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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Μέξνο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο απνηεινχλ νη ςπραλαγθαζηηθέο 

πξάμεηο˙ επίκνλεο φκνηαο κνξθήο ηειεηνπξγίεο. Ζ κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηδηφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ λα θαηαζηέιινπλ ην άγρνο θαη λα 

ηεξκαηίδνπλ ηελ επηθείκελε απεηιή. Ο δπζιεηηνπξγηθφο ηνπο ραξαθηήξαο είλαη 

έθδεινο, αθνχ, ζπλήζσο, αληηθεηκεληθφο θίλδπλνο δελ πθίζηαηαη. χκθσλα φκσο κε 

ηε ζεσξία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο, γεγνλφηα πνπ επαλεηιεκκέλσο απέηξεςαλ 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζπζρεηίζηεθαλ κε ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη 

αζθάιεηαο, θαηαιήγνληαο λα απνθηνχλ ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. ην πείξακα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα ππνθείκελα αλαδεηνχζαλ «ζεζαπξνχο» (κνλάδεο) κε θιηθ ηνπ 

πνληηθηνχ ζηνλ επξσπατθφ ράξηε, ελψ παξάιιεια θηλδχλεπαλ απφ «βφκβεο» 

(απψιεηα κνλάδσλ), φηαλ ην πιαίζην ηεο  νζφλεο ήηαλ πνξηνθαιί. Σα παηήκαηα ελφο 

πεηαιηνχ νδεγνχζαλ ζε κία πεξίνδν «αζθάιεηαο», ρσξίο βφκβεο, φπνπ ην πιαίζην 

ελαιιαζζφηαλ ζε κπιε. ηελ πεηξακαηηθή θάζε Β, θακία δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δελ παξήγαγε κπιε ρξψκα θαη ζηε θάζε Β‟, ην κπιε εκθαληδφηαλ αιιά δελ 

πξνζέθεξε πιένλ αζθάιεηα απφ βφκβεο. Παξαηεξήζεθε ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ 

παηεκάησλ ζηε ζπλζήθε κε – παξαγσγήο κπιε ρξψκαηνο θαη αληίζηνηρα δηαηήξεζε 

(αθφκα θαη αχμεζε) ησλ πηέζεσλ ζηε ζπλζήθε φπνπ ην κπιε έραζε ηνλ  

πξνζηαηεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Σα απνηειέζκαηα επαιήζεπζαλ ηηο ππνζέζεηο γηα ην 

ξφιν ησλ εξεζηζκάησλ ησλ ηειεηνπξγηθψλ δξάζεσλ σο ζεκάησλ αζθάιεηαο, 

δηεπξχλνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, ζηνρεχνληαο 

πάληνηε ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο παξεκβάζεηο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 «Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αλάγθεο, ηνπο ζθνπνχο, ηηο ζηάζεηο, ηηο 

γλψκεο θαη άιιεο απνδφζεηο ηνπ λνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κε έλαλ αιιηψηηθν ηξφπν. Αιιάδνπκε ηνλ 

ηξφπν πνπ ην άηνκν θνηηάεη θάηη, φπσο επίζεο θαη ην ηη βιέπεη φηαλ ην θνηηάεη, αιιάδνληαο ηηο 

δηαζπλδεδεκέλεο ζπλαξηήζεηο ηξηψλ φξσλ˙ δελ αιιάδνπκε απηφ πνπ νξίδεηαη σο αληίιεςε. Αιιάδνπκε 

ηα ζρεηηθά κεγέζε ησλ απνθξίζεσλ κέζσ ηεο δηαθνξηθήο ελίζρπζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δξάζεο˙ 

δελ αιιάδνπκε θάηη πνπ νλνκάδεηαη πξνηίκεζε. Αιιάδνπκε ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο κηαο δξάζεο 

κε ηε δηακφξθσζε κηαο θαηάζηαζεο ζηέξεζεο ή απνηξεπηηθψλ εξεζηζκάησλ˙ δελ αιιάδνπκε κία 

αλάγθε. Δληζρχνπκε ηε ζπκπεξηθνξά κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο˙ δε ρνξεγνχκε ζηα άηνκα ζθνπνχο ή 

πξνζέζεηο. Αιιάδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ απέλαληη ζε θάηη, φρη ηε ζηάζε ηνπ πξνο απηφ. 

Γνθηκάδνπκε θαη αιιάδνπκε ηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φρη ηηο γλψκεο.» (Skinner, 1971) 

 Απφ ηηο απαξρέο ηεο έσο θαη ηηο κέξεο καο, ε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο άιιαμε ξηδηθά ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αληηκαρφκελε άιιεο, κεηαθπζηθέο νληφηεηεο θαη κπζηεξηαθέο θαηαζθεπέο, φπσο ην 

αζπλείδεην θαη ην ππεξεγψ, βάζηζε ηηο αξρέο ηεο θαη ηηο αηηηψδεηο επεμεγήζεηο ηεο ζε 

απηά, θπζηθά γεγνλφηα, ζηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ, ζην καθξφρξνλν 

ηζηνξηθφ αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα πξνζέγγηζε ζε κία ζπλερή 

πξνζπάζεηα λα ιακβάλεη ππφςε ηε δηαξθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ, ηα 

αλαξίζκεηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ηαπηφρξνλα, ηνλ πνιιαπιφ 

ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο ή θαη πξνμελψληαο 

δξάζεηο, θαηεγνξείηαη εηξσληθά αθφκε θαη ζήκεξα γηα ππεξβνιηθή απινπνίεζε ησλ 

γεγνλφησλ, πξνζάπηνληάο ηεο έλαλ επηθαλεηαθφ ραξαθηήξα. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, δνθηκάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ή, κε άιια ιφγηα, ηνπο πηζαλνχο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δξάζεηο πνπ ζπζηεκαηηθά ζην παξειζφλ ηεξκάηηδαλ 

δπζάξεζηα ζπκβάληα εμαθνινπζνχλ λα εθδειψλνληαη, παξφιν πνπ δελ είλαη πιένλ 

κε παξφκνην ηξφπν απνηειεζκαηηθέο. Κξαηψληαο απφζηαζε απφ αλαγσγηζκνχο θαη 

νπζηαζηηθνπνηήζεηο, ζα κειεηεζνχλ θαη ζα πξνηαζνχλ εξκελείεο γηα ππνδείγκαηα 



6 
 

ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθά κε έλα θαηλφκελν πνπ δε ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

ςπρνπαζνινγία, αιιά νη δηαζηάζεηο ηνπ επεθηείλνληαη θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 
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Γεληθή Πεξηγξαθή Σεο Ηδενςπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο 

 

 Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (O.C.D. ελ ζπληνκία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 

Obsessive - Compulsive Disorder) είλαη κία ρξφληα, δπζιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή, ε 

νπνία αλήθεη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηδενιεςίεο ή θαη ςπραλαγθαζκνχο. Χο ηδενιεςίεο ραξαθηεξίδνληαη νη επίκνλεο, 

επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο, ηδέεο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο πνπ βηψλνληαη σο 

παξείζαθηεο θαη απξφζθνξεο, πξνθαιψληαο ζην άηνκν έληνλν άγρνο θαη δπζθνξία. 

Οη ςπραλαγθαζκνί ζπληζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ εμαθάληζε ή κείσζε ηνπ άγρνπο, παξά ηελ επραξίζηεζε ή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ.  Οη πάζρνληεο θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ ηέιεζε 

ηειεηνπξγηψλ – θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ψξα θαζεκεξηλψο -, γεγνλφο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

απμεκέλε ππνθεηκεληθή ελφριεζε (A.P.A., 2000). 

 ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηηο ηδενιεςίεο,  νη έκκνλεο απηέο ηδέεο ιακβάλνπλ 

έλαλ παξείζαθην, απξφζθνξν ραξαθηήξα, δηαηεξψληαο ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ 

θάηη μέλν, θάηη κε νηθείν, θάηη κε «θπζηνινγηθφ», θάηη πνπ δελ αλακελφηαλ λα 

ππάξρεη ηππηθά θαη δηαθεχγεη ελίνηε ηεο αίζζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. Παξφια 

απηά, ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδενιεςίεο σο πξντφληα ηεο δηθήο ηνπο ζθέςεο θαη 

ζπλήζσο πθίζηαηαη αθφκα θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παξαινγηζκνχ ησλ εκκνλψλ, 

αιιά ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή δηαθπκαίλεηαη βάζεη ηεο ζηηγκήο θαη ηεο πεξίζηαζεο˙ 

απμάλεη εθηφο ησλ επεηζνδίσλ O.C.D., θζίλεη εληφο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε, νη 

ηδενιεςίεο απνηεινχλ επηζπκίεο, παξνξκήζεηο, εηθφλεο, ηδέεο, ακθηβνιίεο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, ραξαθηεξηζηηθφηεξεο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη: 

 κφιπλζε ή κεηάδνζε αζζέλεηαο (π.ρ. θφβνο γηα εθδήισζε λφζνπ απφ ην 

άγγηγκα ηνπ ρεξνπιηνχ κηαο πφξηαο) 

 επαλαιακβαλφκελεο ακθηβνιίεο (άγρνο γηα παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο, π.ρ. κε 

ζβήζηκν ζεξκνζίθσλα, κε θιείδσκα πφξηαο) 

 επηζεηηθέο, ηξνκαθηηθέο παξνξκήζεηο (π.ρ. θφβνο φηη ην άηνκν ζα βιάςεη ην 

ζχδπγφ ηνπ ή ζα αξρίδεη λα βξίδεη μαθληθά ζηε κέζε ηνπ ακθηζεάηξνπ) 
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 εηθφλεο απαγνξεπκέλνπ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ζπλερείο 

πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο) 

 αλάγθε ζπκκεηξίαο (ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ ζε δεδνκέλε ζεηξά) 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη νη ηδενιεςίεο δελ απνηεινχλ ππεξβνιηθέο 

εθδειψζεηο αλεζπρίαο γηα θαζεκεξηλά, αληηθεηκεληθά πηζαλά πξνβιήκαηα, αιιά 

έληνλα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, πεγέο δπζβάζηαρηνπ γηα ηα άηνκα άγρνπο πνπ ηνπο 

πξνθαιεί αθξαία ελφριεζε θαη δπζαξέζθεηα, θαηαιήγνληαο νξηζκέλεο θνξέο 

ζηελ πιήξε απνδηνξγάλσζή ηνπο. 

 Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα αγλνεζνχλ, λα θαηαζηαινχλ ή λα εμνπδεηεξσζνχλ 

νη επηδξάζεηο ησλ εκκνλψλ, εθδειψλνληαη νη ςπραλαγθαζηηθέο πξάμεηο. Σα άηνκα 

θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη αλαγθαζκέλα λα πξνβνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ηειεηνπξγίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην άγρνο ησλ ηδενιεςηψλ ή λα πξνιάβνπλ λα αλαθφςνπλ 

ην ηξνκαθηηθφ πεξηζηαηηθφ ή ηε θνβνγφλν θαηάζηαζε θαη λα ηεξκαηίζνπλ ηνλ 

αξλεηηθφ εληζρπηή, λα αθαηξέζνπλ δειαδή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ην δπζάξεζην 

εξέζηζκα. Γηα παξάδεηγκα, ν θφβνο ηεο κφιπλζεο αλαθφπηεηαη θάλνληαο δέθα θνξέο 

κπάλην ηελ εκέξα, ελψ νη άζεκλεο ζθέςεηο εμνξθίδνληαη κε πξνζεπρέο. Τπάξρεη ε 

αλάγθε ηέιεζεο κηαο αθνινπζίαο ζχλζεησλ πξάμεσλ κε κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 

(π.ρ. αθνινχζεζε δεδνκέλσλ ελεξγεηψλ πξηλ ηνλ βξαδηλφ χπλν) ή επαλάιεςήο ηνπο 

ψζπνπ λα νινθιεξσζνχλ ηέιεηα (π.ρ. εκκνληθή ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ). Αλάκεζα 

ζηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ςπραλαγθαζκψλ ζπλαληψληαη ην πιχζηκν ρεξηψλ, ν 

ζπλερήο έιεγρνο (checking), ε ηαθηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ, ην κέηξεκα, ε ζησπειή 

επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, νη πξνζεπρέο, ε ζπζζψξεπζε πξαγκάησλ ζην 

ζπίηη (hoarding). Δάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, παξεκπνδηζηεί ε ηάζε εθδήισζεο ηεο 

ςπραλαγθαζηηθήο πξάμεο, ε απμαλφκελε αίζζεζε άγρνπο ελδέρεηαη λα ιάβεη ηε 

κνξθή παληθνχ. Θεσξείηαη πσο ηα άηνκα κε Ο.C.D. είλαη επαίζζεηα ζηελ πηνζέηεζε 

ελφο καγηθνχ ηχπνπ ζθέςεο, αθνχ ηα ηειεηνπξγηθά δε ζπλδένληαη ξεαιηζηηθά κε ηηο 

εηθφλεο θαη ηηο ηδέεο πνπ ζηνρεχνπλ λα εκπνδίδνπλ (γηα παξάδεηγκα, είθνζη κεηάλνηεο 

δε ζπλεηζθέξνπλ νχηε ζηελ πξφιεςε ζαλάηνπ, νχηε ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθηιψλ 

πξνζψπσλ 
1
). 

 χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη κνξθέο ησλ ζπκπησκάησλ 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Αntony, Downie & Swinson, 1998, φπσο αλαγξάθεηαη ζε 

Υξηζηνπνχινπ, 2008). Οη ηδενιεςίεο κφιπλζεο θεξ΄ εηπείλ αλαινγνχλ ζε 

ςπραλαγθαζκνχο θαζαξφηεηαο θαη νη εκκνλέο επηζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλδένληαη 
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κε ηειεηνπξγίεο ειέγρνπ. Φπζηθά, δελ είλαη απαξαίηεην έλαο άλζξσπνο κε O.C.D. λα 

εθδειψλεη κνλάρα κηαο κνξθήο ςπραλαγθαζκνχο˙ αληίζεηα κάιηζηα, ηα άηνκα 

ζπλήζσο επηδίδνληαη ζε πνιιψλ εηδψλ ηειεηνπξγίεο (Rasmunssen & Tsuang, 1986, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Kaplan & Sadock, 2004), γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηαδηαθά ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο απζηεξνχ, άθακπηνπ, επαλαιακβαλφκελνπ κνηίβνπ ζπκπεξηθνξάο. 

Οη πάζρνληεο απφ O.C.D. κνηάδνπλ λα εκπιέθνληαη ζε έλα αηέξκνλν ηειεηνπξγηθφ, 

εθηειεζκέλν πάληνηε κε αθξίβεηα, ζρνιαζηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα θαη πξνζνρή, ελψ 

ν έιεγρνο αλάγεηαη ζε δηαδηθαζία πςίζηεο ζεκαζίαο. Έιεγρνο αλ φια έγηλαλ φπσο 

πξέπεη, έιεγρνο εάλ παξειήθζε θάπνην βήκα, έιεγρνο μαλά θαη μαλά, ψζπνπ λα 

εμνπδεηεξσζεί –έζησ θαη πξνζσξηλά- ε αληηιακβαλφκελε απεηιή.  

 Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα ζέζεη πξνβιήκαηα ή λα 

αδξαλνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (1996), ην O.C.D. είλαη ν δέθαηνο πην ζπλεζηζκέλνο 

ιφγνο δπζιεηηνπξγίαο, εκθαλίδνληαο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε θαηλφκελα φπσο ε αλεξγία, 

ην δηαδχγην θαη ε δπζιεηηνπξγηθή θνηλσληθή δσή (Hollander et al., 1997; Mogotsi et 

al., 2000, φπσο αλαγξάθεηαη ζε Brooks & Hohagen, 2001). Οη ηδενιεςίεο 

δπζρεξαίλνπλ ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ επηθέληξσζε πξνζνρήο ζε άιια γεγνλφηα θαη 

παξάιιεια, νη ηειεηνπξγίεο θηλδπλεχνπλ λα αλαρζνχλ ζηελ θχξηα απαζρφιεζε ησλ 

παζρφλησλ, επηθέξνληαο ζνβαξέο δπζθνιίεο ηφζν ζηηο πξνζσπηθέο, φζν θαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο, θαζψο, φρη ζπαλίσο, ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

απνκνλψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ιφγσ θφβνπ κνιχλζεσλ, 

ελψ ζπρλά μεζπνχλ ελδν-νηθνγελεηαθνί θαβγάδεο κε αθνξκή ηηο εθδειψζεηο ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηεο δηαηαξαρήο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπζρεξείο 

ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ηδενςπραλαγθαζκφ, αλαινγηζηείηε πφζν 

απνδηνξγαλσηηθφ ζα ήηαλ έλα δηαξθέο αίζζεκα θφβνπ πξφθιεζεο αλεπαλφξζσηεο 

δεκηάο είηε ζηα αγαπεκέλα ζαο πξφζσπα, είηε ζηνλ ίδην ζαο ηνλ εαπηφ, ιφγσ 

παξάιεηςεο ή ακέιεηαο. Μηα κεξίδα ησλ παζρφλησλ ηείλεη λα επαλαιακβάλεη 

δηαξθψο ηηο δηαδξνκέο πνπ δηέλπζε νδεγψληαο γηα λα βεβαησζεί φηη δελ πξνμέλεζε 

αηπρήκαηα ή φηη δελ ηξαπκάηηζε θάπνηνλ. Ή ζθεθηείηε ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ζαο, 

αλ, θνβνχκελνη κε κεηαληψζεηε επεηδή ρξεηάδεζηε έλα αληηθείκελν πνπ έρεηε ήδε 

πεηάμεη, εκθαλίδαηε ηε δξάζε λα ζπζζσξεχεηε ζπλερψο πξάγκαηα (hoarding) φισλ 

ησλ εηδψλ – άρξεζηα, θαηά πιεηνςεθία- κε απνηέιεζκα θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ λα 

είλαη αζθπθηηθά γεκάην, νη είζνδνη θαη έμνδνη κπινθαξηζκέλνη, ελψ θίλδπλνη γηα ηελ 
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πγεία ζα άξρηδαλ λα αλαθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή. Οη παξαπάλσ πεξηγξαθέο 

ειάρηζηα κφλν απνδίδνπλ θάηη απφ ην άγρνο, ηε δπζθνιία, ηελ ελφριεζε, ηε ζχγρπζε 

ησλ αηφκσλ κε O.C.D., παξαγφλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηακφξθσζε απηήο ηεο 

άθακπηεο, ζηεξενηππηθήο, απζηεξά ειεγρφκελεο κνξθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ηδενςπραλαγθαζηηθά ζηνηρεία ήπηαο κνξθήο εθδειψλνληαη κε θάπνηα 

ζπρλφηεηα θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Παξφιν πνπ πξνθαηαιήςεηο ή θαηλφκελα 

ειέγρνπ απαληψληαη ζην ξεπεξηφξην ηεο ζπκπεξηθνξάο αξθεηψλ, ε δηαθνξά κεηαμχ 

«ςπρνπαζνινγίαο» θαη «θπζηνινγηθνχ» δε ζπληζηά ζέκα πεξηερφκελνπ ή ηχπνπ 

ζπκπησκάησλ, αιιά αθνξά ζηε ζπρλφηεηα έληαζεο θαη επηξξνήο ηεο δσήο ησλ 

αηφκσλ (Alloy et al., 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνπνχινπ, 2008). 

