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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγράμματος γνωσιακής- 
συμπεριφορικής παρέμβασης εστιασμένης σε  
ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν o σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης με στόχο την 
τροποποίηση της ικανότητας γνωστικού ελέγχου σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, μέσα από στρατηγικές βασισμένες στα ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ που υπόκεινται σε συνειδητό έλεγχο. Η παρέμβαση βασίστηκε στις αρχές του γνωσια-
κού-συμπεριφορικού μοντέλου, αξιοποιώντας τεχνικές προσαρμοσμένες για εύρος ηλικιών που αντιστοιχούν στις τάξεις του 
δημοτικού σχολείου, και ενισχύθηκε με δομημένη (12 συνεδρίες) γνωσιακή-συμπεριφορική παρέμβαση για τους γονείς. Το 
πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε σε δείγμα 43 μαθητών δημοτικού (33 αγόρια με μέση ηλικία 8,88±1,92 μήνες) με διά-
γνωση ΔΕΠ-Υ. Η ομάδα ελέγχου, που δεν έλαβε συστηματική παρέμβαση κατά την 5μηνη διάρκεια της μελέτης, αποτελού-
νταν από 17 μαθητές με ΔΕΠ-Υ (16 αγόρια με μέση ηλικία 9,67±1,71 μήνες). Όλα τα παιδιά εκτιμήθηκαν τόσο πριν από την 
έναρξη όσο και εντός διμήνου μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης με σταθμισμένες κλίμακες εκτίμησης εσωτερικευμένων 
και εξωτερι κευμένων συμπτωμάτων από τον γονιό: Children’s Behavior Questionnaire (CBQ), Child Behavior Checklist (CBCL), 
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) και τον εκπαιδευτικό (TRF). Επίσης, οι γονείς συμπλήρωσαν την Κλίμακα λει-
τουργικότητας της οικογένειας, την Κλίμακα διαφωνιών στο ζευγάρι και την Κλίμακα γονεϊκών πρακτικών διαπαιδαγώγησης. 
Σημαντική βελτίωση (p<0,001) που περιορίστηκε στην ομάδα παρέμβασης, σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις, σημειώθηκε σε 
όλες τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές παραμέτρους. Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρήθηκε επίσης στη λειτουργικότητα 
της οικογένειας και στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη εφαρμο-
γής πολυεπίπεδων παρεμβάσεων για παιδιά με ΔΕΠ-Υ, ενώ διαπιστώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης γνωσιακών-συμπερι-
φορικών στρατηγικών στη βελτίωση της ικανότητας ελέγχου της προσοχής, καθώς και συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
παραμέτρων τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠ-Υ παιδιών, γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, παρέμβαση 
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1. Εισαγωγή 
Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ χαρακτηρίζονται από σημαντικά εξω-
τερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 
[1-3], ως αποτέλεσμα σημαντικών ελλειμμάτων στην ικανό-
τητα γνωστικού ελέγχου [4-7]. Επιπλέον, ειδικά συνδεδεμένο 
ιδιοσυγκρασιακό προφίλ, που χαρακτηρίζεται από χαμηλό 
ανασταλτικό έλεγχο και υψηλή αρνητική συναισθηματικό-
τητα [8-10], επιβαρύνουν την κλινική εικόνα του συνδρόμου, 
επηρεάζοντας αρνητικά τη σχολική επίδοση και την κοινωνική 
λειτουργικότητα [11-13]. 

Μεμονωμένες παρεμβάσεις, όπως η φαρμακευτική αγωγή 
[14], η εντατική συμπεριφορική παρέμβαση ή η εκπαίδευση σε 
επίπεδο εκτελεστικών λειτουργιών [15-19] έχουν περιορισμένη 
επίδραση στη σχολική, συμπεριφορική ή γνωστική λειτουργι-
κότητα. Οι πολυεπίπεδες παρεμβάσεις [20-23] συντελούν στη 
βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας του παιδιού με 

ΔΕΠ-Υ, σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς από μεμο-
νωμένες παρεμβάσεις [24].

Οι παρεμβάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν γνωσιακή-συ-
μπεριφορική θεραπεία [25-28] φαίνεται να βελτιώνουν το γνω-
στικό, συμπεριφορικό και ψυχοσυναισθηματικό προφίλ των 
παιδιών με ΔΕΠ-Υ, με τη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση 
να συντελεί καταλυτικά στη βελτίωση της κοινωνικής επάρ-
κειας, στη μείωση των συμπτωμάτων του συνδρόμου και στη 
βελτίωση της γονεϊκής και οικογενειακής λειτουργικότητας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν o σχεδιασμός, η εφαρ-
μογή και η αξιολόγηση πολυεπίπεδου προγράμματος παρέμ-
βασης, με στόχο την τροποποίηση της ικανότητας γνωστικού 
ελέγχου σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, μέσα από στρατηγικές βασισμένες 
στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
που υπόκεινται σε συνειδητό έλεγχο. Σύμφωνα με την ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας, υποθέσαμε ότι η ομάδα παρέμβασης 
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συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (παιδιά σε λίστα αναμονής) 
θα παρουσίαζε βελτίωση της ικανότητας συνειδητού ελέγ-
χου της προσοχής. Επιπλέον, αναμένεται θετική τροποποίηση 
συμπεριφορικών και συναισθηματικών παραμέτρων, μέσα 
από: την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλη-
μάτων· την καλλιέργεια διαχείρισης συναισθημάτων, όπως το 
άγχος και ο θυμός· τη σύγχρονη γνωσιακή αναδόμηση δυσλει-
τουργικών σκέψεων γύρω από το υποκειμενικό βίωμα· την 
ανάπτυξη γνωστικών στρατηγικών οργάνωσης και επίλυσης 
ακαδημαϊκών και πρακτικών θεμάτων. Η βελτίωση του συνει-
δητού ελέγχου θα γινόταν αντιληπτή μέσα από τη μείωση των 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών, τη μείωση 
των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ και την αύξηση της εκδήλωσης 
θετικών συναισθημάτων.

