
Περίληψη

Οι επιτελικές λειτουργίες αναφέρονται σε μια σειρά
γνωστικών λειτουργιών που θεωρούνται ουσιώδους ση-
μασίας για την επίλυση των προβλημάτων και τη στο-
χοκατευθυνόμενη  συμπεριφορά. Παραδοσιακά, η
μελέτη των επιτελικών λειτουργιών  έχει επικεντρωθεί
σε γνωστικές διεργασίες που προκαλούνται κάτω από
σχετικά αφηρημένες συνθήκες. Πιο πρόσφατα υπήρξε
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη πτυχών των
επιτελικών λειτουργιών που παρατηρούνται σε συνθή-
κες που είναι συναισθηματικά σημαντικές. Σε αυτή την
εργασία, περιγράφουμε πρώτα την εμφάνιση των θερ-
μών επιτελικών λειτουργιών και τη διάκρισή τους από
τις ψυχρές . Στη συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσον οι
υπάρχουσες μελέτες υποστηρίζουν τη  διάκριση των
επιτελικών λειτουργιών σε θερμές και ψυχρές. Πρόσφα-
τες μελέτες συνιστούν πως οι ψυχρές και θερμές επιτε-
λικές λειτουργίες  εμπλέκονται με διαφορετικό τρόπο
στις αναπτυξιακές διαταραχές. Περαιτέρω έρευνα σε
αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύ-
τερα  τον τρόπου με τον οποίο οι επιμέρους επιτελικές
λειτουργίες  επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού και
θα ενημερώσει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε παιδιά
με προβλήματα συμπεριφοράς.
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Εισαγωγή

Με τον όρο επιτελικές λειτουργίες (executive func-
tions) εννοούμε ένα σύνολο στοχοκατευθυνόμενων γνω-
στικών λειτουργιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την
προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως είναι η αυτοοργά-
νωση, η επίλυση προβλημάτων και η κοινωνική συμπε-
ριφορά (Anderson, 1998). Παρά το γεγονός ότι η
ακριβής οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών παρα-
μένει αδιευκρίνιστη, είναι γενικά αποδεκτό ότι περιλαμ-
βάνει δεξιότητες όπως η ικανότητα αναστολής, η νοητική
ευελιξία και η εργαζόμενη μνήμη (Miyake et al., 2000).
Παραδοσιακά οι επιτελικές λειτουργίες έχουν μελετηθεί
μέσα απο μια μονόπλευρη γνωστική προσέγγιση, ενώ
ο ρόλος των συναισθημάτων και των κινήτρων έχει σε
μεγάλο βαθμό αγνοηθεί. Πράγματι, οι κλασικές θεωρίες
των επιτελικών λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία με-
τρησης τους, έχουν επικεντρωθεί σε καθαρά γνωστικές
δεξιότητες που προκαλούνται κάτω από σχετικά αφηρη-
μένες συνθήκες χωρίς συναισθηματικό περιεχόμενο
(Peterson & Welsh, 2014). Την τελευταία δεκαετία
υπήρξε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς το πως τα
κίνητρα μπορεί να επηρεάσουν τις επιτελικές λειτουργίες
καλώντας τους ερευνητές να δώσουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στο ρόλο των επιτελικών λειτουργιών κάτω από
συναισθηματικά φορτισμένες συνθήκες. Αυτή η ευρύ-
τερη προσέγγιση  των επιτελικών λειτουργιών είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμη για την έρευνα στον τομέα της
ανάπτυξης των παιδιών, καθώς οι επιτελικές λειτουρ-
γίες αποτελούν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα  της
σχολικής ετοιμότητας, της ακαδημαϊκή επίδοσης, της
κοινωνικής συμπεριφοράς και των αναπτυξιακών διατα-
ραχών (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm,
2009; Jacobson, Williford, & Pianta, 2011).

