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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση της συµπεριφοράς στον επιστηµονικό χώρο, έχει την προέλευση
της στις µελέτες των βασικών διαδικασιών της εξάρτησης και της µάθησης.
Εµπνευσµένοι από τις έρευνες του B. F. Skinner, οι αναλυτές της συµπεριφοράς,
ανέπτυξαν τις βασικές απόψεις τους για την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος µε τη
συµπεριφορά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση ανάµεσα στην κατάσταση, τη
συµπεριφορά και τις συνέπειες της. Έννοιες όπως, η ενίσχυση και ο έλεγχος των
ερεθισµάτων, χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και τη θεραπεία των προβληµάτων
της ανθρώπινης συµπεριφοράς από το ξεκίνηµα της εφαρµοσµένης
συµπεριφοριστικής ανάλυσης, κατά τη δεκαετία του 1960.
Όσον αφορά τα προγράµµατα τροποποίησης της συµπεριφοράς, αυτά
βασίζονται στα τρία είδη µάθησης: κλασσική εξαρτηµένη µάθηση, συντελεστική
µάθηση και µάθηση µέσω παρατήρησης και µίµησης προτύπου. Σε εφαρµοσµένα
περιβάλλοντα όµως, όπως είναι η σχολική τάξη, τα νοσοκοµεία και τα ιδρύµατα, τα
προγράµµατα τροποποίησης της συµπεριφοράς στηρίζονται κυρίως στις αρχές της
θεωρίας της Συντελεστικής Μάθησης του Skinner (Kazdin, 2001).
Η θεωρία της συντελεστικής µάθησης αποτελεί µία ανάπτυξη και
τελειοποίηση της θεωρίας της Κλασσικής Εξαρτηµένης Μάθησης του Pavlov
(1849-1936). Και αυτό συµβαίνει, γιατί η θεωρία της συντελεστικής µάθησης θεωρεί
την ανθρώπινη µάθηση πιο σύνθετη και τις ανθρώπινες ικανότητες και δυνάµεις
περισσότερο υπεύθυνες για τις αλλαγές στο περιβάλλον του κάθε ατόµου
(www.findarticles.com).
Το µοντέλο του Pavlov για την κλασσική εξαρτηµένη µάθηση, ήταν
επαναστατικό για την εποχή του, αλλά µε περιορισµένες εφαρµογές στις
περισσότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς, οι οποίες στη συνέχεια
θεωρήθηκαν πιο σύνθετες, από µία σειρά αυτόµατων απαντήσεων στα ποικίλα
ερεθίσµατα. Ο Pavlov, προσπάθησε να ερµηνεύσει την συµπεριφορά αυστηρά στα
πλαίσια των ερεθισµάτων, υποστηρίζοντας την ύπαρξη µίας αιτιώδους σχέσης
ανάµεσα στο ερέθισµα και την αντίδραση. Επίσης, θεωρούσε τον οργανισµό ως
εξαρτηµένη µεταβλητή των περιβαλλοντικών επιδράσεων και κατά συνέπεια ότι η
συµπεριφορά του διαµορφώνεται και ελέγχεται από τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Για τον ίδιο λοιπόν, η ανθρώπινη συµπεριφορά ήταν αποτέλεσµα
µάθησης, η οποία πραγµατωνόταν από τις εξωτερικές συνδέσεις ερεθισµάτων και
αντιδράσεων (Ε-Α) ή (S-R) (Καλαντζή-Αζίζι & ∆έγλερης, 1992).
Ο Skinner (1904-1990) στη συνέχεια, ανέπτυξε τη θεωρία του, εισάγοντας
την έννοια των συνεπειών στη συµπεριφορά της ανθρώπινης µάθησης. Όπως
περιέγραφε στη θεωρία του, η πιθανότητα επανάληψης µίας συµπεριφοράς,
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποσότητα της ευχαρίστησης (ή του πόνου) που
προξένησε η ίδια η συµπεριφορά στο άτοµο, ή που έχει επιφέρει στο παρελθόν σε
αυτό. Σύµφωνα µε αυτόν λοιπόν, εισάγεται στην ερµηνεία της ανθρώπινης
συµπεριφοράς, η επιλογή και η ελεύθερη βούληση.
Εκείνη την εποχή, ο Skinner συµπεριέλαβε στο λεξιλόγιο του
συµπεριφορισµού τις βασικές έννοιες της θετικής και αρνητικής ενίσχυσης και της
τιµωρίας. Σύµφωνα µε το µοντέλο της συντελεστικής µάθησης του Skinner, οι
άνθρωποι µαθαίνουν να συµπεριφέρονται µέσω µίας διαδικασίας δοκιµής και
σφάλµατος, όπου θυµούνται µε ποιές συµπεριφορές αποκόµισαν θετικά ή ευχάριστα
αποτελέσµατα και µε ποιές αρνητικά. Οι απόψεις του προέρχονταν από την
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παρατήρηση της συµπεριφοράς σε ποντίκια, τα οποία είχε αποµονώσει σε κλουβιά τα λεγόµενα «Skinner Boxes»- ήταν στερηµένα από τροφή και µπορούσαν να
λαµβάνουν τροφή πατώντας κάθε φορά ένα µοχλό. Στη συνέχεια, µελέτησε τον τρόπο
µε τον οποίο κινούνται και λειτουργούν αυτά στο περιβάλλον τους, καθώς και την
αλλαγή της συµπεριφοράς τους, ανάλογα µε τις εκάστοτε διαφορετικές µορφές
ενίσχυσης, που τους δίνονταν σε κάθε πειραµατική συνθήκη (www.findarticles.com).
Με τον τρόπο αυτό, ο Skinner, διατύπωσε τη θεωρία της συντελεστικής
µάθησης, κατά την οποία η συµπεριφορά µπορεί να διαµορφωθεί µε την ύπαρξη ή
την έλλειψη της ενίσχυσης και την εφάρµοσε σε µία ευρεία κλίµακα συµπεριφορών,
σε ανθρώπους και ζώα, όπως περιγράφει στο βιβλίο του «The behavior of
Organisms», το 1938. Αργότερα, το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε από πολλούς
θεωρητικούς για να περιγράψει όλα τα είδη της ανθρώπινης συµπεριφοράς.
Στη συνέχεια, οι µεταγενέστεροι νεοσυµπεριφοριστές (όπως π.χ. C. Hull, K.
Spence, D. Hebb και E. Tolman κ.άλ.) αναθεώρησαν και διεύρυναν το θεωρητικό
πρότυπο του Συµπεριφορισµού, συµπεριλαµβάνοντας στις µελέτες τους και κάποιους
ενδοπροσωπικούς-εσωτερικούς παράγοντες του ατόµου, όπως τις φυσιολογικές
ανάγκες, τις ορµές, τα κίνητρα κτλ., οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι είναι συνυπεύθυνοι για
την ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Καλαντζή-Αζίζι & ∆έγλερης, 1992).
Σήµερα, µιλώντας για τις βασικές αρχές της Συντελεστικής Μάθησης,
αναφερόµαστε σε µία Λειτουργική Ανάλυση της Συµπεριφοράς, όπου
περιλαµβάνει τρία συστατικά µέρη :
1. Τα προηγούµενα γεγονότα (Antecedents),
2. Τις συµπεριφορές (Behaviors) και
3. Τις συνέπειες τους (Consequences),
γνωστή και ως The ABCs of Behavior (Kazdin, 2001).
Τα προηγούµενα γεγονότα, αναφέρονται στα ερεθίσµατα, τα κίνητρα και τα
περιβαλλοντικά γεγονότα, που συµβαίνουν πριν από τη συµπεριφορά και την
επηρεάζουν.
Οι συµπεριφορές, αναφέρονται στις πράξεις – αντιδράσεις των ανθρώπων (τι κάνουν
ή τι δεν κάνουν). Αυτό αποτελεί και το κύριο µέρος του προγράµµατος.
Οι συνέπειες, αναφέρονται σε γεγονότα, τα οποία ακολουθούν τη συµπεριφορά και
µπορεί να επηρεάζουν την αύξηση ή τη µείωση της ή να µην έχουν καµία επιρροή
στην αντίδραση του ατόµου.
Ένα απλό παράδειγµα, που δείχνει τη σχέση των τριών µερών της λειτουργικής
ανάλυσης της συµπεριφοράς, από την καθηµερινή ζωή, είναι το παρακάτω:
-Προηγούµενο γεγονός > ο γονιός δίνει οδηγίες στο παιδί του να καθαρίσει το
δωµάτιο του.
-Συµπεριφορά > το παιδί µαζεύει τα παιχνίδια του και τα τακτοποιεί.
-Συνέπεια > ο γονιός ενισχύει το παιδί λεκτικά µε το να του πει «µπράβο» και
εξωλεκτικά µε το να του δώσει ένα φιλί.
Βέβαια, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι το λειτουργικό µοντέλο
συµπεριφοράς ABCs, είναι πιο περίπλοκο από την ύπαρξη ενός ερεθίσµατος, µίας
συµπεριφοράς και µίας συνέπειας κάθε φορά. Και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν
αντιδρούν – συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο σε ένα γεγονός, καθώς και γιατί σε
µία συµπεριφορά µπορεί να υπάρχουν πολλά είδη συνεπειών. Επίσης, το περιεχόµενο
ή οι εκάστοτε περιστάσεις των γεγονότων – ερεθισµάτων, µπορεί να αλλάξουν τη
συµπεριφορά ενός ατόµου και έτσι να υπάρξει αλλαγή και στις µετέπειτα συνέπειες.
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Η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού συµπεριφοριστικού προγράµµατος
εξαρτάται από την κατανόηση των επιδράσεων των ερεθισµάτων και των συνεπειών
και από το πως πρέπει αυτά να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση, ανάπτυξη και
διατήρηση µιας συµπεριφοράς. Οι συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις µπορεί να είναι
πολύ αποτελεσµατικές, αφού προηγουµένως µελετηθούν οι συνθήκες, που θα τις
οδηγήσουν στα επιθυµητά αποτελέσµατα (Craighead, Kazdin & Mahoney, 1994).
Αναλυτικότερα, τα τρία βασικά µέρη της Λειτουργικής Ανάλυσης της
Συµπεριφοράς διακρίνονται στα εξής είδη :
 Τα ερεθίσµατα – γεγονότα, που συµβαίνουν πριν τη συµπεριφορά,
περιλαµβάνουν :
1.
έναν βασικό παράγοντα ή µία εξωτερική συνθήκη που επηρεάζει τη
συµπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά της κατάστασης, τα χαρακτηριστικά
των καθηκόντων ή απαιτήσεων που ζητούνται από το άτοµο, οι φυσιολογικές
ανθρώπινες καταστάσεις (π.χ. κούρασης, πείνας, προσδοκιών κτλ.), ή οι
συµπεριφορές των άλλων ανθρώπων.
2.
µία καθοδήγηση, η οποία οδηγεί άµεσα ή διευκολύνει την παρουσία µιας
συµπεριφοράς, όπως οι οδηγίες και οι χειρονοµίες που βοηθούν στην
ανάπτυξη και το ξεκίνηµα της επιθυµητής συµπεριφοράς.
3.
ένα διαφορικό ερέθισµα ή γεγονός, το οποίο υποδηλώνει ότι µία
συγκεκριµένη συµπεριφορά θα ενισχυθεί, αφού ο ενισχυτής είναι
διαθέσιµος, όπου πρόκειται για την ύπαρξη της διαφορικής ενίσχυσης, κατά
την οποία ενισχύονται µόνο οι επιθυµητές συµπεριφορές σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο, ενώ οι ίδιες συµπεριφορές δεν ενισχύονται σε διαφορετικό πλαίσιο.