 ηηο ελφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα επηρεηξεζεί ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

νξηζκέλσλ κειεηψλ πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο ππφ 

ηε ζθνπηά ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο: ηεο 

ςπρνδπλακηθήο, ηεο γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αλάιπζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. 
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Ζ Πξνζέγγηζε ησλ Φπρνδπλακηθψλ Θεσξηψλ 

 

 Γηα ηηο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο, βάζε θάζε δηαηαξαρήο απνηεινχλ νη 

ελδφηεξεο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ επηζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ: ηνπ Απηφ, ηνπ Δγψ θαη ηνπ Τπεξεγψ. πλνπηηθά, ην Απηφ (Id) 

είλαη ην αξρέγνλν, ζθνηεηλφ θαη αδηακφξθσην κέξνο ηνπ ςπρηζκνχ θαη αληιεί 

ελέξγεηα απφ ηηο ελζηηθηψδεηο αλάγθεο θαη ηηο απσζεκέλεο ζε απηφ επηζπκίεο. ηελ 

αληίπεξα φρζε, βξίζθεηαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ εζηθψλ πξνζηαγψλ θαη ησλ 

θνηλσληθά επηβαιιφκελσλ πεξηνξηζκψλ, ην Τπεξεγψ (Superego). Σν Τπεξεγψ 

ζπληζηά ηνλ αμηαθφ θψδηθα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, σζψληαο ην λα δεη 

ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθεπκέλνπο θαλφλεο θαη ηηκσξψληαο θάζε παξεθηξνπή κε ην 

αίζζεκα ηεο ελνρήο. Δλδηάκεζα, ηζνξξνπεί ην Δγψ (Δgo), ζε κία πξνζπάζεηα 

αληηζηάζκηζεο ησλ επηηαθηηθψλ εδνληθψλ ελνξκήζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο εζηθήο. 

Δίλαη ε ςπρηθή δηακάρε θαη ν αγψλαο επηθξάηεζεο κεηαμχ ηνπ Απηφ θαη ηνπ 

Τπεξεγψ πνπ δεκηνπξγεί ην άγρνο. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, νη ςπρνδπλακηθέο 

ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη ηδενιεπηηθέο ή ςπραλαγθαζηηθέο εθδειψζεηο δελ 

απνηεινχλ παξά έλα ηξφπν ηηκσξίαο πνπ ν πάζρνληαο επηβάιιεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, 

ζηελ πξνζπάζεηα λα απαιιαγεί απφ ην αίζζεκα ηεο ελνρήο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

απφ απαξάδεθηεο γηα ηε ζπλείδεζε, αληηθνηλσληθέο ηάζεηο θαη επηζπκίεο (Freud, 

1925). Οη ηειεπηαίεο απηέο ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ πξνζψπσλ πνπ βξέζεθαλ γχξσ 

απφ ην άηνκν ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ζρεηίδνληαη κε ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα
2
. 

Ζ απσζεκέλε ερζξφηεηα πξνο ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα θαη ην αίζζεκα ηεο ελνρήο 

πνπ αθνινπζεί θαη πνπ πξέπεη λα απνπιπζεί κε ηελ ηηκσξία (Ραζηδάθη, 1979) 

απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ηεο ηδενιεπηηθήο επαλάιεςεο θαη ηεο ςπραλαγθαζηηθήο 

ηειεηνπξγίαο. Σν άηνκν ινηπφλ επηδίδεηαη ζε έλα φξγην απηνηηκσξίαο (νπξέηεο Η. Γ. 

& Γηαλλνχδαο Α. Η., 1974) θαη ζαλ άιινο ίζπθνο, ιεξψλεηαη θαη πιέλεηαη, 

θνπκπψλεηαη θαη μεθνπκπψλεηαη, ζηήλεη θαη γθξεκίδεη, πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη θαη 

πάιη θαηαζηξέθεη, ελψ ην Δγψ ηνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε αθξηβψο απηψλ ησλ 

αληηηηζέκελσλ ηάζεσλ, παιεχνληαο λα δηαηεξήζεη θάπνηα ηζνξξνπία. 

 Ζ απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κπζηεξηαθέο ππαγσγέο θαη 

ππνζεηηθέο νληφηεηεο, φπσο ην Απηφ θαη ην Τπεξεγψ – ζθνηεηλέο πεγέο ελνξκεηηθψλ 

ηάζεσλ πνπ θαη ε ίδηα ε ζεσξία παξαδέρεηαη πσο δε γλσξίδεη πιήξσο-, επζχλεηαη 

ίζσο γηα ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ πξνζθνξά βνήζεηαο 

ζηα άηνκα κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Ζ αλεπάξθεηά ηεο θαη ε κηθξή ηεο 

επηηπρία νδήγεζαλ γξήγνξα εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνχο ζηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνλνπαηηψλ ζεψξεζεο, εξκελείαο θαη παξέκβαζεο ησλ αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ. 
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Ζ Γλσζηαθή – πκπεξηθνξηζηηθή Πξνζέγγηζε   

 

 χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο γλσζηαθήο – ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

(Cognitive – Behavior Theory – C.B.T.), νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο νθείινληαη ζηε 

γλσζηαθή επαισηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ην σζεί λα αλαπηχμεη θάπνηα κνξθή ηεο 

δηαηαξαρήο (Riskind & Williams, 2006). Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επαισηφηεηαο είλαη ε ηάζε παξεξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, θπξίσο κέζσ ηξηψλ 

δηφδσλ: (α.) εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απεηιέο θαη 

θηλδχλνπο, (β.) ππεξεθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη (γ.) 

ππνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ αληηιακβαλφκελσλ 

απεηιψλ. Οη πάζρνληεο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζην λα παξεξκελεχνπλ κε 

ηνπο ηξφπνπο απηνχο ηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, θάζε θνξά πνπ 

δπζπξνζαξκνζηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξνζδνθίεο επεξεάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

(Brown & Beck, 2002; Feeny & Foa, 2006; Καιαληδή – Αδίδη, 1995). Χο 

δπζπξνζαξκνζηηθέο πεπνηζήζεηο νξίδνληαη νη γεληθεπηηθέο θαη αδηακθηζβήηεηεο 

αξλεηηθέο ηδέεο γηα ηνλ εαπηφ θαη γηα ηνλ θφζκν (γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ 

θξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θχζεη άηπρν, ζεσξψληαο ζπγρξφλσο πσο κνλάρα νη ηπρεξνί 

ηα θαηαθέξλνπλ ζηνλ θφζκν), ελψ νη δπζπξνζαξκνζηηθέο πξνζδνθίεο αθνξνχλ ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ηεο ηειηθήο έθβαζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ (π.ρ. «εάλ δε θέξνκαη άςνγα, ν ζχληξνθφο κνπ ζα κε ρσξίζεη»). Οη 

πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο απηέο ζπληζηνχλ θαη νξγαλψλνπλ γεληθνχο ηξφπνπο 

ζθέςεο πνπ νλνκάδνληαη γλσζηηθά ζρήκαηα (Beck & Clark, 1997). Απηά ηα 

γλσζηηθά ζρήκαηα κπνξεί λα είλαη είηε ιεηηνπξγηθά, είηε δπζιεηηνπξγηθά. Σα πξψηα 

είλαη πην επέιηθηα, ζχλζεηα θαη ζεηηθά, ζε αληίζεζε κε ηα δεχηεξα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αθακςία ηνπο, ηελ απιντθφηεηα θαη ηνλ αξλεηηζκφ ηνπο, 

νδεγψληαο ην άηνκν ζε απηφκαηα αξλεηηθέο ζθέςεηο, θαιιηεξγψληαο έλα επξχηεξν 

πιαίζην αλαζθάιεηαο. 

 Ζ γλσζηηθν – ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία επηθεληξψλεηαη ζην πεξηερφκελν θαη 

ηηο δηεξγαζίεο ηεο αγρψδνπο ζθέςεο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο γλσζηαθέο παξαπνηήζεηο 

θαη ηα ιάζε δηεξγαζίαο πνπ απνηεινχλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ή ηα ζθάικαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε δπζιεηηνπξγηθή εξκελεία ησλ 

γεγνλφησλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ (Beck, 1995; 

Καιαληδή – Αδίδη, 2002). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξαπνηήζεσλ θαη γλσζηηθψλ 

ζθαικάησλ απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο θαηαζηξνθνπνίεζεο (αξλεηηθέο 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, π.ρ. «ζα κείλσ κφλνο κνπ θαη δε ζα επηπρήζσ πνηέ») θαη 

ηεο πξνζσπνπνίεζεο (ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ζπζρεηίδεη ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

άιισλ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, π.ρ. αλ ην άηνκν παξαπαηήζεη ζην δξφκν ηελ ψξα πνπ ε 

παξέα ζην απέλαληη πεδνδξφκην γειά, ζα κεηαθξάζεη ηα γέιηα ηνπο σο ριεπαζκφ θαη 

θνξντδία πξνο ην πξφζσπφ ηνπ). Αθφκε, έρεη κειεηεζεί θαη ε επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληα αληίιεςεο ειέγρνπ – ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν πάζρνληαο αηζζάλεηαη φηη 

ειέγρεη κηα θαηάζηαζε - ζηελ αλάπηπμε ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Ζ 

ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε φξηδε φηη φζν ρακειφηεξε ε αίζζεζε ειέγρνπ, ηφζν 
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πεξηζζφηεξα ηδενςπραλαγθαζηηθά ζηνηρεία ελππάξρνπλ ζην ξεπεξηφξην ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. 