Η εμφάνιση των θερμών επιτελικών λειτουργιών 

Η μετακίνηση μακριά από μια καθαρά γνωστική σύλ-
ληψη των επιτελικών λειτουργιών μπορεί να πιστωθεί
σε μεγάλο βαθμό στο έργο των Zelazo και Müller. Το
2002 οι συγγραφείς δημοσίευσαν μια μελέτη στην οποία
πρότειναν πως οι επιτελικές λειτουργίες ποικίλλουν
ανάλογα με την κινητήρια σημασία μιας κατάστασης. 
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Διαχώρισαν τις επιτελικές λειτουργίες σε ψυχρές, οι
οποίες προκαλούνται κάτω από αφηρημένες μη συναι-
σθηματικές συνθήκες, και σε θερμές οι οποίες προκα-
λούνται υπό συναισθηματικά φορτισμένες κινητήριες
συνθήκες. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποιο
πρόβλημα που έχει συναισθηματική ή προσωπική ση-
μασία είναι πιο πιθανό να προκληθούν οι θερμές επιτε-
λικές λειτουργίες. Έτσι, οι θερμές επιτελικές λειτουγίες,
σε αντίθεση με τις ψυχρές, ενεργοποιούνται όταν έχουμε
προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόβλημα που καλούμα-
στε να λύσουμε (Zelazo et al., 2005). Πράγματι, οι θερ-
μές επιτελικές λειτουργίες  σχετίζονται με τις
κογχομετωπιαίες και τις μεσοκοιλιακές περιοχές, δύο σε
μεγάλο βαθμό αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές του εγ-
κεφάλου που συνδέονται στενά με τις μεταιχμιακές πε-
ριοχές, οι οποίες με τη σειρά τους σχετίζονται άμεσα με
τη συναισθηματική και την κοινωνική επεξεργασία (Hap-
paney, Zelazo, & Stuss, 2004). Λαμβάνοντας υπόψη ότι
η έρευνα σχετικά με την οργάνωση και την ανάπτυξη
των ψυχρών επιτελικών λειτουργιών  είναι τεράστια, οι
μελέτες των θερμών επιτελικών λειτουργιών είναι ελά-
χιστες και κατά συνέπεια η κατανόηση τους είναι ακόμα
περιορισμένη (Peterson & Welsh, 2014). 

Η οργάνωση των ψυχρών επιτελικών λειτουργιών
είναι επομένως  καλύτερα κατανοητή από την οργά-
νωση των θερμών επιτελικών λειτουργιών. Οι ψυχρές
επιτελικές λειτουργίες αναφέρονται στις γνωστικές δε-
ξιότητες που παραδοσιακά θεωρούνται ότι περικλείουν
τις κλασικές επιτελικές λειτουργίες, όπως τον έλεγχο
αναστολής, την εργαζόμενη μνήμη και τη γνωστική ευε-
λιξία οι οποίες ενεργοποιούνται σε συναισθηματικά ου-
δέτερες συνθήκες (Zelazo & Müller, 2002). Σε αντίθεση,
οι θερμές επιτελικές λειτουργίες  συμπεριλαμβάνουν συ-
ναισθηματικές  γνωστικές ικανότητες, όπως η δυνατό-
τητα καθυστέρησης της  ικανοποίησης και η
συναισθηματική λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, προς το
παρόν υπάρχει αντίφαση στη βιβλιογραφία σχετικά με
την ακριβή σύνθεση των θερμών επιτελικών λειτουρ-
γιών. Ενώ ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι
κοινωνικο-γνωστικές ικανότητες, όπως η θεωρία του
νου, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ηθική κρίση, θα
πρέπει να συμπεριληφθούν κάτω από την ομπρέλα των
θερμών επιτελικών λειτουργιών (π.χ. Anderson, Jacobs,
& Spencer-Smith, 2008), άλλοι έχουν προτείνει ότι η εκ-
δήλωση αυτών των ικανοτήτων  είναι μεν στενά συνδε-
δεμένή αλλά όχι συνώνυμη  με τις θερμές επιτελικές
λειτουργίες (π.χ. Zelazo, Qu, & Müller, 2005). Περαι-
τέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα θα ήταν επομένως
απαραίτητη. 

