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σ.σ. σε όλα τα έργα του προγραμματισμού σε αυτή τη φάση αξιολόγησης (Πίνακας 12). Οι
πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni σε
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αυτή την αξιολόγηση έδειξαν ότι και στα τρία έργα η επίδοση των ομάδων που έλαβαν

θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ καλύτερη από την επίδοση της (ΔΕΠΥ-ΧΘ)

(με p <.001). Στο έργο Προγραμματισμένοι Κώδικες, οι ομάδες που έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥΜΘ) και (ΤΑΠ-ΜΘ) είχαν σ.σ. καλύτερη επίδοση και από την ομάδα (ΤΑΠ-ΧΘ) (με p

<.001). Στο έργο Ταίριασμα Αριθμών σημειώθηκε σ.σ. διαφορά μεταξύ των ομάδων (ΤΑΠ-

ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ), με την επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) να είναι καλύτερη (με p <.001).
Αξιοσημείωτη είναι η σ.σ. καλύτερη επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) από την επίδοση της

ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) στα έργα του προγραμματισμού, τόσο στη μετα-πειραματική αξιολόγηση
όσο και στη μεταμέτρηση, ενώ κατά την προ-πειραματική αξιολόγηση δεν υπήρχαν καθόλου
σ.σ. διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αυτές.
Εργαζόμενη Μνήμη

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης

κατά τη μεταμέτρηση στη Β’ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης
με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Κωδικοποίηση,

Επανάληψη Λέξεων και Μνήμη Σχημάτων ως εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .293, F(3, 54) = 9.60, p < .001,
η2 = .336. Επίσης , επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

ήταν σ.σ. για όλα τα έργα της εργαζόμενης μνήμης (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις
μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι, και στα τρία έργα
της εργαζόμενης μνήμης η επίδοση των ομάδων που έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και

(ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση και των δύο ομάδων που δεν έλαβαν

θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ), αντίστοιχα (με p <.001). Υπογραμμίζεται η εμφάνιση

σ.σ. διαφορών ανάμεσα στις ομάδες (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) σε όλα τα έργα της
εργαζόμενης μνήμης, τόσο κατά την μετα-πειραματική αξιολόγηση όσο και κατά την

μεταμέτρηση, με την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) να είναι καλύτερη.
Προσοχή
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Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της προσοχής κατά την
μεταμέτρηση στη Β’ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την
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επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Επιλεκτική Προσοχή,

Συντηρούμενη Προσοχή και Εκφραστική Προσοχή ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια
επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = . 447, F(3, 54) = 5,73, p < .001, η2 = .235.

Επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. για όλα τα
έργα της προσοχής (Πίνακας 12).

Επίσης, οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου
Bonferroni έδειξαν ότι, στο έργο Επιλεκτική Προσοχή, η επίδοση των ομάδων που έλαβαν

θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση και των δύο ομάδων
που δεν έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΧΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ), αντίστοιχα (με p <.001). Στα έργα
Συντηρούμενη Προσοχή και Εκφραστική Προσοχή, η επίδοση των ομάδων που έλαβαν

θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας

(ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Επίσης, η επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη και
από την επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΧΘ) (με p <.001) και στα δύο αυτά έργα. Τα σημαντικά
ευρήματα και στα τρία έργα της προσοχής εντοπίζονται, επομένως, στις σ.σ. διαφορές

ανάμεσα στις ομάδες (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΔΕΠΥ-ΧΘ) με καλύτερη την επίδοση της ομάδας

(ΔΕΠΥ-ΜΘ), καθώς και στην άμβλυνση των σ.σ διαφορών που παρατηρήθηκαν κατά την
προ-πειραματική αξιολόγηση, ανάμεσα στην επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και στην
επίδοση των δύο ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ).
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Αναστολή

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της αναστολής κατά τη

μεταμέτρηση στη Β’ Δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την
επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Έλεγχος Αντικειμένων, Έλεγχος
Αριθμών και Έλεγχος Σχημάτων, ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας
ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .735, F(3, 54) = 1,97, p < .048, η2 = .097. Επίσης, οι επακόλουθες

μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. για τα έργα Έλεγχος
Αντικειμένων και Έλεγχος Αριθμών (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των
ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι, στο έργο Έλεγχος Αριθμών η
επίδοση των ομάδων (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της
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ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Στα έργα Έλεγχος Αντικειμένων και Έλεγχος Σχημάτων
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δεν παρατηρήθηκε καμιά σ.σ. διαφορά μεταξύ των ομάδων σε αυτή την αξιολόγηση.
Ταχύτητα Επεξεργασίας

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στη λειτουργία της ταχύτητας κατά τη

μεταμέτρηση στη Β΄ δημοτικού, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης, με την
επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τα έργα Ολοκλήρωση Πληροφοριών και

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης ως εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η κύρια
επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .711, F(2, 55) = 3.40, p < .001, η2 = .157. Επίσης,
επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. και για τα

δύο έργα της ταχύτητας (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την
εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι, στο έργο Ολοκλήρωση Πληροφοριών, τα

παιδιά των ομάδων που έλαβαν θεραπεία (ΔΕΠΥ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΜΘ) διατήρησαν την σ.σ.

καλύτερη επίδοση που είχαν και στη μετα-πειραματική αξιολόγηση, από τα παιδιά της ομάδας
(ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p <.001). Επίσης, σ.σ. καλύτερη επίδοση είχε η ομάδα (ΤΑΠ-ΜΘ) από την
επίδοση της ομάδας (ΤΑΠ-ΧΘ) (με p <.001). Στο έργο Τεστ Συνεχούς Επίδοσης (ΤΣΕ), δεν
παρατηρήθηκε καμιά σ.σ. διαφορά μεταξύ των ομάδων, όπως και στη μετα-πειραματική
αξιολόγηση σε αυτό το έργο.
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Λίστες Ελέγχου Προσοχής και Υπερκινητικότητας

Για τον έλεγχο της επίδοσης των ομάδων στην αξιολόγηση τους από τους

εκπαιδευτικούς ως προς τις μετρήσεις για την εκδήλωση προσοχής και υπερκινητικότητας
κατά τη μεταμέτρηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με την επίδοση

της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τις λίστες προσοχής και υπερκινητικότητας ως
εξαρτημένες μεταβλητές. Η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .716, F(2, 55) =

3.34, p < .001, η2 = .154. Επίσης, επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια
επίδραση ήταν σ.σ. και στις δύο λίστες (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των
ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι, τα παιδιά της ομάδας ΔΕΠΥ-

ΧΘ συνέχισαν να κρίνονται από τους εκπαιδευτικούς ως περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά
συμπτώματα διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας παρουσιάζοντας σ.σ. αρνητική
απόκλιση από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες και στις δύο κλίμακες, ΛΕΠ και ΛΕΥ. Αντίθετα, η
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ομάδα ΔΕΠΥ-ΜΘ φάνηκε να έχει βελτιώσει και κυρίως διατηρήσει τα επίπεδα προσοχής και
να έχει μειώσει την εκδήλωση συμπτωμάτων υπερκινητικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα
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της επίδρασης του γνωστικού παρεμβατικού προγράμματος, σε βαθμό που δεν διέφερε πλέον
από τις ομάδες των ΤΑΠ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις εκτιμήσεις των

εκπαιδευτικών. Καμία διαφορά δεν υπήρχε, όσον αφορά στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών
για την εκδήλωση προσοχής ή υπερκινητικότητας μεταξύ των ομάδων ΤΑΠ.
Σχολική Επίδοση

Για τον έλεγχο της σχολικής επίδοσης των ομάδων κατά την αξιολόγηση τους από

τους εκπαιδευτικούς στη μεταμέτρηση, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης
με την επίδοση της ομάδας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τους βαθμούς τους στα Ελληνικά
και στα Μαθηματικά ως εξαρτημένες μεταβλητές. Σε αυτή τη φάση αξιολόγησης, η κύρια

επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. Wilks’ λ = .706, F(2, 55) = 3.48, p < .001, η2 = .160. Επίσης,
επακόλουθες μονομεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι η κύρια επίδραση ήταν σ.σ. στις
επιδόσεις τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Μαθηματικά (Πίνακας 12). Οι πολλαπλές

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni έδειξαν ότι η

επίδοση στα Μαθηματικά της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΜΘ) καθώς και των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ), ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p
<.001). Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες (ΔΕΠΥ-ΜΘ) (ΔΕΠΥ-ΧΘ) δεν είχαν καμιά σ.σ.

διαφορά μεταξύ τους κατά την προ-πειραματική αξιολόγηση. Στα Ελληνικά, η επίδοση της
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ομάδας (ΤΑΠ-ΜΘ) ήταν σ.σ. καλύτερη από την επίδοση της ομάδας (ΔΕΠΥ-ΧΘ) (με p

<.001). Επίσης, τόσο στα Μαθηματικά όσο και στα Ελληνικά, αμβλύνθηκε η σ.σ. διαφορά
που παρατηρήθηκε στην προ-πειραματική αξιολόγηση, ανάμεσα στην επίδοση της ομάδας
(ΔΕΠΥ-ΜΘ) και στην επίδοση των ομάδων ελέγχου (ΤΑΠ-ΜΘ) και (ΤΑΠ-ΧΘ).
Συνολικά, τα αποτελέσματα από τη φάση της μεταμέτρησης, 6 μήνες ύστερα από τη

συμμετοχή των ομάδων στο γνωστικό παρεμβατικό πρόγραμμα, ενίσχυσαν ακόμα
περισσότερο τα ευρήματα σχετικά με τη θετική επίδραση του προγράμματος στην ομάδα των

ΔΕΠΥ-ΜΘ και κατ΄ επέκταση στην ομάδα των ΤΑΠ-ΜΘ. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ που έλαβαν

θεραπεία όχι μόνο διατήρησαν τη θετική εικόνα όσον αφορά στις επιδόσεις τους στα

γνωστικά έργα, αλλά κρίθηκαν και από τους εκπαιδευτικούς, τόσο σε επίπεδο ‘κλινικής
συμπεριφοράς’, όσο και σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση ότι είχαν βελτιωθεί σε βαθμό
που τα κατάφερναν το ίδιο καλά όσο οι ομάδες των ΤΑΠ. Αντιθέτως, η ομάδα των παιδιών με
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ΔΕΠΥ που δεν έλαβε θεραπεία συνέχισε να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα σε πολλές από
τις γνωστικές ή συμπεριφορικές μετρήσεις. Τα προβλήματα αυτά φάνηκε, επίσης, να επιδρούν
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αρνητικά στη σχολική επίδοση των παιδιών αυτής της ομάδας. Για καθαρά ηθικούς λόγους,
επομένως, προσφέρθηκε θεραπεία στην ομάδα αυτή μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του
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πειράματος, εκτός του μεθοδολογικού σχεδιασμού της διατριβής.
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Πίνακας 12: Περιγραφική στατιστική και τιμές F-values,για τις τρεις φάσεις αξιολόγησης για όλες τις ομάδες σε όλα τα γνωστικά έργα,
τις κλίμακες ελέγχου προσοχής και υπερκινητικότητας καθώς και τη σχολική επίδοση
Ομάδες

(ΔΕΠΥ-ΧΘ)
(n = 15)
Μεταβλητές

M

(SD)

d

Προγραμματισμός

(ΔΕΠΥ-ΜΘ)

(ΤΑΠ-ΜΘ)

(ΤΑΠ-ΧΘ)

(n = 15)

(n = 15)

(n = 15)

d

M

(SD)

d

M

(SD)

F-τιμές

Μ

(SD)

d

161.20

(57.70)

149.20 (74.21)

99.93

(22.54)

6.53 ***

Προγραμματισμένες

205.13

(88.53)4

1

147.33

(105.40) (0.59)

116.00

(86.59) (0.61)

77.80

(23.17) (1.30)

88.66

(22.22) (0.50)

2.94 *

116.00

2,3

(48.46)

65.93

(14.65) (0.81)

61.20

(14.36) (0.86)

89.86

(27.98) (0.05)

0.86 ***

5.43

(1.30) 4

(1.20)

5.96

(1.70)

6.80

(0.81)

3.17 *

Συνδέσεις

Ταίριασμα
2

Αριθμών

(0.38)

5.66

2,3

(3.59)

(2.31) 14.20

(1.14)

13.20

(2.07) 2,3 (0.52) 15.46

(0.74)

Προγραμματισμένοι

17.43

(6.70) 3,4

18.16

Κώδικες2

47.86

(24.15)2,3 (1.72)

69.13

ΑΡ
ΚΟ
Σ

11.66

Εργαζόμενη Μνήμη
Κωδικοποίηση2

Επανάληψη

2,3

61.26

(19.93)

25.20

(15.65)

2

(0.60)

3

(7.29) 15.53

(0.74)

(7.30)

13.86

(2.79) (3.43)

6.81 ***

(1.31)

15.60

(0.63)4 (0.10)

14.20

(1.52) (0.15)

10.21 ***

(4.78)3,4

25.00

(8.36)

30.26

(8.36)

12.56 ***

(17.97) (3.87)

80.33

(10.80) (5.73)

4

63.73

(10.74) (3.48)

9.61 ***

4

16.24 ***

89.20

(16.36) (1.17) 95.33

(7.88) (1.58)

68.60

(15.78) (0.36)

28.00

(10.84)

37.80

(11.66)

32.60

(9.63)

3.09 *

(0.37) 38.27

(9.80)

(0.99) 32.73

(11.35) (0.44)

44.33

(14.28) (0.96)

3.26 *

(5.80)4 (2.66)

41.27

(10.52) (0.24)

13.97 ***

(3.17)

7.26

(2.46)

44.60

(12.55)

37.87

(13.80)2,3 (0.51) 54.33

(6.51) 4 (1.93)

4.80

(1.52) 3,4

(1.79)

5.93

56.73
7.26

4.73 **
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Λέξεων2

Μνήμη Σχημάτων2

5.53

(1.64) 2,3 (0.46) 8.40

(2.02)

(1.29)

9.60

(3.94)4 (0.65)

6.80

(2.17) (0.20)

7.05 ***

6.33

(1.44) 2,3 (0.52) 10.60

(2.38) 4 (0.99)

11.13

(1.44)4 (0.51)

6.93

(2,01)

25.59***

4.80

(1.86) 4

(1.55) 4

(2.22)

7.60

(2.55)

4.47

(2.40)

2,3

6.87

(2.77)

2,3

Επιλεκτική

0.12

(0.05) 3,4

Προσοχή3

0.19

(0.09) 3,4 (0.96) 0.25

5.93
Προσοχή
(Attention)

Συντηρούμενη
3

Προσοχή

Εκφραστική

2,3

0.25

(0.09)

0.09

(0.04) 3,4
3

(0.52) 8.87

(0.36) 10.93

0.13

(0.66) 0.34

(0.66)

(1.35)

(1.94)

6.33

(3.03) 10.20

4

(1.23)

(0.06)3,4
(0.07)

(0.08)

(1.84)

4

0.08

(0.03)3,4

(1.20)

(0.06)

7.26 ***

4

(1.98)

7.40

(2.95)

(0.07)

10.69 ***

4

(1.51)

7.13

(2.20)

(0.10)

26.20 ***

(1.65)

12.60

(1.45)

0.22

(0.05)

0.19

(0.06)

0.31

(0.05) (1.80)

0.27

(0.06)

(1.33)

6.84 ***

0.26

(0.08) (0.14)

7.96 ***

0.16

(0.03)

8.01 ***

4

0.36

(0.06)

0.16

(0.10)

(0.90)

11.65 ***

0.12

(0.05)

0.15

(0.04)

(1.98)

0.19

(0.05)

(0.38)

0.15

(0.04)

(0.28)

5.64 **

0.18

(0.05) 2,3 (1.20) 0.23

(0.05)

(1.76)

0.25

(0.05)4 (1.20)

0.19

(0.03)

(1.13)

7.11 ***

0.40

(0.12) 3,4

(0.15)3,4

0.60

(0.18)

0.64

(0.17)

0.43

8.53 ***
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Προσοχή3

Αναστολή
(Inhibition)
Έλεγχος

Αντικείμενων

2

0.54

(0.14)2,3,4 (1.07) 0.75

(0.10)

(2.51)

0.88

(0.16)4 (1.64)

0.70

(0.12) (0.41)

16.83 ***

0.68

(0.15) 2,3 (0.96) 0.86

(0.08)

(1.21)

0.95

(0.07)4 (0.56)

0.77

(0.12)

16.66 ***

22.77

(3.40)

(5.03)

(6.13)

24.03

(5.33)

19.23

23.03

(0.58)

2.55
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Έλεγχος Αριθμών2

20.56

(5.60) 3,4 (0.48) 23.40

(3.65)

(0.95)

26.03

(3.70)

(0.59)

25.90

(3.61)

22.20

(4.94)

(4.35)

(0.46)

26.20

(3.80)

(0.04)

25.90

(3.74) (0.01)

2.81 *

22.30

(4.96)

24.33

(4.91)

26.16

(4.50)

3.79 *

(6.41)

3

22.60

(4.39)

3,4

17.86

(6.02) 4

21.50

Έλεγχος Σχημάτων2

Ταχύτητα
Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
2

(0.31) 25.27

18.36

(5.95)

20.96

(5.05)

9.80

(1.47)

3,4

5.56 **

20.66

(4.65)4

(0.14)

23.70

(4.71)

(0.65)

27.00

(3.70)

(0.61)

26.36

(4.37) (0.04)

4.01 *

(0.20)

25.63

(2.39)

(0.51)

27.36

(1.94)

(0.12)

26.36

(4.02)

5.63 **

19.93

(4.94)

23.16

(5.49)

24.73

(5.41)

24.60

(5.98)

(3.26) (0.19)

23.50

(5.75) (0.25)

2.34

11.00

(1.69)

11.66

(2.38)

4.42 **

19.53

(3.86)

(0.08)

21.43

(6.07)

(0.37)

(0.47)

23.03

(4.84)

(0.29) 25.60

9.40

2,3

(0.41)

(2.06)4

(0.92)

(0.01)

2.79 *

(0.25)

3.99 *

9.93

(2.46)

(0.06) 13.40

(3.35)

(1.44)

14.20

(3.40)

(1.19)

11.33

(2.35) (0.19)

6.58 ***

11.00

(2.80) 2,3 (0.40) 13.86

(2.32)

(1.01)

15.00

(2.69)4 (0.26)

12.00

(3.09)

6.47 ***

Τεστ Συνεχούς

116.33

(11.86)

Επίδοσης2

116.20

(30.48)

104.93 (28.12)3

(0.05) 131.00

115.86

(32.86)

(0,01) 128.80

Λίστα Προσοχής

23.93

(8.31) 3,4

-------

------

29.13

(11.60)

Λίστα Υπερ/κότητας

20.06

(7.46) 3,4

19.06

-------

------

-------

(3.96)

(1.30)

119.73 (11.73)

2.87 *

128.46 (19.084 (0.37)

122.46 (25.82) (0,14)

1.32

124.06 (27.67) (0.06)

1.33

4

(0.29)

132.46 (4.61)

24.20

(6.16)3,4

40.86

(6.73)

40.13

(4.27)

-------

-------

------

-------

-------

-------

(0.51) 38.60

(9.34)

41.80

(6.00)

39.86

(6.21)

(5.92)3,4

9.93

(1.91)

9.93

(1.10)

-------

------

------

-------

-------

1.82)

(0.24)

122.40 (12.93)

(21.27) (0.14)

ΑΡ
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Πληροφοριών

(0.15)

31.69 ***
-----(0.05)

6.42 ***
19.53 ***
-----
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Βαθμός στα

17.13

(7.44)

6.06

(2.25) 3

-------

------

6.00

(1.93) 3

5.56

(2.06) 3,4

-------

------

Ελληνικά

Βαθμός στα
Μαθηματικά

5.80

2,3,4

(1.74)

(0.39) 12.00

(5.22)

(1.26)

10.80

(2.95)

(0.35)

10.93

(1.58)

(0.73)

5.72 ***

6.13

(1.41)3,4

8.06

(.88)

7.40

(1.30)

7.40 ***

-------

-------

-------

-------

-------

-------

------

(1.33) (0.18 )

7.60

(1.24)

(2.86) 7.33

(1.84)

(0.73) 8.26

(0.16)

5.21 **

5.60

(1.80)3,4

7.93

(.88)

7.46

(1.06)

9.32 ***

------

-------

-------

-------

-------

-------

-----

(0.12) 7.40

(1.72)

8.20

(1.14)

7.53

(1.19)

(1.02)

(0.26)

(0.06)

7.12 ***

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Σημείωση: α) Οι Μέσοι Όροι (Μ), οι Τυπικές Αποκλίσεις (MD) και οι τιμές F με κανονική γραμματοσειρά (normal fonts),
αναφέρονται στην προ-πειραματική αξιολόγηση, με πλάγια γραμματοσειρά (italics) αναφέρονται στη μετα-πειραματική αξιολόγηση
και με έντονη (bold) αναφέρονται στη μεταμέτρηση˙ β) * p < .05. ** p < .01. ***p < .001˙ γ) 1 = τιμή χρόνου εκτέλεσης· 2 = τιμή
ακρίβειας εκτέλεσης· 3 = τιμή χρόνου και ακρίβειας εκτέλεσης˙ d-effects: μικρή επίδραση .2≤d<.5, μέση επίδραση .5≤d<.8, μεγάλη
επίδραση .8≤d<∞ (Cohen, 1969).
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Ανάλυση Διακύμανσης Επαναληπτικών Μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA)
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Για να εξεταστεί κατά πόσο οι ομάδες που συμμετείχαν στην παρέμβαση (ΔΕΠΥ-ΜΘ),
(ΤΑΠ-ΜΘ) και οι ομάδες που παρακολουθούσαν το κανονικό πρόγραμμα της τάξης (ΔΕΠΥΧΘ), (ΤΑΠ-ΧΘ) χωρίς καμιά παρέμβαση, βελτιώθηκαν αντίστοιχα, στη διάρκεια των τριών
μετρήσεων του πειράματος, διεξήχθησαν μία σειρά από 18 αναλύσεις με τις επιδόσεις των

ομάδων στα διάφορα έργα που αξιολογήθηκαν και στις τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές

αξιολόγησης (προ-πειραματική αξιολόγηση στην Α’ δημοτικού, μετα-πειραματική αξιολόγηση
στην Α’ δημοτικού και μεταμέτρηση στη Β’ Δημοτικού). Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν

αναλύσεις διακύμανσης επαναληπτικών μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA) για κάθε μία
από τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας (γνωστικά έργα, επιδόσεις στο σχολείο και

αξιολόγηση προσοχής και υπερκινητικότητας των μαθητών). Η ομάδα (group) αποτέλεσε τον
παράγοντα διακύμανσης μεταξύ των εξεταζομένων (between subjects) και η χρονική στιγμή
αξιολόγησης στα επιμέρους έργα, αποτέλεσε τον παράγοντα διακύμανσης εντός των

εξεταζομένων (within subjects). Δεν υπήρχαν ελλείπουσες τιμές (missing values) σε καμία από τις
τρεις μετρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτός επέτρεψε τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του
παρεμβατικού προγράμματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικά ότι, η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. στις 16
από τις 18 αναλύσεις που έγιναν για κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές, με εξαίρεση τα

έργα Κωδικοποίηση και Τεστ Συνεχούς Επίδοσης (Πίνακας 13). Επίσης, στατιστικώς σημαντική

αλληλεπίδραση μεταξύ χρόνου μέτρησης και πειραματικής ομάδας παρατηρήθηκε στα 13 από τα
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18 έργα, με εξαίρεση τα έργα Έλεγχος Σχημάτων, Έλεγχος Αριθμών και Τεστ Συνεχούς
Επίδοσης, καθώς και στους βαθμούς ελληνικών και μαθηματικών (Πίνακας 13). Η επίδραση του

χρόνου μέτρησης τέλος, φάνηκε να είναι σ.σ. σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τους βαθμούς

των ελληνικών (Πίνακας 13). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται αναλυτικά, ανά
θεματική κατηγορία έργων (πέντε κατηγορίες για τα γνωστικά έργα και δύο κατηγορίες για τις
επιδόσεις στο σχολείο και για τις λίστες αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς) και ξεχωριστά για
κάθε ένα έργο αξιολόγησης (Πίνακας 13).