1.

2.

Οι συµπεριφορές, που µεταβάλλονται ανάλογα µε την περίσταση, µπορεί να
περιλαµβάνουν :
µία συµπεριφορά που πετυχαίνεται ενισχύοντας µικρά βήµατα ή
προσεγγίσεις της τελικής συµπεριφοράς και όχι ενισχύοντας µόνο την ίδια
την τελική συµπεριφορά (shaping),
µία συµπεριφορά που µέσα από την διαδοχική αλληλουχία επιµέρους
στοιχείων, οδηγείται στη δηµιουργία της τελικής συµπεριφοράς
(chaining).



Οι συνέπειες, που ακολουθούν µία συµπεριφορά, περιγράφονται µε βάση τις
τεχνικές :
1.
της Θετικής Ενίσχυσης,
2.
της Αρνητικής Ενίσχυσης,
3.
της Τιµωρίας, και
4.
της Απόσβεσης.
Η Θετική και η Αρνητική Ενίσχυση θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια. Η
Τιµωρία αφορά είτε την παρουσία κάποιων δυσάρεστων ερεθισµάτων, είτε την
απόσυρση ορισµένων θετικών ενισχυτών, όταν το άτοµο παρουσιάζει µία
ακατάλληλη ή ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Η Απόσβεση αφορά την έλλειψη κάθε
είδους ενίσχυσης, όταν µία ανεπιθύµητη συµπεριφορά παρουσιάζεται και έχει σαν
αποτέλεσµα η συµπεριφορά αυτή να µην παρουσιαστεί ξανά στο µέλλον.
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2.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Με τον όρο θετική ενίσχυση αναφερόµαστε στην αύξηση της πιθανότητας να
παρουσιαστεί µία συµπεριφορά, όταν ακολουθείται από ένα θετικό, για το άτοµο,
ερέθισµα. Ένα θετικό ερέθισµα, δηλαδή, οδηγεί στην επιθυµητή συµπεριφορά
(Kazdin, 2001).
Αναλυτικότερα, όταν µιλάµε για θετικούς ενισχυτές αναφερόµαστε σε
αµοιβές, που ενισχύουν µία επίκτητη αντίδραση, αφού έχει συµβεί
(www.findarticles.com). Κατά πόσο ένα µεµονωµένο γεγονός αποτελεί θετικό
ενισχυτή, αυτό ορίζεται από τις επιδράσεις στη συµπεριφορά. Εάν, λοιπόν, η
συχνότητα παρουσίας µίας συµπεριφοράς αυξάνεται όταν ακολουθείται από το
γεγονός αυτό, τότε το γεγονός αυτό αποτελεί έναν θετικό ενισχυτή (Kazdin, 2001).
Η συµπεριφορά µπορεί να αλλάξει, αλλάζοντας τις συνέπειες της. Η θετική
ενίσχυση προκαλεί στους ανθρώπους την επανάληψη µίας σίγουρης συµπεριφοράς,
επειδή στο παρελθόν είχαν αποκοµίσει ένα ευχάριστο αποτέλεσµα από αυτήν
(www.st.com).
2.1