 Πξνζεγγίδνληαο ηνλ ηδενςπραλαγθαζκφ ππφ απηή ηε ζθνπηά, ππνζηεξίδεηαη 

φηη ην άηνκν εξκελεχεη νξηζκέλεο απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ κε δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν θαη 

θξίλνληαο ηεο σο «θαθέο», «επηθίλδπλεο» ή «αθχζηθεο», πξνζπαζεί λα ηηο εκπνδίζεη. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή φκσο απμάλεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ επηκνλή ησλ ζθέςεσλ 

(Salkovskis & Kirk, 1997). Σαπηφρξνλα, νη πάζρνληεο εξκελεχνπλ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ή ζην ζηηγκαηηζκφ ηνπο σο «ηξεινχο». Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ 

κνληέινπ ηεο Γηνγθσκέλεο Δπζχλεο ηνπ Salkovskis (Inflated Responsibility Model), 

ην αίζζεκα επζχλεο είλαη απηφ πνπ πξνεμάξρεη ζην O.C.D., ιακβάλνληαο δχν 

επίπεδα: ην πςειφ θαη ην ρακειφ. Σα άηνκα κε πςειφ δείθηε επζχλεο αλαπηχζζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο επζχλεο πνπ ηα νδεγνχλ ζε κία ηάζε παξεξκελείαο ησλ 

γλσζηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ σο ελδείμεσλ πξνζσπηθήο επζχλεο. ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, νη επάισηνη απηνί αζζελείο παξάγνπλ αμηνινγήζεηο επζχλεο ησλ 

απξφζθνξψλ ηνπο ζθέςεσλ. Γηα λα πεξηγξάςεη ηκεκαηηθά ηε δηαδηθαζία, ν 

Salkovskis ρξεζηκνπνίεζε ηα εμήο βήκαηα: (1.) ε ζθέςε πνπ παξεηζθξέεη 

ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, (2.) ε 

ελ ιφγσ ζθέςε θαη νη παξφκνηέο ηεο εκθαλίδνληαη κε φιν θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

(3.) ε πξνζνρή ηνπ αηφκνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ έκκνλε ηδέα θαη ηνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ απηή θαη (4.) ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο 

επζχλεο, πξνθχπηνπλ θαηεπλαζηηθέο πξάμεηο. Χο θαηεπλαζηηθέο πξάμεηο  -ή αιιηψο, 

νπδεηεξνπνίεζε (neutralization)- γίλνληαη αληηιεπηέο νη εθνχζηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πάζρνληα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άκβιπλζε ηεο πξνζιακβαλφκελεο επζχλεο θαη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ έθδειν ή ζπγθεθαιπκκέλν ραξαθηήξα –ςπραλαγθαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ή ηειεηνπξγίεο ζθέςεο (Salkovskis & Wahl, 2003). Μφιηο 

παξνπζηαζηνχλ νη θαηεπλαζηηθέο πξάμεηο, ηα άηνκα ζπλερίδνπλ λα ηηο εθδειψλνπλ 

επεηδή ηηο ζεσξνχλ ζεκειηψδεηο γηα ηελ ειάηησζε ησλ αηζζεκάησλ επζχλεο θαη 

δπζθνξίαο. Παξάιιεια, ε νπδεηεξνπνίεζε, σο δηαδηθαζία, απνζαξξχλεη ηελ 

επεμεξγαζία νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ ζα απνζηαζεξνπνηνχζε ηε ζχλδεζε ηεο 

επζχλεο κε ηελ απνθπγή –εμαηξεηηθά απίζαλσλ, σζηφζν- ηξνκαθηηθψλ ζπκβάλησλ. Ζ 

ζσηεξία απφ ηελ θαηαζηξνθή απνδίδεηαη πάληνηε ζηελ ηέιεζε κηαο θαηεπλαζηηθήο 

πξάμεο. 

 Αθφκα θη αλ δελ είρε βξεζεί, ζχκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο, φηη νη 

δπζπξνζαξκνζηηθέο πεπνηζήζεηο – αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επεμήγεζεο ηεο 

ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο ζηελ γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε- 

δελ  απαληψληαη ζε φινπο ηνπο πάζρνληεο (Calamari et al., 2006; Taylor et al., 2006; 

Polman, O‟ Connor & Huisman, 2010), ε απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κε 

O.C.D. ζε ππνζέζεηο, πξνζδνθίεο, γλσζηηθά ζθάικαηα, παξεξκελείεο, εζθαικέλεο 

γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπάξρνπζεο, αλαδπφκελεο πεπνηζήζεηο, ζηεξεί απφ ηελ 

εξκελεία έλαλ ραξαθηήξα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αθξίβεηαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

θπζηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Παξφιε ηελ εθηεηακέλε θαη πνηθηιφκνξθε 
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πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη παξαπάλσ γεληθεπηηθέο δηαδηθαζίεο, δε 

γίλεηαη πνπζελά ιφγνο γηα ηηο πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο ησλ αηφκσλ. Δμάιινπ, ν ίδηνο ν γλσζηηθφο 

«ζπκπεξηθνξηζκφο» απνηειεί έλαλ αληηθαηηθφ φξν πνπ βαζίδεηαη, φπσο θάλεθε, ζηε 

ζεσξεηηθή άπνςε φηη νη θνηλσληθέο θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο ελφο αλζξψπνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. πληζηάηαη ε απνθπγή ηεο ζπζρέηηζεο ή 

ηαχηηζεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο κε ην ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηζκφ, βαζηθφ γλψξηζκα 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε απφξξηςε ηεο θνηλήο ηάζεο απφδνζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. 

κηαο πξάμεο) ζε κία άιιε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ζε κία ζθέςε). ε αληίζεζε κε ην 

γλσζηηθφ ζπκπεξηθνξηζκφ, ε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο εζηηάδεηαη 

ζηελ πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, δίρσο λα πεξηνξίδεηαη ζηηο απνδνρέο 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο (Μέιινλ, 2007). 
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Ζ Πξνζέγγηζε Σεο Αλάιπζεο Σεο πκπεξηθνξάο 

 

I. Απνθπγή ηηκσξίαο θαη Φπγή απφ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 

 

χκθσλα κε θνηλά απνδεθηέο παξαδνρέο θαη βάζεη ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί 

έσο ηψξα ζηελ παξνχζα εξγαζία, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθπην κε ηελ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή είλαη ν ζηεξενηππηθά επαλαιακβαλφκελνο έιεγρνο. 

κσο, ηα δεδνκέλα έρνπλ θαηαδείμεη φηη, κηιψληαο γηα O.C.D., ν θεληξηθφο άμνλαο 

δελ είλαη ην «ηη» θάλνπλ ηα άηνκα, αιιά ην «γηαηί» ην θάλνπλ. ε εθηεηακέλεο 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, βξέζεθε φηη ηα ππνθείκελα κε πςειφηεξα επίπεδα 

ηδενςπραλαγθαζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζπζηέξεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν 

πιεζπζκφ λα απαληήζνπλ ζην Stroop 
3
, δειαδή δελ εκθάληζαλ ηελ ηάζε λα ειέγρνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο απηφ ζα ήηαλ αλακελφκελν. Καη απηφ 

πηζαλψο ζπλέβε δηφηη ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, φπσο είλαη δηαθξηηφ απφ ηηο νδεγίεο 

ηνπ πεηξακαηηθνχ ππνδείγκαηνο Stroop, ε θαζπζηέξεζε απάληεζεο – ιφγσ 

ζπζηεκαηηθνχ ππεξβνιηθνχ ειέγρνπ-, ηηκσξείηαη. Άξα, ηα άηνκα πξνζαξκφζηεθαλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο, αθφκα θη αλ απηφ ζήκαηλε ηελ απνβνιή ελφο ζπζηαηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο – ηνλ έιεγρν -, αθνχ απηφ πνπ 

εληζρχζεθε εληνλφηεξα ήηαλ ε απνθπγή ησλ ιαζψλ. πλεπψο, θαζψο ν έιεγρνο ζα 

νδεγνχζε ζε θαζπζηέξεζε θαη ε θαζπζηέξεζε νξηδφηαλ σο ιάζνο, ν ίδηνο ν έιεγρνο 

εληζρχζεθε αξλεηηθά. Οπφηε, απνθεχγνληαο ηνλ έιεγρν, ηα ππνθείκελα απέθπγαλ ηα 

ιάζε. 

 Δπνκέλσο, ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ O.C.D. δελ είλαη κάιινλ ε 

ζηεξενηππία ή ε αθακςία, αιιά ε απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Δίλαη ν 

ηεξκαηηζκφο ησλ δπζάξεζησλ γεγνλφησλ πνπ έρεη ζεκειηψζεη ζηελ ηζηνξία ηνπο ηε 

ζηεξενηππία, ηηο επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο, ηνλ έιεγρν. Δπαλαδηαηππψζεθε ινηπφλ 

φηη ην ζεκειηψδεο θξηηήξην ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη ε επαηζζεζία 

ζηηο ηηκσξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 ην πιαίζην απηφ, άξρηζε λα κειεηάηαη ν ηδενςπραλαγθαζκφο ππφ ην πξίζκα 

ηεο απνθπγήο ηηκσξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ˙ ηεο αθχξσζεο ελφο ελδερφκελνπ – 

αλεμάξηεηα ή εμαξηεκέλα – αξλεηηθνχ εληζρπηή, κέζσ ηεο θπγήο ελφο εξεζίζκαηνο 

πνπ ην πξναλαγγέιιεη (Δ
Δ-

). Αξρηθά, νη εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλαζηνιή 

δξάζεσλ˙ ζηηο ζπλζήθεο δειαδή, φπνπ έλα εμαξηεκέλν εξέζηζκα, αληί λα πξνκελχεη 

ηελ εκθάληζε ελφο αλεμάξηεηνπ εληζρπηή, πξνκελχεη ηελ απνπζία ηνπ. Σν θαηλφκελν 

αλαθέξεηαη σο εμαξηεκέλε αλαζηνιή δξάζεσλ θαη πξσηναπαληήζεθε ζε πεηξάκαηα 

ηνπ Pavlov (1927) κε αξνπξαίνπο, φπνπ έλα εμαξηεκέλν εξέζηζκα Δ
Δ

1 ζπλνδεπφηαλ 

απφ παξνρή ηξνθήο (Δ
ΑΔ+

), κφλν εάλ δε ζπλνδεπφηαλ απφ έλα άιιν εμαξηεκέλν 

εξέζηζκα Δ
Δ

2. Φάλεθε φηη ην Δ
Δ

2 απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα λα πξνκελχεη φηη ην 

αλακελφκελν εληζρπηηθφ γεγνλφο δε ζα αθνινπζνχζε – ζεκειηψζεθε φηη ε 

παξνπζίαζε ηνπ Δ
Δ

2 ηζνδπλακνχζε κε «φρη θαγεηφ». χγρξνλα, κειεηάηαη ν ξφινο 
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ηεο εμαξηεκέλεο αλαζηνιήο δξάζεσλ σο αηηηψδνπο παξάγνληνο ζηε δηαηήξεζε 

πςειψλ επηπέδσλ παξαγσγήο δξάζεσλ ζε πιαίζηα απνθπγήο. 