Ο διαχωρισμός των επιτελικών λειτουργιών σε θερ-
μές και ψυχρές  έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα
στην τυπική και άτυπη ανάπτυξη. Η διάκριση μεταξύ ψυ-
χρών και θερμών επιτελικών λειτουργιών έχει τη δυνα-
τότητα να ενημερώσει την  έρευνα σχετικά με το ρόλο  

των επιτελικών λειτουργιών σε κλινικές διαταραχές,
όπως στον αυτισμό και τη ΔΕΠΥ (Hill, 2004; Hughes,
Dunn, & White, 1998). Οι Zelazo και Müller (2002) πρό-
τειναν ότι ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από πρωτογενή ελ-
λείμματα στις θερμές επιτελικές λειτουργίες με
δευτερεύοντα προβλήματα στις ψυχρές επιτελικές λει-
τουγίες, ενώ η ΔΕΠΥ  παρουσιάζει το ακριβώς αντίθετο
γνωστικό προφίλ. Επιπλέον, οι ψυχρές και θερμές επι-
τελικές λειτουργίες  εμπλέκονται με διαφορετικό τρόπο
στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Οι ψυχρές επιτελικές λειτουργίες σχετίζονται περισσό-
τερο με την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών, ενώ οι
θερμές επιτελικές λειτουργίες εμπλέκονται πιο έντονα με
την  κοινωνική συμπεριφορά (Brocki, Nyberg, Thorell, &
Bohlin, 2007; Garner & Waajid, 2012; Willoughby, Ku-
persmidt, Voegler-Lee, & Bryant, 2011). Ως εκ τούτου,
περαιτέρω μελέτη  σχετικά με τον ρόλο των ψυχρών και
θερμών επιτελικών λειτουργιών στην ανάπτυξη των παι-
διών έχει τη δυνατότητα να ρίξει νέο φως στην τυπική
και άτυπη ανάπτυξη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αν
και έχει γίνει η διάκριση μεταξύ των ψυχρών και θερμών
επιτελικών λειτουργιών, είναι απαραίτητο να μην ξε-
χνάμε πως και οι δυο είναι μέρος ενός συντονισμένου
συστήματος το οποίο συνήθως εργάζεται από κοινού
(Zelazo & Carlson, 2012). Πράγματι, μια κοινή μέθοδος
για την επίλυση θερμών συναισθηματικά σημαντικών
προβλημάτων είναι να σκεφτούμε το πρόβλημα σε μια
πιο ουδέτερη βάση και να προσπαθήσουμε να το λύ-
σουμε χρησιμοποιώντας ψυχρές επιτελικές λειτουργίες
(Zelazo & Cunningham, 2007).

Είναι έγκυρος ο διαχωρισμός σε ψυχρές και 
θερμές επιτελικές λειτουργίες;

Η μέχρι τώρα βιβλιογραφία ως προς το διαχωρισμό
των επιτελικών λειτουργιών σε ψυχρές και θερμές πα-
ρουσιάζει αντιφατικά αποτελέσματα. Οι Hongwanishkul
et al. (2005) εξέτασαν την ανάπτυξη ψυχρών και θερ-
μών επιτελικών λειτουργιών σε παιδιά 3 εως 5 ετών και
διαπίστωσαν ότι η ανάπτυξη των δύο τομέων δεν διέ-
φερε σημαντικά,  με τις ψυχρές και θερμές επιτελικές λει-
τουργίες να παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα
βελτίωσης μετά τα 3 έτη. Τα ευρήματα τους δεν υποστη-
ρίζουν την άποψη δυο ξεχωριστών δομών με διαφορε-
τικά αναπτυξιακά μονοπάτια. Επιπλέον, μετά από
πειραματικό έλεγχο ηλικίας και νοημοσύνης, οι επιδό-
σεις σε δοκιμασίες ψυχρών επιτελικών λειτουργιών συ-
σχετίστηκαν σημαντικά με την απόδοση στις θερμές
επιτελικές λειτουργίες. Περαιτέρω έρευνα υπέδειξε επί-
σης ότι οι επιδόσεις των παιδιών στις ψυχρές και θερμές
δοκιμασίες είχαν μέτρια θετική συσχέτιση (Willoughby
et al., 2011). Αυτά τα ευρήματα δεν παρέχουν ισχυρά 
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στοιχεία για τον διαχωρισμό μεταξύ ψυχρών και θερμών
επιτελικών λειτουργιών. 