Είδη Ενισχυτών

Στις συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις χρησιµοποιούνται και είναι διαθέσιµα
αρκετά είδη ενισχυτών, µε κυριότερα τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Υλικοί ενισχυτές
Κοινωνικοί ενισχυτές
Προνόµια
Tokens

Οι υλικοί και οι κοινωνικοί ενισχυτές αποτελούν την κατηγορία των
πρωτογενών ενισχυτών, αφού η ενισχυτική αξία τους έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα
στη συµπεριφορά και δεν χρειάζεται κάποιο είδος µάθησης για να αποκτηθεί.
Αντίθετα, η απόδoση προνοµίων και τα tokens, ανήκουν στους δευτερογενείς
ενισχυτές, διότι αποτελούν ουδέτερα ερεθίσµατα, τα οποία αποκτούν ενισχυτική αξία,
έπειτα από τη συστηµατική σύζευξη τους µε πρωτογενείς ενισχυτές (Butler &
Rosenthal, 1978).
2.1.1. Υλικοί Ενισχυτές
Στην κατηγορία αυτή ανήκει οποιοδήποτε υλικό αγαθό µπορεί να δοθεί
άµεσα, όπως κάποια γλυκά, αναψυκτικά, παγωτά, καραµέλες, τσιγάρα (όταν
πρόκειται για χρόνιους ασθενείς), περιοδικά κλπ., ώστε να ενισχυθεί η επιθυµητή
συµπεριφορά του ατόµου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, ότι το φαγητό καθεαυτό ενώ
αποτελεί έναν πολύ δυνατό ενισχυτή, δεν χρησιµοποιείται συχνά σε εφαρµοσµένα
περιβάλλοντα για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι το φαγητό συνήθως δεν
εµπεριέχεται, ή δεν αποτελεί µέρος, των καθηµερινών καταστάσεων, στις οποίες
χρησιµοποιούνται οι συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις (Kazdin, 2001). Επίσης, η
αποτελεσµατικότητα των υλικών ενισχυτών εξαρτάται σηµαντικά και από την
κατάσταση στέρησης, στην οποία βρίσκεται το άτοµο. Συνεπώς, εάν κάποιος δεν έχει
αποστερηθεί έστω και µερικώς από τον υλικό ενισχυτή που του δίνεται, ο ενισχυτής
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αυτός χάνει τη δύναµη του. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην ποσότητα µε την
οποία χορηγούνται οι υλικοί ενισχυτές. Είναι σηµαντικό να δίνονται σε µικρές
ποσότητες, για να µην υπάρχει κορεσµός στο άτοµο αλλά και για να µπορεί να
επαναληφθεί η ενίσχυση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
2.1.2. Κοινωνικοί Ενισχυτές
Στους κοινωνικούς ενισχυτές περιλαµβάνεται οποιοδήποτε είδος λεκτικής ή
µη λεκτικής αποδοχής, όπως ο έπαινος, η προσοχή, το χάδι, το χαµόγελο, η
βλεµµατική επαφή κλπ., που όταν εκφράζεται, επηρεάζει και ενισχύει θετικά τη
συµπεριφορά του ατόµου. Οι ενισχυτές αυτοί δίνονται φυσικά και άµεσα, µόλις η
επιθυµητή συµπεριφορά παρουσιαστεί, είναι πάντα διαθέσιµοι στο άτοµο που
ενισχύεται και είναι πολύ πρακτικοί στη χρήση. Η κοινωνική ενίσχυση
χρησιµοποιείται ευρέως στην σχολική τάξη από δασκάλους και έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει την συµπεριφορά των µαθητών και µειώνει την διάσπαση προσοχής τους.
Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα για την αλλαγή συµπεριφορών και σε
κλινικά περιβάλλοντα. Ασφαλώς όµως, µία τέτοιου είδους ενίσχυση ασκεί επιρροή
και στην καθηµερινή µας ζωή, είτε γίνεται προγραµµατισµένα είτε όχι, για την
αλλαγή συµπεριφορών. Μερικές από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν µε τη
χρησιµοποίηση των κοινωνικών ενισχυτών σε κλινικά-θεραπευτικά πλαίσια είναι : α)
ο ασθενής µπορεί να εξαρτηθεί υπερβολικά από τη λεκτική ή µη λεκτική αποδοχή του
θεραπευτή, β) οι κοινωνικοί ενισχυτές δύσκολα µπορούν να καταγραφούν και γ) οι
κοινωνικοί ενισχυτές δύσκολα ελέγχονται.
2.1.3. Προνόµια
Αυτού του είδους οι ενισχυτές υπάρχουν και χρησιµοποιούνται µόνο σε
κλινικά περιβάλλοντα. Περιλαµβάνουν ενισχύσεις, οι οποίες δεν δίνονται σε κάθε
µορφή συµπεριφοράς, αλλά σε µία επαναλαµβανόµενη επιτυχή εκπλήρωση µίας
συµπεριφοράς. Οι ενισχυτές αυτοί µπορεί να είναι κάποια διαλείµµατα καφέ, µία
µακρυνή βόλτα στην πόλη, το αργότερο ξύπνηµα το πρωί καθώς και η εξαίρεση από
τις συνηθισµένες καθηµερινές ασχολίες. Βέβαια, η χρησιµοποίηση αυτών των
ενισχυτών δίνει τη δυνατότητα σε κάποια άτοµα να συµµετέχουν σε κάποιες νέες
δραστηριότητες στο περιβάλλον που ζουν, αλλά ταυτόχρονα να εξαιρούνται από
κάποιες άλλες, τις οποίες συνήθιζαν να κάνουν.
2.1.4. Tokens
Τα tokens (αµοιβές), αποτελούν γενικευµένους ενισχυτές, διότι δεν έχουν από
µόνα τους ενισχυτική αξία, αλλά την αποκτούν µέσω της σύνδεσης τους µε ένα
πλήθος πρωτογενών ενισχυτών. Συνήθως πρόκειται για συµβολικά αντικείµενα, όπως
κουπόνια, νοµίσµατα, αστεράκια, πόντοι ή βαθµοί σε κάποια κλίµακα κτλ., τα οποία
κερδίζει κάποιος εκδηλώνοντας µία ικανοποιητική συµπεριφορά και στη συνέχεια τα
ανταλλάσει µε διάφορα επιθυµητά προιόντα, δραστηριότητες ή προνόµια. Το
ενισχυτικό αυτό σύστηµα, που βασίζεται στις αµοιβές, ονοµάζεται token economy
(Σύστηµα των ανταλλάξιµων αµοιβών) και χρησιµοποιείται για την τροποποίηση
συµπεριφορών σε περιβάλλοντα όπως: σχολεία, ψυχιατρικά νοσοκοµεία και φυλακές.
Οι αµοιβές αυτές εφαρµόζονται και αποκτούν διαφορετική αξία ανάλογα µε το
περιβάλλον, στο οποίο χρησιµοποιούνται.
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2.2.