 ηαλ ε εθδήισζε κηαο κνξθήο δξάζεσλ ζεκαηνδνηεί ηελ απνπζία ελφο 

πξνγξακκαηηζκέλνπ απνηξεπηηθνχ γεγνλφηνο – κπινθάξεη ηελ παξνπζίαζή ηνπ-, 

πξνθχπηεη ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο απνθπγήο (avoidance learning). ηελ απνθπγή, 

νη δξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο 

αξλεηηθνχ εληζρπηή θαη ζπλεπψο, ην ππνθείκελν εθδειψλεη απηέο ηηο δξάζεηο. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ απμάλεηαη φζν ελδπλακψλεηαη ε ζπζρέηηζε φηη ε 

παξνπζίαζε ηνπ Δ
-
 κπνξεί λα απνηξαπεί κέζσ ηεο εθδήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο. ρεκαηίδεηαη δειαδή κία αληηζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν 

γεγνλφησλ, φπνπ ε εθδήισζε δξάζεσλ ηζνδπλακεί κε ηελ απνθπγή ή ηελ απνπζία 

ηνπ αξλεηηθνχ εληζρπηή. Δξγαζηεξηαθά, νη ζπλζήθεο απνθπγήο επηηπγράλνληαη κε 

ηελ παξνπζίαζε ελφο αξρηθά νπδέηεξνπ εξεζίζκαηνο (π.ρ. ήρνπ, θσηφο) ζηα 

πεηξακαηηθά ππνθείκελα. Δάλ δελ εθδεισζνχλ νη απαηηνχκελεο κνξθέο δξάζεο, ηφηε 

παξέρεηαη έλα –ήπην- ειεθηξηθφ ζνθ 
4
. Δάλ εθδεισζνχλ, ην ζνθ είηε απνθεχγεηαη, 

είηε θαζπζηεξεί λα παξνπζηαζηεί. Λφγσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηνλ αλεμάξηεηα 

αξλεηηθφ εληζρπηή (ζνθ), ην πξφηεξα νπδέηεξν εξέζηζκα, απνθηά εμαξηεκέλα 

πξνθιεηηθή δχλακε. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί θαη σο εμαξηεκέλα αξλεηηθφο εληζρπηήο, 

ε θπγή απφ ηνλ νπνίν εληζρχεηαη, αθνχ πξναλαγγέιιεη ηνλ εξρνκφ ζνθ. Με ιίγα 

ιφγηα, ην εξέζηζκα γίλεηαη γηα ην ππνθείκελν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. 

 Αξθεηνί ζεσξεηηθνί εληφπηζαλ κία αζάθεηα σο πξνο ην πνηα ζπλέπεηα ηεο 

απαηηνχκελεο απφθξηζεο εθιακβάλεηαη σο πεγή ελίζρπζεο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

ηνπο γλσζηηθνχο ςπρνιφγνπο ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην ζνθ αλακέλεηαη απφ ηα 

ππνθείκελα (Seligman & Johnston, 1973) θαη ζηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

γλσζηηθψλ πξνζδνθηψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε κάζεζε επηηειείηαη κέζσ ηεο 

δηακφξθσζεο ζελαξίσλ γηα ην ηη είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

ηα πεηξάκαηα ηνπ Seligman, νη αξνπξαίνη πίεδαλ έλα κνριφ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα επεηδή γλψξηδαλ φηη ε πίεζε παξάγεη «φρη – ζνθ». Ζ πεξίνδνο «φρη –ζνθ» 

εληζρχζεθε ζην ζεκείν πνπ ν αξνπξαίνο αλαγλψξηζε φηη ηα ζνθ ζπλέβαηλαλ ζηελ 

απνπζία πίεζεο ηνπ κνρινχ. Μία πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζεσξίαο ησλ γλσζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ είλαη ε ππφζεζε φηη ην δψν έρεη επίγλσζε φηη δηαζέηεη κηα κνξθή 

ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο (Seligman & Binik, 

1977). Γλσξίδνληαο απηφ, ην δψν δελ έρεη ιφγν λα θνβάηαη. Απηή ε εμήγεζε βέβαηα –

φπσο αληίζηνηρα θαη νη πξνζθεξφκελεο εμεγήζεηο ηεο γλσζηαθήο – 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο – αίξεη ην ζεκειηψδεο εξψηεκα: ππφ πνηεο ζπλζήθεο 

δηακνξθψλεηαη, δηαηεξείηαη θαη εμαιείθεηαη κηα πξνζδνθία; 

 Οη Mowrer (1939) θαη Miller (1948) παξνκνίαζαλ ην θφβν ή ηελ αγσλία πνπ 

πξνθαιείηαη ζηα ππνθείκελα απφ ηελ εκθάληζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ – 

εμαηηίαο ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπο κε παξνρή ζνθ- κε παβινβηαλέο ζπλζήθεο απφθηεζεο 

εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ. Αλήγαγαλ σζηφζν ην θφβν ζε ελδνγελέο θίλεηξν γηα 

ηελ απνθπγή ηηκσξίαο, επαλεηζάγνληαο κία κε πξαγκαηηζηηθή ζεψξεζε ζηελ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Τπφ ηε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο, έλα εξέζηζκα κπνξεί λα αιιάδεη 

ην λφεκα ή λα δηακνξθψλεη ηηο επηδξάζεηο ελφο άιινπ εξεζίζκαηνο (Mowrer, 1950, 

1960). Οη δξάζεηο ηεξκαηίδνπλ θαη άιια πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα ζπλήζσο 

παξφληα θαηά ηελ εκθάληζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Δάλ ε δξάζε εθδειψλεηαη 

αξθεηά γξήγνξα ζηελ παξνπζία ελφο πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο, ηφηε ε δξάζε απηή 

ζα έρεη ηελ επηπξφζζεηε επίδξαζε λα πξνζηαηεχεη απφ ηελ εμάιεηςε ηα δπζάξεζηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ εμαξηεκέλα αξλεηηθφ εληζρπηή (Solomon & Wynne, 

1953). Αο ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα ην θχξην απνηξεπηηθφ 

γεγνλφο (Δ
-
) λα κε βηψλεηαη πνηέ πιήξσο. πλεπψο, νη δξάζεηο θπγήο ίζσο ηείλνπλ λα 

απνζπζρεηηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή αληίδξαζε θφβνπ (McAllister & McAllister, 1991, 

φπσο αλαγξάθεηαη ζε Dinsmoor, 2001). 

Οη Rescorla θαη Hovland (1977) ήηαλ νη πξψηνη πνπ δηαηχπσζαλ κνηίβα δξάζεσλ 

πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ηελ αξρή ηεο εμαξηεκέλεο αλαζηνιήο δξάζεσλ θαη 

ηεο καζεκέλεο απνθπγήο σο δηακνξθψζεηο εξεζηζκάησλ. Σα πηζαλά ππνδείγκαηα 

είλαη: 

α. ην αλαζηαιηηθφ Δ
ΔΔ

Β κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηνπ Δ
ΔΔ

Α  

 

 

 

β. ην αλαζηαιηηθφ Δ
ΔΔ

Β κπνξεί λα αλαθφςεη ηε ζπζρεηηζηηθή αθνινπζία ηνπ Δ
ΔΔ

Α 

κε Δ
ΑΔ

 

 

 

 

γ. ην αλαζηαιηηθφ Δ
ΔΔ

Β κπνξεί λα ηεξκαηίζεη απεπζείαο ην Δ
ΑΔ

 

 

 

 

 Αληηθαζηζηψληαο ην Δ
ΔΔ

Α κε έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, ην Δ
ΔΔ

Β κε ηηο 

ηειεηνπξγίεο θαη ηηο ηδενιεςίεο ηνπ O.C.D. θαη ηέινο, ην Δ
ΑΔ

 κε ηελ ηηκσξία, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη νη ςπραλαγθαζηηθέο πξάμεηο θαη νη έκκνλεο ηδέεο ηεο δηαηαξαρήο, βάζεη 

ησλ παξαπάλσ, κπνξεί είηε λα ηεξκαηίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα (α.), είηε λα 

επηδξνχλ απνζπζρεηηζηηθά ζηε ζρέζε ησλ πξνεγνπκέλσλ κε ηηκσξεηηθά γεγνλφηα 

(β.), είηε ηέινο λα απνθεχγνπλ απεπζείαο ηελ ηηκσξία (γ.). 

Δ
ΔΔ

Α Δ
ΑΔ 

Δ
ΔΔ

Β 

Δ
ΔΔ

Α Δ
ΑΔ

 

 

Δ
ΔΔ

Β 

Δ
ΔΔ

Α Δ
ΑΔ 

Δ
ΔΔ

Β 
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 χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ (two – factor theory), δελ 

ππάξρεη ηίπνηα ππνζεηηθφ ζηε ζπζρέηηζε αληηδξάζεσλ άγρνπο θαη παξνπζίαζεο 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κία δεκφζηα παξαηεξήζηκε ζρέζε, ε 

νπνία πξνθχπηεη κέζσ κηαο άκεζεο ρξνληθήο αθνινπζίαο. Σα δχν εξεζίζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη απνζχξνληαη καδί, θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη θπζηθά, ν 

ηεξκαηηζκφο θαη ησλ δχν εληζρχεηαη απφ φπνηα ζπκπεξηθνξά θαη αλ παξάγεη απηή ηε 

ζπλέπεηα (Dinsmoor, 1954, 1977). Ζ ζπζρέηηζε απηή ζεκειηψλεη ην πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζήκα σο απνηξεπηηθφ γηα ην ππνθείκελν (Skinner, 1953), σο εμαξηεκέλα αξλεηηθά 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα, ε αθαίξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη επηζπκεηή.  