141
Προγραμματισμός
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Προγραμματισμένες Συνδέσεις
Στο έργο Προγραμματισμένες Συνδέσεις η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ =
.761, F(2, 55) = 2.68, p < .001, η2 = .128. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της

ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3,56) = 7.68, p <.001, η2 = .292, καθώς και η

αλληλεπίδραση (Interaction) μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας,
F(3,56)= 2.71, p <.001, η2 = .127. Τέλος, σ.σ. ήταν και η επίδραση της χρονικής στιγμής
αξιολόγησης (Measurement Point) F(3,56) = 30,15, p <.001, η2 = .350.
Ταίριασμα Αριθμών

Στο έργο Ταίριασμα Αριθμών η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές απαντήσεις που

έδωσαν οι συμμετέχοντες. Η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .630, F(2, 55) = 4.75,
p < .001, η2 = .206. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των

εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 10.09, p <.001, η2 = .351, καθώς και η αλληλεπίδραση

μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 4.19, p <.001, η2 =

.183. Στατιστικώς σημαντική ήταν και η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56)
= 539.00, p <.001, η2 = .906.

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Προγραμματισμένοι Κώδικες

Στο έργο Προγραμματισμένοι Κώδικες η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές

απαντήσεις. Η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .450, F(2, 55) = 9.01, p < .001, η2 =

.329. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν
σ.σ. F(3, 56) = 17.18, p <.001, η2 = .479, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής
στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 8.37, p<.001, η2 = .310. Η επίδραση

της χρονικής στιγμής αξιολόγησης ήταν επίσης σ.σ. F(3, 56) = 348.00, p <.001, η2 = .861.
Εργαζόμενη Μνήμη
Κωδικοποίηση
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7.19, p < .001, η2 = .282. Ομοίως, η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και
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πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 7.90, p<.001, η2 = .297. Επίσης, σ.σ. ήταν και η επίδραση της
χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 34.29, p <.001, η2 = .380. Ωστόσο, η κύρια

επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων δεν ήταν σ.σ. F(3, 56) = 2.27,
η2 = .109.

Επανάληψη Λέξεων

Στο έργο Επανάληψη Λέξεων η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές απαντήσεις. Η

συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .471, F(2, 55) = 8.39, p < .001, η2 = .314. Ομοίως, η
κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) =

11.73, p <.001, η2 = .386, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης
και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 8.54, p<.001, η2 = .314. Στατιστικώς σημαντική επίσης,

ήταν και η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 25.70, p <.001, η2 = .315.
Μνήμη Σχημάτων

Στο έργο Μνήμη Σχημάτων η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές απαντήσεις. Η

συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .447, F(2, 55) = 9.08, p < .001, η2 = .331. Ομοίως, η
κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) =
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19.30, p <.001, η2 = .508, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης

και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 11.39, p<.001, η2 = .379. Στατιστικώς σημαντική επίσης,

ήταν και η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 50.91, p <.001, η2 = .476.
Προσοχή

Επιλεκτική Προσοχή

Στο έργο Επιλεκτική Προσοχή η ανάλυση έγινε στη βάση των σωστών απαντήσεων

ανά χρόνου ολοκλήρωσης του έργου (ratio score). Η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ
= .760, F(2, 55) = 2.70, p < .001, η2 = .128. Επίσης, η κύρια επίδραση του παράγοντα της

ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 13.87, p <.001, η2 = .426, καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)=
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στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 73.27 , p <.001, η2 = .567.
Συντηρούμενη Προσοχή

Στο έργο Συντηρούμενη Προσοχή η ανάλυση έγινε στη βάση των σωστών

απαντήσεων ανά χρόνου ολοκλήρωσης του έργου (ratio score). Η συνολική επίδραση ήταν
σ.σ., Wilks’ λ = .696, F(2, 55) = 3.64, p < .001, η2 = .166. Η κύρια επίδραση του παράγοντα

της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν επίσης, σ.σ. F(3, 56) = 11.23, p <.001, η2 = .376,

καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας,
F(3, 56)= 3.97, p <.001, η2 = .175. Στατιστικώς σημαντική επίσης, ήταν και η επίδραση της
χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 53.92, p <.001, η2 = .491.
Εκφραστική Προσοχή

Στο έργο Εκφραστική Προσοχή η ανάλυση έγινε στη βάση των σωστών απαντήσεων

ανά χρόνου ολοκλήρωσης του έργου (ratio score). Η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ
= .604, F(2, 55) = 5.25, p < .001, η2 = .223. Επίσης, η κύρια επίδραση του παράγοντα της

ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 18.22, p <.001, η2 = .494, καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)=
6.41, p <.001, η2 = .256. Στατιστικώς σημαντική επίσης, ήταν και η επίδραση της χρονικής
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στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 112,52, p <.001, η2 = .668.
Αναστολή

Έλεγχος Αντικειμένων

Στο έργο Έλεγχος Αντικειμένων, η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές απαντήσεις. Η

κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56)=
5.66, p <.001, η2 = .233. Επίσης, σ.σ. ήταν η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3,

56) = 5.64, p <.001, η2 = .092. Όμως, η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης

και πειραματικής ομάδας, είχε οριακή στατιστική σημαντικότητα, F(3, 56)= 2.14, p = .06, η2

= .103. Τέλος, η συνολική επίδραση σύμφωνα με το κριτήριο του Wilks’ λ, δεν ήταν
στατιστικώς σημαντική.

144

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Έλεγχος Αριθμών
Στο έργο Έλεγχος Αριθμών, η ανάλυση έγινε με τις σωστές απαντήσεις. Η κύρια

επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 8.38, p
<.001, η2 = .310, Στατιστικώς σημαντική ήταν και επίδραση της χρονικής στιγμής

αξιολόγησης F(3, 56) = 4.00, p <.001, η2 = .067. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής
στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.
Έλεγχος Σχημάτων

Στο έργο Έλεγχος Σχημάτων, η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές απαντήσεις. Η

κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) =

6.45, p <.001, η2 = .257, καθώς επίσης και η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3,
56) = 6.08, p <.001, η2 = .098. Η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και
πειραματικής ομάδας, δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.
Ταχύτητα Επεξεργασίας

Ολοκλήρωση Πληροφοριών

Στο έργο Ολοκλήρωση Πληροφοριών, η ανάλυση έγινε ως προς τις σωστές
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απαντήσεις. Η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .672, F(2, 55) = 4.03, p < .001, η2 =
.180. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν

σ.σ. F(3, 56) = 9.40, p <.001, η2 = .335, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής
αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 3.87, p<.001, η2 = .172. Επίσης, σ.σ. ήταν

και η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης F(3, 56) = 17.00, p <.001, η2 = .233.

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης

Στο έργο Τεστ Συνεχούς Επίδοσης τα παιδιά συγκρίθηκαν ως προς τον απόλυτο

αριθμό των σωστών απαντήσεων στο σύνολο των προσπαθειών τους σε ολόκληρο το έργο.
Στο έργο αυτό, μόνο η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης ήταν σ.σ. F(3, 56) = 6.18,
p <.001, η2 = .099. Η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων, η
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συνολική επίδραση δεν έδειξαν στατιστική σημαντικότητα.
Λίστες Ελέγχου Προσοχής και Υπερκινητικότητας
Λίστα Ελέγχου Προσοχής

Στη Λίστα Ελέγχου Προσοχής, η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ = .789, F(3,
56) = 4.98, p < .001, η2 = .211. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας μεταξύ

των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 29.80, p <.001, η2 = .615, καθώς και η αλληλεπίδραση
μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)= 4.98, p<.001, η2 =
.211. Η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης ήταν επίσης σ.σ. F(3, 56) = 11.56, p
<.001, η2 = .171 (Πίνακας 13).

Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας

Στη Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας, η συνολική επίδραση ήταν σ.σ., Wilks’ λ =
.804, F(3, 56) = 4.54, p < .001, η2 = .196. Ομοίως, η κύρια επίδραση του παράγοντα της

ομάδας μεταξύ των εξεταζομένων ήταν σ.σ. F(3, 56) = 21.12, p <.001, η2 = .531, καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας, F(3, 56)=

4.54, p<.001, η2 = .196. Η επίδραση της χρονικής στιγμής αξιολόγησης ήταν επίσης σ.σ. F(3,
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56) = 5.14, p <.001, η2 = .084 (Πίνακας 13).
Βαθμοί Ελληνικών και Μαθηματικών
Ελληνικά

Στη βαθμολογία των Ελληνικών, μόνο η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας

μεταξύ των εξεταζομένων, ήταν σ.σ. F(3, 56) = 10.58, p <.001, η2 = .362. Η αλληλεπίδραση
μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας και η επίδραση της χρονικής
στιγμής αξιολόγησης, δεν έδειξαν στατιστική σημαντικότητα (Πίνακας 13).
Μαθηματικά
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Στη βαθμολογία των Μαθηματικών, η κύρια επίδραση του παράγοντα της ομάδας
μεταξύ των εξεταζομένων, ήταν σ.σ. F(3, 56) = 13.33, p <.001, η2 = .417, όπως και η επίδραση
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της χρονικής στιγμής αξιολόγησης, F(3, 56) = 4.57, p <.001, η2 = .075. Αντίθετα, η

αλληλεπίδραση μεταξύ χρονικής στιγμής αξιολόγησης και πειραματικής ομάδας δεν έδειξε
στατιστική σημαντικότητα (Πίνακας 13).

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι όλες οι ομάδες έδειξαν σ.σ. βελτίωση
από τη μία μέτρηση στην άλλη, ανεξαρτήτως από το αν συμμετείχαν στο παρεμβατικό

πρόγραμμα ή παρακολουθούσαν το καθημερινό αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης (όσον αφορά
στις κύριες επιδράσεις εντός των ομάδων). Παράλληλα, όμως, φάνηκε ότι οι ομάδες

αναπτύχθηκαν σε διαφορετικό βαθμό η μία από την άλλη, στη διάρκεια του πειράματος, όπως
υποδηλώνουν οι κύριες επιδράσεις μεταξύ των ομάδων. Από το συνδυασμό αυτών των
αποτελεσμάτων προκύπτει, κατ’ επέκταση, η κύρια επίδραση στο επίπεδο της

αλληλεπίδρασης για τη πλειοψηφία των έργων, υποδεικνύοντας ότι η μορφή παρέμβασης ή
διδακτικής πράξης που δέχτηκε η κάθε ομάδα, επέδρασε διαφορετικά στη συνολική της

ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του πειράματος. Το πόσο διαφορετικά επέδρασε, όμως, κρίθηκε
σκόπιμο να ελεγχθεί και μέσω Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διακύμανσης με την Προ-

πειραματική Αξιολόγηση ως συνδιακυμαίνουσα (MANCOVA). Η αφαίρεση της επίδρασης
της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς και της αρχικής

εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης, κρίθηκε ότι μπορεί να οδηγήσει σε επιβεβαίωση
των συγκεκριμένων επιδράσεων που παρατηρήθηκαν τόσο μέσω συγχρονικής όσο και

διαχρονικής ανάλυσης των δεδομένων, ή τουλάχιστον σε ακόμη πιο ασφαλή συμπεράσματα
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για την αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης.
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα Ανάλυσης Επαναληπτικών Μετρήσεων (Repeated MeasuresANOVA) για τις ομάδες ελέγχου και τις πειραματικές ομάδες σε όλα τα έργα
αξιολόγησης, στις λίστες προσοχής και υπερκινητικότητας καθώς και στη σχολική
επίδοση
Αποτελέσματα (F-τιμές)

Έργα Αξιολόγησης
Προγραμματισμός

Χρονική Στιγμή
Μέτρησης

Προγρ/μένες Συνδέσεις1

Αλληλεπίδραση

30.15***

7.68***

2.71*

539.00***

10.09***

4.19**

348.01***

17.18***

8.37***

2.27

7.90***

5.71***

11.73***

8.54***

50.91***

19.30***

11.39***

73.27***

13.87***

3.43**

Συντηρούμενη Προσοχή

53.92***

11.23***

3.97**

Εκφραστική Προσοχή3

112.52***

18.22***

6.41***

Έλεγχος Αντικείμενων2

5.64**

5.66**

2.14*

Έλεγχος Αριθμών2

4.00*

8.38***

1.39

6.08**

6.45**

1.04

Ολοκλήρωση Πλ/φοριών2

17.00***

9.40***

3.87*

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης2

6.18*

1.55

1.86

Ταίριασμα Αριθμών

2

2

Προγρ/μένοι Κώδικες
Εργαζόμενη Μνήμη
Κωδικοποίηση2

34.29***

Επανάληψη Λέξεων2
2

Μνήμη Σχημάτων
Προσοχή

Επιλεκτική Προσοχή3

3

Αναστολή

Έλεγχος Σχημάτων

2

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Ομάδες

Ταχύτητα Επεξεργασίας

Λίστες Ελέγχου

Λίστα Ελέγχου Προσοχής

11.56***

29.80***

4.98**

Λίστα Υπερκινητικότητας

5.14*

21.12***

4.54**

0.19

10.73***

0.91

Βαθμοί

Βαθμός στα Ελληνικά

Βαθμός στα Μαθηματικά
4.57*
13.33***
2.43
Σημείωση: df = 3, 56. * p < .05. ** p < .01. ***p < .001. 1 = τιμή χρόνου εκτέλεσης· 2 = τιμή
ακρίβειας εκτέλεσης· 3 = τιμή χρόνου και ακρίβειας εκτέλεσης·
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Ο Πίνακας 14, συνοψίζει τα αποτελέσματα των 14 πολυμεταβλητών αναλύσεων

διακύμανσης (Multivariate Analysis of Covariance, ΜANCOVA) για τα γνωστικά έργα, με

στατιστικό έλεγχο της αρχικής μέτρησης (στο εξής Μ1) ως συνδιακυμαίνουσας (covariate) (2
μετρήσεις x 4 ομάδες x 1 συνδιακυμαίνουσα), καθώς και των δύο μονομεταβλητών

αναλύσεων διακύμανσης (Analysis of Covariance, ANCOVA) με στατιστικό έλεγχο της
αρχικής μέτρησης (Μ1) ως συνδιακυμαίνουσας για τις κλίμακες ελέγχου και τη σχολική

επίδοση (1 μέτρηση x 4 ομάδες x 1 συνδιακυμαίνουσα). Τα αποτελέσματα της συνολικής

σύγκρισης, στις αναλύσεις ΜANCOVA έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ομάδας ήταν σ.σ. σε
όλες σχεδόν τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων (με μοναδική εξαίρεση το Τεστ Συνεχούς

Επίδοσης), με p < .001 στις περισσότερες των περιπτώσεων (βλ. στήλη 1). Οι μονομεταβλητοί
έλεγχοι έδειξαν ότι οι διαφορές αυτές παρατηρούνταν στα έργα, Ταίριασμα Αριθμών,

Προγραμματισμένοι Κώδικες, Εκφραστική Προσοχή, Μνήμη Σχημάτων, Επανάληψη Λέξεων,
Ολοκλήρωση Πληροφοριών (p < .001), Συντηρούμενη Προσοχή, Έλεγχος Σχημάτων (p <
.01), Κωδικοποίηση, Έλεγχος Αντικειμένων και Έλεγχος Αριθμών (p < .05), στη μεταπειραματική μέτρηση, και σχεδόν σε όλα τα έργα στη μετα-μέτρηση (με p < .001 στις

περισσότερες των περιπτώσεων), εκτός των έργων Έλεγχος Αντικειμένων και Τεστ Συνεχούς
Επίδοσης. Επιπλέον, οι αναλύσεις ANCOVA, στην περίπτωση των σχετικών τιμών με τη

σχολική επίδοση και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά
προσοχής και υπερκινητικότητας των ομάδων έδειξαν ότι η επίδραση της πειραματικής
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ομάδας ήταν σ.σ. και στις τέσσερις περιπτώσεις (με p < .05).
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παρ’ ολ’ αυτά, τα αποτελέσματα όσον αφορά

στις κύριες επιδράσεις της συνδιακυμαίνουσας (Μ1). Τα αποτελέσματα από τις συνολικές
επιδράσεις έδειξαν ότι η επίδραση της αρχικής μέτρησης ήταν σ.σ. σε πολύ μικρό αριθμό

έργων (μόνο σε 4 από τα 14 έργα, τα Προγραμματισμένες Ενώσεις, Εκφραστική Προσοχή,
Επανάληψη Λέξεων και Επιλεκτική Προσοχή) με p < .05. Η ανάλυση σε επίπεδο
μονομεταβλητών ελέγχων έδειξε ότι η στατιστική σημαντικότητα των επιδράσεων αυτών
μπορούσε να αποδοθεί σε επιδράσεις μόνο κατά τη μετα-πειραματική μέτρηση, αλλά όχι κατά
τη μετα-μέτρηση. Στην τελευταία μέτρηση, μάλιστα, καμία από τις κύριες επιδράσεις της

συνδιακυμαίνουσας (Μ1) δεν ήταν σ.σ., τόσο όσον αφορά στα γνωστικά έργα όσο και στις
σχετικές τιμές που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς (για τη σχολική επίδοση και τις
κλίμακες προσοχής και υπερκινητικότητας). Όσον αφορά, τέλος, στους πολλαπλούς ελέγχους
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μεταξύ των ομάδων με την εφαρμογή του κριτηρίου Bonferroni τα αποτελέσματα ήταν
παρόμοια με εκείνα των προηγούμενων αναλύσεων. Συνεπώς, η αρχική μέτρηση φάνηκε να
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μην ασκεί σημαντική επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών στην πλειοψηφία των τιμών στη
μετα-πειραματική μέτρηση και να μην έχει οποιαδήποτε επίδραση στις επιδόσεις στη
μεταμέτρηση, 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του παρεμβατικού προγράμματος. Τα

αποτελέσματα αυτά ενισχύουν ακόμα περισσότερο τα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με την
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αποτελεσματικότητα του παρεμβατικού προγράμματος
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Πίνακας 14: Κύριες Επιδράσεις της Παρέμβασης στη Μετα-Πειραματική Μέτρηση και ΜεταΜέτρηση στις εξαρτημένες μεταβλητές με την Αρχική Μέτρηση ως Συνδιακυμαίνουσα

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Μεταβλητές

Επιδράσεις
Μετα-πειραματική Μέτρηση
Συνολικές Επιδράσεις
Κύριες Επιδράσεις
F-values (Wilks λ)
F-values
Πειραματικ Συνδιακ. Πειραματικ Συνδιακ.
ή Ομάδα
ή Ομάδα

5.05***
6.07***
8.39***

8.90***
μ.σ.
3.63*

μ.σ.
6.57***
8.96***

Προσοχή
Εκφραστική Προσοχή
Επιλεκτική Προσοχή
Συντηρούμενη Προσοχή

9.04***
3.66***
4.85***

10.65***
4.81*
μ.σ.

Εργαζόμενη Μνήμη
Μνήμη Σχημάτων
Επανάληψη Λέξεων
Κωδικοποίηση

12.32***
9.33***
7.10***

μ.σ.
25.91***
μ.σ.