Αποτελεσµατικότητα ενός ενισχυτή

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν πόσο αποτελεσµατικός µπορεί
να είναι ένας ενισχυτής στην αλλαγή της συµπεριφοράς. Το είδος του ενισχυτή που
επιλέγεται κάθε φορά, αποτελεί το πρωταρχικό σηµείο στην ανάπτυξη ενός
ενισχυτικού προγράµµατος. Το είδος του ενισχυτή είναι σηµαντικό, αφού µερικοί
ενισχυτές τείνουν να είναι πιο ισχυροί από κάποιους άλλους. Επίσης, η
αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος ενίσχυσης εξαρτάται και από τον τρόπο
χορήγησης του ενισχυτή. Στην πραγµατικότητα, η επιτυχία ή αποτυχία ενός τέτοιου
προγράµµατος εξαρτάται περισσότερο από το πως δίνεται η ενίσχυση, παρά από το
ποιός ενισχυτής επιλέγεται για να χρησιµοποιηθεί κάθε φορά (Kazdin, 2001).
Εφαρµογή που εξαρτάται από τις Συνέπειες : Η πιο βασική προυπόθεση για
την αποτελεσµατική εφαρµογή ενός ενισχυτή, είναι ο ενισχυτής να εξαρτάται από την
συµπεριφορά. Αυτό σηµαίνει ότι η ενίσχυση παρέχεται µόνο, εάν η επιθυµητή
συµπεριφορά παρουσιαστεί και σε καµία άλλη περίπτωση. Συνεπώς, εάν επιθυµούµε
να αλλάξουµε ή να αυξήσουµε την εµφάνιση µίας ιδιαίτερης συµπεριφοράς, τότε
πρέπει η ενίσχυση να δίνεται όταν παρουσιάζεται αυτή η συµπεριφορά. Εάν η
ενίσχυση παρέχεται αδιαφορώντας για το πότε συµβαίνει η συµπεριφορά, τότε η
συµπεριφορά είναι πιθανόν να µην αλλάξει. ∆ηλαδή, η εξαρτηµένη από τη
συµπεριφορά ενίσχυση συνήθως οδηγεί στην ικανοποιητική αλλαγή µιας
συµπεριφοράς, ενώ η µη εξαρτηµένη στην ελάχιστη ή µηδαµινή αλλαγή.
Καθυστέρηση της Ενίσχυσης : Η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης εξαρτάται
από το χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα στην εµφάνιση της συµπεριφοράς και την
παροχή των ενισχυτών (φαγητό, έπαινος, ή αµοιβή). Συµπεριφορές που ενισχύονται
άµεσα-γρήγορα µαθαίνονται καλύτερα από εκείνες που απέχουν ή είναι
αποµακρυσµένες χρονικά από τους ενισχυτές. Συνεπώς, για να αυξήσουµε την
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, πρέπει ο ενισχυτής να χορηγείται αµέσως µετά
την επιθυµητή αντίδραση. Επίσης, η άµεση ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όταν
στόχος µας είναι η ανάπτυξη ή αλλαγή µίας συµπεριφοράς.
Μέγεθος ή Ποσό του Ενισχυτή : Το µέγεθος των ενισχυτών που δίνεται
συνήθως, καθορίζεται µε συγκεκριµένους όρους, όπως ποσότητα φαγητού, αριθµός
πόντων, ή ποσό χρηµάτων. Όσο µεγαλύτερο είναι το ‘µέγεθος’ του ενισχυτή που
δίνεται, όταν παρουσιάζεται η επιθυµητή συµπεριφορά, τόσο συχνότερα θα
εµφανίζεται η συµπεριφορά αυτή. Βέβαια, αν και το µέγεθος της ενίσχυσης συνδέεται
άµεσα µε την παρουσία της συµπεριφοράς, υπάρχουν όρια. Ένας ενισχυτής χάνει την
αποτελεσµατικότητα του όταν δίνεται σε υπερβολικά ποσά. Το φαινόµενο αυτό
αναφέρεται ως κορεσµός. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα της αυξηµένης ενίσχυσης
οριοθετείται στο σηµείο που το άτοµο νιώθει χορτασµένο. Αυτό συµβαίνει κυρίως µε
τους πρωτογενείς ενισχυτές, όπως το φαγητό, το νερό και το sex, όπου όταν δίνονται
σε υπέρµετρα ποσά χάνουν την ενισχυτική τους ιδιότητα και µπορεί να
δηµιουργήσουν αποστροφή. Βέβαια, η αποστροφή αυτή είναι προσωρινή και η
ενισχυτική αξία τους αποκτιέται ξανά, όσο αυξάνεται η στέρηση. Η ιδανικότερη
συνθήκη για την αλλαγή µιας συµπεριφοράς είναι η µερική αποστέρηση ενός
πράγµατος και στη συνέχεια η χορήγηση ενός µικρού ποσού ενίσχυσης.
Ποιότητα ή Είδος του Ενισχυτή : Η ποιότητα ενός ενισχυτή, αντίθετα µε το
µέγεθος του, δεν καθορίζεται συνήθως µε συγκεκριµένους όρους. Η ποιότητα
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προσδιορίζεται περισσότερο από τις προτιµήσεις του ατόµου. Συνεπώς, είναι χρήσιµο
πριν την ενίσχυση να ζητείται από τα άτοµα να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερους ενισχυτές αυτόν που προτιµούν. Γενικότερα παρατηρείται ότι, οι
υψηλότερα προτιµώµενοι ενισχυτές οδηγούν σε καλύτερη απόδοση το άτοµο, από ότι
αυτοί που προτιµούνται λιγότερο από αυτό. Επίσης, η ποιότητα ενός ενισχυτή
αντανακλά την αντίληψη ότι όλοι οι ενισχυτές δεν είναι ίδιοι στα αποτελέσµατα τους
και ότι ο συνδιασµός και η χρησιµοποίηση παραπάνω του ενός, για την τροποποίηση
µιας συµπεριφοράς, αυξάνει την ποιότητα της ενίσχυσης.
2.3.