 Μία ζεηξά εξεπλψλ θαηέδεημε ηνλ εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ (Baum, 1973; Hernstein, 1969; Hineline, 

1981, φπσο αλαθέξεηαη ζε Spradlin, 2002). ηελ πξψηε θάζε, παξνπζηάζηεθε ζηα 

ππνθείκελα έλα εξέζηζκα (ήρνο), ην νπνίν αθνινπζνχληαλ ζπζηεκαηηθά απφ ηε 

ρνξήγεζε ζνθ. Παξφιε ηελ χπαξμε ελφο κνρινχ ζην ζάιακν θαη ηηο πηέζεηο πνπ 

εθδειψζεθαλ πεξηζηαζηαθά ζε απηφλ, θακία δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ δελ ηεξκάηηδε 

ηνλ αξλεηηθφ εληζρπηή˙ ηα ειεθηξνζφθ ζπλφδεπαλ πάληνηε ηνλ ήρν, αλεμάξηεηα απφ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ηελ επφκελε πεηξακαηηθή θάζε, ζπλερίζηεθε ε παξνπζίαζε 

ηνπ ήρνπ – ν νπνίνο ιφγσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ην ζνθ ιεηηνπξγνχζε πιένλ σο 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα -, αιιά ζηακάηεζε νινθιεξσηηθά ε παξνρή ζνθ. ε απηή ηε 

ζπλζήθε, ηα ππνθείκελα δηέζεηαλ δπλαηφηεηα επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο˙ ην 

πάηεκα ηνπ κνρινχ ηεξκάηηδε ηνλ ήρν. Ζ αχμεζε ζηηο δξάζεηο ησλ αξνπξαίσλ ήηαλ 

θαηαθφξπθε, αθφκα θαη αλ δε δέρηεθαλ πνηέ ην αλεμάξηεηα ηηκσξεηηθφ ειεθηξνζφθ 

ζηε δεδνκέλε θάζε. Ο ήρνο είρε απνθηήζεη εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε 

θαη ε δξάζε πνπ ηνλ αθαηξνχζε, εληζρπφηαλ.  

 Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε κηαο άκεζεο ρξνληθήο θαη 

ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη ηεο απεηιήο, δειαδή ηνπ αλεμάξηεηα πξνθιεηηθνχ 

εξεζίζκαηνο. Γεγνλφηα πνπ πηζαλψο θαζπζηεξήζνπλ ή δηαηαξάμνπλ απηή ηε ζρέζε 

(π.ρ. ρνξήγεζε ειεθηξνζφθ ρσξίο ηελ παξνπζίαζε ήρνπ) ελδέρεηαη λα έρνπλ κηα 

θζνξνπνηφ επίδξαζε ζηελ απφθηεζε ηεο απφθξηζεο θπγήο (Kamin, 1956, 1957a, 

φπσο αλαγξάθεηαη ζε Dinsmoor, 1998). 
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II. Διεχζεξε εθδήισζε δξάζεσλ απνθπγήο 

 

Μία πεξηζζφηεξν πξνθιεηηθή δηάζηαζε ζην ζέκα εηζήρζε κε ηα πεηξάκαηα 

ηνπ Sidman (1953) πάλσ ζηε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο ηηκσξίαο ρσξίο ηελ 

παξνπζία νξαηψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ (unsignaled avoidance). O Sidman 

πξνγξακκάηηζε ηελ παξνπζίαζε ζχληνκσλ ζνθ κε πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ακεηάβιεηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (Α.Υ.Γ. πεξίνδνο shock – shock ή S.S.). Μεηά ην 

πέξαζκα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθηλνχζε έλα άιιν πξφγξακκα Α.Υ.Γ., ζην 

νπνίν ηα ζνθ θαζπζηεξνχζαλ σο ζπλέπεηα ηεο εθδήισζεο δξάζεσλ (πεξίνδνο 

response – shock ή R.S.). Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ δψσλ άιιαδε ζηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο, ρσξίο επηπξφζζεηεο επηζεκάλζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

πιαηζίνπ. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ηη νδεγνχζε ηα ππνθείκελα ζηε δηάθξηζε ησλ 

δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ειιείςεη –εμσηεξηθψλ- πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, ειιείςεη 

δηαθξηηηθψλ εξεζηζκάησλ ηνπ –εμσηεξηθνχ- πεξηβάιινληνο; 

 Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ πσο κε – αιιαγή ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο δε ζπλεπάγεηαη λνκνηειεηαθά θαη κε – αιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ πνπ δηέθεξε κεηαμχ ησλ δχν ζπλζεθψλ απνξξέεη απφ γεγνλφηα 

πνπ παξάγνληαη απφ ηε δξάζε – ή ηελ απξαμία- ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Σα 

απηφκαηα ζσκαηoαηζζεηηθά εξεζίζκαηα
5 

 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο παξέρνπλ ηελ αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο αξνπξαίνπο, 

ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, 

εμαηηίαο ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην ειεθηξνζφθ, ηα ζσκαηoαηζζεηηθά εξεζίζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλεπηηπρείο σο πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Δ
Δ-

 δξάζεηο (δειαδή 

εξεζίζκαηα πνιχσξεο απξαμίαο) γίλνληαη απνηξεπηηθά γηα ηα ππνθείκελα, ελψ ηα 

απηφκαηα εξεζίζκαηα ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζηελ αθαίξεζε ζνθ δξάζεσλ απνθηνχλ 

ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ( Dinsmoor & Sears, 1973).  

 Αο κελ παξαμελεχεη ηνλ αλαγλψζηε ε εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ βάζεη 

παξαγφλησλ κε νξαηψλ ζηηο δεκφζηα εθδεινχκελεο δξάζεηο ζε κία αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ελδνγελνχο – εμσγελνχο ζηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ έγθεηηαη ζηε κπζηεξηαθή ππνζεηηθφηεηα ηνπ πξψηνπ θαη ζηελ 

αληηθεηκεληθή χπαξμε ηνπ δεχηεξνπ, αιιά ζε κία απιή κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ ελ 

δπλάκεη παξαηεξεηψλ: κφλν έλαο γηα ηελ ηδησηηθά παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά, 

ηνπιάρηζηνλ δχν γηα ηε δεκφζηα. 

 Δπηζηξέθνληαο ινηπφλ ζηα πξνεγνχκελα επξήκαηα, επαλαδηαηππψλεηαη φηη 

έλα εξέζηζκα πνπ ηππηθά ζεκαηνδνηεί κηα πεξίνδν αλαζηνιήο ηνπ αξλεηηθνχ 

εληζρπηή (πεξίνδνο ρσξίο ζνθ) ζπζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηε ρνξήγεζε απηνχ ηνπ 

αξλεηηθνχ εληζρπηή. κσο ε ζρέζε απηή δελ νινθιεξψλεηαη εδψ: ε αθαίξεζε ηνπ 

Δ
Δ-

 πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο θαη εξεκίαο, ιφγσ απνθπγήο ηνπ θηλδχλνπ. 

Σν εξέζηζκα ινηπφλ ζπζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα πνπ έρνπλ παξάγεη ηέηνηνπ είδνπο 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαιήγεη λα απνθηά κία επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία: απηή ηνπ 
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εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Σν εξέζηζκα γίλεηαη ζήκα αζθάιεηαο. Ο 

ίδηνο ν Sidman αλέθεξε (1954β) πσο « Ζ εθδήισζε κηαο δξάζεο απνθπγήο θαίλεηαη 

λα ζέηεη ηελ αξρή κηαο „αζθαινχο πεξηφδνπ‟» (ζει.401) 

 

 

III. ήκαηα Αζθάιεηαο: Σν θνκκάηη πνπ ζπκπιεξψλεη ην παδι 

 

Με κία αλαδξνκή ζηελ πεηξακαηηθή βηβιηνγξαθία βξίζθνπκε πσο ν Rescorla 

(1969) ελίζρπε ηε δξάζε πίεζεο δχν κνριψλ ζε κία νκάδα ζθχισλ κε ηελ απνθπγή 

ειεθηξνζφθ – νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν κνρινχο είρε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζέζεζε έλα μερσξηζηά ζεκειησκέλν ζήκα αζθάιεηαο σο ζπλέπεηα 

ηνπ παηήκαηνο ηνπ ελφο κφλν κνρινχ. Οη ζθχινη πίεδαλ ην ζπλνδεπφκελν απφ ζήκα 

αζθάιεηαο κνριφ πεξηζζφηεξν. ηνπο Weisman θαη Litner (1969), έλαο ήρνο 

επηζηακέλσο αληίζηξνθα ζπζρεηηζκέλνο κε παξνρή ζνθ ζηε βαζηθή θάζε ηνπ 

πεηξάκαηφο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε χζηεξα είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ζηφρνπ, είηε γηα ηε κείσζή ηεο, αλάινγα κε ην πιαίζην. ηε ζπλζήθε 

πξνγξάκκαηνο δηαθνξηθήο ελίζρπζεο δξάζεσλ κε πςειή ζπρλφηεηα, ε παξνπζίαζε 

ηνπ εληζρπηηθνχ ήρνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ αληίζεηα, ζηε 

ζπλζήθε πξνγξάκκαηνο δηαθνξηθήο ελίζρπζεο δξάζεσλ κε ρακειή ζπρλφηεηα, ζηελ 

ειάηησζή ηεο. Οη Dinsmoor θαη Sears (1973) παξείραλ ζε πξψηε θάζε ζηα 

ππνθείκελα ειεθηξηθά ζνθ κηθξήο έληαζεο θαη έπεηηα, πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα 

θαζπζηέξεζεο ηνπ ζνθ, θάζε θνξά πνπ ηα πεξηζηέξηα δξνχζαλ κε ηνλ επηζπκεηφ 

ηξφπν˙ παηψληαο έλα πεηάιη. Δπηπξφζζεηα, έλαο ήρνο έληαζεο 1000 Hz ζπλφδεπε ηε 

δξάζε πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ γηα πέληε δεπηεξφιεπηα. Σέινο, εμεηάζηεθαλ νη 

θαηαζηάζεηο δηαηήξεζεο ηεο δξάζεο παηήκαηνο ηνπ κνρινχ, κε επαθφινπζα ηφλνπο 

πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο έληαζεο, ρσξίο ηελ χπαξμε ειεθηξνζφθ. Σα πεξηζηέξηα 

εμαθνινχζεζαλ λα πηέδνπλ ην πεηάιη, θαλεξψλνληαο πσο ν ήρνο – αθφκα θαη φηαλ 

άιιαδε ηνληθά- είρε γίλεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα, δηαθέξνληαο ξηδηθά 

απφ ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα: ηε ζησπή. 