Συγχρόνως υποθέσαμε ότι κάποιες παράμετροι, όπως η λει-
τουργικότητα της οικογένειας, οι γονεϊκές πρακτικές διαπαι-
δαγώγησης, οι διαφωνίες στο ζευγάρι, ασκούν πιθανή διαμε-
σολαβητική επίδραση στην επιδείνωση των συμπτωμάτων της 
ΔΕΠ-Υ. Έτσι, οι γονείς που λαμβάνουν ψυχοεκπαίδευση και 
τροποποίηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων αναφορικά με 
τις αποδόσεις των προβλημάτων του παιδιού ή της γονεϊκής 
τους επάρκειας, συγχρόνως με την ενίσχυση στην οργάνωση 
της καθημερινότητας, αναμένεται να αναπτύξουν καλύτερη 
αίσθηση ελέγχου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

2. Μέθοδος 
2.1. Δείγμα
Συνολικά αξιολογήθηκαν 77 παιδιά, από τα οποία 15 στην 
παιδοψυχιατρική κλινική, ενώ τα υπόλοιπα 62 από τη σχολική 
ψυχολόγο, από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 
του 2014, κατόπιν παραπομπής από εκπαιδευτικούς, γονείς ή 
φορείς για εκτίμηση συμπεριφορικών και μαθησιακών δυσκο-
λιών και συμβουλευτική υποστήριξη. Ένας αριθμός 30 παιδιών 
έφερε ήδη διάγνωση, και η παραπομπή τους εστιαζόταν στην 
αξιολόγηση της τρέχουσας κλινικής εικόνας, καθώς παρου-
σίαζαν σημαντικές δυσκολίες συμπεριφοράς ή προσοχής στο 
σχολικό, οικογενειακό ή ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Από τα 
υπόλοιπα 47 παιδιά, τα 30 επίσης πληρούσαν τα διαγνωστικά 
κριτήρια για ΔΕΠ-Υ.

Από το σύνολο των 60 μαθητών δημοτικού με ΔΕΠ-Υ, όλων 
των υποτύπων, με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, επιλέχθηκαν 
για τη σταδιακή τους ένταξη στην παρέμβαση 43 παιδιά, ενώ 
17 παιδιά τοποθετήθηκαν σε ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής). 
Συγκεκριμένα, προτεραιότητα για ένταξη στην παρέμβαση 
δόθηκε στα παιδιά των οποίων η κλινική εικόνα χαρακτηρι-
ζόταν από μεγαλύτερη βαρύτητα συμπτωμάτων ΔΕΠ-Υ, με ή 
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, καθώς υποθέσαμε ότι η βαρύτητα 
της κλινικής εικόνας θα συνοδεύεται από αντίστοιχη βαρύτη-
τα συνεπειών στα σημαντικά πλαίσια του παιδιού. Η ομάδα 
παρέμβασης και η ομάδα ελέγχου ήταν εξισωμένη ως προς 
βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά με εξαίρεση τον μέσο 
όρο ηλικίας. Συγκεκριμένα, η ηλικία των συμμετεχόντων της 
ομάδας παρέμβασης (Ν = 43) κυμαινόταν από 6,3 έως 15 έτη 
(μεμονωμένη περίπτωση 15χρονου παιδιού οικονομικών μετα-
ναστών) (Μ = 8,88, SD = 1,92), φοιτούσαν στην τυπική πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση και πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΕΠ-Υ 
(βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1. Κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα των μαθητών της ομά-
δας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου.

ΟΕ (n=17) ΟΠ (n=43) p
Ηλικία σε έτη ΜΟ [ΤΑ] 9,67 (1,71) 8,88 (1,92) .1
Φύλο n (%) n (%)

Αγόρι 16 (94.1) 33 (76,7) >.1
Κορίτσι 1 (5,9) 10 (23.3) >.1

Έτη εκπαίδευσης-Μητέρα 13,06 (1,75) 13,19 (3,09) .6
Έτη εκπαίδευσης-Πατέρας 12,76 (1,72) 13,18 (3,27) .8
ΔΙΑΓΝΩΣΗ %
ΔΕΠ-Υ + ΜΔ 1(5,9) 8(18,6)
ΔΕΠ-Υ 6(36.3) 4(9,3)
ΔΕΠ-Υ + ΜΔ + ΕΞΩΤ.
ΣΥΜΠΕΡ.