Αναστολή Συμπεριφοράς
Έλεγχος Αντικειμένων
Έλεγχος Αριθμών
Έλεγχος Σχημάτων

2.29*
3.16**
3.31**
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Σχολική Επίδοση
Ελληνικά
Μαθηματικά
Αξιολόγηση Συμπεριφοράς
ΛΕΠ
ΛΕΥ
Προγραμματισμός
Προγρ. Ενώσεις
Ταίριασμα Αριθμών
Προγρ. Κώδικες

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

Μεταμέτρηση
Κύριες Επιδράσεις
F-values
Πειραματικ Συνδιακ.
ή Ομάδα
4.43**
5.23**

μ.σ.
μ.σ.

5.68**
4.09*

μ.σ.
μ.σ.

17.92***
6.31*
6.83*

9.99***
10.01***
16.87***

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

15.67***
μ.σ.
4.74**

21.38***
9.79**
μ.σ.

14.83***
6.90***
7.07***

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

10.52***
9.83***
3.68*

μ.σ.
52.02***
μ.σ.

26.65***
14.44***
13.08***

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

μ.σ.
5.28**
2.79*

μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.

3.11*
3.22*
5.33**

Ταχύτητα Επεξεργασίας
Ολοκλ. Πληροφοριών
μ.σ.
5.04***
6.48***
μ.σ.
μ.σ.
6.69***
Τεστ Συνεχούς Επίδοσης μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.
μ.σ.
Σημείωση: Συνδιακ.= Συνδιακυμαίνουσα (αρχική μέτρηση)˙ ΛΕΠ= Λίστα Ελέγχου
Προσοχής˙ ΛΕΥ = Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας˙ * p < .05. ** p < .01. ***p < .001.
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καθώς η όποια βελτίωση παρατηρήθηκε τόσο σε βραχυπρόθεσμο (μετα-πειραματική
μέτρηση) όσο και μακροπρόθεσμο (μεταμέτρηση) επίπεδο ήταν γενικώς ανεξάρτητη από την
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επίδραση της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες ή/και της αρχικής
εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης. Οι διορθωμένες (λαμβάνοντας υπόψη τη

συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές επίδοσης των ομάδων παρουσιάζονται στα σχεδιαγράμματα
3-20, ανά περιοχή μελέτης (γνωστικά έργα, κλίμακες ελέγχου, σχολική επίδοση).

Τέλος, για να εξεταστεί ποια ευρύτερη περιοχή (γνωστική, κλινική συμπεριφορά,

σχολική επίδοση) επηρεάστηκε σ.σ. περισσότερο από την παρέμβαση, εφαρμόστηκαν μία
σειρά από πέντε πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης (Multivariate Analysis of

Covariance, ΜANCOVA) για τις γνωστικές περιοχές του προγραμματισμού, της προσοχής,
της εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής συμπεριφοράς και της ταχύτητας επεξεργασίας, με
στατιστικό έλεγχο της αρχικής μέτρησης (Μ1) ως συνδιακυμαίνουσας (covariate) (2

μετρήσεις x 4 ομάδες x 1 συνδιακυμαίνουσα), καθώς και δύο μονομεταβλητές αναλύσεις

διακύμανσης (Analysis of Covariance, ANCOVA) για τις κλίμακες ελέγχου και τη σχολική

επίδοση, με στατιστικό έλεγχο της αρχικής μέτρησης (Μ1) ως συνδιακυμαίνουσας (1 μέτρηση
x 4 ομάδες x 1 συνδιακυμαίνουσα). Για την εκτέλεση των αναλύσεων αυτών, πρώτα

υπολογίστηκαν σύνθετες τιμές, μεταφρασμένες σε σταθμισμένες τιμές (z-scores) για κάθε μία
από τις μεταβλητές πρόβλεψης. Συγκεκριμένα, τα έργα Προγραμματισμένες Ενώσεις,

Προγραμματισμένοι Κώδικες και Ταίριασμα Αριθμών χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
γνωστικής ικανότητας του Προγραμματισμού. Τα έργα εργαζόμενης μνήμης, δηλαδή τα
Μνήμη Σχημάτων, Επανάληψη Λέξεων και Κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν για τον
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υπολογισμό της τιμής της εργαζόμενης μνήμης. Αντίστοιχα, τα έργα Έλεγχος Σχημάτων,
Αριθμών και Αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της τιμής για τη
λειτουργία της αναστολής, ενώ η λειτουργία της προσοχής υπολογίστηκε από τα τρία έργα της

Εκφραστικής, Επιλεκτικής και Συντηρούμενης προσοχής. Τέλος, τα έργα Τεστ Συνεχούς
Επίδοσης και Ολοκλήρωση Πληροφοριών αξιοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αντίστοιχης

σύνθετης τιμής της ταχύτητας επεξεργασίας. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκαν τόσο οι τιμές
για τη σχολική επίδοση (Ελληνικά και Μαθηματικά) όσο και για την κλινική συμπεριφορά
των ομάδων (ΛΕΠ και ΛΕΥ). Ο υπολογισμός των τιμών αυτών ήταν δυνατός δεδομένων των

υψηλών και στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων έργων ανά
κατηγορία.
Τα αποτελέσματα και στην περίπτωση αυτή, ενίσχυσαν τα ευρήματα των

προηγούμενων αναλύσεων (Πίνακας 15). Η συνολική επίδραση της ομάδας, στην περίπτωση
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των ΜANCOVA ήταν σ.σ. σε όλες τις περιπτώσεις (με p < .001). Το ίδιο παρατηρήθηκε και
στην κύρια επίδραση της πειραματικής ομάδας στις αναλύσεις ANCOVA (με p < .01). Από
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την άλλη, οι συνολικές και κύριες επιδράσεις της συνδιακυμαίνουσας (Μ1) ήταν σ.σ. μόνο
στις περιοχές της προσοχής (με p < .01) και της εργαζόμενης μνήμης (με p < .05), με τις
κύριες επιδράσεις να είναι σημαντικές μόνο στη μετα-πειραματική φάση. Καμία από τις

κύριες επιδράσεις, τόσο για τα γνωστικά έργα, όσο και για τις κλίμακες ελέγχου αλλά και τη
σχολική επίδοση, δεν ήταν σ.σ. στη φάση της μετα-μέτρησης. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν
ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του παρεμβατικού προγράμματος σχεδόν σε όλες τις
περιοχές μελέτης μετα-πειραματικά και ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αξία του
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παρεμβατικού προγράμματος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ή βάθος χρόνου.
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Προγραμματισμένες Ενώσεις
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200

Χρόνος

100

50

0

Ακρίβεια

16

150

14

11

9

Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ2

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 3. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Προγραμματισμένες Ενώσεις˙ Μ2 = μεταπειραματική μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

100

Ακρίβεια και χρόνος

90

80

70

60

50

40
Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 4. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Ταίριασμα Αριθμών˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

Προγραμματισμένοι Κώδικες

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Ταίραισμα Αριθμών

Μ3
ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 5. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Προγραμματισμένοι Κώδικες Μ2 = μεταπειραματική μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση
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Εκφραστική Προσοχή
0

1,00

Γ.
ΓΙ
Ω
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ΑΤ
ΣΟ
Σ

1,10

Ακριβεια με Χρόνο

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

Ακρίβεια με Χρόνο

0

0,90

0

0

0

0

0

Μ2

ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ2

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

ΔΕΠΥ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 6. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Εκφραστική Προσοχή˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

Ακρίβεια με Χρόνο

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05
Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 7. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Επιλεκτική Προσοχή˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

Συντηρούμενη Προσοχή

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Επιλεκτική Προσοχή

Μ3
ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 8. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Συντηρούμενη Προσοχή Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση
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Μνήμη Σχημάτων

12

12

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

14

Ακρίβεια

10

8

Ακρίβεια

10

8

6

6

4

4

Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

Μ2

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 9. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Μνήμη Σχημάτων˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ3

ΔΕΠΥ-ΜΘ

60

Ακριβεια και Χρόνος

50
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30

20
Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 10. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Επανάληψη Λέξεων˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

Κωδικοποίηση

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Επανάληψη Λέξεων

Μ3
ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 11. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Κωδικοποίηση Μ2 = μετα-πειραματική μέτρηση˙
Μ3 = μεταμέτρηση
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Έλεγχος Αντικειμένων
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Σχεδιάγραμμα 12. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Έλεγχος Αντικειμένων˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.
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Σχεδιάγραμμα 13. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Έλεγχος Αριθμών˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

Έλεγχος Σχημάτων

ΑΡ
ΚΟ
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Έλεγχος Αριθμών

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 14. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο Έλεγχος
Σχημάτων˙ Μ2 = μετα-πειραματική μέτρηση˙ Μ3
= μεταμέτρηση
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Ολοκλήρωση Πληροφοριών
16
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15

Ακρίβεια

14

13

12

11

10

9

Μ2

ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 15. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο
Ολοκλήρωση Πληροφοριών˙ Μ2 = μεταπειραματική μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση
Τεστ Συνεχούς Επίδοσης

150
145
140

Σωστά

135
130
125
120

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Μ3

115
110
Μ2
ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ3
ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 16. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στο έργο Τεστ
Συνεχούς Επίδοσης˙ Μ2 = μετα-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση
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20

44

40

Αξιολόγηση από Εκπαιδ.

Αξιολόγηση από Εκπαιδ.
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48

36

32

28

17

14

11

24

8

20

Μ1
ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ1

Μ2

ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 17. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στη Λίστα
Ελέγχου Προσοχής˙ Μ1 = προ-πειραματική
μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.

ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 18. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στη Λίστα
Ελέγχου Υπερκινητικότητας˙ Μ1 = προπειραματική μέτρηση˙ Μ3 = μεταμέτρηση.
Μαθηματικά

9

9

Βαθμολογία

8

8

Βαθμολογία

Μ2

ΔΕΠΥ-ΜΘ

Ελληνικά

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Λίστα Ελέγχου Υπερκινητικότητας

Λίστα Ελέγχου Προσοχής

7

6

6

5

5

Μ1

ΔΕΠΥ-ΧΘ

ΔΕΠΥ-ΜΘ

7

Μ1

Μ2
ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 19. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στα Ελληνικά˙
Μ1 = προ-πειραματική μέτρηση˙ Μ3 =
μεταμέτρηση.

ΔΕΠΥ-ΧΘ

Μ2
ΔΕΠΥ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΜΘ

ΤΑΠ-ΧΘ

Σχεδιάγραμμα 20. Διορθωμένες (λαμβάνοντας
υπόψη τη συνδιακυμαίνουσα) μέσες τιμές
επίδοσης των τεσσάρων ομάδων στα
Μαθηματικά˙ Μ1 = προ-πειραματική μέτρηση˙
Μ3 = μεταμέτρηση.
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Πίνακας 15: Κύριες Επιδράσεις της Παρέμβασης στη Μετα-Πειραματική Μέτρηση και Μετα-Μέτρηση ανά περιοχή

μέτρησης (εκφραζόμενη σε σταθμισμένες σύνθετες τιμές) με την Αρχική Μέτρηση ως Συνδιακυμαίνουσα

Μεταβλητές

Επιδράσεις
Μετα-πειραματική Μέτρηση
Συνολικές Επιδράσεις Κύριες Επιδράσεις
F-values (Wilks λ)
F-values
Πειραματικ Συνδιακ Πειραματικ Συνδιακ.
ή Ομάδα
.
ή Ομάδα

μ.σ.
7.32**
3.52*
μ.σ.
μ.σ.

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Σχολική Επίδοση
Αξιολόγηση Συμπεριφοράς
Προγραμματισμός
6.07***
Προσοχή
7.89***
Εργαζόμενη Μνήμη
13.63***
Αναστολή Συμπεριφοράς
4.29***
Ταχύτητα Επεξεργασίας
4.13***

9.81***
7.15***
2.64*
7.03***
5.54**

μ.σ.
4.70***
7.15*
μ.σ.
μ.σ.

Μεταμέτρηση
Κύριες Επιδράσεις
F-values
Πειραματικ Συνδιακ
ή Ομάδα
.
4.72***
μ.σ.
5.59**
μ.σ.
8.15***
μ.σ.
15.65***
μ.σ.
36.38***
μ.σ.
5.24**
μ.σ.
6.24***
μ.σ.
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Διαφοροποιητική Λειτουργική Ανάλυση: Πρόβλεψη της Ομάδας από τα Γνωστικά Έργα και τις
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Κλίμακες Ελέγχου των Εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο μέρος των αναλύσεων δοκιμάστηκαν δύο διαφοροποιητικές

λειτουργικές αναλύσεις (discriminant function analyses˙ από δω και στο εξής DISCRIM) για
να ελεγχθεί (α) ποια έργα, ανάμεσα στα γνωστικά έργα και τις κλίμακες ελέγχου των

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, είναι εκείνα που καλύτερα
διέκριναν τις τέσσερις ομάδες που έλαβαν μέρος στο πείραμα, σε παιδιά με προβλήματα

προσοχής και παιδιά χωρίς προβλήματα προσοχής και (β) ο βαθμός ακρίβειας ταξινόμησης

των ομάδων στη βάση των έργων που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα. Για το σκοπό αυτό, έγιναν
δύο αναλύσεις, μία πριν από την παρέμβαση και μία στη φάση της μεταμέτρησης. Η πρώτη

ανάλυση σκοπό είχε να ελέγξει την εγκυρότητα των έργων για τη διάγνωση των ομάδων πριν
την παρέμβαση. Η δεύτερη ανάλυση σκοπό είχε να ελέγξει κατά πόσο οι ομάδες μετά την

παρέμβαση διέφεραν δημιουργώντας πιο ομοιογενή σύνολα (για π.χ., με την ομάδα ΔΕΠΥΜΘ να είναι πλέον σ.σ. διαφορετική από την ομάδα ΔΕΠΥ-ΧΘ).

Η λογική της διαφοροποιητικής λειτουργικής ανάλυσης κρίνεται εν πολλοίς ως η

αντίστροφη ανάλυση MANOVA (Tabachnick & Fidell, 2007). Στην MANOVA ανάλυση
συνήθως ρωτάμε αν η συμμετοχή σε μία ομάδα συνοδεύεται από στατιστικά σημαντικές

μέσες διαφορές σε ένα συνδυασμό ανεξάρτητων μεταβλητών. Αν η απάντηση στο ερώτημα
αυτό είναι θετική, τότε ο συνδυασμός των μεταβλητών αυτών μπορεί να αξιοποιηθεί για να
προβλέψει τη συμμετοχή στην ομάδα, και άρα να εφαρμοστεί DISCRIM ανάλυση. Αυτό
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σημαίνει ότι σε αυστηρά μαθηματικούς όρους, η MANOVA ανάλυση και η DISCRIM

ανάλυση είναι ίδιες˙ η έμφασή τους, όμως, είναι διαφορετική, με τη DISCRIM ανάλυση να

επιτρέπει τον έλεγχο κατά πόσο συγκεκριμένες περιπτώσεις υποκειμένων ταξινομούνται ή όχι

σε συγκεκριμένες ομάδες. Η έννοια της ταξινόμησης στη DISCRIM ανάλυση είναι η

σημαντική επέκταση της ανάλυσης MANOVA. Έτσι, για παράδειγμα, το να απαντηθεί το
ερώτημα, στην παρούσα έρευνα, σχετικά με το πόσες περιπτώσεις που συμπεριλήφθησαν στις
ομάδες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ πριν από την παρέμβαση, θα έπρεπε να είναι στις ομάδες

αυτές με βάση τα χαρακτηριστικά τους ή αν υπήρχαν λανθασμένες εκτιμήσεις στην
ταξινόμηση, που θα μπορούσαν αυτές να αποδοθούν είναι ένα σημαντικό ερώτημα.
Μία δεύτερη σημαντική διαφορά μεταξύ της ανάλυσης MANOVA και της DISCRIM
ανάλυσης εμπλέκει την ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των μεταβλητών που αξιοποιούνται
για την πρόβλεψη των ομάδων (predictors). Στην ανάλυση MANOVA, συνήθως η
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προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να αποφασίσουμε ποιες εξαρτημένες μεταβλητές
αποδίδουν σ.σ. διαφορές μεταξύ των ομάδων, αλλά σπάνια προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη
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φύση των διαφορών αυτών μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών στην ολότητά τους. Στη

DISCRIM ανάλυσης, από την άλλη, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη φύση των διαφορών
μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών στο σύνολό τους, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς
αυτές απαντούν στο ερώτημα γιατί διαφέρουν οι ομάδες.

Στη DISCRIM ανάλυση, σημαντικός είναι επίσης, ο αριθμός των ομάδων που

συγκρίνονται. Στην περίπτωση που συγκρίνονται δύο μόνο ομάδες, τότε η σχέση αυτή

εξετάζεται γραμμικά, στον άξονα x (βλ. Σχεδιαγράμματα 21 και 22 που ακολουθούν). Η

διάκριση των δύο ομάδων τότε τονίζεται στη βάση των κεντρικών τιμών (centroids) των δύο
ομάδων. Η νοητή γραμμή που συνδέει τα δύο κεντρικά σημεία τιμών αναπαριστά τη

γραμμική σχέση των δύο μέσων όρων, ή την πρώτη λειτουργική διάκριση των ομάδων
(discriminant function of x, ή απλά function 1). Με την προσθήκη κι άλλων ομάδων, η

διάκριση των ομάδων δεν γίνεται πλέον μόνο στη βάση του άξονα x. Για να μπορούν να

συγκριθούν οι ομάδες, τότε προστίθεται και η δεύτερη λειτουργική διάκριση των ομάδων
στον άξονα y (discriminant function of y, ή απλά function 2). Έτσι, η πρώτη λειτουργική

διάκριση ξεχωρίζει τις κεντρικές τιμές της πρώτης ομάδας από τις κεντρικές τιμές των άλλων
δύο ομάδων αλλά δεν ξεχωρίζει τις τιμές της δεύτερης και της τρίτης ομάδας. Ομοίως, η

δεύτερη λειτουργική διάκριση ξεχωρίζει τις κεντρικές τιμές της τρίτης ομάδας από τις άλλες
δύο, αλλά δεν ξεχωρίζει εκείνες των δύο πρώτων ομάδων, κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι η

DISCRIM ανάλυση γίνεται μια τυπικά πολυμεταβλητή ανάλυση με την πρώτη λειτουργική
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διάκριση να δίνει την καλύτερη διάκριση μεταξύ των ομάδων και με τη δεύτερη, που αποτελεί

ορθογώνια στρέψη στην πρώτη (orthogonal function) να διακρίνει τις ομάδες στη βάση
χαρακτηριστικών που μπορεί να μην περιλαμβάνονται στην πρώτη διάκριση. Αυτή η
διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να συγκριθούν όλες οι ομάδες μεταξύ τους και ο αριθμός των
συγκρίσεων είναι ίσος με ngroup-1. Για καθαρά μετρικούς λόγους, όμως, συστήνεται να δίνεται

έμφαση μόνο στην πρώτη σύγκριση που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες (function 1 through 3)
και να αγνοούνται οι υπόλοιπες, οι οποίες δεν προσθέτουν συνήθως επιπλέον σημαντικές

πληροφορίες (Tabachnick & Fidell, 2007). Έχοντας περιγράψει την DISCRIM ανάλυση, η
περιγραφή των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας είναι δυνατό να γίνει πιο εύκολα
κατανοητή. Και στις δύο αναλύσεις, όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, αξιοποιήθηκαν και οι 14

γνωστικές μεταβλητές καθώς και οι τιμές από τις 2 κλίμακες των εκπαιδευτικών ως
μεταβλητές πρόβλεψης. Οι 4 πειραματικές ομάδες αποτέλεσαν την εξαρτημένη μεταβλητή.
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Στην προ-πειραματική μέτρηση, οι ομάδες διέφεραν σ.σ. στην πρώτη λειτουργική
ανάλυση, F(3, 56) = .104, p < .001, υποδεικνύοντας ότι οι ομάδες ΔΕΠ-Υ ήταν σ.σ.
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διαφορετικές στα γνωστικά και κλινικά τους χαρακτηριστικά από τις ομάδες των ΤΑΠ. Μετά
την αφαίρεση της πρώτης λειτουργικής ανάλυσης, δεν υπήρχε άλλη σ.σ. διαφορά μεταξύ των
ομάδων (βλ. Σχεδιάγραμμα 21). H ιδιοτιμή 3,86 και η Canonical συσχέτιση r = .89,

υποδείκνυαν ότι η πρώτη λειτουργική ανάλυση προέβλεπε κατά 89% τη συνολική σχέση

μεταξύ μεταβλητών πρόβλεψης και ομάδων. Οι μεταβλητές που καθόριζαν καλύτερα τη σ.σ.
αυτή σχέση μεταξύ μεταβλητών πρόβλεψης και ομάδων ήταν κυρίως τα έργα προσοχής, το
έργο εργαζόμενης μνήμης, Μνήμη Σχημάτων, τα δύο έργα του Προγραμματισμού,

Προγραμματισμένες Ενώσεις και Προγραμματισμένοι Κώδικες και οι δύο κλίμακες των

εκπαιδευτικών (p < .001). To μοναδικό έργο του οποίου η προσφορά στην πρόβλεψη των

ομάδων δεν ήταν σ.σ. ήταν το έργο Έλεγχος Αντικειμένων (p > .05). Τέλος, η τιμή ακρίβειας
ταξινόμησης των ομάδων φάνηκε να ξεπερνά το 80% (συγκεκριμένα 81,7%) με τις ομάδες

των ΔΕΠ-Υ και τις ομάδες των ΤΑΠ να μοιράζονται κάποιες περιπτώσεις αντίστοιχα, εντός
των ομάδων, όπως άλλωστε αναμενόταν (αφού τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και τα παιδιά με ΤΑΠ
δεν διέφεραν μεταξύ τους). Έτσι, 86,7% των παιδιών με ΔΕΠΥ-ΧΘ (13 παιδιά)

ταξινομήθηκαν στην ομάδα τους με τις άλλες 2 περιπτώσεις να ταξινομούνται στην ομάδα