 Δθηφο απφ γεγνλφηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ηα ζσκαηoαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα κπνξνχλ θάιιηζηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζήκαηα αζθάιεηαο. Σνλίδεηαη 

φηη ηα απηνπαξαγφκελα εξεζίζκαηα απνηεινχλ θπζηθά θαζνξηδφκελεο δξάζεηο, 

εμίζνπ πιηζηηθέο, παξαηεξήζηκεο, ζπγθεθξηκέλεο σο πεγέο εξεζηζκάησλ, φζν θαη ε 

παξνπζίαζε ελφο θσηφο ή ελφο ήρνπ, εμίζνπ δηαθξηηέο, φζν έλα ζνθ. Ζ κφλε δηαθνξά 

είλαη φηη ηα εξεζίζκαηα απηά βξίζθνληαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη 

φρη ηνπ πεηξακαηηζηή (Dinsmoor, 2001). 

 

 



21 
 

 Χο γεληθφ ινηπφλ ζπκπέξαζκα δηαηππψλεηαη φηη, φπσο ηα εξεζίζκαηα άκεζα ή 

ζεηηθά ζπζρεηηζκέλα κε ρνξήγεζε ειεθηξνζφθ θαηαιήγνπλ απνηξεπηηθά γηα ηα 

ππνθείκελα, έηζη θαη ηα εξεζίζκαηα αληίζηξνθα ή αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλα κε ηελ 

παξνρή ηνπ αξλεηηθνχ εληζρπηή, απνθηνχλ ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε˙ γίλνληαη 

ζήκαηα αζθάιεηαο, ηθαλά λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο αληηδξάζεηο ραξάο, 

αλαθνχθηζεο, εξεκίαο, ραιάξσζεο, αζθάιεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε θπζηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζσκαηoαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ, ησλ εξεζηζκάησλ δειαδή 

πνπ εθπεγάδνπλ απηφκαηα απφ ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ θξίζεθαλ θαηά ην 

παξειζφλ επηηπρείο σο πξνο ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Δπαλαιακβάλεηαη 

πσο ηα απηνπαξαγφκελα εξεζίζκαηα απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

δελ απνηεινχλ ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, αιιά αλαπφζπαζηα θαη αλαπφθεπθηα 

θνκκάηηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε 

δηακφξθσζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εμάιεηςή ηεο. 

 Παξφιεο ηηο εξεπλεηηθέο πξνφδνπο επί ηνπ ζέκαηνο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

κηα αζαθήο νξηνζέηεζε ησλ δηαθξηηψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ηηκσξεηηθέο ζπλζήθεο ζπληζηά έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Σα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλα˙ δελ 

ππάξρεη ην έλα ρσξίο ην άιιν, ελψ θαλέλα απφ ηα δχν δελ πθίζηαηαη ρσξίο ηηκσξία. 

Παξάιιεια, είλαη δπζδηάθξηην λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ην πνχ ζηακαηά ε 

επίδξαζε ηνπ ελφο θαη αξρίδεη ε επίδξαζε ηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζήκα 

αζθάιεηαο εληζρχεηαη ζεηηθά, φρη κφλν επεηδή ζεκαηνδνηεί κία πεξίνδν θελή 

αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, αιιά θαη επεηδή ζπλεπάγεηαη ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δίλαη επνκέλσο 

κνλάρα ε παξνπζία ηνπ Δ
ΔΔ+

 πνπ πξνθαιεί ραξά θαη εξεκία ή κήπσο θαη ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο απνπζίαο ηνπ; 

 ε φιε απηήλ ηελ πνιππινθφηεηα, έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν: ηφζν ζε 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, φζν θαη ζε γεληθεπκέλεο θιηληθέο εθαξκνγέο, ηα ππνθείκελα 

ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ πεξηβάιινληα ηα νπνία ζεκαηνδνηνχληαη. Οη Badia, Harsh θαη 

Abbott (1979) παξνπζίαζαλ κία ζεηξά εξεπλψλ φπνπ επέηξεπαλ ζε αξνπξαίνπο λα 

αιιάδνπλ απφ κία κε ζεκαηνδνηνχκελε θαηάζηαζε, ζε κία θαηάζηαζε φπνπ 

πξνεγνχληαλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα απφ ηα ειεθηξνζφθ θαη ζπγρξφλσο, 

δηαθξίλνληαλ νη «ειεχζεξεο απφ ζνθ» πεξίνδνη κε ηε κελ εκθάληζε ησλ εξεζηζκάησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνεηδνπνηεηηθά. ην ζχλζεην πεξηβάιινλ ηεο 

ζεκαηνδνηνχκελεο ζπλζήθεο, ε απνπζία πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ πξηλ ηελ 

«ειεχζεξε απφ ζνθ» πεξίνδν ιεηηνχξγεζε σο ζήκα αζθάιεηαο, εληζρχνληαο ζεηηθά 

ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο απφ ηε κε ζεκαηνδνηνχκελε. Σα 

ππνθείκελα δξνχζαλ ζπζηεκαηηθά κε ηξφπν πνπ επέθεξε ηελ αιιαγή απφ έλα 

πεξηβάιινλ ρσξίο ζήκαηα, ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην απφ απηά. ηελ πεηξακαηηθή 

κειέηε ελφο βξέθνπο κε ζνβαξά εγθαχκαηα (Derrickson, Neef & Cataldo, 1993, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Μέιινλ, 2007), πνπ ε θξνληίδα ηνπ πεξηιάκβαλε εμαηξεηηθά επψδπλεο 

γηα ην ίδην δηαδηθαζίεο, ε ηνπνζέηεζε κηαο κηθξήο ιάκπαο πάλσ απφ ηελ θνχληα ηνπ, 

βειηίσζε άκεζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δπεηδή αξλεηηθνί εληζρπηέο 
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ζπλφδεπαλ θαηά εμαθνινχζεζε πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ βξέθνπο, ε έληνλε 

εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο είρε νδεγήζεη ην κηθξφ ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζηάζεο παξαίηεζεο˙ δελ παξαπνλνχληαλ, δελ άιιαδε ζηάζε, δελ αληαπνθξηλφηαλ ζε 

αιιαγέο. Κξεκψληαο ην θφθθηλν ιακπάθη πάλσ απφ ηελ θνχληα, ην άλακκα ηνπ 

πξνκήλπε θάπνηα παξέκβαζε (π.ρ. έλεζε, αιιαγή επηδέζκσλ) θαη ην ζβήζηκν 

ζεκαηνδνηνχζε κία απαιιαγκέλε απφ αξλεηηθνχο εληζρπηέο πεξίνδν. πλεπψο, ην 

αλακκέλν ιακπάθη έγηλε πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, ελψ ην ζβεζηφ, σο ζήκα αζθάιεηαο, 

πξνθαινχζε ραξά θαη εξεκία ζην βξέθνο. Σν πξφηεξα παζεηηθφ κσξφ, ρακνγεινχζε 

θαη αιιειεπηδξνχζε χζηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. 

Δίκαζηε ινηπφλ ζε ζέζε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα ππνθείκελα ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ είηε ηελ έιεπζε ελφο θηλδχλνπ – 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα-, είηε ην πέξαζκα ζε κία θαηάζηαζε εξεκίαο – ζήκαηα 

αζθάιεηαο-, ελζπκνχκελνη παξάιιεια φηη απηέο νη δχν ζεκαηνδνηήζεηο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. 

 

 

IV. Ζ Αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο 

 

Οη δξάζεηο ησλ αηφκσλ κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή εκθαλίδνπλ 

έληνλε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο˙ ζπλερίδνπλ δειαδή λα 

εθδειψλνληαη παξφιν πνπ δελ είλαη άκεζα απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθαίξεζε 

αξλεηηθψλ εληζρπηψλ ή ζηε θπγή απφ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, αθνχ 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαίλεηαη λα κε ππάξρνπλ ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο.  ε κία 

θιαζζηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, απηφ νθείιεηαη ζηνλ εληζρπηηθφ ξφιν ησλ 

ηειεηνπξγηψλ ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ πάζρνληα (Foa & Kozak, 1996, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Kaplan & Sadock, 2004). Απνδφζεθε άξα, ζηελ εληζρπηηθή δχλακε 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη ςπραλαγθαζκνί ηεξκαηίδνληαο γεγνλφηα αγσλίαο θαη 

αλαζηάησζεο ζηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηνπ αηφκνπ. Τπνζηεξίδνληαο ηα πξνιερζέληα, 

έξεπλεο πάλσ ζηελ αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ππνζηεξίδνπλ πσο νη δξάζεηο απνθπγήο 

ελδέρεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα εθδειψλνληαη αθφκα θαη φηαλ ην ππνθείκελν δελ είλαη 

εκθαλψο θνβηζκέλν απφ ην δηαθξηηηθφ εξέζηζκα πνπ ππνηίζεηαη φηη ζεκαηνδνηεί ην 

απνηξεπηηθφ γεγνλφο. Γηα ην πείξακά ηνπο, νη Solomon, Kamin θαη Wynne (1953) 

παξείραλ ζνθ ζε ζθπιηά κεηά απφ έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. Σα ππνθείκελα 

απέθηεζαλ ηε δηάθξηζε ππεξπήδεζεο ελφο εκπνδίνπ γηα λα απνθεχγνπλ ην 

αλεμάξηεηα αξλεηηθά πξνθιεηηθφ εξέζηζκα. Παξά ηε δηαθνπή παξνρήο ζνθ, ζηηο 

επφκελεο ζπλεδξίεο, νη δξάζεηο δηαηεξήζεθαλ ζε εμαηξεηηθά πςειέο ζπρλφηεηεο. 

Παξφκνηα επξήκαηα κε αξνπξαίνπο παξνπζίαζαλ νη Kamin, Brimer & Black (1963). 