7(41,2) 19(44,2)

ΔΕΠ-Υ + ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΜΠΕΡ. 3(17,6) 12(27,9)

ΟΕ: Ομάδα Ελέγχου ΔΕΠΥ, ΟΠ: Ομάδα Παρέμβασης

2.2. Διαδικασία 
Τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης λάμβαναν δύο ωριαίες συνε-
δρίες την εβδομάδα για συνολικά 20 εβδομάδες. Στα πλαίσια της 
σφαιρικής προσέγγισης των δυσκολιών των παιδιών αυτών το 
πρόγραμμα ενισχύθηκε με δομημένη (12 συνεδρίες) γνωσιακή-
συμπε ριφορική παρέμβαση για τους γονείς, καθώς και με εκπαι-
δευτική ενίσχυση των μαθησιακών ελλειμμάτων. Σε πρώτο επίπεδο 
προηγήθηκε η έγκυρη ανίχνευση συμπεριφορικών φαινομένων, 
που εκτυλίσσονται μέσα στο σχολικό πλαίσιο και αντικατοπτρί-
ζουν λανθάνουσες διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας, ειδικότερα 
την ελλειμματική ικανότητα γνωστικού ελέγχου, ως ικανότητα 
αναστολής της ακατάλληλης συμπεριφοράς [29]. Στη συνέχεια 
διερευνήθηκε η δυνατότητα τροποποίησης των συναισθηματι-
κών και συμπεριφορικών ελλειμμάτων μέσα από την εφαρμογή 
στρατηγικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 
της ρύθμισης θεμελιωδών μηχανισμών που συνδέονται με τον 
συνειδητό έλεγχο, όπως αυτός της προσοχής και της συναισθη-
ματικής αυτορρύθμισης. 

Προηγήθηκε αξιολόγηση πριν από την έναρξη της παρέμ-
βασης (Τ1), στο μέσο της (Τ2) (περίπου στην 20ή συνεδρία) 
και στη λήξη της (Τ3). Για την ομάδα ελέγχου πραγματοποιή-
θηκε η βασική αξιολόγηση κατά τη χρονική περίοδο που έγινε 
η αξιολόγηση της ομάδας παρέμβασης και 5 μήνες μετά. Και 
για τις δύο ομάδες χορηγήθηκε η ίδια συστοιχία δοκιμασιών 
και κλιμάκων (με αντίστοιχη συμπλήρωσή τους από γονείς και 
εκπαιδευτικούς). 

2.3. Δομή/περιεχόμενο της παρέμβασης παιδιών
Το βασικό μέρος της παρέμβασης ακολούθησε τα στάδια 
της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, ενώ προστέθη-
καν συμπληρωματικά στοιχεία εκπαιδευτικής ενίσχυσης στην 
αναγνωστική ταχύτητα, ορθογραφία, μαθηματικά στα παιδιά 
με συννοσηρότητα μαθησιακών δυσκολιών (62% των παιδιών). 
Συνοπτικά, καλύφθηκαν πέντε βασικοί τομείς: γνωστικοί-νευρο-
ψυχολογικοί, επίλυση προβλημάτων, συναισθηματική αυτορ-
ρύθμιση, προκοινωνικές και κοινωνικές δεξιότητες, κριτικός 
συλλογισμός. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σματα που συνδέονται με το γνωσιακό-συμπεριφορικό κομμάτι 
της παρέμβασης και, συγκεκριμένα, η επίδρασή της σε συναι-
σθηματικές και συμπεριφορικές παραμέτρους. 
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2.4. Δομή/περιεχόμενο της παρέμβασης γονιών
Η παρέμβαση των γονιών περιλάμβανε στοιχεία γνωσιακής 
συμπεριφορικής θεραπείας, με έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση, 
στην επίλυση προβλημάτων, στον εντοπισμό δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων (αναφορικά με τις προβληματικές εκδηλώσεις 
της ΔΕΠ-Υ στην καθημερινότητα) και στη γνωσιακή τους 
αναδόμηση.

2.5. Εργαλεία αξιολόγησης 
2.5.1. Κλίμακες
Κλίμακα ADHD-IV [30]. Πρόκειται για κλίμακα με 18 ερω-
τήσεις διαβαθμιστικής επιλογής (0-3), εννέα εκ των οποίων 
αφορούν τα συμπτώματα απροσεξίας και εννέα ερωτήσεις 
για τα συμπτώματα υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας. 
Οι γονείς καλούνται να προσδιορίσουν τη συχνότητα με την 
οποία εμφανί ζεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά του παιδιού 
στο σπίτι κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Οι εκπαι-
δευτικοί αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία παρουσιάζεται 
η περιγραφόμενη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων έξι μηνών ή από την αρχή του σχολικού έτους, 
εάν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε περίοδο μικρότερη 
των έξι μηνών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η κλίμακα 
έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό και έχει καλές ψυχο-
μετρικές ιδιότητες [31].

Child Behavior Checklist (CBCL) [32]. Το Σύστημα Achenbach 
για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Achenbach System of 
Empirically Based Assessment – ASEBA) αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο σύνολο εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, 
της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων 
συμπεριφοράς ατόμων διαφόρων ηλικιών [33]. Το ερωτηματο-
λόγιο για γονείς (CBCL) και το ερωτηματολόγιο για δασκάλους 
(TRF) δίνουν σταθμισμένες αξιολογήσεις για τη λειτουργικότη-
τα των παιδιών. Το ερωτηματολόγιο CBCL 6-18, που προέκυ-
ψε από την αναθεώρηση του CBCL/4-18, συμπληρώνεται από 
γονείς, κηδεμόνες ή όσους ζουν με τα παιδιά σε περιβάλλον 
ανάλογο του οικογενειακού. Το TRF, που είναι σταθμισμένο 
για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών, συμπληρώνεται από τους εκπαι-
δευτικούς ή άλλα μέλη του σχολικού προσωπικού που γνωρί-
ζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο. Η κλίμακα 
έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό και έχει καλές ψυχο-
μετρικές ιδιότητες [34].