ΔΕΠΥ-ΜΘ (13,3%). Ομοίως, 80% των παιδιών με ΔΕΠΥ-ΜΘ (12 παιδιά) ταξινομήθηκαν

στην ομάδα τους με τις άλλες 3 περιπτώσεις να ταξινομούνται στην ομάδα ΔΕΠΥ-ΧΘ (20%).
Από την άλλη, στην ομάδα των ΤΑΠ-ΜΘ, 73,3% των παιδιών (11 παιδιά) ταξινομήθηκαν

στην ομάδα τους με τις άλλες 4 περιπτώσεις να ταξινομούνται στην ομάδα ΤΑΠ-ΧΘ (26,7%).
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Ομοίως, 86,7% των παιδιών με ΤΑΠ-ΧΘ (13 παιδιά) ταξινομήθηκαν στην ομάδα τους με τις

άλλες 2 περιπτώσεις να ταξινομούνται στην ομάδα ΤΑΠ-ΜΘ (13,3%).
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Σχεδιάγραμμα 21. Κανονική διαφοροποιητική λειτουργική ανάλυση για την πρόβλεψη

των ομάδων στην προ-πειραματική αξιολόγηση (ADHD no remediation = ΔΕΠΥ-ΧΘ˙
ADHD remediated = ΔΕΠΥ-MΘ˙ Control remediated = ΤΑΠ-ΜΘ˙ Control no
remediation = ΤΑΠ-XΘ).
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Στην μετα-πειραματική μέτρηση, οι ομάδες διέφεραν σ.σ. στην πρώτη λειτουργική

ανάλυση, F(3,56) = .055, p < .001, υποδεικνύοντας ότι οι ομάδες που έλαβαν θεραπεία ήταν

σ.σ. διαφορετικές στα γνωστικά και κλινικά τους χαρακτηριστικά από τις ομάδες που δεν

έλαβαν θεραπεία. Μετά την αφαίρεση της πρώτης λειτουργικής ανάλυσης, συνέχισε να
υφίσταται σ.σ. διαφορά μεταξύ των ομάδων (βλ. Σχεδιάγραμμα 22), στη δεύτερη λειτουργική
ανάλυση, F(3,56) = .269, p < .001, υποδεικνύοντας ότι η ομάδα ΤΑΠ-ΧΘ ήταν σ.σ.
διαφορετική από την ομάδα των ΔΕΠΥ-ΧΘ. Οι ιδιοτιμές και οι Canonical συσχετίσεις ήταν

3,85 και 1,61 και r = .89 και .78, αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι η πρώτη λειτουργική
ανάλυση προέβλεπε κατά 89% και η δεύτερη κατά 78% τη συνολική σχέση μεταξύ
μεταβλητών πρόβλεψης και ομάδων. Στη φάση αυτή της αξιολόγησης, σχεδόν όλες οι
μεταβλητές καθόριζαν τη σ.σ. αυτή σχέση μεταξύ μεταβλητών πρόβλεψης και ομάδων σε

επίπεδο p < .001. Εξαίρεση αποτελούσαν, η μεταβλητή Έλεγχος Αντικειμένων (p < .05)
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καθώς και οι μεταβλητές Έλεγχος Σχημάτων και Τεστ Συνεχούς Επίδοσης που δεν
προέβλεπαν σημαντικά την ταξινόμηση των ομάδων. Τέλος, η τιμή ακρίβειας ταξινόμησης
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των ομάδων άγγιξε το 85% με τις ομάδες των παιδιών που παρακολούθησαν την παρέμβαση
και εκείνων που δεν συμμετείχαν σ’ αυτή να μοιράζονται κάποιες περιπτώσεις αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, το 93,3% των παιδιών της ομάδας ΤΑΠ-ΜΘ (14 παιδιά) ταξινομήθηκαν στην

ομάδα τους με την άλλη περίπτωση να ταξινομείται στην ομάδα ΔΕΠΥ-ΜΘ (6,7%). Ομοίως,
86,7% των παιδιών της ομάδας ΔΕΠΥ-ΜΘ (13 παιδιά) ταξινομήθηκαν στην ομάδα τους με

τις άλλες 2 περιπτώσεις να μοιράζονται εξίσου στις ομάδες των ΤΑΠ (συνολικά 13,3%). Από
την άλλη, στην ομάδα των ΔΕΠΥ-ΧΘ, 80% των παιδιών (12 παιδιά) ταξινομήθηκαν στην
ομάδα τους με τις άλλες 3 περιπτώσεις να ταξινομούνται στην ομάδα ΤΑΠ-ΧΘ (20%).

Ομοίως, 80% των παιδιών με ΤΑΠ-ΧΘ (12 παιδιά) ταξινομήθηκαν στην ομάδα τους με τις
άλλες 3 περιπτώσεις να μοιράζονται εξίσου στις υπόλοιπες τρεις ομάδες (συνολικά 20%).

Τα αποτελέσματα αυτά στο σύνολό τους επιβεβαιώνουν την Υπόθεση 6 της έρευνας.
Τα ανιχνευτικά και γνωστικά έργα που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα φάνηκαν να

είναι κατάλληλα για τη διάγνωση περιπτώσεων παιδιών με ΔΕΠ-Υ έναντι περιπτώσεων ΤΑΠ,
πριν την έναρξη του πειράματος. Κατά τη μεταμέτρηση, οι ομάδες εντούτοις διέφεραν σε
υψηλότερο ποσοστό, εξαιτίας πιο ομοιογενών συνόλων. Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι

κάποια από τα παιδιά της ομάδας ΔΕΠ-Υ που έλαβαν θεραπεία ταιριάζουν περισσότερο στο

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

γνωστικό και κλινικό προφίλ των ομάδων των ΤΑΠ, στη συγκεκριμένη φάση αξιολόγησης.
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Σχεδιάγραμμα 22. Κανονική διαφοροποιητική λειτουργική ανάλυση για την πρόβλεψη
των ομάδων στη μεταμέτρηση (ADHD no remediation = ΔΕΠΥ-ΧΘ˙ ADHD

remediated = ΔΕΠΥ-MΘ˙ Control remediated = ΤΑΠ-ΜΘ˙ Control no remediation =
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ΤΑΠ-XΘ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού

Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας, καθώς και η βραχύχρονη εφαρμογή του (διάρκεια 5 εβδομάδων) ως

πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 6 και 7 χρονών με προβλήματα προσοχής. Η ανάπτυξη
του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος στηρίχθηκε στις τέσσερις σημαντικότερες

εκτελεστικές λειτουργίες (αναστολή, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και προγραμματισμό), των
οποίων η δυσλειτουργία συνδέεται καθοριστικά με τη ΔΕΠ-Υ (Barkley, 1996, 1997.

Castellanos, 2001. Duncan, 1986. Fuster, 2001. Goel & Grafman, 1995. Hughes, 1998.

Oosterlaan & Sergeant, 1998. Sergeant & Geurts & Oosterlaan, 2002. Tannock, 1998) και οι

οποίες, αποτέλεσαν τις τέσσερις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές - παράγοντες της παρούσας
έρευνας. Το θεωρητικό πλαίσιο που κατέδειξε τις συγκεκριμένες βασικές εξαρτημένες

μεταβλητές, δομήθηκε από την ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση και ιδιαίτερα από τη
λεπτομερή ανάλυση και σύνθεση των τριών διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων για τα

προβλήματα προσοχής, των Quay (1988, 1997), Cowan (1995) και Barkley (1997, 1998).

Τα κεντρικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας ήταν, αν τα παιδιά που συμμετείχαν
στο Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα (ΓΘΠ), θα μπορούσαν: (α) να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους στην προσοχή, (β) να μάθουν να αναστέλλουν παρορμητικές και

ανεπιθύμητες συμπεριφορές, (γ) να ενδυναμώσουν την εργαζόμενη μνήμη τους διατηρώντας
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και ανακαλώντας μεγαλύτερο αριθμό πρόσφατων πληροφοριών και (δ) να μάθουν να
αναζητούν καλύτερές στρατηγικές και να προγραμματίζουν αποτελεσματικότερα τις

δραστηριότητές τους για την επίλυση γνωστικών προβλημάτων. Τέλος, εξετάστηκε κατά πόσο
η όποια βελτίωση στις παραπάνω περιοχές θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τόσο τις
επιδόσεις τους στο σχολείο, στα γνωστικά αντικείμενα των ελληνικών και των μαθηματικών,
όσο και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της τάξης σχετικά με τα συμπεριφορικά

χαρακτηριστικά των παιδιών μετά την παρέμβαση.
Οι βασικότεροι στόχοι των στατιστικών αναλύσεων ήταν: (α) η εξέταση της

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ψυχομετρικών εργαλείων και γνωστικών έργων που
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των υποομάδων προσοχής και κατ’ επέκταση (β) η
εξέταση της σχέσης μεταξύ των έργων για τον καλύτερο καθορισμό της λειτουργίας της

προσοχής. Η προέκταση αυτού του στόχου αποτέλεσε και τη βασική θεωρητική προσφορά
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της έρευνας που επιχείρησε να ελέγξει τη δυνατή σύγκλιση των θεωρητικών θέσεων και
μοντέλων των Quay (1988, 1997), Cowan (1995) και Barkley (1997, 1998)˙ (γ) ο έλεγχος της
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βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας του Γνωστικού Θεραπευτικού
Προγράμματος για την άμβλυνση των προβλημάτων προσοχής, δ) η ανάδειξη εκείνων των
ανιχνευτικών και διαγνωστικών έργων, ανάμεσα σε εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην

παρούσα έρευνα, που μπορούν να διακρίνουν καλύτερα τις πειραματικές ομάδες, σε παιδιά με
προβλήματα προσοχής (ΔΕΠ-Υ) και παιδιά χωρίς προβλήματα προσοχής (ΤΑΠ)

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, έτσι όπως κατά σειρά απαντούν στις ερευνητικές
υποθέσεις, επιβεβαίωσαν: 1) την καταλληλότητα των ψυχομετρικών εργαλείων για την

ανίχνευση-διαλογή (screening) προβλημάτων προσοχής στον ευρύτερο πληθυσμό, 2) τη
φόρτιση των γνωστικών έργων αξιολόγησης των συμμετεχόντων, στους αντίστοιχους

τέσσερις γνωστικούς παράγοντες που αποτέλεσαν τις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της
έρευνας για τη δυνατότητα σύγκλισης των τριών θεωριών, 3) την αποτελεσματικότητα της
πρώιμης γνωστικής παρέμβασης μέσω των θετικών βραχυπρόθεσμων (μετα-πειραματική

αξιολόγηση) και μακροπρόθεσμων (μεταμέτρηση) επιδράσεων του ηλεκτρονικού Γνωστικού

Θεραπευτικού Προγράμματος (ΓΘΠ) και τέλος, 4) την καταλληλότητα των γνωστικών έργων
αξιολόγησης για τη διάγνωση περιπτώσεων παιδιών με ΔΕΠ-Υ έναντι περιπτώσεων ΤΑΠ
πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης καθώς και για τη διάκριση μεταξύ παιδιών που
έλαβαν θεραπεία έναντι παιδιών που δεν συμμετείχαν σε αυτήν, μεταξύ των παιδιών με

προβλήματα προσοχής, στη φάση της μεταμέτρησης. Η θεωρητική και πρακτική συνεισφορά
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της παρούσας διατριβής συζητιέται εκτενώς στη συνέχεια.

Έγκαιρη διάγνωση (μέσω των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών και της χρήσης των
αντικειμενικών γνωστικών έργων) και θεραπεία της ΔΕΠ-Υ.
Θεωρητική Σημασία των Αποτελεσμάτων
Για την Ερευνητική Υπόθεση 1
Η ψυχομετρική καταλληλότητα της Λίστας Ελέγχου Προσοχής (ΛΕΠ) και της Λίστα

Ελέγχου Υπερκινητικότητας (ΛΕΥ) επιβεβαιώθηκε με τις πολύ υψηλές τιμές που
παρατηρήθηκαν μέσω του έλεγχου της εσωτερικής τους αξιοπιστίας και της παραγοντικής
τους δομής στη βάση των απαντήσεων που δόθηκαν από εκπαιδευτικούς σε δείγμα 797
παιδιών. Οι υψηλές τιμές της ΛΕΠ προσομοιάζουν με τις τιμές που σημειώθηκαν σε
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προηγούμενες έρευνες, τόσο με καναδέζικους πληθυσμούς (Das & Melnyk, 1989˙
Papadopoulos, Das, Kodero & Solomon, 2002), όσο και ελληνικό πληθυσμό (Papadopoulos et
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al., 2005). Από την άλλη, οι τιμές εσωτερικής αξιοπιστίας της Λίστας Ελέγχου

Υπερκινητικότητας της παρούσας έρευνας ήταν σχετικά υψηλότερες από τις τιμές της έρευνας
των Papadopoulos et al. (2005) λόγω, ενδεχομένως, της μικρότερης ηλικίας των

συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα αφού, η εκδήλωση της υπερκινητικότητας είναι πιο
εμφανής στις μικρότερες ηλικίες, ιδιαίτερα πριν το έβδομο έτος, όπως αναφέρεται στα
διαγνωστικά κριτήρια του American Psychiatric Association (1994).

Επίσης, παρά την ταυτόχρονη συμπερίληψη των 21 στοιχείων των δύο κλιμάκων
(ΛΕΠ) και (ΛΕΥ), η παραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε τον ευκρινή διαχωρισμό δύο
διαφορετικών και ανεξάρτητων μεταξύ τους παραγόντων. Τα ερωτήματα 1-12 που

αντιστοιχούσαν στην ΛΕΠ φόρτισαν σε έναν παράγοντα και τα ερωτήματα 13-21 που

αντιστοιχούσαν στα ερωτήματα της ΛΕΥ φόρτισαν σε άλλον παράγοντα και αυτό σημαίνει
πως πράγματι, η ΛΕΠ διερευνά τα επίπεδα προσοχής και η ΛΕΥ τα επίπεδα
υπερκινητικότητας ενός παιδιού.

Τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική υπόθεση και ως εκ τούτου, οι
δύο κλίμακες προτείνονται ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση του βαθμού προσοχής
και υπερκινητικότητας των μαθητών ηλικίας 6-7 χρονών αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, το σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία ανίχνευσης των

προβλημάτων προσοχής. Ο εκπαιδευτικός είναι συνήθως αυτός που εντοπίζει πρώτος το

πρόβλημα της ΔΕΠ-Υ αναφέρουν οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2000) και προσθέτουν πως
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ο ενημερωμένος εκπαιδευτικός (όπως ακριβώς φάνηκε και στην παρούσα έρευνα με τη
συμπλήρωση των δύο κλιμάκων) είναι σε θέση να αντιληφθεί έγκαιρα την ύπαρξη της ΔΕΠ-Υ

και να παραπέμψει το παιδί στον ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση. Ο έγκαιρος εντοπισμός
καθώς και η άμεση παραπομπή είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, τόσο για τη διάγνωση της
ΔΕΠ-Υ, όσο και για τον επιτυχή σχεδιασμό και την εφαρμογή της θεραπευτικής διαδικασίας

(DuPaul & Stoner, 1994).

Παράλληλα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ταυτόχρονη αξιοποίηση δύο

διαφορετικών κλιμάκων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού

τόσο όσον αφορά στην προσοχή όσο και στην υπερκινητικότητα είναι απαραίτητη για τον

ολοκληρωμένο έλεγχο της κλινικής του εικόνας, πράγμα που σημαίνει ότι ο διττός τύπος
(ΔΕΠ-Υ) παρατηρείται ευρέως στους σχολικούς πληθυσμούς (Papadopoulos et al., 2002.
2005).
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Για την Ερευνητική Υπόθεση 2
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Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας το οποίο στηρίχθηκε στην ιδιαίτερα
λεπτομερή ανάλυση και σύνθεση των τριών διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων για τα

προβλήματα προσοχής, των Quay (1988, 1997), Cowan (1995) και Barkley (1997, 1998),

ανέδειξε την αναστολή, την προσοχή, την εργαζόμενη μνήμη και τον προγραμματισμό ως τις
τέσσερις σπουδαιότερες εκτελεστικές λειτουργίες για την ερμηνεία των προβλημάτων

προσοχής και οι οποίες αποτέλεσαν τις βασικές εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Μέσω
των παραγοντικών αναλύσεων επιβεβαιώθηκε η σύγκλιση των τριών θεωριών. Στο βασικό
δομικό μοντέλο, του οποίου η προσαρμογή ήταν ικανοποιητική, εξήχθη ένας πέμπτος

γνωστικός παράγοντας (εξαρτημένη μεταβλητή) που αφορούσε στην Ταχύτητα Επεξεργασίας.
Σύμφωνα με το δομικό μοντέλο της παρούσας έρευνας (βλ, σελ. 121, Σχεδιάγραμμα
2), η συσχέτιση των πέντε γνωστικών παραγόντων ήταν σ.σ. και στις περισσότερες των
περιπτώσεων υψηλή με τη σχέση μεταξύ εργαζόμενης μνήμης και προγραμματισμού να

αποδίδει την υψηλότερη συσχέτιση. Φαίνεται ότι η λειτουργία της προσοχής σχετίζεται σ.σ.
με τις υπόλοιπες τρεις λειτουργίες που εξετάστηκαν στα πλαίσια της διατριβής (δηλαδή, της
εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής συμπεριφοράς και του προγραμματισμού). Αυτή η

ένδειξη, αρχικά επιβεβαιώνει την ερευνητική υπόθεση που αφορά στη δυνατότητα σύγκλισης
των τριών θεωριών που αναφέρονται παραπάνω. Επιπροσθέτως, η διασύνδεση που υπάρχει

ανάμεσά τους δηλώνει ότι η εκδήλωση της προσοχής σχετίζεται με πολλές άλλες γνωστικές

λειτουργίες. Ο παράγοντας Ταχύτητα Επεξεργασίας σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά μόνο με
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τον παράγοντα Αναστολή. Ο παράγοντας Προσοχή συσχετίζεται σημαντικά με την Αναστολή
και αυτές οι δύο φαινομενικά διαφορετικές συσχετίσεις επιτρέπουν την ερμηνεία ότι, πιθανώς,
η προσοχή σχετίζεται εμμέσως και με την Ταχύτητα Επεξεργασίας, παρά το γεγονός ότι δεν
παρατηρείται κάποια άμεση συσχέτισή τους στο δομικό μοντέλο (Σχεδιάγραμμα 2).

Επομένως, η συσχέτιση της Προσοχής με το σύνολο των γνωστικών παραγόντων (της
εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής, του προγραμματισμού και της ταχύτητας επεξεργασίας)

οδηγεί σε μία νέα θεώρηση της λειτουργίας της προσοχής και κατ’ επέκταση της ερμηνείας
των προβλημάτων που συνυφαίνονται με αυτή, στον ευρύτερο πληθυσμό. Συμπερασματικά,

τα αποτελέσματα των συσχετίσεων στην ολότητά τους, υποδεικνύουν ότι η Προσοχή, ως
λανθάνουσα μεταβλητή, σχετίζεται με ένα σύνολο άλλων γνωστικών μεταβλητών, των οποίων,
η υψηλή συνάφεια επιβάλλει τη συμπερίληψή τους σε μοντέλα μελέτης της γνωστικής
λειτουργίας της Προσοχής.
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Όλα τα γνωστικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των
συμμετεχόντων φόρτισαν σε έναν τουλάχιστον παράγοντα. Οι σχέσεις ανάμεσα στα γνωστικά
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έργα και στους παράγοντες ήταν μονόδρομες. Οι σ.σ. διασταυρούμενες φορτίσεις (cross

loadings) των έργων Εκφραστική Προσοχή και Επιλεκτική προσοχή που παρατηρήθηκαν και
στον παράγοντα Εργαζόμενη Μνήμη (Σχεδιάγραμμα 2), πιθανώς να ερμηνεύονται (α) από τη

σχέση αλληλεπίδρασης των δύο γνωστικών λειτουργιών κατά το μοντέλο του Cowan (1995),

μέσω της ανάγκης διατήρησης και λεκτικής επανάληψης των πληροφοριών ή/και (β) από την
άποψη ότι, για τα παιδιά ηλικίας 6-8 χρόνων, η διαφορά ανάμεσα στην προσοχή και την
εργαζόμενη μνήμη μπορεί να μην είναι ακόμα ευδιάκριτη και κατά συνέπεια, οι δύο

γνωστικές λειτουργίες ενεργοποιούνται από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ως προσοχή.
Η τελική φόρτιση των ΛΕΠ και ΛΕΥ πάνω στον παράγοντα προσοχή, ενώ αρχικά
αναμενόταν ότι, η ΛΕΠ θα φόρτιζε στα έργα προσοχής και η ΛΕΥ θα φόρτιζε στα έργα
αναστολής ή στα έργα εργαζόμενης μνήμης, πιθανόν να δείχνει τη βεβαιότητα των
εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τις λίστες (ΛΕΠ και ΛΕΥ) ότι, η προσοχή και

υπερκινητικότητα έχουν ακριβώς την ίδια έννοια χωρίς καμιά απολύτως διαφορά. Ωστόσο, η
πιθανή αυτή ερμηνεία δεν αλλάζει την εγκυρότητα των δύο κλιμάκων που φάνηκε μέσω της
παραγοντικής τους ανάλυσης, ότι δηλαδή, η ΛΕΠ μετρά την προσοχή και η ΛΕΥ την

υπερκινητικότητα. Σύμφωνα με αυτό το δομικό μοντέλο, Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής
Ανάλυσης, οι φορτίσεις των δύο λιστών ήταν πολύ υψηλές. Οι εκπαιδευτικοί που

συμπλήρωσαν τις δύο λίστες (ΛΕΠ) και (ΛΕΥ), πιθανόν να αντιλαμβανόντουσαν ότι, όλες οι
ερωτήσεις σχετίζονταν μόνο με την προσοχή και αυτή η ένδειξη ερμηνεύει τις πολύ υψηλές
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φορτίσεις των δύο λιστών. Κατά την αντίληψη τους αυτή, όλα τα χαρακτηριστικά
υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας των παιδιών είναι φυσιολογική απόρροια της
ελλειμματικής προσοχής.