Πιο πρόσφατες μελέτες  χρησιμοποίησαν παραγον-
τική ανάλυση για να διερευνήσουν κατά πόσον μπορεί
να προσδιοριστεί η διάκριση μεταξύ ψυχρών κι επιτελι-
κών λειτουργιών. Ενώ μια μελέτη βρήκε ελάχιστη  υπο-
στήριξη για ένα μοντέλο δύο παραγόντων στην παιδική
ηλικία (Masten et al., 2012), άλλες υποστηρίζουν ότι ένα
μοντέλο δύο ξεχωριστών παραγόντων μπορεί να τοπο-
θετήσει τις επιτελικές λειτουργίες καλύτερα από ό, τι ένα
μονό παραγοντικό μοντέλο (Willoughby et al., 2011).
Μια πρόσφατη μελέτη που διερεύνησε κατά πόσο ένα
μοντέλο ενός ή δύο παραγόντων αντιπροσωπεύουν κα-
λύτερα τις λειτουργίες αναστολής  υπό συνθήκες μετα-
βαλλόμενων κινήτρων διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε
σημαντική διαφορά μεταξύ ενός ή δυο παραγόντων
(Allan & Lonigan , 2014). Η μελέτη αυτή, ωστόσο, εξέ-
τάσε μόνο μία υποσυνιστώσα των επιτελικών λειτουρ-
γιών, αυτή της αναστολής. Ένας σημαντικός στόχος για
τις μελλοντικές έρευνες, ως εκ τούτου, είναι να διερευ-
νήσουν κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία για έναν δια-
κριτό διαχωρισμό μεταξύ θερμών και ψυχρών
επιτελικών υπολειτουργιών.

Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Η εμφάνιση των θερμών  επιτελικών λειτουργιών
έχει συνεπώς ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη σύλ-
ληψη που λαμβάνει υπόψη τα κίνητρα και τα συναισθη-
ματικα στοιχεία των επιτελικών λειτουργιών. Η διάκριση
μεταξύ ψυχρών και θερμών  επιτελικών λειτουργιών εν-
θαρρύνει τους ερευνητές να εξετάσουν το ρόλο των επι-
τελικών λειτουργιών στην καθημερινή λήψη αποφάσεων
και την επίλυση προβλημάτων που συμβαίνει σπάνια
χωρίς την παρουσία κινήτρων ή συναισθηματικών συ-
νεπειών. Η διάκριση αυτή μπορεί επίσης να ρίξει νέο
φως στην εξέλιξη του παιδιού και της παιδικής ψυχοπα-
θολογίας. Ωστόσο, η έρευνα των θερμών επιτελικών λει-
τουγιών υστερεί σε σχέση με εκείνη των ψυχρών
αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ειδικότερα,
η ανάπτυξη και οργάνωση θερμών επιτελικών λειτουρ-
γιών είναι ελάχιστα κατανοητές σε σύγκριση με τις ψυ-
χρές. Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του θερμών καθώς
και των ψυχρών επιτελικών λειτουργιών στην αναπτυ-
ξιακή έρευνα, ο διαχωρισμός τους έχει τη δυνατότητα να
αναδείξει διαφορετικά προφίλ επιτελικών λειτουργιών σε
διαφορετικές αναπτυξιακές διαταραχές.  Αυτό θα βελ-
τιώσει την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του παι-
διού και θα ενημερώσει μελέτες γνωστικής παρέμβασης.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι περαιτέρω
μελέτες σε αυτό τον τομέα είναι εξαιρετικής σημασίας
για την καλύτερη κατανόηση της γνωστικής και κοινωνι-
κής ανάπτυξης και θα βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων

πιο στοχευμένων παρεμβάσεων που απευθύνονται σε
παιδιά με διαταραχές των επιτελικών λειτουργιών.
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