Children’s Behavior Questionnaire (CBQ) [35]. Για την αξι-
ολόγηση της συμπεριφοράς στο σχολείο και λανθανουσών 
διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας χρησιμοποιήθηκε το Ερωτη-
ματολόγιο Συμπεριφοράς του Παιδιού για Εκπαιδευτικούς, 
το οποίο βασίστηκε στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο CBQ για 
γονείς [35]. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου βασίζεται 
σε μία ψυχοβιολογική προσέγγιση της ιδιοσυγκρασίας [35] 
και στοχεύει στον εντοπισμό κεντρικών ιδιοσυγκρασιακών 
διαστάσεων, όπως η συναισθηματική αντιδραστικότητα και η 
αυτορρύθμιση. Στην Α΄ Φάση της παρούσας έρευνας η κλίμακα 
CBQ προσαρμόστηκε και σταθμίστηκε τόσο για την εφαρμογή 
της σε ελληνικό πληθυσμό όσο και για τη συμπλήρωσή της από 
τον εκπαιδευτικό (Ερωτηματολόγιο Παιδικής Συμπεριφοράς 
για τον Εκπαιδευτικό). Μετά από πιλοτική μελέτη σε 50 εκπαι-
δευτικούς μαθητών Α΄-Δ΄ Δημοτικού δημιουργήθηκε η τελική 
μορφή του ερωτηματολογίου με 87 ερωτήσεις, η οποία χορηγή-
θηκε σε εκπαιδευτικούς 680 μαθητών του δημοτικού. Αναλύ-
σεις Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης κατέδειξαν την 

ύπαρξη τεσσάρων διαστάσεων (Ενεργητικότητα, Επιτελικές 
Λειτουργίες, Ικανότητα Αυτορρύθμισης και Εκδήλωση θετι-
κών συναισθημάτων και κοινωνικότητα) με ικανοποιη τικούς 
δείκτες εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α > 0,7) και επανα-
ληψιμότητας (r > 0,8). Η ευαισθησία του Ερωτηματολογίου 
εκτιμήθηκε σε κλινικό δείγμα 60 μαθητών με ΔΕΠ-Υ ηλικίας 
7,2-10,9 έτη (Μ.Ο. = 9 έτη). Εκτίμηση των ατομικών προφίλ των 
μαθητών υπέδειξε μια σειρά από ιδιοσυγκρασιακά χαρακτη-
ριστικά στα οποία σημαντικό ποσοστό μαθητών με ΔΕΠ-Υ 
εμφανίζουν ελλείμματα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και 
τα οποία υπόκεινται σε γνωστικό έλεγχο (Σίμος & Βλαστού, 
αδημοσίευτα δεδομένα).

Κλίμακα συναισθηματικής αυτορρύθμισης (Difficulties in 
Emotion Regulation Scale –DERS [36]. Για την αξιολόγηση των 
δυσκολιών συναισθηματικής αυτορρύθμισης των γονιών χρησι-
μοποιήθηκε η προσαρμοσμένη και σταθμισμένη για τα ελληνικά 
δεδομένα κλίμακα συναισθηματικής αυτορρύθμισης [37]. Πρό-
κειται για μία κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία αποτελείται από 
36 δηλώσεις συναισθηματικής κατάστασης, η συχνότητα ισχύος 
των οποίων ταξινομείται σε μία 5βάθμια κλίμακα (1 = Σχεδόν 
ποτέ, 5 = Σχεδόν πάντα). Οι δηλώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν έξι 
κατηγορίες συναισθηματικών δυσκολιών: αποδοχής αρνητικών 
συναισθημάτων, δυσκολία κατανόησης συναισθημάτων, δυσκο-
λία ελέγχου παρορμητικών συμπεριφορών υπό ψυχοπιεστικές 
συνθήκες, απροθυμία να αποδεχθεί την αποτελεσματικότητα 
στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης, περιορισμένη συναι-
σθηματική σαφήνεια, δυσκολία σε στοχο-προσανατολισμένες 
συμπεριφορές υπό ψυχοπιεστικές συνθήκες (Cronbach’s α > 0.81, 
0,76, 0.87, 0,85, 0,73, 0,79 αντίστοιχα και επαναληψιμότητας (r 
> 0,81, 0,79, 0,70, 0,71, 0,63, 0,66 αντίστοιχα).

Κλίμακα λειτουργικότητας της οικογένειας [38]. Η αρχική 
κλίμακα περιλαμβάνει 15 δηλώσεις που σχετίζονται με τον 
βαθμό οργάνωσης και λειτουργικότητας της οικογένειας, όπου 
συμπληρώνεται ο βαθμός κατά τον οποίο ισχύει η κάθε δήλωση 
(0 = Καθόλου, 1 = Λίγο, 2 = Πολύ, 3 = Απόλυτα) [38]. Η κλί-
μακα προσαρμόστηκε στα ελληνικά προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθεί για τις ανάγκες της μελέτης (Σίμος, 2012 αδημοσίευτα 
δεδο μένα) και επιλέχθηκαν 14 από τις 15 αρχικές ερωτήσεις. 
Η τελική βαθμολόγηση καταλήγει σε έναν δείκτη αποδιοργά-
νωσης του περιβάλλοντος (βαθμολογία < 2). 

Γονεϊκές πρακτικές διαπαιδαγώγησης (CRPR: Child Rearing 
Practices) [39]. Προσαρμόστηκαν στα ελληνικά (Σίμος, 2012, 
αδημοσίευτα δεδομένα) 19 ερωτήσεις από την κλίμακα CRPR 
(91 ερωτήσεις), προκειμένου να αξιολογηθούν οι αρνητικές 
γονεϊκές πρακτικές στην καθημερινή αλληλεπίδραση με το παιδί. 