Προγράµµατα Ενίσχυσης

Οι ενισχυτές πάντοτε χορηγούνται σύµφωνα µε κάποιο πρόγραµµα ενίσχυσης.
Τα ενισχυτικά προγράµµατα αναφέρονται στους κανόνες που δείχνουν πόσες ή ποιες
ιδιαίτερες συµπεριφορές θα ενισχυθούν και πότε. Το εκάστοτε πρόγραµµα καθορίζει
και διαφοροποιεί την αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης που δίνεται (Kazdin, 2001).
Βέβαια, κάθε σύστηµα αµοιβών πρέπει να είναι εξατοµικευµένο και να λαµβάνονται
υπόψη κάθε φορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόµου, οι ενδοατοµικές διαφορές
καθώς και οι εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες πραγµατοποιείται το
ενισχυτικό πρόγραµµα.
Η µορφή της ενίσχυσης µπορεί να είναι συνεχής ή µερική. Σύµφωνα µε το
πρόγραµµα της συνεχούς ενίσχυσης, η συµπεριφορά ενισχύεται κάθε φορά που
παράγεται. Αντίθετα, στο πρόγραµµα της µερικής ενίσχυσης, η συµπεριφορά
ενισχύεται όχι κάθε φορά που παράγεται αλλά µόνο ορισµένες φορές. Για
παράδειγµα, για να εκπαιδεύσουµε ένα παιδί να ακολουθεί οδηγίες, η ενίσχυση ανάλογα µε το πρόγραµµα- µπορεί να δίνεται είτε κάθε φορά που το παιδί εκδηλώνει
την κατάλληλη συµπεριφορά (συνεχής ενίσχυση) είτε µόνο σε µερικές εκδηλώσεις
της επιθυµητής συµπεριφοράς (µερική ενίσχυση).
Τα προγράµµατα µερικής ενίσχυσης, διακρίνονται επιπλέον σε προγράµµατα
Αναλογίας και ∆ιαστηµάτων, τα οποία στη συνέχεια διαιρούνται στους δύο βασικούς
τύπους Σταθερής-ων και Μεταβλητής-ων (αναλογίας ή διαστηµάτων αντίστοιχα),
δηµιουργώντας τα εξής βασικά προγράµµατα (www.psychology.htm):
Προγράµµατα Σταθερής Αναλογίας, όπου η ενίσχυση χορηγείται µόνο µετά από την
παρουσία ενός ορισµένου αριθµού συµπεριφορών.
Προγράµµατα Μεταβλητής Αναλογίας, όπου η ενίσχυση δίνεται µετά από την
παρουσία ενός µεταβαλλόµενου αριθµού συµπεριφορών και όχι ενός σταθερού.
Προγράµµατα Σταθερών ∆ιαστηµάτων, όπου η ενίσχυση παρέχεται για µία
συµπεριφορά, µόνο εάν η σταθερή χρονική περίοδος έχει περάσει, µειώνοντας έτσι
τους συνολικούς βαθµούς απάντησης.
Προγράµµατα Μεταβλητών ∆ιαστηµάτων, όπου ο χρόνος µεταξύ των ενισχυτών
καθορίζεται περίπου κατά µέσο όρο και δεν είναι σταθερός.
Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι τα προγράµµατα συνεχούς ενίσχυσης
χρησιµοποιούνται µόνο για την εκπαίδευση ή την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων ή
συµπεριφορών.
Οι διαφορές µεταξύ της συνεχούς και της µερικής ενίσχυσης είναι
σηµαντικές, τόσο κατά τη διάρκεια απόκτησης µιας συµπεριφοράς, όσο και κατά τη
φάση απόσβεσης µιας συµπεριφοράς. Όσον αφορά τη φάση της απόκτησης µιας
συµπεριφοράς, η συµπεριφορά που ενισχύεται µε το πρόγραµµα της συνεχούς
ενίσχυσης εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα, από ότι όταν ενισχύεται µε το
πρόγραµµα της µερικής ενίσχυσης. Ενώ στη φάση της απόσβεσης µιας
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συµπεριφοράς, παρατηρείται ότι συµπεριφορές που έχουν ενισχυθεί µε το πρόγραµµα
της συνεχούς ενίσχυσης εξαλείφονται πιο γρήγορα, από ότι εκείνες που ενισχύθηκαν
µε το πρόγραµµα µερικής ενίσχυσης (Kazdin, 2001).
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αντίσταση στην απόσβεση είναι µεγαλύτερη, εάν
ενισχύονται πολύ λίγες εκδηλώσεις της συµπεριφοράς. Καθώς και ότι, εάν οι
ενισχυτές χορηγούνται µόνο λίγες φορές, ο κορεσµός είναι λιγότερο πιθανό να
συµβεί. Εάν θέλαµε τώρα να δηµιουργήσουµε ένα ιδανικό ενισχυτικό πρόγραµµα µε
τα πλεονεκτήµατα και των δύο προηγηθέντων, θα µπορούσαµε: να
χρησιµοποιήσουµε αρχικά τη συνεχή ενίσχυση για την ανάπτυξη µιας συµπεριφοράς
και εώς ώτου εγκατασταθεί πλήρως ένας υψηλός βαθµός απόδοσης της, ενώ κατόπιν
για να διατηρήσουµε τη συµπεριφορά περισσότερο, να χρησιµοποιήσουµε ένα
πρόγραµµα µερικής ενίσχυσης (Kazdin, 2001).

3.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Με τον όρο αρνητική ενίσχυση αναφερόµαστε στην παρουσία µίας
συµπεριφοράς, που τα αποτελέσµατα της οδηγούν στη φυγή ή την αποφυγή ενός
αποστροφικού γεγονότος (Kazdin, 2001). Με την αρνητική ενίσχυση, δηλαδή, γίνεται
η µετακίνηση ενός δυσάρεστου ερεθίσµατος, που οδηγεί στην αύξηση της
πιθανότητας να συµβεί µία προηγούµενη επιθυµητή συµπεριφορά και στο µέλλον
(www.psychology.htm).
Oι αρνητικοί ενισχυτές είναι δυσάρεστα ερεθίσµατα, όπως ο πόνος, ένα σοκ,
ο δυνατός θόρυβος κτλ., τα οποία αποµακρύνονται όταν η επιθυµητή συµπεριφορά
έχει αποκτηθεί (www.findarticles.com). Τα αποτελέσµατα της αρνητικής ενίσχυσης
µπορούν να οδηγήσουν σε δύο καταστάσεις : τη φυγή και την αποφευκτική
συµπεριφορά. Η φυγή συµβαίνει όταν το άτοµο έρχεται σε επαφή µε το αποστροφικό
γεγονός και η συµπεριφορά του ‘αποβάλλει’ το γεγονός αυτό, π.χ. ο σύζυγος
αποχωρεί από το σπίτι για να αποφύγει έναν τσακωµό µε την σύζυγο του. Ενώ η
αποφευκτική συµπεριφορά επιτρέπει στο άτοµο να αποφύγει ή να ‘διακόψει’ εντελώς
την επαφή του µε το αποστροφικό γεγονός (Kazdin, 2001).
Η αρνητική ενίσχυση δηµιουργεί στους ανθρώπους την επανάληψη µίας
συµπεριφοράς, ώστε να αποφύγουν ένα δυσάρεστο αποτέλεσµα (www.st.com).

3.1.