Ταχύτητα Επεξεργασίας, ως ο Πέμπτος Παράγοντας στο Δομικό Μοντέλο
Η Ταχύτητα Επεξεργασίας (speed of processing) που επιβεβαιώθηκε ως ο πέμπτος

παράγοντας (εξαρτημένη μεταβλητή), αφορά στην ταχύτητα με την οποία οι συμμετέχοντες

εκτελούσαν τα έργα και η οποία, επηρεάζεται από τα γνωστικά έργα Τεστ Συνεχούς Επίδοσης

(ΤΣΕ) και Ολοκλήρωση Πληροφοριών. Στην προσπάθεια να δοθούν αξιόπιστες ερμηνείες για
την Ταχύτητα Επεξεργασίας και τη συμπεριφορά των παιδιών στα συγκεκριμένα έργα
προτείνονται τα ακόλουθα: α) Ταχύτητα και ακρίβεια: Τα έργα ΤΣΕ και Ολοκλήρωση
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Πληροφοριών, αξιολογούν τόσο την ταχύτητα των συμμετεχόντων, όσο και την ακρίβεια της
απάντησής τους. Και τα δύο αυτά έργα, είναι πολύ ευαίσθητα τόσο στα λάθη, όσο και στην
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ταχύτητα και αυτό μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα (Wilding et al., 2005). Πιθανόν, η

ταχύτητα να λειτουργεί εις βάρος της ακρίβειας αλλά και αντίθετα, η ταχύτητα εις βάρος της
ακρίβειας. Δηλαδή, στην περίπτωση του έργου ΤΣΕ, ένα παιδί προκειμένου να απαντήσει
σωστά, μπορεί να εξαντλεί όλο το διαθέσιμο χρόνο ή προκειμένου να απαντήσει γρήγορα
πιθανόν να μην προλαβαίνει το πρόγραμμα να καταγράψει την απάντηση του, οπότε

θεωρείται ως μη γενόμενη (omission). Από την άλλη, στο έργο Ολοκλήρωση Πληροφοριών,
το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί πάρα πολύ χρόνο για κάθε απάντηση αφού, δεν υπάρχει
περιορισμός χρόνου απάντησης, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται κατά πολύ ο χρόνος
ολοκλήρωσης του έργου. Όσο πιο προσεκτικό είναι το παιδί, τόσο πιο πολύς είναι ο

συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει τα 10 λεπτά.
β) Η κούραση του παιδιού από τη συνεχή προσπάθεια για τον εντοπισμό του ζητουμένου,

καθώς και η μεγάλη χρονική διάρκεια των έργων Τεστ Συνεχούς Επίδοσης και Ολοκλήρωση
Πληροφοριών (περίπου, 8-10 λεπτά το καθένα), ίσως, να οδηγούν το παιδί στο να

επιβραδύνει τις αντιδράσεις του, ή να μην απαντά καθόλου, ή να απαντά βεβιασμένα και

απερίσκεπτα (παρορμητικά) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (Cornish et al., 2005). γ) Ο

παράγοντας ταχύτητα επεξεργασίας, σύμφωνα με το δομικό μοντέλο της παρούσας έρευνας,

συσχετίζεται με τον παράγοντα αναστολή. Αυτή η συσχέτιση πιθανόν να εξηγείται από το ότι,
η αναστολή της αντίδρασης δημιουργεί ή προϋποθέτει πιο αργές αντιδράσεις, ενώ αντίθετα, οι
γρήγορες απαντήσεις στα έργα ταχύτητας επεξεργασίας δηλώνουν τη φτωχή ικανότητα
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αναστολής. Οι τρεις παραπάνω προσεγγίσεις αποτελούν τις επικρατέστερες για να
ερμηνεύσουν την εξαγωγή του παράγοντα Ταχύτητα Επεξεργασίας.
Επιλογή του Δείγματος και Πραγματοποίηση της Έρευνας
Η συχνότητα της ΔΕΠ-Υ στην παρούσα έρευνα με πληθυσμό 6 και 7 χρόνων έφτασε

σε ποσοστό 7% και ταυτίζεται με το ποσοστό (7%) που έδειξε πρόσφατη έρευνα στην Κύπρο,

των Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis, & Natsopoulos (2005) σε πληθυσμούς 10 και 12
χρονών. Η ταύτιση των ποσοστών συχνότητας της ΔΕΠ-Υ των δύο ερευνών, πιθανόν να
ερμηνεύεται από την απουσία πολιτιστικών διαφορών, από την κοινή δομή σχολικού κλίματος
των πληθυσμών ή/και από τη χρήση όμοιων διαγνωστικών κριτηρίων-εργαλείων. Επιπλέον,
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αυτό το ποσοστό (7%) προσομοιάζει με τα ποσοστά συχνότητας των προβλημάτων προσοχής
σε μαθητικούς πληθυσμούς διεθνώς (Barkley, 1997. 1998. Pastor & Reuben, 2002).
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Οι πολύ προσεκτικές διαγνωστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν, μέσω των
ψυχομετρικά κατάλληλων εργαλείων ανίχνευσης, διαλογής και διάγνωσης που

χρησιμοποιήθηκαν, τα πάρα πολύ αυστηρά μεθοδολογικά βήματα καθώς και οι καλώς

στοχευμένες στατιστικές αναλύσεις, εξασφάλισαν το δείγμα της παρούσας έρευνας έτσι όπως
αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η εξασφάλιση αυτού του δείγματος επέτρεψε τον καταρτισμό του

διασταυρούμενου ερευνητικού σχεδιασμού για τον καλύτερο έλεγχο ης αποτελεσματικότητας
του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος.
Διασταυρούμενο Πειραματικό Σχέδιο Έρευνας

Με το διασταυρούμενο πειραματικό σχεδιασμό, καταρτίστηκαν οι τέσσερις υποομάδες
(Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 71), δύο ισάριθμες ομάδες παιδιών με ΔΕΠ-Υ με παρόμοιο γνωστικό

προφίλ, εκ των οποίων, η πρώτη έλαβε θεραπεία και η δεύτερη όχι, καθώς και δύο αντίστοιχες
ομάδες ΤΑΠ, που και πάλι η μία έλαβε θεραπεία και άλλη όχι. Με αυτό τον τρόπο, κατέστη
δυνατή η επιτυχής εφαρμογή του ΓΘΠ.

Χωρίς το συγκεκριμένο διασταυρούμενο ερευνητικό σχέδιο, θα ελλόχευε ο κίνδυνος
να μην είναι σαφείς και διακριτές οι θετικές επιδράσεις του προγράμματος, λόγω του ότι, δε

θα φαινόταν η διαφορά ανάμεσα στις όμοιες ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αφού δε
θα υπήρχαν οι a priori σταθερά καταμετρημένες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ομάδων
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που εναλλακτικά συμμετείχαν ή δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης.
Αν για παράδειγμα, συμμετείχαν μόνο δύο ομάδες (ΔΕΠ-Υ και ΤΑΠ) οι οποίες θα

λάμβαναν το ΓΘΠ, θα συγκρίνονταν στο τέλος οι επιδόσεις τους αλλά, δε θα ήταν δυνατό να
φανεί κατά πόσο οι όποιες επιδράσεις του προγράμματος στις γνωστικές μετρήσεις και
συμπεριφορά των μαθητών θα μπορούσαν να αποδοθούν αποκλειστικά στο παρεμβατικό
πρόγραμμα, αφού τα γνωστικά χαρακτηριστικά (γνωστικό προφίλ) των ομάδων θα ήταν εξ

ορισμού διαφορετικά. Σε τέτοια περίπτωση, θα συγκρίνονταν μόνον οι διαφορές των
επιδόσεων εντός της ομάδας από μέτρηση σε μέτρηση. Αυτές όμως οι μετρήσεις δεν θα ήταν
ενδεικτικές των τελικών επιδράσεων του ΓΘΠ, αφού δε θα μπορούσαν να συγκριθούν με τις
επιδόσεις των παιδιών μιας άλλης ομάδας που δε θα ελάμβανε το ΓΘΠ, λόγω του αρχικού
πειραματικού σχεδιασμού, αλλά, θα είχε τα ίδια γνωστικά χαρακτηριστικά πριν την
παρέμβαση. Αν πάλι, αντί αυτού του διασταυρούμενου πειραματικού σχεδιασμού,
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εφαρμοζόταν ένα απλό πειραματικό σχέδιο με δύο κλινικά όμοιες ομάδες, κατά το οποίο, η
μια ομάδα θα συμμετείχε στο ΓΘΠ ενώ η άλλη όχι, τότε θα απουσίαζε η ομάδα ελέγχου και δε
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θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να φανεί πώς αυτό το πρόγραμμα επιδρά σε τυπικά
αναπτυσσόμενα παιδιά, άρα θα ήταν ελλιπή τα τελικά συμπεράσματα για την

αποτελεσματικότητα του ΓΘΠ. Συνεπώς, για καλύτερη και ολοκληρωμένη εξαγωγή

συμπερασμάτων τόσο για την άμεση όσο και για την μακρόχρονη επίδραση του ΓΘΠ, ήταν

απαραίτητος ο καταρτισμός του διασταυρούμενου πειραματικού σχεδίου μέσω της ξεκάθαρης
διάκρισης μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων (ΔΕΠ-Υ) και των δύο ομάδων με τυπικά
αναπτυσσόμενα παιδιά (ΤΑΠ).

Με τους παραπάνω συλλογισμούς φαίνεται ότι, ο καταρτισμός του διασταυρούμενου
πειραματικού σχήματος αποτελούσε έναν από τους καταλληλότερους μεθοδολογικούς

σχεδιασμούς για την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος αφού επέτρεψε τη σύγκριση
μεταξύ ομάδων με παρόμοια γνωστικά ή κλινικά χαρακτηριστικά που είτε συμμετείχαν, είτε,
όχι στο πρόγραμμα παρέμβασης και έλεγξε καλύτερα το βαθμό αποτελεσματικότητας του
προγράμματος παρέμβασης.

Για την Ερευνητική Υπόθεση 3

Τα αποτελέσματα από τη φάση της άμεσης αξιολόγησης του παρεμβατικού

προγράμματος (μετα-πειραματική αξιολόγηση), έτσι όπως καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και

αξιολογήθηκαν, έδειξαν ότι τα παιδιά της ομάδας ΔΕΠΥ που έλαβαν θεραπεία, βελτιώθηκαν
σε βαθμό που η επίδοσή τους στα συγκεκριμένα έργα κυμαινόταν στις αντίστοιχες τιμές των
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παιδιών που δεν παρουσίαζαν προβλήματα προσοχής. Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη του
θεραπευτικού προγράμματος η ομάδα ΔΕΠΥ-ΜΘ είχε σ.σ. και από τις δύο ομάδες ΤΑΠ σε
όλα τα γνωστικά έργα στα οποία αξιολογήθηκαν. Αντίθετα, η ομάδα ΔΕΠΥ-ΧΘ, συνέχισε
να παρουσιάζει αδυναμίες όπως και στην προ-πειραματική αξιολόγηση, στα περισσότερα από

τα έργα, σε σύγκριση τόσο με τις ΤΑΠ ομάδες, όσο και με την ομάδα των ΔΕΠΥ που έλαβαν

θεραπεία. Αυτή η καταγραφή, υπογραμμίζει πρωτίστως, τη στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των ομάδων ΔΕΠΥ-ΜΘ και ΔΕΠΥ-ΧΘ κατά τη μετα-πειραματική αξιολόγηση, ενώ

κατά την προ-πειραματική αξιολόγηση δεν υπήρχε καμιά σ.σ. μεταξύ αυτών των ομάδων.
Σημαντική επίδραση φαίνεται να είχε η παρέμβαση και στη συνολική εικόνα της ομάδας ΤΑΠ
που έλαβε θεραπεία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις διέφερε όχι μόνο από την ομάδα των
ΔΕΠΥ-ΧΘ αλλά και από την ομάδα ΤΑΠ που δεν έλαβε θεραπεία. Αυτό το εύρημα δείχνει
ότι το γνωστικό παρεμβατικό πρόγραμμα είχε μία επιπρόσθετη και σ.σ. επίδραση από εκείνη
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του καθημερινού αναλυτικού προγράμματος στην κανονική τάξη. Επομένως, επιβεβαιώνεται
η ερευνητική υπόθεση που αφορούσε στην αναμενόμενη βελτίωση της επίδοσης των ομάδων
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που έλαβαν θεραπεία ΔΕΠΥ-ΜΘ και ΤΑΠ-ΜΘ ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην

παρέμβαση, σε σύγκριση με τις άλλες δύο αντίστοιχες ομάδες που δε συμμετείχαν σε αυτήν.
Η βελτίωση των ομάδων αυτών αποδίδεται αποκλειστικά στην βραχυπρόθεσμη

αποτελεσματικότητα του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος. Επιπλέον επιβεβαίωση

των θετικών επιδράσεων του Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος, προκύπτει μέσω του
ελέγχου της αρχικής αξιολόγησης ως συνδιακυμαίνουσας που μετά την αφαίρεση της

επίδρασης της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς και της
αρχικής εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης, συνέχισαν να υφίστανται θετικές

επιδράσεις της ομάδας και ως εκ τούτου. εξάγονται ακόμη πιο ασφαλή συμπεράσματα για την
αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης.
Για την Ερευνητική Υπόθεση 4

Η επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΜΘ κατά τη μεταμέτρηση (6 μήνες μετά το πέρας της
παρέμβασης), διατήρησε τη σ.σ. διαφορά από την επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΧΘ, που

παρατηρήθηκε και στη μετα-πειραματική αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα, κυμαινόταν στις
αντίστοιχες τιμές της επίδοσης των ομάδων των ΤΑΠ που δεν παρουσίαζαν αντίστοιχα

προβλήματα προσοχής. Η βελτίωση στην επίδοση της ομάδας ΔΕΠΥ-ΜΘ ήταν προφανής και
αποδίδεται αποκλειστικά στην μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του Γνωστικού

Θεραπευτικού Προγράμματος. Όπως έγινε και για τα αποτελέσματα της μετα-πειραματικής
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αξιολόγησης, μεταξύ άλλων αναλύσεων, η επίδρασης της θεραπευτικής παρέμβασης

εξετάστηκε και μέσω του ελέγχου της αρχικής αξιολόγησης ως συνδιακυμαίνουσας. Μετά την

αφαίρεση της επίδρασης της αρχικής κατάστασης από την οποία ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς
και της αρχικής εξοικείωσης που είχαν με τα έργα μέτρησης, συνέχισαν να υφίστανται θετικές
επιδράσεις της ομάδας. Και αυτή η ένδειξη οδηγεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση των θετικών
συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης και σε βάθος

χρόνου.

Οι αναλύσεις των αξιολογήσεων από τους εκπαιδευτικούς της τάξης οι οποίοι, κατά

την τρίτη και τελευταία φάση αξιολόγησης, συμπλήρωσαν εκ νέου τις κλίμακες προσοχής και

υπερκινητικότητας και για τους 60 μαθητές, (όπως τις είχαν συμπληρώσει και στην αρχή της
έρευνας) αποτέλεσαν άλλη μια επιβεβαίωση της μακρόχρονης επίδρασης του γνωστικού
παρεμβατικού προγράμματος αφού, μέσα από αυτές, φάνηκε η σαφής βελτίωση στην ‘κλινική
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συμπεριφορά’ των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και στην επίδοσή τους στο σχολείο, στα
Ελληνικά και Μαθηματικά, με τη βελτίωση στα Μαθηματικά να ήταν μεγαλύτερη.
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Ενδεχομένως, το ΓΘΠ στο σύνολό του, να βοήθησε περισσότερο την ενίσχυση των μη
λεκτικών ικανοτήτων των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτό.

Σημειώνεται ότι, οι βαθμολογίες για τις επιδόσεις των παιδιών στα Ελληνικά και στα
Μαθηματικά, στην πρώτη δημοτικού, πρέπει να κριθούν με επιφύλαξη, δεδομένης της
χρονικής στιγμής που ζητήθηκαν και δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Ταυτόχρονα και παρά το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις έγιναν αρκετά νωρίς (τέλος Οκτωβρίου
και αρχές Νοεμβρίου) και τις δύο σχολικές χρονιές, από εκπαιδευτικούς που ήταν

διαφορετικοί, ως επί το πλείστον, από τη μία χρονιά στην άλλη, η συσχέτιση αν και χαμηλή

μεταξύ των βαθμολογιών που δόθηκαν ήταν σ.σ., για τα Ελληνικά r = .28 και τα Μαθηματικά
r = .27 (p < .05).

Για την Ερευνητική Υπόθεση 5

Τα αποτελέσματα της διαφοροποιητικής λειτουργικής ανάλυσης (discriminant

function analyses) για την προ-πειραματική αξιολόγηση έδειξαν ότι τα καταλληλότερα από τα
ανιχνευτικά και γνωστικά έργα, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα και διέκριναν
σ.σ. τις ομάδες παιδιών με ΔΕΠ-Υ από τις ομάδες ΤΑΠ (πριν την παρέμβαση), ήταν κυρίως
τα τρία έργα προσοχής, η Μνήμη Σχημάτων ως έργο εργαζόμενης μνήμης, τα έργα

Προγραμματισμένες Ενώσεις και Προγραμματισμένοι Κώδικες ως έργα Προγραμματισμού

και οι δύο κλίμακες των εκπαιδευτικών (p < .001). To μοναδικό έργο του οποίου η προσφορά

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

στην πρόβλεψη των ομάδων δεν ήταν σ.σ. ήταν το έργο Έλεγχος Αντικειμένων (p > .05). Τα
ευρήματα αυτά επομένως, δηλώνουν ότι τόσο οι ΛΕΠ και ΛΕΥ ως εργαλεία ανίχνευσης, όσο
και τα 6 προαναφερθέντα γνωστικά έργα ως εργαλεία διάγνωσης μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την επιτυχή ανίχνευση και διάγνωση προβλημάτων προσοχής με
εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Τα αποτελέσματα της διαφοροποιητικής λειτουργικής ανάλυσης για τη μεταμέτρηση

έδειξαν ότι σχεδόν όλα τα έργα προέβλεπαν σ.σ την ταξινόμηση των ομάδων σε επίπεδο p <
.001, εκτός από τα έργα Έλεγχος Αντικειμένων, Έλεγχος Σχημάτων και Τεστ Συνεχούς
Επίδοσης. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ομάδων που φάνηκε κατά τη μεταμέτρηση
πιθανόν να οφείλεται στο ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που συμμετείχαν στο παρεμβατικό

πρόγραμμα βοηθήθηκαν και πλησίασαν στο γνωστικό και κλινικό προφίλ των ΤΑΠ.
Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι κάποια από τα παιδιά της ομάδας ΔΕΠ-Υ που έλαβαν
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θεραπεία, ταιριάζουν περισσότερο στο γνωστικό και κλινικό προφίλ των ομάδων των ΤΑΠ
στη συγκεκριμένη φάση αξιολόγησης. Αντίθετα, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που δεν έλαβαν
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θεραπεία φαίνεται να απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από το γνωστικό και κλινικό
προφίλ τόσο των ομάδων ΤΑΠ όσο και της ομάδας ΔΕΠ-Υ που έλαβε θεραπεία.

Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η υπόθεση 6 της έρευνας η οποία αναφέρεται στην

καταλληλότητα των ανιχνευτικών και γνωστικών έργων της παρούσας έρευνας για τη

διάγνωση περιπτώσεων παιδιών με ΔΕΠ-Υ έναντι περιπτώσεων ΤΑΠ, πριν την έναρξη του
πειράματος.

Η μη σ.σ. προσφορά των έργων Έλεγχος Αντικειμένων, Έλεγχος Σχημάτων και Τεστ

Συνεχούς Επίδοσης, στην πρόβλεψη και διάκριση των ομάδων, μπορεί να αποδοθεί στο ότι, η
επίδοση των παιδιών στα έργα Go/no Go (όπως είναι τα παραπάνω) δε διαφοροποιείται
σημαντικά, αφενός, λόγω της μικρής ηλικίας 6-7 χρόνων ή / και λόγω της μετρικής
ιδιαιτερότητας αυτών των έργων.