Κλίμακα διαφωνιών στο ζευγάρι (Parent Problem Checklist) 
[40]. Προσαρμόστηκαν 14 από τις 16 αρχικές ερωτήσεις της 
κλίμακας, η οποία διερευνά τον βαθμό συζυγικής σύγκρουσης 
γύρω από θέματα ανατροφής. Συγκεκριμένα, διερευνώνται: οι 
διαφωνίες για κανόνες/πειθαρχία, οι συγκρούσεις/τριβές γενικά 
και η μεροληψία. 

2.6. Στατιστική ανάλυση 
Η σύγκριση μέσων όρων μεταξύ ανεξάρτητων δειγμάτων με τη 
χρήση στατιστικού πακέτου SPSS v.21. Εφαρμόστηκε μεικτή 
ανάλυση συνδιακύμανσης με μία μεταβλητή μεταξύ υποκειμέ-
νων (ομάδα) και μία εντός υποκειμένων (χρόνος αξιολόγησης), 
και διορθωμένο επίπεδο σημαντικότητας με τη μέθοδο Bonfer-
roni για 50 στατιστικά τεστ, α = 0.001.
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3. Αποτελέσματα 
3.1. Συμπεριφορικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά
Σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις (Τ1), αναφέρθηκε βελτίωση 
σε όλα τα συμπεριφορικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και στα δύο διερευνώμενα 
πλαίσια (εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικών). Συγκεκρι μένα, 
καταγράφονται στατιστικής σημαντικότητας διαφορές (p < 
0.001) για τα συμπτώματα απροσεξίας και υπερκινητικότητας 
(οικογένεια, σχολείο). Αντίστοιχες διαφορές παρατηρούνται 
σε όλες τις συναισθηματικές παραμέτρους, στις οποίες περι-
λαμβάνονται σημαντική βελτίωση του άγχους, της κατάθλι-
ψης και των σωματικών συμπτωμάτων (p < 0,001), όπως και 
στα συμπεριφορικά προβλήματα που υποδηλώνουν δυσκολίες 
κοινωνικής προσαρμογής και συμμόρφωσης (βλ. Πίνακα 2).

Αντίστοιχα σημαντικές διαφορές σε στατιστικά σημαντικό 
επίπεδο (p < 0,001) εντοπίζονται μεταξύ των παιδιών της ομάδας 
ελέγχου και της ομάδας παρέμβασης κατά τη χρονική στιγμή 
Τ3 – οπότε και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης τα παιδιά 
της ομάδας παρέμβασης σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας 
ελέγχου παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε όλες σχεδόν τις 
παραμέτρους, με εξαίρεση την προκλητική συμπεριφορά (p = 
0,018) και τα συναισθηματικά προβλήματα (p = 0,05). 

Όπως αναμένεται, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
βελτίωση στην εκδήλωση των χαρακτηριστικών της απροσε-
ξίας και της υπερκινητικότητας, ούτε και στο συμπεριφορικό-
συναισθη ματικό προφίλ των παιδιών της ομάδας ελέγχου, 
μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 20 εβδο-
μάδων (μέτρηση Τ3). 

Πίνακας 2. Συμπεριφορικό και συναισθηματικό προφίλ των μαθητών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου κατά την 1η και 3η 
μέτρηση (Τ1-Τ3). 

Τ1 Τ3 p value

i. ΟΕ (n=17) ii. ΟΠ (n=43) iii. ΟΕ (n=17) iv. ΟΠ (n=43) i vs. iii ii vs. iv i vs. ii iii vs.iv

Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.)

Γονέας

Κλίμακα ΔΕΠΥ-Απροσεξία1 19,22 (1,89) 20,27 (2,51) 20,61 (1,38) 16,21 (1,99) ,06 <,001 ,3 <,001

Κλίμακα ΔΕΠΥ-Υπερκινη τικότητα2 19,92 (2,77) 20,03 (2,56) 20,53 (2,49) 16,77 (2,48) ,05 <,001 ,9 <,001

CBCL: άγχος3 66,03 (5,08) 67,99 (8,57) 66,97 (3,93) 59,64 (5,37) ,06 <,001 ,3 <,001

CBCL: κατάθλιψη4 63,27 (6,04) 62,41 (9,10) 64,25 (6,14) 56,45 (4,80) ,6 <,001 ,7 <,001

CBCL: σωματικά5 59,13 (5,75) 62,53 (7,16) 59,27 (5,83) 54,19 (3,92) ,9 <,001 ,1 ,001

CBCL: κοινωνικά6 65,61 (5,96) 68,57 (7,67) 66,11 (6,07) 59,13 (4,04) ,09 <,001 ,1 <,001

CBCL: παράβαση κανόνων7 70,14 (2,73) 61,82 (7,76) 70,27 (2,14) 56,69 (5,08) ,06 <,001 <,001 <,001

CBCL: επιθετι κότητα8 69,34 (3,68) 71,69 (9,58) 69,11 (3,75) 61,61 (4,33) ,06 <,001 ,3 <,001

Εκπαιδευτικός

Κλίμακα ΔΕΠΥ-Απροσεξία9 20,14 (1,56) 21,63 (2,04) 20,92 (1,09) 17,16 (1,18) ,04 <,001 ,01 <,001
Κλίμακα ΔΕΠΥ-Υπερκινη-
τικότητα10 20,33 (2,11) 21,42 (3,30) 20,73 (1,91) 17,61 (2,33) ,2 <,001 ,2 <,001

TRF: άγχος11 66,78 (3,53) 62,46 (7,17) 67,58 (2,36) 56,08 (5,69) ,4 <,001 ,02 <,001

Εκπαιδευτικός

TRF: συναισθηματικά12 63,04 (2,58) 58,82 (8,29) 63,56 (3,14) 55,07 (5,42) ,3 <,001 ,05 ,05