Αξία και Χρησιµότητα της Αρνητικής Ενίσχυσης

Η αρνητική ενίσχυση, όπως και η θετική, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
για την ανάπτυξη συµπεριφορών. Παρόλα αυτά, φαίνεται να µην εφαρµόζεται ευρέως
σε κλινικά περιβάλλοντα για διάφορους λόγους.
Αρχικά, η αρνητική ενίσχυση απαιτεί την ύπαρξη αποστροφικών γεγονότων
(πόνος, δυνατός θόρυβος), τα οποία µπορούν είτε να αποφευχθούν είτε να
αποσυρθούν, όταν η επιθυµητή συµπεριφορά παρουσιαστεί. Αυτό όµως, είναι ηθικά
αδικαιολόγητο, εάν δεν έχουν πριν δοκιµαστεί θετικά ερεθίσµατα, µέσω της θετικής
ενίσχυσης, κυρίως διότι δεν είναι επιθυµητό να υφίστανται ταλαιπωρία τα άτοµα ή να
αυξάνεται η ανησυχία στη ζωή τους (Luiselli, 1995).
Επίσης, η χρησιµοποίηση των δυσάρεστων γεγονότων, συχνά προκαλεί
ανεπιθύµητες παρενέργειες στα άτοµα. Η σωµατική τιµωρία, ο φυσιολογικός
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περιορισµός, οι επιπλήξεις, η αποµόνωση και άλλες αποστροφικές συνέπειες,
οδηγούν το άτοµο στη φυγή από µία κατάσταση, στην αποφυγή των προσώπων που
χρησιµοποιούν αυτές τις καταστάσεις ή ακόµη και στην επιθετικότητα εναντίον τους
(Kazdin, 2001).
Τέλος, η αρνητική ενίσχυση συχνά είναι δύσκολο να εφαρµοστεί. Αυτό
συµβαίνει γιατί τα αποστροφικά ερεθίσµατα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά, ώστε
να µπορούν να αποσύρονται αµέσως µόλις παρουσιαστεί η επιθυµητή συµπεριφορά.
Συνήθως, αυτό απαιτεί προσεκτική και συνεχή παρακολούθηση της συµπεριφοράς,
συχνά µε σταθερούς µηχανισµούς. Επίσης, ο προσεκτικός έλεγχος µιας
συµπεριφοράς, συνήθως δηµιουργεί κάποια επίπεδα πίεσης ή εξαναγκασµού στο
άτοµο, το οποίο δεν συµπεριφέρεται φυσιολογικά (Kazdin, 2001).
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, γιατί η θετική ενίσχυση προτιµάται ως µέθοδος
στην ανάπτυξη και αλλαγή συµπεριφορών, ενώ η αρνητική ενίσχυση έχει
περιορισµένη εφαρµογή.
Παρά τους παραπάνω λόγους, βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις και
παραδείγµατα που αποδεικνύουν την σηµαντικότητα της αρνητικής ενίσχυσης σε
εφαρµογές πάνω σε προβληµατικές συµπεριφορές. Η αρνητική ενίσχυση συναντάται
σε αρκετές καταστάσεις της ζωής και µπορεί να συνεισφέρει ως µέρος της θεραπείας
στην αλλαγή ακατάλληλων ή αρνητικών µορφών
συµπεριφοράς. Τέτοιες
συµπεριφορές µπορεί να είναι η αυτοτραυµατική συµπεριφορά παιδιών ή εφήβων µε
διανοητική καθυστέρηση (Iwata, 1987 από Luiselli, 1995), οι διασπαστικές
συµπεριφορές παιδιών όπως κλωτσιές, τσιµπήµατα, ουρλιαχτά κτλ. σε καταστάσεις
όπου απαιτείται συνεργασία (Allen & Stokes, 1987 από Kazdin, 2001), η υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού και οι διάφορες µορφές σεξουαλικών παρεκκλίσεων.
Επίσης, αρκετές µελέτες περιγράφουν ότι, ο συνδιασµός της αρνητικής και
της θετικής ενίσχυσης οδηγεί συχνά στην εξάλειψη διαφόρων αρνητικών
συµπεριφορών και στην αντικατάσταση τους µε επιθυµητές συµπεριφορές. Ένας
παρόµοιος συνδιασµός των τεχνικών της θετικής και της αρνητικής ενίσχυσης (µε τη
χρησιµοποίηση των ‘αµοιβών’ και της ‘φυγής’ αντίστοιχα) παρουσιάστηκε από τους
Kennedy και Haring το 1993, για τη µείωση των ενοχλητικών συµπεριφορών σε
παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσµατα των ερευνητών έδειξαν, ότι η
χρησιµοποίηση του συνδιασµού αυτού, είχε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην αλλαγή
των προβληµατικών συµπεριφορών των συγκεκριµένων παιδιών (Luiselli, 1995).
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4.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για την παρουσίαση των τεχνικών της θετικής και αρνητικής ενίσχυσης,
περιγράφεται ένα παράδειγµα µε βάση το ενισχυτικό πρόγραµµα, του Συστήµατος
των ανταλλάξιµων αµοιβών (token economy) σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα
αρνητικής ενίσχυσης, σε ένα άτοµο µε σχιζοφρένεια, το οποίο διαµένει σε
εξωνοσοκοµειακή δοµή υψηλής προστασίας (Οικοτροφείο), του ψυχιατρικού
νοσοκοµείου. Λόγω της αντικοινωνικής και γενικότερα αρνητικής συµπεριφοράς του
ατόµου και στα πλαίσια της κινητοποίησης και κοινωνικοποίησης του, οι
συµπεριφορές που επιλέγηκαν για να ενισχυθούν, ήταν : η συµµετοχή του στις
δραστηριότητες του Οικοτροφείου, στις οµαδικές συγκεντρώσεις και στις ατοµικές
θεραπευτικές συνεδρίες. Ο µακροπρόθεσµος στόχος, βέβαια, ήταν η ανάπτυξη των
κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του
ατόµου µε τους συνανθρώπους του.
Οι δραστηριότητες αυτές ορίστηκαν, στο συγκεκριµένο χώρο, ως εξής :
-η συµµετοχή στις δραστηριότητες του Οικοτροφείου, περιελάµβανε την
καθηµερινή απασχόληση µε εργασίες καθηµερινής ζωής όπως, ατοµική υγιεινή και
αυτοφροντίδα, καθαριότητα του προσωπικού χώρου, προετοιµασία πρωινού και
γευµάτων, συµµετοχή σε δουλειές που αφορούσαν τη φροντίδα και τη διακόσµηση
του χώρου κτλ.
-η συµµετοχή στις οµαδικές συγκεντρώσεις, αναφερόταν στις θεραπευτικές
οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης, στις οµάδες µαγειρικής, στις οµάδες ζωγραφικής
και στις οµάδες ενηµέρωσης και τύπου, που πραγµατοποιούνταν σε εβδοµαδιαία
βάση στο Οικοτροφείο από συγκεκριµένους θεραπευτές, µε στόχο την ενεργό
συµµετοχή του σε αυτές.
-τέλος, η συµµετοχή στις ατοµικές θεραπευτικές συνεδρίες, αφορούσε κυρίως
την προσέλευση του ασθενή στις προκαθορισµένες συνεδρίες µε τον θεραπευτή, που