Συμπεράσματα για την Αποτελεσματικότητα του ΓΘΠ

Τα αποτελέσματα από τη φάση της μεταμέτρησης, 6 μήνες ύστερα από τη συμμετοχή
των ομάδων στο γνωστικό παρεμβατικό πρόγραμμα, ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τα

ευρήματα σχετικά με τη θετική επίδραση του προγράμματος στην ομάδα των ΔΕΠΥ-ΜΘ και

κατ΄ επέκταση στην ομάδα των ΤΑΠ-ΜΘ. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ που έλαβαν θεραπεία όχι μόνο
διατήρησαν τη θετική τους εικόνα στη μεταμέτρηση, όσον αφορά στις επιδόσεις τους στα
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γνωστικά έργα, αλλά επιπρόσθετα, κρίθηκαν και από τους εκπαιδευτικούς, τόσο σε επίπεδο
‘κλινικής συμπεριφοράς’, όσο και σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση ότι είχαν βελτιωθεί
σε βαθμό που τα κατάφερναν το ίδιο καλά όσο οι ομάδες των ΤΑΠ. Αντιθέτως, η ομάδα των

παιδιών με ΔΕΠΥ που δεν έλαβε θεραπεία συνέχισε να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα σε

πολλές από τις γνωστικές ή συμπεριφορικές μετρήσεις. Φαίνεται ότι, τα προβλήματα αυτά
επιδρούν αρνητικά στη σχολική επίδοση των παιδιών αυτής της ομάδας. Ως εκ τούτου και για

λόγους καθαρά ηθικούς, προσφέρθηκε θεραπεία στην ομάδα αυτή μετά το πέρας της
ολοκλήρωσης του πειράματος, εκτός του μεθοδολογικού σχεδιασμού της διατριβής.
Οι αναλύσεις ΜANCOVA, στα αποτελέσματα της μετα-πειραματικής αξιολόγησης

και της μεταμέτρησης ενίσχυσαν τα ευρήματα των προηγούμενων αναλύσεων, τονίζοντας
διπλά και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού γνωστικού παρεμβατικού
προγράμματος σχεδόν σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές και στήριξαν ακόμα περισσότερο την
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αξία του παρεμβατικού προγράμματος και σε βάθος χρόνου. Όπως ξεκάθαρα φάνηκε από τα
αποτελέσματα της μετα-πειραματικής αξιολόγησης και της μεταμέτρησης, η ερευνητικές
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υποθέσεις που αφορούσαν στη θετική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση του
Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος, επιβεβαιώθηκαν πλήρως.
Σύγκλιση Θεωριών και Δόμηση-Κτίσιμο μιας Νέας Θεωρίας

Οι δυσλειτουργικές και αδύναμες εκτελεστικές λειτουργίες στις περιπτώσεις ΔΕΠ-Υ
όπως τις περιγράφει ο Barkley με το υβριδικό του μοντέλο (1997), δημιουργούν ένα φαύλο
κύκλο αφού δεν αξιοποιούν τις εσωτερικά αναπαριστάμενες πληροφορίες και την

αυτοκατευθυνόμενη δράση, με τελικό αποτέλεσμα την όλο και λιγότερο εστιασμένη

συντηρούμενη προσοχή, την όλο και μεγαλύτερη υπερκινητικότητα (Barkley, 1997). Με την
ίδια λογική στην περίπτωση επιτυχούς παρέμβασης, ο φαύλος κύκλος αλλάζει πρόσημο και
γίνεται θετικός, οδηγώντας στην άμβλυνση των δυσλειτουργιών αυτών και επομένως, στην

ενίσχυση - βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Συνεπώς, μια βελτιωμένη και λειτουργική

αναστολή, όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά αντίθετα, επιδρά θετικά στις εκτελεστικές λειτουργίες
διευκολύνοντας την επιτυχή εκτέλεση οποιουδήποτε έργου μέσω της άμβλυνσης των
προβλημάτων προσοχής, ενδυναμώνοντας παράλληλα, τις αδύναμα εκφραζόμενες
εκτελεστικές λειτουργίες.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το ηλεκτρονικό Γνωστικό

Θεραπευτικό Πρόγραμμα επέδρασε θετικά τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα
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στην ενίσχυση και των πέντε γνωστικών λειτουργιών - παραγόντων στα παιδιά που
συμμετείχαν σε αυτό. Η σημαντικότερη επίδραση-βελτίωση φαίνεται να σημειώθηκε στις
γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της εργαζόμενης μνήμης και του προγραμματισμού,

ενώ, συγκριτικά λιγότερη βελτίωση φαίνεται να είχαν οι γνωστικές λειτουργίες της αναστολής

και της ταχύτητας επεξεργασίας. Αυτή η διαπίστωση, επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες που
λειτουργούν κατά τρόπο επαγωγικό όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Στη βάση των θεωρητικών μοντέλων των Quay (1988, 1997) και Barkley (1997), αν η

ικανότητα αναστολής των παιδιών με ΔΕΠ-Υ βελτιωθεί, είναι προφανές ότι αμβλύνονται σε
κάποιο βαθμό, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Με αυτή τη θεώρηση,
αναμενόταν ότι μόνο με τη μέγιστη βελτίωση της ικανότητας της αναστολής των παιδιών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα μπορούσαν βελτιωθούν οι υπόλοιπες εκτελεστικές
λειτουργίες και κατ΄ επέκταση να αμβλυνθούν οι δυσκολίες αυτών των παιδιών. Η βελτίωση
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της ικανότητας της αναστολής των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, πιθανόν να μην
αποτυπώθηκε εξ’ ολοκλήρου μέσω των επιδόσεων τους στα έργα αξιολόγησης της αναστολής
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και ταχύτητας επεξεργασίας στη μετα-πειραματική αξιολόγηση και μεταμέτρηση, αλλά, να
εξαργυρώθηκε περισσότερο μέσω των επιδόσεων τους στα έργα προσοχής, εργαζόμενης

μνήμης και προγραμματισμού. Κάτι τέτοιο, πιθανόν να συνέβη λόγω του ότι, η ενισχυμένη

ικανότητα αναστολής ως πρωτεύουσα και καθοριστική, ενίσχυσε πρωτίστως και κυρίως την
ικανότητα της προσοχής με ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της συντηρούμενης προσοχής

(Barkley, 1997. Quay, 1988, 1997). Εδώ, παρεμβάλλεται η άποψη των Manly et al., (2001),

που υποστήριξαν ότι η ΔΕΠ-Υ είναι πρωτίστως, διαταραχή της συντηρούμενης προσοχής. Σε
προέκταση και αυτής της θέσης, η βελτιωμένη συντηρούμενη προσοχή ως κυρίαρχη,

βελτίωσε την εργαζόμενη μνήμη μέσω της σχέσης αλληλεπίδρασης των δύο και ιδιαίτερα
μέσω της ενίσχυσης της εργαζόμενης μνήμης από την προσοχή κατά την επεξεργασία

γνωστικών ή άλλων δραστηριοτήτων, όπως θα υποστήριζε με το δικό του μοντέλο ο Cowan
(1995). Με την παραπάνω προσέγγιση για την ερμηνεία των βελτιωμένων επιδόσεων στις

γνωστικές λειτουργίες όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των μεταμετρήσεων, προκύπτει επίσης
ότι, η ικανότητα προγραμματισμού ενισχύθηκε καθοριστικά από τις ήδη βελτιωμένες

γνωστικές ικανότητες της προσοχής και της εργαζόμενης μνήμης σύμφωνα και πάλι με τον
Barkley (1997. 1998). Ακολούθως, ο προγραμματισμός σε συνεχή αλληλεπίδραση με τις

ανώτερες γνωστικές λειτουργίες της αναστολής, της προσοχής, και της εργαζόμενης μνήμης
ενδυνάμωσε τις σχέσεις τους και τις συνέδεσε με τις ικανότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης
προβλήματος. Ιδιαίτερα, η εργαζόμενη μνήμη, κατά τον Barkley (1998) αποτελεί ένα
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σημαντικό - ουσιώδες τμήμα του προγραμματισμού που βοηθά στη σύνδεση προηγούμενων
εμπειριών με μελλοντικούς στόχους. Η ερμηνεία αυτή συμφωνεί με την άποψη του Cowan
(1995) που αφορά αφενός, στην παράλληλη σχέση των λειτουργιών της προσοχής και της
εργαζόμενης μνήμης και ταυτόχρονα τονίζει την αναγκαιότητα, αυτή η σχέση να οδηγεί και
να στηρίζει το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση κάποιου γνωστικού έργου (δηλαδή, τον
προγραμματισμό). Αν αυτή η επαγωγική συλλογιστική ερμηνεύει επαρκώς τις επιδόσεις των
παιδιών στα έργα που αξιολογήθηκαν και αποδίδει εύστοχα τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των
γνωστικών παραγόντων της έρευνας, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι, ορθώς η παρούσα
έρευνα στήριξε την πραγματοποίησή της στα τρία θεωρητικά μοντέλα των Quay (1988. 1997),
Cowan (1995) και Barkley (1997. 1998) και επομένως, οι γνωστικοί παράγοντες της παρούσας
έρευνας αποτελούν μια αξιόπιστη πρόταση για την ερμηνεία της ΔΕΠ-Υ.
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του
γνωστικού θεραπευτικού προγράμματος όχι μόνο δεν παραγνωρίστηκε η σπουδαιότητα του
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παράγοντα «κίνητρα» αλλά αντίθετα, λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Προκειμένου να ελεγχθεί

αυτός παράγοντας, δόθηκαν εμμέσως κίνητρα, χωρίς ταυτόχρονα να συμπεριλαμβάνονται

συμπεριφορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα: (α) χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
ως μέσο εφαρμογής του προγράμματος, (β) το θεραπευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε στη

βάση της εξατομικευμένης διδασκαλίας, δηλαδή, ειδικός εκπαιδευτικός και παιδί, ένας προς
ένας, και (γ) οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο που ήταν αρκετά ευχάριστες
για τα παιδιά.

Περιεκτική Παρέμβαση-Θεραπεία σε Σύγκριση με Προηγούμενες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
Ιδιαίτερα για τα παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών, ηλικία που προσομοιάζει με αυτή των
παιδιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, υπάρχουν αρκετές έρευνες στη διεθνή
βιβλιογραφία που καταπιάστηκαν με παρεμβατικά προγράμματα όλων σχεδόν των

θεωρητικών προσεγγίσεων για άμβλυνση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ. Οι κυριότερες από

αυτές τις θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ, είναι η φαρμακευτική, η συμπεριφορική,

η γνωστική και η πολυμοντελική θεραπεία (Barkley, 2006. DuPaul & Stoner, 2003. Hinshaw,

2000. Hoza & Owens & Pelham, 1999. Kerns, Eso & Thomson, 1999. Klingberg, Forssberg &
Westerberg, 2002. Klingberg et. al., 2005. Majorek et al., 2004. Rapport & Denney, 2000.

Shalev, Tsal & Mevorach, 2007. Stein, 1999. Westerberg, Hirvikoski, Forssberg & Klingberg,
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2004. Wilens, 2002).

Το ηλεκτρονικό Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα (ΓΘΠ) εφαρμόστηκε στην

παρούσα έρευνα για την άμβλυνση προβλημάτων που συνδέονται με την ΔΕΠ-Υ. Το

πρόγραμμα αποτελείται από 14 ηλεκτρονικά γνωστικά έργα, διαφορετικά μεταξύ τους, το
καθένα από τα οποία στοχεύει στη βελτίωση - ενίσχυση συγκεκριμένων γνωστικών
λειτουργιών (αναφέρεται στο κεφάλαιο Μεθοδολογία – γνωστικές δραστηριότητες

παρέμβασης). Το ΓΘΠ αποτελεί καινοτομία ως περιεκτική παρέμβαση για την άμβλυνση

πέντε ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (προσοχή, αναστολή, εργαζόμενη μνήμη,
προγραμματισμός και ταχύτητα επεξεργασίας). Προηγήθηκε η παρεμβατική δουλειά των

(Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002) τα αποτελέσματα της οποίας, ήταν απολύτως
θετικά και υποστηρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, κατά
την προαναφερθείσα έρευνα χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά θεραπευτικά έργα, που στόχευαν
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αποκλειστικά στην άμβλυνση της Εργαζόμενης Μνήμης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν
παρόμοιες παρεμβάσεις ηλεκτρονικού τύπου (Klingberg et. al., 2005. Westerberg, Hirvikoski,
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Forssberg & Klingberg, 2004), τα αποτελέσματα των οποίων, ήταν επίσης θετικά και

υποστηρικτικά της παρούσας έρευνας. Οι Shalev, Tsal και Mevorach (2007), σε πρόσφατη
έρευνα τους εφάρμοσαν η ηλεκτρονική εντατική παρέμβαση σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, όμως,

αποκλειστικά και μόνο με έργα για βελτίωση της προσοχής. Τα αποτελέσματα αυτής της

έρευνας έδειξαν ότι, η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική και ότι, βελτιώνει μεταξύ άλλων και
την ακαδημαϊκή επίδοση των συμμετεχόντων. Η περιεκτική ηλεκτρονική παρέμβαση της
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των Shalev, Tsal και Mevorach

(2007) αφού φάνηκε ότι, τα παιδιά που έλαβαν το ΓΘΠ είχαν βελτίωση και στη σχολική τους

επίδοση με καλύτερη την επίδοση στα Μαθηματικά. Το εύρημα αυτό στηρίζεται και από τους
Naglieri και Johnson (2000) που έδειξαν πως όταν παιδιά με φτωχό προγραμματισμό δεχθούν
παρέμβαση βελτίωσης της ικανότητας προγραμματισμού (όπως συνέβη στην παρούσα
έρευνα), βελτιώνουν αναλόγως και την επίδοσή τους στα μαθηματικά.
Διαφορές της Παρούσας Έρευνας

Η παρούσα έρευνα διαφέρει από τις προαναφερθείσες σε πολύ συγκεκριμένους

σημαντικούς τομείς: α) Η πρώτη διαφορά αφορά στο ότι κανένα παρεμβατικό πρόγραμμα

μέχρι σήμερα δεν είχε δώσει έμφαση στην περιεκτική στόχευση ταυτόχρονης βελτίωσης της
αναστολής, της προσοχής, της εργαζόμενης μνήμης και του προγραμματισμού και της
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ταχύτητας επεξεργασίας που αποτελούν τις κυρίαρχες γνωστικές αδυναμίες των παιδιών με
ΔΕΠ-Υ. β) Η δεύτερη διαφορά αναφέρεται στο ότι η παρούσα παρέμβαση ήταν αμιγώς

γνωστική χωρίς κανένα είδος ενίσχυσης συμπεριφοράς ή οποιασδήποτε άλλης προσέγγισης.
γ) Άλλη μια διαφορά είναι η μικρή χρονική διάρκεια της εφαρμογής της ηλεκτρονικής
γνωστικής παρέμβασης (5 εβδομάδες), σε αντίθεση με τη μεγάλη χρονική διάρκεια
εφαρμογής άλλων παρεμβάσεων (Auci, 1997. DuPaul & Stoner, 2003. Giedd et al., 1994). δ)

Η απουσία οικονομικής επιβάρυνσης και επιπλέον χρόνου στους συμμετέχοντες σε αυτή την
έρευνα, σε σύγκριση με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι συμμετέχοντες σε άλλες προτεινόμενες

θεραπείες. ε) Η απουσία οποιασδήποτε παρενέργειας στους συμμετέχοντες σε αυτή την
έρευνα, σε αντίθεση με τις παρενέργειες που προκαλούν οι φαρμακευτικές θεραπείες
(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2002. Majorek et al., 2004. Stein,

1999. Wilens, 2002) αποτελεί άλλη μια σημαντική διαφορά. ζ) Η μεταμέτρηση της παρούσας
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έρευνας που πραγματοποιήθηκε 6 μήνες μετά την πρώτη μετα-πειραματική αξιολόγηση για
την επιβεβαίωση των μακρόχρονων επιδράσεων του προγράμματος, σε σχέση με αρκετές
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άλλες έρευνες από τις οποίες απουσιάζουν οι μεταμετρήσεις όπως για παράδειγμα οι δουλειά

των Kerns, Eso & Thomson, (1999). η) Η άμεση και ενεργής συμμετοχή του παιδιού με ΔΕΠΥ θεραπευτικό πρόγραμμα, καθώς και ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στη διαδικασία

παρέμβασης συνέβαλαν σημαντικά στη μεγιστοποίηση της βελτίωσης του. Αυτό συνιστά

ακόμα μια σημαντική διαφορά του παρόντος γνωστικού προγράμματος σε σύγκριση με άλλες

παρεμβάσεις κατά τις οποίες, συνήθως, το παιδί έχει έναν πιο παθητικό ρόλο, αδυνατώντας να
εσωτερικεύσει και να αξιοποιήσει τις διδασκόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων προσοχής που βιώνει, στην καθημερινότητά του. Κοντολογίς, η παρέμβαση της

παρούσας έρευνας είναι περιεκτική, γνωστική, σύντομη, εντατική, παιδοκεντρική, οικονομική
και προπαντός αποτελεσματική και έτσι συνοψίζονται οι διαφορές της από άλλες
θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Αντίθετα με την άποψη αρκετών ερευνητών που υποστηρίζουν ότι, οι γνωστικές

παρεμβάσεις δεν είναι αποτελεσματικές από μόνες τους και προτείνουν το συνδυασμό τους με
άλλες θεραπείες, όπως είναι η φαρμακευτική και η συμπεριφορική (Hinshaw, 2000. Hoza &
Owens & Pelham, 1999), η παρούσα έρευνα ως περιεκτική παρέμβαση, έδειξε ότι μπορεί να
αποτελέσει μια γρήγορη και αξιόπιστη πρόταση για την άμβλυνση των γνωστικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ.
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Πρακτική Σημασία και Συνεισφορά των Αποτελεσμάτων

Σε κάθε μοντέρνο εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να

θεωρηθεί, από νωρίς, ότι εμπεριέχει τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα: Τα επίπεδα αυτά

εμπλέκουν πολλά διαφορετικά είδη εργαλείων και εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Η
έγκυρη πρώιμη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων παιδιών, όμως, εμπλέκει
και τα τρία επίπεδα αξιολόγησης/ εργασίας (Papadopoulos, 2002b) (Σχεδιάγραμμα 23).
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Σχεδιάγραμμα 23. Διαδικασία αξιολόγησης και
Παρέμβασης.

Σύμφωνα με το μοντέλο ανίχνευσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
(Papadopoulos, 2002b) ( ), το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στη διαδικασία ανίχνευσης των

προβλημάτων προσοχής από τον εκπαιδευτικό της τάξης με τη χρήση της ΛΕΠ και της ΛΕΥ.

Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται αφενός, στην αξιοποίηση της ανίχνευσης και ακολούθως στην
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αξιολόγηση - διάγνωση από το ψυχολόγο με τη χρήση των γνωστικών δοκιμασιών. Το τρίτο
επίπεδο που όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχεδιάγραμμα αποτελεί την καρδιά της
πρότασης και αφορά στην εντατική παρεμβατική εργασία, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία

του ψυχολόγου και του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού.
Στη βάση των παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η πρακτική σημασία και συνεισφορά των

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, αφορά: α) στην προτεινόμενη διαδικασία ανίχνευσης
των προβλημάτων προσοχής μέσα από την εκπαιδευτική πράξη και τη χρησιμοποίηση των
ΛΕΠ και ΛΕΥ από τους εκπαιδευτικούς για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση του

επιπέδου προσοχής των μαθητών ηλικίας 6-10 χρονών. β) στη διαδικασία αξιολόγησης και

διάγνωσης των παιδιών με προβλήματα προσοχής με τη χρήση των κατάλληλων
διαγνωστικών μέσων. γ) στην κατασκευή και στην αποτελεσματική εφαρμογή του
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πρώιμης παρέμβασης (για παιδιά ηλικίας 6-7 χρόνων), με βραχεία εφαρμογή (5 εβδομάδες),
χρήσιμο για τον ειδικό δάσκαλο και τον εκπαιδευτικό γενικότερα, ευχάριστο και ωφέλιμο
μέσο άσκησης και διευκόλυνσης της διαδικασίας μάθησης για το παιδί με ΔΕΠ-Υ και
παράλληλα, χωρίς καμιά επιβάρυνση για τους γονείς του παιδιού.
Συμπεράσματα - Προτάσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, τα παιδιά που συμμετείχαν στο Γνωστικό
Θεραπευτικό Πρόγραμμα (ΓΘΠ) σε σύγκριση με τα παιδιά που δε συμμετείχαν σε αυτό,

κατάφεραν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην

προσοχή, στον προγραμματισμό, στην εργαζόμενη μνήμη, στην αναστολή και στην ταχύτητα
επεξεργασίας. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, η παρούσα έρευνα συμφωνεί με την
προϋπάρχουσα διεθνή έρευνα, ως προς την επιβεβαίωση της σπουδαιότητας των

εκτελεστικών λειτουργιών (αναστολή, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και προγραμματισμό).
Επιπροσθέτως, προτείνει την ταχύτητα επεξεργασίας ως έναν ακόμα παράγοντα για την
καλύτερη ερμηνεία της ΔΕΠ-Υ. Τέλος, η σημαντικότερη πρόταση και συνεισφορά της
παρούσας έρευνας, είναι η πρόταση διαδικασίας ανίχνευσης, διάγνωσης και εντατικής

θεραπευτικής εργασίας μέσω της κατασκευής και της αποτελεσματικής εφαρμογής του

ηλεκτρονικού Γνωστικού Θεραπευτικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση της Διαταραχής
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Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Προτείνεται να ερευνηθεί εκτενέστερα η σπουδαιότητα του ρόλου της ταχύτητας

επεξεργασίας ως γνωστικής λειτουργίας για την ερμηνεία των προβλημάτων προσοχής.
Επίσης, η αλληλεπίδραση της ταχύτητας επεξεργασίας και της αναστολή της συμπεριφοράς
χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Προτείνεται να ερευνηθεί μελλοντικά, η συνύπαρξη ηλεκτρονικών γνωστικών

παρεμβατικών προγραμμάτων και της συμπεριφορικής παρέμβασης στη βάση μιας σύντομης

παρέμβασης με χορήγηση σταθερής θετικής και αρνητικής ενίσχυσης.
Σε πρακτικό επίπεδο, προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης,

αξιολόγησης παιδιών με ΔΕΠ-Υ, καθώς και η παρεμβατική εργασία με το παρόν ΓΘΠ στη
δημόσια ειδική εκπαίδευση της Κύπρου, σε παιδιά που φοιτούν στην Α΄ στη Β΄ και στη Γ΄
τάξη του δημοτικού, με σκοπό να καταγραφούν και να αξιολογηθούν τόσο τα άμεσα οφέλη
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μετά τη λήξη της παρέμβασης.
Παραλείψεις – Περιορισμοί (Limitations)

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν δύο διαγνωστικούς
τύπους, τον απρόσεχτο και τον συνδυασμένο, σύμφωνα με το DSM IV (APA, 1994) ενώ

απουσίαζε ο υπερκινητικός τύπος. Με τη συλλογιστική ότι και οι δύο αυτοί διαγνωστικοί
τύποι προσδιόριζαν παιδιά κυρίως με προβλήματα προσοχής, ο διαγνωστικός τύπος

λειτούργησε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών στην αρχική ομάδα ΔΕΠ-Υ

(n=30), αλλά δε λειτούργησε ως κριτήριο για τον τελικό διαχωρισμό των υποομάδων ΔΕΠΥΜΘ και ΔΕΠΥ-ΧΘ. Αυτό, ίσως αποτελεί ένα αδύνατο σημείο της παρούσας έρευνας για το
οποίο μπορεί να ελεγχθεί. Ωστόσο, η ανάγκη για αυτό το διαχωρισμό των ομάδων, ίσως

αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την πραγματοποίηση μιας ανάλογης έρευνας με ζητούμενο
τη διαφορετικότητα της επίδρασης της θεραπευτικής παρέμβασης σε κάθε ομάδα, ανάλογα με
το διαγνωστικό της τύπο. Δηλαδή, αν σε μια μελλοντική παρόμοια έρευνα με το ίδιο

παρεμβατικό πρόγραμμα και με τις ίδιες ερευνητικές συνθήκες, τα παιδιά χωριστούν σε τρεις

διαφορετικές πειραματικές ομάδες ανάλογα με το διαγνωστικό τους τύπο (απρόσεχτος τύπος,

υπερκινητικός-παρορμητικός τύπος και συνδυασμένος τύπος), ενδεχομένως να παρατηρηθούν
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς το ποια ομάδα από τις τρεις βοηθήθηκε
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περισσότερο από το πρόγραμμα παρέμβασης.
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Δραστηριότητες για τη Βελτίωση του Προγραμματισμού
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Ικανότητα Αναστολής της Συμπεριφοράς
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Για την αξιολόγηση της ικανότητας αναστολής της συμπεριφοράς χορηγήθηκαν

συνολικά τέσσερα γνωστικά έργα σε ηλεκτρονική μορφή. Το πρώτο από τα έργα αυτά είναι η
Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης. Τα άλλα τρία έργα είναι, ο Έλεγχος Αριθμών (Control

Number), ο Έλεγχος Σχημάτων (Control Figure) και ο Έλεγχος Αντικειμένων (Control

Object) τα οποία χορηγήθηκαν σε περιβάλλον E-prime 2.0 (Psychology Software Tools, Inc.,
2007). Τα τρία αυτά έργα ανήκουν στην κατηγορία των έργων Go-no-Go που μετρούν την
ικανότητα αναστολής της αντίδρασης (behavioral inhibition) καθώς και τη συντηρούμενη

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

προσοχή.