TRF: εναντιωματική συμπερι φορά13 66,43 (1,83) 66,54 (7,75) 66,53 (1,83) 61,79 (1,83) ,06 <,001 ,5 <,001

TRF: προκλητική συμπερι φορά14 64,67 (2,05) 67,62 (8,28) 64,81 (1,80) 61,11 (5,11) ,07 <,001 ,5 ,018

ΟΕ: Ομάδα Ελέγχου ΔΕΠΥ, ΟΠ: Ομάδα Παρέμβασης
Μεταβλητές ελέγχου στα two-way (Χρόνος x Ομάδα) ANCOVAs: Μνήμη Αριθμών, Προοδευτικές Μήτρες του Raven, και Προκλητική Συμπε-
ριφορά (TRF τιμή Τ κατά την πρώτη αξιολόγηση). 
Αλληλεπίδραση Χρόνου Αξιολόγησης και Ομάδας: 1F(1,54) = 99,61, p<,001, 2F(1,54) = 96,02, p<,001, 3F(1,54) = 38,24, p<,001, 4F(1,54) = 16,02, 
p<,001, 5F(1,54) = 21,22, p<,001, 6F(1,54) = 46,24, p<,001, 7F(1,54) = 16,23, p<,001, 8F(1,54) = 48,97, p<,001, 9F(1,54) = 93,25, p<,001, 10F(1,54) = 51,08, 
p<,001, 11F(1,54) = 27,66, p<,001, 12F(1,54) = 8,11, p =,006, 13F(1,54) = 28,02, p<,001, 14F(1,54) = 25,56, p<,001. 

3.2. Ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά
Στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,001) παρατηρούνται 
από τους δασκάλους στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης 
μετά τη λήξη της παρέμβασης (Τ3), στη διάσταση ενεργητικό-
τητα, υποδηλώνοντας σημαντική μείωση της μη στοχοκατευ-
θυνόμενης συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Συγχρόνως, 

αναφέρεται στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιτελικών 
λειτουργιών (p < 0,001), εύρημα που θα μπορούσε να είναι 
αποτέλεσμα της κατάκτησης πιο αποτελεσματικών στρατη-
γικών επίλυσης προβλημάτων (δεξιότητα που αποτελούσε 
στρατηγικό στόχο της παρέμβασης). Επιπλέον, τα παιδιά 
της ομάδας παρέμβασης φαίνεται να αποκομίζουν σημα-
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Πίνακας 3. Βαθμολογία στις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας των μαθητών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγ-
χου κατά την 1η και 3η μέτρηση (Τ1-Τ3). 

Τ1 Τ3 p value

i. ΟΕ (n=17) ii. OΠ (n=43) iii. ΟΕ (n=17) iv. ΟΠ (n=43) i vs. iii ii vs. iv i vs. ii iii vs. iv

Διαστάσεις Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ενέργητι κότητα1 4,25 (0,29) 4,19 (0,23) 4,24 (0,50) 3,76 (0,43) ,8 <,001 ,1 ,001

Επιτελικές Λειτουργίες2 2,00 (0,51) 2,21 (0,44) 1,75 (0,50) 2,78 (0,38) <,001 <,001 ,08 <,001

Ικανό τητα Αυτορ ρύθμισης3 1,46 (0,36) 1,33 (0,27) 1,36 (0,46) 1,85 (0,40) ,002 <,001 ,4 ,001
Εκδήλωση θετικών συναισθημάτων  
και κοινωνικότητα4 2,68 (0,48) 2,58 (0,39) 2,50 (0,43) 2,53 (0,27) – – – –

ΟΕ: Ομάδα Ελέγχου ΔΕΠΥ, ΟΠ: Ομάδα Παρέμβασης
Μεταβλητές ελέγχου στα two-way (Χρόνος x Ομάδα) ANCOVAs: Μνήμη Αριθμών, Προοδευτικές Μήτρες του Raven, και Προκλητική 
Συμπεριφορά (TRF τιμή Τ κατά την πρώτη αξιολόγηση). Αλληλεπίδραση Χρόνου Αξιολόγησης και Ομάδας: 1F(1,54) = 34,26, p<,001, 
2F(1,54) = 91,33, p<,001, 3F(1,54) = 121,06, p<,001, 4F(1,54) = 2,09, p =,16.

Πίνακας 4. Αυτοαναφερόμενες γονεϊκές πρακτικές και λειτουργία της οικογένειας για την ομάδα παρέμβασης και τηn ομάδα ελέγχου κατά 
την 1η και 3η μέτρηση (Τ1-Τ3). 

Τ1 Τ3 p value

i. ΟΕ (n=17) ii. OΠ (n=43) iii. ΟΕ (n=17) iv. ΟΠ (n=43) i vs. iii ii vs. iv i vs. ii iii vs. iv

Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.)