είχε σαν στόχο την κινητοποίηση του, ώστε να αναπτυχθεί η θεραπευτική σχέση και
να εκφράσει τα συναισθήµατα του.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία και έπειτα από συζήτηση και παρατήρηση της
συµπεριφοράς του ατόµου, έγινε καταγραφή των ιδιαίτερων προτιµήσεων του, έτσι
ώστε οι θετικοί ενισχυτές που θα χρησιµοποιούνταν, να είναι οι καταλληλότεροι και
οι πιο αποτελεσµατικοί για εκείνον.
Στη συνέχεια, ορίστηκε πως κάθε φορά που θα εκδηλώνει την επιθυµητή
συµπεριφορά (δηλαδή θα συµµετέχει σε κάποια από τις παραπάνω συγκεκριµένες
δραστηριότητες), θα λαµβάνει «αµοιβές» και συγκεκριµένα κουπόνια, τα οποία θα
µπορεί να τα ανταλλάσσει άµεσα µε κάποιους υλικούς ενισχυτές, όπως : τσιγάρα,
καφέδες, γλυκίσµατα κτλ., ενώ µακροπρόθεσµα µε πλήθος «προνοµίων», όπως : µία
µακρινή έξοδο σε κάποιο πάρκο ή καφετέρια, την παρακολούθηση αγαπηµένου
προγράµµατος στην τηλεόραση κτλ. Σε συνδυασµό µε τους υλικούς ενισχυτές ήταν
απαραίτητη και η χορήγηση των κοινωνικών, όπως : του επαίνου, της προσοχής, της
αναγνώρισης, του χαµόγελου κτλ., από τον συγκεκριµένο θεραπευτή, κάθε φορά που
παρουσιάζεται η επιθυµητή συµπεριφορά.
Στην αντίθετη περίπτωση, που ο ασθενής θα παρουσιάζει την αρνητική
συµπεριφορά (δηλαδή δεν θα δέχεται να συµµετέχει σε κάποια από τις παραπάνω
συγκεκριµένες δραστηριότητες), θα ενισχύεται αρνητικά µε τους εξής ενισχυτές: δεν
θα έχει το δικαίωµα να παρευρίσκεται στον χώρο διεξαγωγής των οµάδων (όταν
πρόκειται για τη συµµετοχή στις οµαδικές συγκεντρώσεις), αλλά τη συγκεκριµένη
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ώρα θα περιορίζεται στο χώρο του δωµατίου του, όπου θα βρίσκεται µόνος του και
επίσης ταυτόχρονα θα γίνεται διακοπή των θετικών ενισχυτών, που θα µπορούσε να
αποκοµίσει, αν είχε εκδηλώσει την επιθυµητή συµπεριφορά (εκτός από τις «αµοιβές»,
θα υπάρχει αντιµετώπιση µε αδιαφορία από τους θεραπευτές και αποφυγή της επαφής
µαζί του, όσο διαρκεί η αρνητική συµπεριφορά).
Στη συνέχεια, µόλις σταµατήσει η αρνητική συµπεριφορά και το άτοµο
εκδηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή στη δραστηριότητα, θα πρέπει αυτόµατα να
ενισχύεται θετικά (βγαίνοντας έξω από το χώρο του δωµατίου του και να
αντιµετωπίζεται από τους θεραπευτές µε χαµόγελο, ενδιαφέρον, αναγνώριση και
έπαινο). Αυτό θα γίνεται µε σκοπό να κατανοήσει ότι οι συνέπειες για την επιθυµητή
και την ανεπιθύµητη συµπεριφορά δεν είναι οι ίδιες.
Τέλος, όσο θα βελτιώνεται η συµπεριφορά του ατόµου, το περιεχόµενο των
θετικών ενισχυτών -«αµοιβών» και «προνοµίων» - θα εµπλουτίζεται αλλά και θα
απαιτούνται βαθµιαία υψηλότερα κριτήρια για την απόδοση τους στην εκδήλωση
µιας θετικής συµπεριφοράς. Οι θετικοί ενισχυτές µπορεί να διευρυνθούν σε
‘προϊόντα’ µεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία θα κερδίζει το άτοµο µε τα κουπόνια ή
σε ‘προνόµια’ µεγαλύτερης ανεξαρτησίας και ελεύθερης επιλογής, τα οποία θα
αποκοµίζει, εφόσον η συµπεριφορά του φτάνει σε υψηλότερα επίπεδα.
Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι : η
µείωση των αρνητικών συµπεριφορών, η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και η
κινητοποίηση για συµµετοχή σε δραστηριότητες.
Συµπερασµατικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι παρόµοια ενισχυτικά
προγράµµατα, έχουν εφαρµοστεί ευρύτατα σε κλινικά περιβάλλοντα. Παρόλα τα
πλεονεκτήµατα που αποφέρει µια τέτοια διαδικασία, υπάρχουν και παράγοντες που
µπορεί να εµποδίσουν την εκπλήρωση και την θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της.
Στους παράγοντες αυτούς περιλαµβάνονται : η εκπαίδευση του προσωπικού (που θα
εµπλακεί στο πρόγραµµα), η αντίσταση των ατόµων για συµµετοχή, η µαταίωση σε
περιπτώσεις απρόοπτων συνεπειών και η µη αντίδραση των υποκειµένων στις
συγκεκριµένες µεθόδους (Kazdin & Bootzin, 1972). Επίσης, είναι σηµαντικό, µετά
την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος, να εντοπιστούν οι διαδικασίες που θα
διευκολύνουν τη διατήρηση της συµπεριφοράς, όταν η ενίσχυση µειωθεί ή
αποµακρυνθεί, ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη αντίσταση στην απόσβεση µιας
συµπεριφοράς.
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5.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχει αποδειχθεί ότι µε τις τεχνικές της Ενίσχυσης, ένα πλήθος ανεπιθύµητων
και δυσπροσαρµοστικών συµπεριφορών, µειώνεται σηµαντικά ή εξαλείφεται εντελώς
σε παιδιά και ενήλικους. Οι τεχνικές αυτές εµφανίζονται τόσο αποτελεσµατικές, όσο
και οι ποικίλοι τρόποι τιµωρίας, που έχουν την ιδιότητα να περιορίζουν τις
ανεπιθύµητες συµπεριφορές. Βέβαια, παρόλο που η Τιµωρία και η Απόσβεση
µπορούν να µειώσουν κάποιες αρνητικές συµπεριφορές, δεν είναι σε θέση να
εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους σε καινούριες κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές.
Ακόµη και αν χρησιµοποιείται η τιµωρία ή η απόσβεση σε κάποιο συµπεριφοριστικό
πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα µπορούν να αυξηθούν σηµαντικά µε την ενσωµάτωση
της ενίσχυσης στο ίδιο πρόγραµµα.
Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η θεραπευτική αντιµετώπιση µιας συµπεριφοράς
συχνά προσανατολίζει – γονείς, δασκάλους, ειδικούς – στις τιµωρητικές µεθόδους.