Go / no go tasks

α) Έλεγχος Αριθμών (Control Number)

β) Έλεγχος Σχημάτων (Control Figure)
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γ) Έλεγχος Αντικειμένων (Control Object)
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Τεστ Συνεχούς Επίδοσης

Τεστ Συνεχούς Επίδοσης (ΤΣΕ)
Continuous Performance Test (CPT)

•

Άσκηση 1)

X

•

Άσκηση 2)

X

•

Άσκηση 3)

Χ

•

Άσκηση 4)

Β

•

Άσκηση 5)

Χ

•

Άσκηση 6)

Ε

Άσκηση 7)

Χ

•

Το παιδί απαντά πατώντας το space bar, μόνον όταν εμφανίζεται στην οθόνη το
γράμμα Χ και όχι οποιοδήποτε άλλο γράμμα.
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Tο έργο αυτό χορηγήθηκε ηλεκτρονικά σε περιβάλλον E-prime 2.0 (Psychology

Software Tools, Inc., 2007) και περιλάμβανε συνολικά 20 ασκήσεις, οι οποίες χωρίζονταν σε
4 συνθήκες: σχημάτων μαυρόασπρων και έγχρωμων, λέξεων μαυρόασπρων και έγχρωμων,
σειρών αριθμών μαυρόασπρων και έγχρωμων. Στο έργο αυτό, με την έκθεση της κάθε

άσκησης, το ερέθισμα-στόχος εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης μέσα σε ένα

πλαίσιο. Στην υπόλοιπη οθόνη εμφανίζονται παράλληλα και αντίστοιχα προς το ερέθισμα -
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στόχος, είτε διάφορα σχήματα, είτε συνδυασμοί γραμμάτων, είτε σειρές αριθμών.

Ολοκλήρωση Πληροφοριών (Information Integration)

Δείγμα

Ολοκλήρωση Πληροφοριών (Information Integration)

με
η

ο

λο

ο

η

ημερολόγιο

γι

γι
ρο
με

η

με
λο

με

λο

γι

ρο
γι

ο

λο

ρο

ρο

ο
γι

η

ρο
η

ο

λο
με
Άσκηση 3
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Όνομα
Επώνυμο
Σχολείο
Τάξη
Δάσκαλος/α
Ημερομηνία
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Στοιχεία Μαθητή

Έτος

Μήνας

Ημέρα

Ημερ. Γέννησης Μαθητή
Ηλικία

Συμπεριφορά του Μαθητή

1. Έχει το παιδί μικρή διάρκεια προσοχής;
2. Φαίνεται το παιδί να αποσπάται από τις δραστηριότητες της
τάξης;
3. Ακολουθεί το παιδί με ακρίβεια τις οδηγίες που του δίνονται;
4. Ονειροπολεί το παιδί στην τάξη;
5. Παρουσιάζει το παιδί δυσκολία στη συγκέντρωση του;
6. Παραμένει το παιδί αρκετά σε μια δραστηριότητα ώστε να την
ολοκληρώσει;
7. Εργάζεται το παιδί ανεξάρτητα;

8. Αποσπάται εύκολα η προσοχή του παιδιού;
9. Μπορεί το παιδί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα μέχρι
την ολοκλήρωση της;
10. Ακούει το παιδί προσεκτικά;
11. Απορροφάται εύκολα το παιδί σε μια εργασία;
12. Αγνοεί το παιδί κάποιες οι όλες τις οδηγίες που του δίνονται;
13. Το παιδί κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια του ή στριφογυρίζει
στη θέση του;
14. Το παιδί σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη;
15. Τρέχει εδώ και κει το παιδί σε περιστάσεις που δεν πρέπει;
16. Δυσκολεύεται το παιδί να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα
σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου;
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Μ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΧΡΗΣΗ

17. Είναι το παιδί συνεχώς σε κίνηση σαν να «κινείται με μηχανή;»
18. Το παιδί μιλά υπερβολικά;
19. Το παιδί απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση;
20. Δυσκολεύεται το παιδί να περιμένει τη σειρά του;
21. Το παιδί διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους με την παρουσία του;

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

4

3

2

1

4

3

2

1

1
4
4

2
3
3

3
2
2

4
1
1

1
1

2
2

3
3

4
4

4

3

2

1

1
1
1
4

2
2
2
3

3
3
3
2

4
4
4
1

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4
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3
3
3

4
4
4
4
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Βαθμός Μαθητή σε Κλίμακα από το 1 - 10
Παρακαλούμε να βαθμολογήσετε το μαθητή σας από το 1 - 10 ώστε να αποδίδει ο βαθμός την
πραγματική του επίδοση στα ακόλουθα δύο μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ελληνικά

Μαθηματικά

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες για το επάγγελμα των γονέων μόνο αν είσαστε
σίγουροι

Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβει ο υπεύθυνος φοιτητής να συμβουλευτεί τα αρχεία του σχολείου
ΓΟΝΙΟΣ
Μητέρα

Πατέρας
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ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
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Παράρτημα IV
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Δομημένη Συνέντευξη (DICA) για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής +
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ + Υ)
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Σημειώσεις
Για τη διαταραχή αυτή η απάντηση «μερικές φορές» ή «κάποτε» δεν υπολογίζεται ως θετικό
σύμπτωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για κάθε θετική απάντηση διερευνήστε περαιτέρω με τις πιο κάτω
Υποχρεωτικές Διευκρινιστικές ερωτήσεις (μια ή όσες χρειάζονται μέχρι να δοθεί μια θετική
απάντηση). Μόνο τότε θεωρείται ότι υπάρχει το θετικό σύμπτωμα και η ερώτηση
κωδικοποιείται με ΝΑΙ. Για σκοπούς υπενθύμισης δίπλα από την απάντηση Ναι σημειώνεται
το σύμβολο ΥΔ
Συνέβη / συμβαίνει αυτό πολύ συχνά (ξανά και ξανά)
Σου δημιουργεί / έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα αυτό;
Σου παραπονιούνται / έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό η μητέρα, ο πατέρας ή ο δάσκαλος
σου;

Για σκοπούς προσδιορισμού των θετικών συμπτωμάτων και για να αποφασίσετε αν το παιδί
πληροί τα κριτήρια για τη διαταραχή, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω και ΠΡΟΣΕΞΤΕ γιατί
αυτή η διαταραχή αποτελεί εξαίρεση:

Κάθε θετική απάντηση στις ερωτήσεις Α1 μέχρι Α20, είτε αυτή αναφέρεται στο παρόν είτε
αναφέρεται στο παρελθόν μετρά σαν 1 σύμπτωμα. Δηλ. κάθε κουτάκι στο δεξί περιθώριο = 1
σύμπτωμα.

Θα ήθελα να σου κάνω μερικές ερωτήσεις για το πως συνήθως είσαι στο σπίτι, στο σχολείο, ή
με τους φίλους σου. Εντάξει;

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ

ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ

Α1
α. Σου είναι δύσκολο να κάνεις την κατ’ οίκον εργασία σου προσεκτικά; Η μητέρα (ο
πατέρας) ή ο δάσκαλος σου λένε ότι δεν δίνεις την προσοχή που πρέπει στις λεπτομέρειες
(δηλ. όλα τα μικρά πράγματα που πρέπει να κάνεις). [? Η μαμά, ο μπαμπάς ή ο δάσκαλος σου
λένε ότι χρειάζεται να δίνεις περισσότερη προσοχή σ’ αυτό που κάνεις;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

γ. Κάνεις πολλά λάθη στη σχολική ή στην κατ’ οίκον εργασία σου επειδή βιάζεσαι να
τελειώσεις χωρίς να ελέγξεις τη δουλειά σου;
Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α2α

Η
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δ. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

(ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η
ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΗ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Α2
α. Ονειροπολείς πολύ ή σκέφτεσαι άλλα πράγματα ενώ προσπαθείς να εργαστείς στο σπίτι ή
στο σχολείο; [? Όταν ξεκινάς να κάνεις την εργασία σου, περνούν διάφορες άλλες σκέψεις από
το μυαλό σου πολύ εύκολα;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Ναι ΥΔ

Η

Η

γ. Όταν παίζεις παιχνίδια με άλλα παιδιά, είναι δύσκολο να θυμάσαι τίνος/ποιού σειρά είναι ή
τι να κάνεις μετά;
Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α3α

δ. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Ναι ΥΔ

Η

Η

(ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Η ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ)

Α3
α. Σου λένε οι γονείς ή οι δάσκαλοι σου ότι δεν τους ακούς, ακόμα κι όταν απευθύνονται μόνο
σ’ εσένα; [?Σου λένε συνεχώς να δώσεις προσοχή σ’ αυτό που σου λένε;]

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Ναι ΥΔ

Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α4α

β. Συνέβηκε ποτέ αυτό;

Όχι

Ναι ΥΔ

Η
Η

(ΣΥΧΝΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΜΙΛΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)

Α4
α. Δυσκολεύεσαι στο σχολείο διότι, ακόμα κι όταν ο δάσκαλος εξηγεί το μάθημα, εσύ ξεχνάς
τι πρέπει να κάνεις; [? Ξεκινάς μια εργασία και μετά ανακαλύπτεις ότι δεν θυμάσαι τι πρέπει να
κάνεις;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ
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Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

γ. Στο σπίτι, τι συμβαίνει; Όταν η μητέρα (ή ο πατέρας) σου λέει να κάνεις κάτι, ξεχνάς να το
κάνεις, ή ξεχνάς τι ακριβώς να κάνεις;
Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α5α

Η

δ. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

(ΣΥΧΝΑ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΟΥΛΕΙΕΣ, Η ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΧΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ/ ΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ/ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)
Α5
α. Όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις τη σχολική σου εργασία ή να παίξεις ένα παιχνίδι,
δυσκολεύεσαι να βρεις πολλά από τα πράγματα που χρειάζεσαι;
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

γ. Το δωμάτιο σου είναι τόσο ακατάστατο, που δυσκολεύεσαι να βρεις πράγματα όταν τα
θέλεις;
Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α6α

Η

δ. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

(ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Ναι ΥΔ

Α6
α. Μισείς να κάνεις τη σχολική ή την κατ’ οίκον εργασία επειδή μετά από μερικά λεπτά η
σκέψη σου ξεφεύγει και το μυαλό σου πάει σε άλλα πράγματα;
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

γ. Κάνεις ό,τι μπορείς για να αποφύγεις τη σχολική ή την κατ’ οίκον εργασία, επειδή
γνωρίζεις πόσο δύσκολο σου είναι να συγκεντρωθείς σε τέτοιου είδους εργασία;

Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α7α

Η

δ. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ
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Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

(ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ, ΑΝΤΙΠΑΘΕΙ, Η ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΘΥΜΟΣ/ Η ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (΄ΟΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ή ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ))
Α7
α. Συνεχώς χάνεις πράγματα όπως μολύβια, τετράδια, φυλλάδια από το σχολείο, ή τα
κομμάτια ενός παιχνιδιού; [? Μήπως ο δάσκαλος ή η μαμά (ο μπαμπάς) σου παραπονιούνται
ότι πάντα χάνεις πράγματα;]
Όχι→ ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α8α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

(ΣΥΧΝΑ ΧΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Η
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Π.Χ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΟΛΥΒΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, Ή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

Α8
α. Σου είναι δύσκολο να κάνεις την εργασία σου όταν κάτι άλλο συμβαίνει στο ίδιο δωμάτιο ή
κάπου κοντά; [? Όταν άλλα παιδιά γύρω σου μιλούν στην τάξη, ακούς αυτούς αντί να κάνεις τη
δουλειά σου; Αν ακούσεις ένα θόρυβο έξω από την τάξη, τον προσέχεις και ξεχνάς αυτά που
λέει ο δάσκαλος; Οποιοσδήποτε μικρός θόρυβος αποσπά την προσοχή σου από την εργασία
σου;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α9α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

(ΣΥΧΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ)
Α9
α. Ξεχνάς πράγματα που πρέπει να κάνεις; Για παράδειγμα, να φέρεις την κατ’ οίκον εργασία
σου στο σπίτι ή να δώσεις στους γονείς σου να υπογράψουν κάτι που έφερες από το σχολείο;

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Ναι ΥΔ

Όχι→ ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α10α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Όχι

Η

Ναι ΥΔ

(ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΣ/ Α ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Α10
α. Βαριέσαι γρήγορα όταν κάνεις κάτι; Το αφήνεις και κάνεις κάτι άλλο, ακόμα και αν δεν
έχεις τελειώσει αυτό που έκανες πριν; [? Η μαμά (ο μπαμπάς) ή ο δάσκαλος σου λένε ότι ποτέ
δεν τελειώνεις τίποτε ή ότι δεν περιορίζεσαι σ’ ένα πράγμα;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α11α

Η
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β. Υπήρξες ποτέ έτσι;

Ναι ΥΔ

Η

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

(ΣΥΧΝΑ ΠΗΔΑΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΗ)
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α11
α. Οι άλλοι σου λένε συχνά να καθίσεις ήσυχος/ η ή να σταματήσεις να κινείσαι ή να
στριφογυρίζεις στο κάθισμά σου; [? Για παράδειγμα σου λένε να σταματήσεις να κουνιέσαι
στην καρέκλα σου, να παίζεις με τα χέρια σου ή να κλωτσάς την καρέκλα με τα πόδια σου;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α12α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι, να στριφογυρίζεις δηλαδή στο κάθισμά σου;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

(ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ)

Α12
α. Σου είναι πολύ δύσκολο να παραμείνεις στη θέση σου στο σχολείο ή στο σπίτι; Εννοώ,
σηκώνεσαι από τη θέση σου όταν δεν πρέπει. [? Στο σχολείο ο δάσκαλος σου λέει να
επιστρέψεις στο κάθισμά σου; Στο σπίτι σου είναι δύσκολο να κάτσεις στο τραπέζι την ώρα του
φαγητού;]
Όχι → ερώτηση β

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Όχι

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α13α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Είχες ποτέ δυσκολία να παραμένεις στη θέση σου;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

(ΣΥΧΝΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ)

Α13
α. Τρέχεις εδώ και εκεί συχνά ή σκαρφαλώνεις πάνω σε πράγματα όταν ο δάσκαλος ή η
μητέρα (πατέρας) σου λένε να μην το κάνεις; [? Σου λένε ξανά και ξανά να σταματήσεις να
τρέχεις γύρω – γύρω ή να σκαρφαλώνεις;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α14α

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Να τρέχεις εδώ κι εκεί, να σκαρφαλώνεις όταν δεν πρέπει;

Η
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Όχι

Ναι ΥΔ

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

(ΣΥΧΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ Η ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ‘ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Η ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ’)
Α14
α. Σου είναι πραγματικά δύσκολο να παίζεις ήσυχα μόνος/ η σου ή με άλλα παιδιά; [? Σου
λένε πάντα οι άλλοι ότι κάνεις πολύ θόρυβο, ότι τρέχεις συνεχώς εδώ κι εκεί ή ότι ποτέ δεν
παίζεις ήσυχα;]
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α15α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Είχες δυσκολία να παίζεις ήσυχα ;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

(ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΤΑΙ ΗΣΥΧΑ)
Α15
α. Σου λένε οι άλλοι ότι απλά δεν μπορείς να ησυχάσεις; Ότι πάντα κινείσαι ή κάνεις κάτι; [?
Λένε ότι είσαι πάντα σε κίνηση;]
Όχι → ερώτηση β Ναι ΥΔ → ερώτηση Α16α Προσδιόρισε: ____________

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Πάντα σε κίνηση;

Η

Όχι

Ναι ΥΔ

(ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ ‘ΥΠ’ ΑΤΜΟΝ’ Η ΣΥΧΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ‘ΝΑ ΤΟΝ ΤΡΑΒΑΕΙ MIA
ΜΗΧΑΝΗ’)
Α16
α. Οι άλλοι σου λένε ότι μιλάς όλη την ώρα ή ότι δεν σταματάς ποτέ να μιλάς; [?Σε
αποκαλούν οι άλλοι φλύαρο ή κάτι παρόμοιο;]

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

Η

Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α17α

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Σου έλεγαν οι άλλοι ότι μιλούσες διαρκώς;

Όχι

Ναι ΥΔ

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α17

Η
(ΣΥΧΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ)
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α. Σου λένε οι μεγάλοι ότι πετάγεσαι και απαντάς πριν τελειώσουν αυτό που σε ρωτούν; [?
Σου λένε να περιμένεις μέχρι να τελειώσουν την ερώτηση;]
Ναι ΥΔ → ερώτηση Α18α

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Να απαντούσες ερωτήσεις πριν οι άλλοι ολοκληρώσουν την ερώτηση;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

(ΣΥΧΝΑ ΠΕΤΑΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)
Α18
α. Σου είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις τη σειρά σου όταν παίζεις με άλλα παιδιά ή να
περιμένεις στην ουρά;
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α19α

Η

ΑΝ ΝΑΙ ΡΩΤΑ: Δε σου αρέσει καθόλου να περιμένεις στη σειρά; Αρχίζεις να κάνεις τον
καραγκιόζη ή να σπρώχνεις για να περάσεις μπροστά; Δυσκολεύεσαι να περιμένεις για
παράδειγμα στο γιατρό;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

Σημείωση. Κωδικοποιείτε ως ΝΑΙ μόνο αν απαντηθεί η ερώτηση, η επεξήγηση και η ΥΔ
β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Μισούσες να περιμένεις τη σειρά σου;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

(ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ)
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Μ

Η

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Όχι → ερώτηση β

Α19
α. Ο δάσκαλος ή η μητέρα (ο πατέρας) σου λένε ότι πετιέσαι και αρχίζεις να μιλάς όταν είναι
απασχολημένοι ή όταν μιλούν σε κάποιον άλλον;
Όχι → ερώτηση β

Ναι ΥΔ → ερώτηση γ

Η

β. Υπήρξες ποτέ έτσι; Να πετάγεσαι και να μιλάς στη μητέρα (πατέρα) ή το δάσκαλο όταν
είναι απασχολημένοι;
Όχι

Ναι ΥΔ

Η

γ. Τα άλλα παιδιά σου λένε ότι διακόπτεις τα παιχνίδια τους ή ό,τι άλλο κάνουν;
Όχι → ερώτηση δ

Ναι ΥΔ → ερώτηση Α20α

Η
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δ. Υπήρξες ποτέ έτσι; Τα άλλα παιδιά παραποιούνταν ότι διέκοπτες τα παιχνίδια τους ή ό,τι
άλλο έκαναν;
Ναι ΥΔ

(ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ‘Π.Χ. ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Η
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ’)

Α20
α. Οι μεγάλοι θυμώνουν μαζί σου επειδή κάνεις επικίνδυνα πράγματα, όπως να βγαίνεις στο
δρόμο χωρίς να κοιτάζεις; [? Ή επειδή σκαρφαλώνεις πάνω σε πράγματα από τα οποία θα
μπορούσες να πέσεις και να πληγωθείς επειδή χτυπάς πάνω σε πράγματα και τραυματίζεσαι,
πηγαίνεις με το ποδήλατο ή με τα πατίνια σου σε μέρη που είναι επικίνδυνα ή απλά γιατί δεν
είσαι προσεκτικός;]
Όχι → ερώτηση γ

Ναι ΥΔ → ερώτηση β

Η

β. Κάνεις αυτά τα πράγματα γιατί είναι διασκεδαστικά και συναρπαστικά ή απλά ξεχνάς να
είσαι προσεκτικός; Κυκλώστε
Διασκεδαστικά και συναρπαστικά

Ξεχνά να είναι προσεκτικός

Σημείωση. Η απάντηση κωδικοποιείται ως ΝΑΙ μόνο αν ξεχνά να είναι προσεκτικός.
γ. Υπήρξες ποτέ έτσι;
Όχι