Λειτουργία της οικογέ νειας1 1,71 (0,24) 1,48 (0,39) 1,75 (0,23) 2,26 (0,48) 0,2 <0,001 0,1 0,013
Αρνητικές γονεϊκές πρα-
κτικές2 4,07 (0,49) 4,17 (0,52) 4,09 (0,44) 3,76 (0,58) 0,4 <0,001 0,7 0,003

Διαφωνία στο  
ζευγάρι 3 3,74 (0,39) 3,21 (0,70) 3,81 (0,36) 2,68 (0,70) 0,3 <0,001 0,03 <0,001

Καυγάδες 4 3,07 (0,19) 2,54 (0,54) 2,99 (0,19) 2,39 (0,50) – – – –

Μεροληπτική συμπεριφορά5 2,79 (0,69) 2,01 (0,94) 2,33 (0,63) 1,36 (0,79) – – – –

ΟΕ: Ομάδα Ελέγχου ΔΕΠΥ, ΟΠ: Ομάδα Παρέμβασης

Μεταβλητές ελέγχου στα two-way (Χρόνος x Ομάδα) ANCOVAs: Μνήμη Αριθμών, Προοδευτικές Μήτρες του Raven, και Προκλητική 
Συμπεριφορά (TRF τιμή Τ κατά την πρώτη αξιολόγηση). Αλληλεπίδραση Χρόνου Αξιολόγησης και Ομάδας: 1F(1,54) = 42,0, p<,001, 2F(1,54) 
= 26,71, p<,001, 3F(1,54) = 25,20, p<,001, 4F(1,54) = 1,96, p =,16, 5F(1,54) = 6,86, p=,08.

ντικό όφελος στην ικανότητα αναστολής της ακατάλληλης 
συμπεριφοράς, υποδηλώνοντας σημαντική θετική επίδραση 
στην ικανότητα αυτορρύθμισης. 

Παρότι διαπιστώνεται αύξηση στις κοινωνικές συμπεριφορές 
στο οικογενειακό πλαίσιο, οι αλλαγές αυτές δεν προσεγγίζουν 
στατιστικά σημαντικά επίπεδα (p < 0,1) και δεν γενικεύονται σε 
άλλα κοινωνικά πλαίσια (π.χ. σχολείο) (βλ. Πίνακα 3). 

3.3. Γονεϊκές πρακτικές και λειτουργία της οικογένειας
Σημαντική βελτίωση αναφέρεται από τους γονείς σε σχέση με 
την αρχική βαθμολόγησή τους (Τ1) σε τομείς όπως η συνολική 
λειτουργικότητα της οικογένειας, ενώ, επίσης, καταγράφεται 
στατιστικά σημαντική (p < 0,001) μείωση των αρνητικών γονεϊ-
κών πρακτικών, αλλά και αντίστοιχη μείωση των διαφωνιών 
στο ζευγάρι (βλ. Πίνακα 4). 

4. Συζήτηση
Τα ευρήματα που προέκυψαν αναφορικά με τα αποτελέσματα 
της παρέμβασης οδήγησαν σε μία σειρά διαπιστώσεων. 

Όσον αφορά στην ομάδα ελέγχου, δεν υπάρχει στατι στικά 
σημαντική βελτίωση στην εκδήλωση των χαρακτηριστικών 
της απροσεξίας και της υπερκινητικότητας, αλλά ούτε και 
στις συμπεριφορικές και συναισθηματικές παραμέτρους, μετά 
την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 20 εβδομάδων 
(μέτρηση Τ3). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει μια αυξητική 
τάση της επίτασης των συμπτωμάτων, η οποία ακόμα και αν 
δεν προσεγγίζει επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας εντός 
του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σίγουρα αποτελεί 

μια ένδειξη ανησυχητική για τη μετέπειτα πορεία των παι-
διών αυτών. 

Καθώς η φιλοσοφία σχεδιασμού της παρέμβασης ήταν η 
επικέντρωση σε πολλαπλά επίπεδα προκειμένου να ανταποκρί-
νεται στην πολυπλοκότητα των συνεπειών της ΔΕΠ-Υ, η σφαι-
ρική προσέγγιση των αναγκών των παιδιών της παρέμβασης 
είχε ως αποτέλεσμα μια ευρύτερη βελτίωση σε συμπεριφορικό 
και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Συγχρόνως, έγινε άμεσα 
αντιληπτή η δυνατότητα έμμεσων επιδράσεων της παρέμβασης 
σε τομείς που επίσης σχετίζονται με εξομάλυνση της κλινικής 
εικόνας και διευκόλυνση της κοινωνικής προσαρμογής. Έτσι, 
αν και υπήρχαν αναμενόμενες θετικές αλλαγές στους στό-
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χους της παρέμβασης, οι έμμεσες επιδράσεις της φαίνεται να 
συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της κλινικής εικόνας, 
και κατ’ επέκταση στην πρόγνωση της διαταραχής. Συγκεκρι-
μένα, η συνολική βελτίωση στην επίδοση σε έργα που σχετίζο-
νται με τη ρύθμιση της προσοχής υποδηλώνει τη δυνατότητα 
τροποποίησης του συγκεκριμένου μηχανισμού μέσω συμπερι-
φορικών και γνωσιακών στρατηγικών (Vlastou & Simos, υπό 
δημοσίευση). Επιπλέον, η θετική τροποποίηση συμπεριφορι-
κών και συναισθηματικών παραμέτρων, μέσα από ανάπτυξη 
δεξιο τήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και διαχείρισης 
συναισθημάτων όπως το άγχος και ο θυμός, με τη γνωσιακή 
αναδόμηση δυσλειτουργικών σκέψεων γύρω από το υποκειμε-
νικό βίωμα, φαίνεται να συμβάλλει στη γενικότερη βελτίωση 
της συναισθηματικής αυτορρύθμισης. Έτσι, διαπιστώνονται 
θετικές αλλαγές στην ικανότητα αναστολής και συναισθημα-
τικής ρύθμισης, οι οποίες συνδέονται στενά με θεμελιώδεις 
παραμέτρους της ικανότητας γνωστικού, συναισθηματικού, 
συμπεριφορικού ελέγχου, οι οποίες τελικά συνθέτουν τη γενι-
κότερη διάσταση της αυτορρύθμισης. 