Και αυτό συµβαίνει, γιατί για τον περιορισµό µιας συµπεριφοράς, δίνεται βάρος
αρχικά στις άµεσες και τις αρνητικές συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς. Είναι όµως
σωστότερο να προσανατολιστούµε προς έναν άλλο τρόπο σκέψης. Εάν λοιπόν
επιθυµούµε να καταστείλουµε µία συµπεριφορά, ο πρώτος και άµεσος στόχος είναι
να ανακαλύψουµε µερικές θετικές ή επιθυµητές συµπεριφορές (διαφορετικές,
λειτουργικά ισοδύναµες), τις οποίες, στη συνέχεια, πρέπει να ενισχύσουµε.
Συνεπώς, οι τεχνικές της ενίσχυσης πρέπει να χρησιµοποιούνται είτε ο στόχος
είναι η αύξηση της συµπεριφοράς, είτε ο στόχος αφορά τη µείωση της (Kazdin,
2001).
Όσον αφορά την αρνητική ενίσχυση, ο σηµαντικότερος περιορισµός για τη
χρησιµοποίηση της είναι ο κίνδυνος των ανεπιθύµητων παρενεργειών, που
προκαλούνται στα άτοµα. Σαν απόρροια αυτού, είναι πιθανόν να παρουσιαστεί µία
προσπάθεια του ατόµου να ‘εγκαταλείψει’ εντελώς ή να αποφύγει σκόπιµα το
πρόγραµµα αλλαγής συµπεριφοράς αλλά και τα άτοµα που συνδέονται µε αυτό. Αυτό
είναι εύκολο να συµβεί, αν σκεφτούµε ότι οι ειδικοί (ή γονείς- δάσκαλοι) που
χρησιµοποιούν δυσάρεστα γεγονότα (χωρίς να συµπεριλαµβάνουν καθόλου θετικά),
γίνονται οι ίδιοι απεχθείς ή αποστροφικοί προς το άτοµο.
Τα προγράµµατα που βασίζονται στη θετική ενίσχυση, όµως δεν
ενθαρρύνουν τέτοιους τύπους φυγής και αποφευκτικής συµπεριφοράς. Συνεπώς, στον
σχεδιασµό ενός προγράµµατος τροποποίησης συµπεριφοράς, τα αποστροφικά
ερεθίσµατα πρέπει να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται και να δίνεται έµφαση
στα θετικά ερεθίσµατα ενίσχυσης της συµπεριφοράς. Στις περιπτώσεις βέβαια
συµπεριφορών, που είναι απαραίτητη η εφαρµογή της αρνητικής ενίσχυσης, οι
αρνητικοί ενισχυτές µπορούν να χρησιµοποιούνται µεµονωµένα από τους ειδικούς,
αλλά σαν τελευταία λύση και επιλογή (Kazdin, 2001).
Όσο λοιπόν εξελίσσονται οι µελέτες στην ανάλυση της συµπεριφοράς τον 21ο
αιώνα, ο επιστηµονικός χώρος επηρεάζεται και από τις σύγχρονες ιδέες και απόψεις
της εξελικτικής βιολογίας, φυσιολογίας, νευροψυχολογίας, καθώς και της επιστήµης
των θεωρητικών και εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η ανάπτυξη των αρχών και των
τεχνικών της συµπεριφοριστικής ανάλυσης συνεχίζεται παράλληλα και στον τοµέα
έρευνας. Μερικές από τις αναλυτικές προσεγγίσεις της συµπεριφοράς σήµερα,
περιλαµβάνουν :
1. Την ακριβή µέτρηση της συµπεριφοράς µέσω της συστηµατικής
παρατήρησης και των συστηµάτων καταγραφής. Με επαναλαµβανόµενα
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συστήµατα µέτρησης και καταγραφής στο χώρο, οι αναλυτές της
συµπεριφοράς
µπορούν
να
επαληθεύσουν
την
θεραπευτική
αποτελεσµατικότητα.
2. Την λειτουργική ανάλυση των αιτιών της συµπεριφοράς, όπου γίνεται
προσπάθεια αναγνώρισης των καθοριστικών παραγόντων που
κινητοποιούν, καθοδηγούν και συντηρούν µία συµπεριφορά.
3. Την έµφαση στη χρησιµοποίηση της θετικής ενίσχυσης περισσότερο για
την εκπαίδευση και διατήρηση επιθυµητών συµπεριφορών και όχι
εστιάζοντας µόνο στη µείωση των ανεπιθύµητων µορφών συµπεριφοράς.
Η χρησιµοποίηση αυτών των συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων µπορεί να
εφαρµοστεί σε µία ευρεία κλίµακα πληθυσµών, όπως στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(νοητικά καθυστερηµένα, µε αναπτυξιακές διαταραχές, µε διαταραχές συµπεριφοράς
κτλ.), στα φυσιολογικά παιδιά για την απόκτηση δεξιοτήτων στα σχολεία, καθώς και
στους ενήλικες για την βελτίωση της εργασιακής τους συµπεριφοράς και απόδοσης
στον τοµέα εργασίας τους.
Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση των τεχνικών της θετικής και αρνητικής
ενίσχυσης, βάσει κάποιου συµπεριφοριστικού προγράµµατος, νεώτερες µελέτες
έχουν αποδείξει, ότι : α) η θετική ενίσχυση είναι αποτελεσµατική ως µέθοδος στην
µείωση των προβληµατικών συµπεριφορών κατά 80% των περιπτώσεων που
εξετάστηκαν, β) η θετική και η αρνητική ενίσχυση έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα,
όταν εφαρµόζεται σε άτοµα µε προκλητικές και αρνητικές συµπεριφορές, και γ) η
θετική ενίσχυση βελτιώνει την κοινωνική συµπεριφορά των ατόµων µε νοητική
ανεπάρκεια και αναπτυξιακές δυσλειτουργίες (Carr, Horner, & Turnbull, 1999).
Επίσης, οι Dadson & Horner το 1993, υπέδειξαν ορισµένες προυποθέσεις που
δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εφαρµογή της θετικής ενίσχυσης σε
κλινικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως :
-άµεση ενίσχυση των κατάλληλων συµπεριφορών, κυρίως µε την χορήγηση
κοινωνικών ενισχυτών (έπαινος, αναγνώριση, χαµόγελο)
-µειωµένο ενδιαφέρον και προσοχή για τις εκδηλώσεις ακατάλληλων συµπεριφορών
(παύσεις ενίσχυσης, αδιαφορία)
-χρησιµοποίηση κατάλληλων συµπεριφοριστικών ρόλων-µοντέλων και σαφών
οδηγιών για την εκπαίδευση των κοινωνικά επιθυµητών συµπεριφορών
-συνεχή και εξαρτηµένη µε τη συµπεριφορά ενίσχυση των κοινωνικά αποδεκτών
συµπεριφορών.
Συµπερασµατικά λοιπόν, η θετική ενίσχυση χαρακτηρίζεται ως µία
θεραπευτική προσέγγιση, µε στόχο µακροπρόθεσµα να µειώσει στα άτοµα τις
ακατάλληλες συµπεριφορές σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, προσπαθώντας παράλληλα
να τα εκπαιδεύσει στη χρησιµοποίηση κατάλληλων συµπεριφορών και παρέχοντας
την υποστήριξη, που απαιτείται για επιτυχή αποτελέσµατα (ERIC, 1999).
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