Ναι ΥΔ → ερώτηση δ

Η

δ. Έκανες τέτοια πράγματα επειδή ήταν διασκεδαστικά και συναρπαστικά ή απλά ξεχνούσες
να είσαι προσεκτικός; Κυκλώστε
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Όχι

Διασκεδαστικά και συναρπαστικά

Ξεχνούσε να είναι προσεκτικός

Σημείωση. Η απάντηση κωδικοποιείται ως ΝΑΙ μόνο αν ξεχνούσε να είναι προσεκτικός.
(ΣΥΧΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ‘ΟΧΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ
ΕΞΑΡΣΗΣ’)

Αν < 3 συμπτώματα ΔΕΠ + Υ η συνέντευξη ΠΕΡΑΤΩΝΕΤΑΙ στο σημείο αυτό
Aν > 3 συνέχισε……
Α21
α. Για να δούμε. Μου έχεις πει ότι έχεις μερικές δυσκολίες όπως…. (αναφέρετε όλα τα θετικά
συμπτώματα αφού ανατρέξετε στις σημειώσεις σας). Οι περισσότερες από αυτές τις
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συμπεριφορές συνέβησαν περίπου την ίδια περίοδο; Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της
ίδιας σχολικής χρονιάς;
Ναι
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Όχι

β. Πόσο χρονών ήσουν όταν άρχισες να έχεις αυτές τις δυσκολίες για τις οποίες μου έχεις
μιλήσει σχετικά; Κυκλώστε
Πάντα

Πριν τα 7 χρόνια

γ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχες οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα. Ήταν ……
Κυκλώστε
1. Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες;
2. Τον προηγούμενο μήνα;
3. Τους προηγούμενους 6 μήνες;
4. Τον προηγούμενο χρόνο;
5. Πάνω από ένα χρόνο;

→ ερώτηση ε
→ ερώτηση ε
→ ερώτηση ε
→ ερώτηση ε
→ ερώτηση δ

δ. Πόσο χρονών ήσουν την τελευταία φορά; ______ χρονών

ε. Όταν είχες αυτές τις δυσκολίες για τις οποίες έχουμε μιλήσει σχετικά, συνεχίστηκαν για 6
μήνες ή περισσότερο; Για παράδειγμα, για το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής χρονιάς;
Όχι

Ναι

Α22
α. Η μητέρα ή ο πατέρας σου σε πήγε ποτέ σε κάποιο γιατρό, σύμβουλο ή άλλο ειδικό επειδή
δυσκολευόσουν να κάθεσαι ήσυχα και να προσέχεις, όπως μου έλεγες προηγουμένως;
Όχι → ερώτηση Α23α

Ναι → ερώτηση β

β. Σου έδωσε (ο γιατρός ή αυτός που πήγες) κάποιο φάρμακο να σε βοηθήσει με αυτές τις
δυσκολίες;

ΑΡ
ΚΟ
Σ

Μ

7 χρονών ή μεγαλύτερος/ η

Όχι → ερώτηση Α23α

Ναι → ερώτηση γ

γ. Θυμάσαι το όνομα του φαρμάκου;________________________________

δ. Μετά που άρχισες να παίρνεις το φάρμακο, βελτιώθηκαν καθόλου αυτές οι δυσκολίες;
Όχι

Ναι

Α23
α. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών για τις οποίες μου έχεις μιλήσει σχετικά, οι γονείς σου,
θύμωναν μαζί σου πολύ; Κυκλώστε
Καθόλου

Όχι τόσο πολύ

Μερικές φορές

Πολύ
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β. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών για τις οποίες μου έχεις μιλήσει σχετικά, τα άλλα παιδιά δεν
ήθελαν να παίζεις μαζί τους; Κυκλώστε
Όχι τόσο πολύ

Πολύ

γ. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών για τις οποίες μου έχεις μιλήσει σχετικά, ο δάσκαλος είπε
στους γονείς σου ότι είχες προβλήματα στο σχολείο; Κυκλώστε
Καθόλου

Όχι τόσο πολύ

Μερικές φορές

Πολύ

δ. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών για τις οποίες μου έχεις μιλήσει σχετικά, έπαιρνες χαμηλούς
βαθμούς στο σχολείο; Κυκλώστε
Καθόλου

Όχι τόσο πολύ

Μερικές φορές

Πολύ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΔΕΠΥ + Υ
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Μερικές φορές
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Καθόλου
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Παράρτημα V

Μ
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Επιστολές, Έντυπα, Έγγραφα και Υλικό Σχετικό με το Προκαταρκτικό Στάδιο της Έρευνας
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κο Σάββα Νικολαΐδη
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
1434, Λευκωσία
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Προς:

10 Οκτωβρίου 2006

Θέμα: Χορήγηση άδειας για διεξαγωγή έρευνας στη γνωστική θεραπεία προβλημάτων προσοχής
Αγαπητέ κε Νικολαΐδη,

Καταθέτουμε την παρούσα επιστολή για χορήγηση άδειας για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο
χώρο της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), με τίτλο, «Γνωστικό Μοντέλο
Αντιμετώπισης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ –Υ) σε μαθητές ηλικίας 6
και 7 χρόνων», που διεξάγεται από τους Δρ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Μάρκο Γιώργατσο, Υποψήφιο Διδάκτορα Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο σκοπός, οι στόχοι, και η μεθοδολογία της ερευνητικής αυτής
δραστηριότητας, περιγράφονται αναλυτικά, στην περίληψη που ακολουθεί.
Τα πορίσματα της έρευνας θα είναι, όπως πάντα, διαθέσιμα για μελέτη από τις αντίστοιχες
Ενδοτμηματικές Ομάδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και την Υπηρεσία Ανάπτυξης
Προγραμμάτων, όπως έχει ήδη γίνει με τα πορίσματα αντίστοιχων εργασιών μας στο παρελθόν.

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22
892199 (Τιμόθεος Παπαδόπουλος), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 99454094 (Μάρκος Γιώργατσος).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας,
Με εκτίμηση,

Μ
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Δρ. Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάρκος Γιώργατσος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Περιγραφή της Έρευνας
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Τίτλος: «Γνωστικό Μοντέλο Αντιμετώπισης της
Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ –Υ) σε μαθητές ηλικίας 6 και 7 χρόνων»
Θεωρητικό Υπόβαθρο Έρευνας

Ανάμεσα στις υπάρχουσες θεραπείες και τρόπους αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ, η γνωστική παρέμβαση
αποτελεί ίσως την νεότερη και επομένως, τη λιγότερο εφαρμοσμένη και δοκιμασμένη προσέγγιση
(DuPaul & Stoner, 2003). Οι γνωστικοί παράγοντες αποτελούν το βασικό κορμό ερμηνείας των
προβλημάτων της ΔΕΠ-Υ στην παρούσα εργασία. Για το λόγο αυτό, η μελέτη των γνωστικών
παραγόντων γίνεται διεξοδικά μέσω της παρουσίασης και επεξεργασίας τριών κυρίαρχων, στη διεθνή
βιβλιογραφία, γνωστικών μοντέλων: των Quay (1988), Cowan (1995) και Barkley (1997). Το κάθε
μοντέλο προσεγγίζει και ερμηνεύει, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, τα βασικά γνωστικά αίτια της
ΔΕΠ-Υ. Ως εκ τούτου, η σύγκρισή τους θεωρήθηκε αναγκαία για δύο λόγους: (1) για να δοθεί μια
σφαιρική εικόνα των αιτιολογικών γνωστικών παραγόντων για τη ΔΕΠ-Υ και (2) για να διατυπωθούν
με σαφήνεια οι γνωστικοί παράγοντες που μελετώνται στα πλαίσια της διαγνωστικής και
παρεμβατικής εργασίας στο πείραμα αυτό.
Τόσο από τη γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και από την επεξεργασία και σύγκριση
των τριών παραπάνω γνωστικών μοντέλων, η φτωχή αναστολή της συμπεριφοράς, η ελλειμματική
προσοχή, η φτωχή εργαζόμενη μνήμη και η φτωχή ικανότητα προγραμματισμού δείχνονται ως οι
σημαντικότεροι γνωστικοί παράγοντες που δυνητικά ερμηνεύουν σήμερα τη ΔΕΠ-Υ. Λόγω της
σημαντικότητάς τους, επομένως, αναλύονται εκτενώς και αποτελούν τις τέσσερις βασικές εξαρτημένες
μεταβλητές της παρούσας έρευνας. Κατ΄ επέκταση, η αναστολή της συμπεριφοράς, η προσοχή, η
εργαζόμενη μνήμη και η ικανότητα προγραμματισμού ως γνωστικές λειτουργίες, αποτελούν τις
βασικές παραμέτρους δομής του παρόντος γνωστικού θεραπευτικού προγράμματος.
Το γνωστικό θεραπευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί βραχυπρόθεσμα στη βελτίωση της
λειτουργίας της φτωχής αναστολής της συμπεριφοράς, της ελλειμματικής προσοχής, της εργαζόμενης
μνήμης και της φτωχής ικανότητας προγραμματισμού και μακροπρόθεσμα στην άμβλυνση της ΔΕΠΥ, ως συνολικής συμπεριφοράς. Θα δοκιμαστεί τόσο η αποτελεσματικότητά του όσο και η
μοναδικότητά του, καθώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη διεθνή βιβλιογραφία
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Στόχος

Στόχος της παρούσας έρευνας, επομένως, είναι τόσο η ανάπτυξη ενός Γνωστικού Θεραπευτικού
Προγράμματος για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας(ΔΕΠ-Υ), όσο και
η βραχύχρονη εφαρμογή του (διάρκεια 5 εβδομάδων) σε παιδιά ηλικίας 6-7 χρονών που παρουσιάζουν
προβλήματα προσοχής. Μέσω της πρώιμης παρέμβασης επιδιώκεται η έγκαιρη αντιμετώπιση των
προβλημάτων προσοχής, πριν τη μεγιστοποίησή τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Λόγω της απουσίας
τέτοιων προγραμμάτων από τη βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία προσβλέπει, κατ’ επέκταση, στη
δημιουργία ευρύτερου προβληματισμού για την καταλληλότητα ή/ και αναγκαιότητα εφαρμογής
τέτοιων παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 8 χρονών.
Διαδικασία

Περίπου 30-40 παιδιά με ΔΕΠ-Υ ηλικίας 6 - 7 χρόνων τα οποία φοιτούν στην Α’ τάξη σε δημόσια
δημοτικά σχολεία των περιοχών Ελεύθερης Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λευκωσίας θα αποτελέσουν
την πειραματική ομάδα της έρευνας. Η ομάδα ελέγχου θα αποτελείται από αντίστοιχο αριθμό μαθητών
που δεν θα παρουσιάζουν σχετικές αδυναμίες προσοχής ή υπερκινητικότητας. Οι δύο ομάδες θα
εντοπιστούν με τη χρήση σταθμισμένων γνωστικών έργων (από τη μπαταρία Cognitive Assessment
System, των Naglieri & Das, 1997) και καταλόγων ελέγχου (Αttention Checklist και Hyperactivity
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Scale, βλ. Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis, & Natsopoulos, 2005), που συνήθως
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ή ανίχνευση (screening) προβλημάτων προσοχής ή/ και
υπερκινητικότητας. Οι δύο ομάδες θα είναι εξισωμένες στις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές:
ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, λεκτική και μη λεκτική ικανότητα. Συνολικά οι δύο
ομάδες θα αξιολογηθούν με 3 γνωστικά έργα προσοχής, με 3 γνωστικά έργα εργαζόμενης μνήμης, με 3
γνωστικά έργα αναστολής της συμπεριφοράς και με 3 γνωστικά έργα προγραμματισμού σε τρεις
φάσεις: α) πριν από την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος, β) αμέσως μετά το πέρας της
θεραπείας και γ) 4-5 μήνες μετά, με σκοπό να μελετηθούν τα μακρόχρονα οφέλη της γνωστικής
παρέμβασης. Το γνωστικό πρόγραμμα παρέμβασης, τέλος, θα έχει διάρκεια 25 ημερών, θα λάβει χώρα
στο σχολείο του κάθε συμμετέχοντα, θα δοκιμαστεί ατομικά στο κάθε παιδί και θα περιλαμβάνει
δραστηριότητες σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθώντας τους Κώδικες Δεοντολογίας, θα ζητηθεί
συγκατάθεση από τους γονείς, οι οποίοι θα ενημερωθούν καταλλήλως για τις θέσεις της
συγκεκριμένης έρευνας (το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται).
Κώδικας Δεοντολογίας και Αποτελέσματα της Έρευνας

Η συμμετοχή τόσο των δασκάλων όσο και των παιδιών στην έρευνα θα είναι καθαρά εθελοντική, και
οι μαθητές θα έχουν το δικαίωμα να αποσυρθούν από την έρευνα όποτε και εφόσον το επιθυμήσουν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μείνουν εντελώς εμπιστευτικά. Οι γονείς θα ενημερωθούν ότι καμιά
πληροφορία σχετικά με την επίδοση των παιδιών τους δε θα δημοσιοποιηθεί παρά μόνο αν προηγηθεί
γραπτώς η έγκρισή τους.
Προσδοκώμενο Χρονοδιάγραμμα

Ο εντοπισμός και αξιολόγηση των παιδιών θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2006 και η εφαρμογή του
προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006. Η τελευταία μεταμέτρηση θα
πραγματοποιηθεί το Μάιο 2007 και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα προς τους ενδιαφερόμενους
τον Ιούλιο 2007.
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Θέμα: Γνωστική θεραπεία προβλημάτων προσοχής
Αγαπητέ/ή Διευθυντή/ντρια,

Με την παρούσα επιστολή ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με μαθητές της
Α’ τάξης του σχολείου σας.

Η επιστημονική αυτή έρευνα, επικεντρώνεται στο χώρο της ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και
έχει τίτλο, «Γνωστικό Μοντέλο Αντιμετώπισης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας
(ΔΕΠ –Υ) σε μαθητές ηλικίας 6 και 7 χρόνων». Διεξάγεται από τους Δρ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Επίκουρο
Καθηγητή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Μάρκο Γιώργατσο, Υποψήφιο Διδάκτορα
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Θα εφαρμοστεί ένα γνωστικό θεραπευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί βραχυπρόθεσμα στη βελτίωση της
λειτουργίας της φτωχής αναστολής της συμπεριφοράς, της ελλειμματικής προσοχής, της εργαζόμενης μνήμης
και της φτωχής ικανότητας προγραμματισμού και μακροπρόθεσμα στην άμβλυνση της ΔΕΠ-Υ, ως συνολικής
συμπεριφοράς. Επομένως, στόχος της παρούσας έρευνας, είναι τόσο η ανάπτυξη ενός Γνωστικού Θεραπευτικού
Προγράμματος για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας(ΔΕΠ-Υ), όσο και η
βραχύχρονη εφαρμογή του (διάρκεια 5 εβδομάδων) σε παιδιά ηλικίας 6-7 χρονών που παρουσιάζουν
προβλήματα προσοχής. Μέσω της πρώιμης παρέμβασης επιδιώκεται η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων
προσοχής, πριν τη μεγιστοποίησή τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Λόγω της απουσίας τέτοιων προγραμμάτων από
τη βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία προσβλέπει, κατ’ επέκταση, στη δημιουργία ευρύτερου προβληματισμού
για την καταλληλότητα ή/ και αναγκαιότητα εφαρμογής τέτοιων παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 8 χρονών.
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Μεθοδολογία
Περίπου 30-40 παιδιά με ΔΕΠ-Υ ηλικίας 6 - 7 χρόνων τα οποία θα φοιτούν στην Α’ τάξη του δημοτικού, θα
αποτελέσουν την πειραματική ομάδα. Η ομάδα ελέγχου θα αποτελείται από αντίστοιχο αριθμό μαθητών που δεν
θα παρουσιάζουν σχετικές αδυναμίες προσοχής ή υπερκινητικότητας. Οι δύο ομάδες θα εντοπιστούν με τη
χρήση σταθμισμένων γνωστικών έργων (από τη μπαταρία Cognitive Assessment System, των Naglieri & Das,
1997) και καταλόγων ελέγχου (Αttention Checklist και Hyperactivity Scale, που συνήθως χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση ή ανίχνευση (screening) προβλημάτων προσοχής ή/ και υπερκινητικότητας. Οι δύο ομάδες θα είναι
εξισωμένες στις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, λεκτική και
μη λεκτική ικανότητα. Συνολικά οι δύο ομάδες θα αξιολογηθούν με 3 γνωστικά έργα προσοχής, με 3 γνωστικά
έργα εργαζόμενης μνήμης, με 3 γνωστικά έργα αναστολής της συμπεριφοράς και με 3 γνωστικά έργα
προγραμματισμού σε τρεις φάσεις: α) πριν από την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος, β) αμέσως μετά
το πέρας της θεραπείας και γ) 4-5 μήνες μετά, με σκοπό να μελετηθούν τα μακρόχρονα οφέλη της γνωστικής
παρέμβασης. Το γνωστικό πρόγραμμα παρέμβασης, τέλος, θα έχει διάρκεια 25 ημερών, θα λάβει χώρα στο
σχολείο του κάθε συμμετέχοντα, θα δοκιμαστεί ατομικά στο κάθε παιδί και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε
ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθώντας τους Κώδικες Δεοντολογίας, θα ζητηθεί συγκατάθεση από τους γονείς, οι
οποίοι θα ενημερωθούν καταλλήλως για τις θέσεις της συγκεκριμένης έρευνας (το σχετικό έντυπο
επισυνάπτεται).

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 22 892199
(Τιμόθεος Παπαδόπουλος), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 99454094 (Μάρκος Γιώργατσος).
Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία σας,
Με εκτίμηση,

Δρ. Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάρκος Γιώργατσος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μ

ΑΡ
ΚΟ
Σ
Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

240

241
ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
10 Οκτωβρίου 2006
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Γ.
ΓΙ
Ω
ΡΓ
ΑΤ
ΣΟ
Σ

Αγαπητέ Γονέα-Κηδεμόνα,

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε τη συγκατάθεσή σας να συμμετέχει το παιδί σας στην έρευνα, με τίτλο,
«Γνωστικό Μοντέλο Αντιμετώπισης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ –Υ)
σε μαθητές ηλικίας 6 και 7 χρόνων», που διεξάγεται από τους Δρ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Μάρκο Γιώργατσο, Υποψήφιο Διδάκτορα
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σχετική έγκριση για τη διεξαγωγή της έρευνας έχει ήδη
χορηγηθεί από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Σάββα Νικολαΐδη.
Λογική της Έρευνας
Το παιδί σας, παίρνοντας μέρος στην έρευνα, θα εξεταστεί σε μία σειρά γνωστικών τεστ για την προσοχή, για την
εργαζόμενη μνήμη, για την αναστολή της συμπεριφοράς και για την ικανότητα προγραμματισμού, ανεξαρτήτως αν
παρουσιάζει ή όχι δυσκολίες στην προσοχή. Η συμμετοχή του παιδιού σας, ακόμα και αν δεν έχει δυσκολίες
προσοχής, θεωρείται απαραίτητη, αφού θα μπορεί μέσω των δικών του επιδόσεων να μας υποδείξει τι είναι σε θέση
να καταφέρει το παιδί της ηλικίας αυτής και τι όχι, σε σχέση με την προσοχή, τη μνήμη και τον προγραμματισμό. Με
την παρούσα έρευνα και την πρώιμη παρέμβαση επιδιώκεται η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων προσοχής,
πριν τη μεγιστοποίησή τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Λόγω της απουσίας τέτοιων προγραμμάτων, η παρούσα εργασία
προσβλέπει, κατ’ επέκταση, στη δημιουργία ευρύτερου προβληματισμού για την καταλληλότητα ή/ και αναγκαιότητα
εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 8 χρονών.
Όλες οι δραστηριότητες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της χρήσης Η/Υ), οι οποίες, έχουν προηγουμένως
δοκιμαστεί και είναι πολύ ευχάριστες για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. Η διάρκεια της αξιολόγησης δε θα υπερβαίνει
τα 40 λεπτά. Οι ώρες και οι μέρες των συναντήσεων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους Διευθυντές και τις/τους
εκπαιδευτικούς των τάξεων που θα συμμετέχουν, ώστε να μην επηρεάζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας. Σε καμία
περίπτωση η συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα δεν θα αποβαίνει εις βάρος της
εργασίας του στο σχολείο.
Αποτελέσματα της έρευνας
Η συμμετοχή του παιδιού σας στην έρευνα θα είναι καθαρά εθελοντική που σημαίνει ότι θα έχει το δικαίωμα να
αποσυρθεί από την έρευνα όποτε και εφόσον το επιθυμήσει. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μείνουν εντελώς
εμπιστευτικά. Καμιά πληροφορία σχετικά με την επίδοση του παιδιού σας δεν θα δημοσιοποιηθεί παρά μόνο αν
προηγηθεί γραπτώς η έγκρισή σας. Θα είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί σας τα αποτελέσματα της
επίδοσης του παιδιού σας αμέσως μετά το πέρας της συλλογής των δεδομένων.
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Πώς να συμμετέχετε στην έρευνα
Παρακαλώ συμπληρώστε και υπογράψτε το σημείωμα που ακολουθεί και επιστρέψτε το στο σχολείο και
στον/την εκπαιδευτικό του παιδιού σας το συντομότερο δυνατό, μόνο αν επιθυμείτε να μην συμμετέχει το παιδί
σας στην έρευνα. Σε περίπτωση που έχετε κάποιες ερωτήσεις ή χρειάζεστε κάποιες διευκρινίσεις, μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22 892199 (Τιμόθεος Παπαδόπουλος) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και
99454094 (Μάρκος Γιώργατσος).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την συνεργασία σας,
Με εκτίμηση,

Δρ. Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάρκος Γιώργατσος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιθυμώ το παιδί μου να ΜΗ συμμετέχει στην παραπάνω έρευνα

(σημειώστε με ένα Χ)