Δυνατότητα τροποποίησης φαίνεται να επιβεβαιώνεται στις 
διαστάσεις εκείνες που υπόκεινται σε συνειδητό έλεγχο, χωρίς 
στην πραγματικότητα να αλλάζουν τα ιδιοσυγκρασιακά χαρα-
κτηριστικά, αλλά μάλλον η συμπεριφορική και συναισθηματική 
τους έκφραση. Τα ευρήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά, 
καθώς συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά φαί-
νεται να συνδέονται με την ανάπτυξη εξωτερικευμένων προ-
βλημάτων συμπεριφοράς που επιβαρύνουν ή συντηρούν την 
κλινική εικόνα της ΔΕΠ-Υ και σε μεγαλύτερες ηλικίες [41-42], 
αυξάνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις και υποδηλώνοντας ως 
καίρια ηλικία παρέμβασης την παιδική ηλικία και, πάντως, πριν 
από την είσοδο στην εφηβεία, όπου οι συνέπειες των παραπά-
νω περιπλέκονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ηλικίας. 

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την παρέμβαση στους 
γονείς επιβεβαιώνουν την ανάγκη συμπερίληψής τους σε ένα 
πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠ-Υ 
[16, 43]. Ένας ακόμη στόχος της παρέμβασης αφορούσε την 
ψυχοεκπαίδευση των γονέων στη φύση των προβλημάτων της 
ΔΕΠ-Υ, με ταυτόχρονη βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης της 
καθημερινότητας προς όφελος της μείωσης των συμπτωμάτων 
του παιδιού τους, αλλά και έμμεση αναδόμηση των δυσλειτουρ-
γικών πεποιθήσεων που υποκρύπτονταν πίσω από αρνητικές 
αυτόματες σκέψεις για την επάρκειά τους στον γονεϊκό ρόλο 
ή στις αποδόσεις των προβληματικών συμπεριφορών σε χαρα-
κτηριστικά προσωπικότητας των ίδιων ή των παιδιών τους [44]. 
Έτσι, αν και στόχος των προγραμμάτων που συμπεριλαμβά-
νουν τους γονείς είναι πρωτίστως η διευθέτηση της οργάνω-
σης του καθημερινού προγράμματος και της λειτουργικότητας 
της οικογένειας σε σχέση με το παιδί με ΔΕΠ-Υ, διαφαίνεται 
σημαντική ανάγκη ανάκτησης της αίσθησης του ελέγχου και 
της αίσθησης ατομικής επάρκειας μέσω ανίχνευσης και ανα-
δόμησης προβληματικών πεποιθήσεων, ώστε να ενισχυθεί η 
αίσθηση γονεϊκής και συντροφικής επάρκειας. 

Παρότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης δεν έχουν ελεγχθεί 
ως προς τη μακροπρόθεσμη διατήρησή τους, η εφαρμογή της δεν 
παύει να αποτελεί μια «υγιή ανάπαυλα» σε κρίσιμη αναπτυξιακή 
φάση, η οποία διευκολύνει την εγκατάσταση υποστηρικτικών 
σημείων στη δύσκολη πορεία του παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Μπορεί να 
του δώσει την ώθηση να αναπτύξει ένα φιλικό δίκτυο, να ολο-
κληρώσει μερικούς έστω προσωπικούς στόχους, να κάνει αρκετά 

μικρά βήματα που θα ενισχύσουν τη θετική αυτοεικόνα. Ακόμα 
και αν αυτή η πορεία δεν έχει σταθερότητα, θέτει ωστόσο τη βάση 
για τη σταδιακή θεμε λίωση «υγιών πυρήνων» που θα επιδρούν 
συσσωρευτικά θετικά, εμπλουτίζοντας το υποκειμενικό βίωμα της 
πολύπλοκης καθημερινότητας, ενισχύοντας την αίσθηση αυτε-
πάρκειας και αναδομώντας την πεποίθηση της «ανυπέρβλητης 
δυσκολίας» σε «νέα πρόκληση επιτυχίας».
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Abstract 
The aim of this study was to design, apply and evaluate a multimodal 
intervention targeting externalizing behavior problems and cognitive 
(executive function) control in children with ADHD. The intervention 
was based on the principles and strategies of the Cognitive Behav-
ioral Therapy (CBT) adapted to a range of ages that correspond to 
the grades of primary school and included 40 sessions (2 per week) 
with children and 12 sessions with their parents. Concepts of temper-
ament dimensions underlying the ADHD personality profile were also 
included. The intervention program was implemented in a sample of 
43 primary school students (33 boys with a mean age of 8.88±1.92 
months) diagnosed with ADHD, whereas the control group (waiting 
list) comprised 17 students with ADHD (16 boys with a mean of age 
9.67±1.71 months) who did not receive systematic intervention during 
the five-month course of the study. All students were assessed both 
before and within two months after the completion of the interven-
tion with the following measures: Child Behavior Checklist-parent 
form (CBCL) and teacher’s form (TRF), Children’s Behavior Ques-
tionnaire (CBQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). 
In addition, parents completed the Family Functioning Scale, Child 
Rearing Practices (CRPR), and Parent Problem Checklist (PPC). 
Pre and post measurements of behavioral and emotional parameters 
revealed significant overall improvement (p < 0.001) that was limit-
ed to the intervention group. A corresponding improvement was also 
observed in family functioning and in relationship between parents. 
The results of this study underline the effectiveness of multi-level 
interventions for children with ADHD, using cognitive-behavioral 
strategies to improve the ability to control attention, cognitive resourc-
es and behavior both at school and at home. 

Keywords: ADHD children, temperament, cognitive behavioral therapy, 
intervention
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