Οθείιεηαη φκσο ε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο κφλν ζηελ 

πξφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δξάζεσλ λα ηεξκαηίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε πεξηβάιινληα ρσξίο πεξαηηέξσ θηλδχλνπο θαη απεηιέο; 
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 Απνδίδνληαο ηα πςειά επίπεδα δξάζεσλ ζε ζπλζήθεο εμάιεηςεο ηεο 

ελίζρπζεο απνθιεηζηηθά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, αγλνείηαη ε θαηαιπηηθή επίδξαζε 

ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. ζνλ αθνξά ζηελ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ν ίδηνο ν νξηζκφο πνπ δφζεθε ζηηο ςπραλαγθαζηηθέο 

πξάμεηο επηζεκαίλεη πσο: «… έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμαθάληζε ή κείσζε ηνπ άγρνπο, 

παξά ηελ επραξίζηεζε ή ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ». Οη ηειεηνπξγίεο φκσο, 

ηεξκαηίδνληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ πάζρνληα δπζάξεζηα ζπκβάληα, πηζαλφηαηα λα 

έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ αλαθνχθηζε, εξεκία, ραξά θαη 

ραιάξσζε! Θα κπνξνχζαλ άξαγε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ O.C.D. λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ζήκαηα αζθάιεηαο γηα ηα άηνκα θαη σο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα λα 

δηαηεξνχλ ηηο δξάζεηο ζε πςειά επίπεδα ζε θαηαζηάζεηο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο; 

 Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε παξαπάλσ ππφζεζε δνκήζεθε ε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα. ε έλα πιαίζην ηηκσξίαο θαη ζεηηθήο 

ελίζρπζεο, ε παξνπζίαζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη εμαξηεκέλσλ ζεηηθά 

εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ, θαζφξηζε ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα 

αθφινπζν πεξηβάιινλ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, κε ζηφρν λα ειεγρζεί ε επίδξαζε 

ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηελ αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο. 
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ΜΔΘΟΓΟ 

 

πκκεηέρνληεο 

ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 9 άηνκα, 7 γπλαίθεο θαη 2 άλδξεο, 

18 έσο 25 εηψλ κε Μ.Ο.= 20,11 έηε (Σ.Α.= 2,67), γηα πέληε θαηά κέζν φξν ζπλεδξίεο 

ησλ 30 ή 45 ιεπηψλ. ια ηα ππνθείκελα ππέγξαθαλ κία θφξκα ζπλαίλεζεο 

ζπκκεηνρήο θαη είραλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ ηε δηαδηθαζία αλά πάζα ζηηγκή, εάλ 

έθξηλαλ φηη αδπλαηνχλ λα ζπλερίζνπλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο 

πκπεξηθνξάο  ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Τιηθφ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νζφλε θαη ην πνληίθη ελφο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη έλα πεηάιη, επαίζζεην ζηηο πηέζεηο, πξνζβάζηκν 

κε ην πφδη. Δπηπξφζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα: έλα 

εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηδενςπραλαγθαζκνχ (OCI- R) θαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο (HOP).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο (Οbsessive 

Compulsive Inventory – OCI) θαηαζθεπάζηεθε ην 1997 απφ ηνπο Foa et al. θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Αγγειάθεο & Μέιινλ. Πεξηιακβάλεη 18 

ζέκαηα ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζεκάησλ 

απηψλ είλαη: «Διέγρσ ηα πξάγκαηα πην ζπρλά απφ φηη είλαη απαξαίηεην», 

«Υξεηάδνκαη ηα πξάγκαηα λα είλαη ηαθηνπνηεκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά» θαη 

«Αλαζηαηψλνκαη απφ δπζάξεζηεο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ κνπ παξά ηε 

ζέιεζή κνπ». 

Σν εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο (History of Punishment 

– HoP) θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Αγγειάθεο & Μέιινλ θαη βξίζθεηαη ππφ 

δεκνζίεπζε. Απνηειείηαη απφ 30 ζέκαηα πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, θάπνηα απφ 

ηα νπνία είλαη «Οη γνλείο κνπ κε ηηκσξνχζαλ ζπρλά ζαλ παηδί», «Έρσ εηζπξάμεη 
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πξνδνζία», «Έρσ βηψζεη απφξξηςε απφ ηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν» θαη «Οη 

θαζεγεηέο κνπ κε ππνηηκνχζαλ». 

Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, δηλφηαλ κία θφξκα 

ελλέα εξσηήζεσλ ζηα ππνθείκελα αλαθνξηθά κε ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ην πείξακα 

(π.ρ. «Μπνξείηε λα δειψζεηε ην εάλ ππήξραλ ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο; Δάλ λαη, ζεκεηψζηε ηη είδνπο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο βηψζαηε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζαο ηηο πξνθάιεζαλ») 

 

Γηαδηθαζία 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο θφξκαο ζπλαίλεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα ππνθείκελα εηζέξρνληαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν, 

έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κία νζφλε θαη έλα πνληίθη 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη έλα πεηάιη θάησ – δεμηά. ηελ νζφλε ηνπο 

εκθαληδφηαλ έλαο ράξηεο ηεο Δπξψπεο, ζηνλ νπνίν κεξηθέο απφ ηηο ρψξεο ήηαλ 

καξθαξηζκέλεο ζε καχξα θνπηάθηα. Πηέζεηο ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζηηο ρψξεο απέθεξαλ 

ηα ζεηηθά εληζρπηηθά ζεληνχθηα, ελψ ελδέρεην  επίζεο λα παξνπζηαζηνχλ θαη νη 

αξλεηηθά εληζρπηηθέο βφκβεο
6
. ηαλ ην ππνθείκελν έβξηζθε πέληε (5) ζεζαπξνχο, 

απηνί απηνκάησο αζθαιίδνληαλ θαη δηαηεξνχληαλ έσο ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ. Αλ 

φκσο κία βφκβα εκθαληδφηαλ πξηλ ζπκπιεξσζνχλ απηά ηα πέληε ζεληνχθηα, ηφηε 

ράλνληαλ φια ηα κέρξη ηφηε θεξδηζκέλα. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, αλαγξάθνληαλ 

ηα ηξέρνληα ζεληνχθηα πνπ θέξδηδε ην άηνκν, απηά πνπ είρε ράζεη απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ βνκβψλ, θαζψο θαη ηα φζα είρε αζθαιίζεη.  

 Γηα ηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηφο, ηα ππνθείκελα αλαδεηνχζαλ ηνπο 

ζεζαπξνχο ζηνλ ράξηε, ελψ κία νξηδφληηα κπάξα ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ήηαλ 

πνξηνθαιί. Ζ πνξηνθαιί γξακκή αληηζηνηρνχζε ζε έλα πεξηβάιινλ ζεηηθήο 

ελίζρπζεο, αθνχ ηα άηνκα κπνξνχζαλ λα θεξδίδνπλ ζεζαπξνχο, αιιά θαη ηηκσξίαο, 

θαζψο θηλδχλεπαλ παξάιιεια λα ηηκσξεζνχλ κε αθαίξεζε κνλάδσλ (ε ηηκσξία ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε κε Μεηαβιεηφ Υξνληθφ Γηάζηεκα 15 δεπηεξνιέπησλ – Μ.Υ.Γ. 

15‟‟). ηα άηνκα είρε δνζεί ε νδεγία φηη ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ 

δεμηά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο νδεγήζεη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ παξέρνληάο 

ηνπο αζθάιεηα απφ ηελ ηηκσξεηηθή απψιεηα. Πξάγκαηη, ην πάηεκα ηνπ κνρινχ εληφο 
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κίαο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ δξάζεο (limited hold) νδεγνχζε ην ππνθείκελν ζε 

έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, φπνπ πξνζηαηεπφηαλ απφ ηελ ηηκσξία, ελψ παξάιιεια ην 

ρξψκα ηεο κπάξαο άιιαδε ζε κπιε. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη δελ εληζρπφηαλ θάζε 

πίεζε ηνπ πεηαιηνχ (Ακεηάβιεηε Αλαινγία – Α.Α.1), αιιά κφλν κία πίεζε απέβαηλε 

απνηειεζκαηηθή ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα limited hold (δειαδή, ην πξφγξακκα 

ελίζρπζεο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ Ακεηάβιεην Υξνληθφ Γηάζηεκα – Α.Υ.Γ. κε limited 

hold).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ είθνζη δεπηεξφιεπηα (20sec.) πνπ δηέλπε ην 

ππνθείκελν ζε ελ δπλάκεη ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ πνξηνθαιί ρξψκαηνο, φπνπ 

κπνξνχζε λα θεξδίδεη ή λα κελ θεξδίδεη ζεζαπξνχο, αιιά θηλδχλεπε ζπγρξφλσο λα 

ηηκσξεζεί (κε Μ.Υ.Γ. 15‟‟) κε ηελ απψιεηά ηνπο, εηζεξρφηαλ ζε κία πεξίνδν ηξηψλ 

δεπηεξνιέπησλ (πεξίνδνο non experimental effect), φπνπ δηαηεξνχζε ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ λα θεξδίδεη ή φρη, ρσξίο φκσο ηψξα λα ηηκσξείηαη. ηελ πεξίνδν non 

experimental effect δελ παξερφηαλ θαλέλα δηαθξηηηθφ εξέζηζκα αιιαγήο 

πεξηβάιινληνο˙ ε γξακκή ζηελ νζφλε παξέκελε πνξηνθαιί θαη ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ 

εμαθνινπζνχζε λα κελ παξάγεη αζθάιεηα (γηα ηελ αθξίβεηα, ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ έσο εθείλε ηε ζηηγκή, ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ εμαθνινπζνχζε λα κελ 

παξάγεη ηίπνηε). κσο, επεηδή ηελ πεξίνδν απηή (non experimental effect) ζα 

αθνινπζνχζε ε πεξίνδνο πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεο (limited hold) –θαηά ηελ νπνία ε 

κπάξα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζε κπιε- θξίζεθε απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ε κελ-

εκθάληζε ηηκσξίαο αθξηβψο πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε κπιε ρξψκαηνο, αθνχ κηα 

ηέηνηα ζπζρέηηζε ζα ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηά λα ζεκειησζεί ην 

κπιε σο ζήκα αζθάιεηαο ιφγσ ηεο πηζαλήο αλάζηξνθεο ζπζρέηηζεο εξεζηζκάησλ 

(βφκβα – εκθάληζε κπιε ρξψκαηνο). Μφιηο νινθιεξψλνληαλ ηα ηξία δεπηεξφιεπηα 

ηεο πεξηφδνπ non experimental effect, ηφηε πξνγξακκαηηδφηαλ ε είζνδνο ζηελ 

πεξίνδν πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεο (limited hold) ηξηψλ δεπηεξνιέπησλ (3sec.). ε 

απηή ηε θάζε, κία θαη κφλν θαηάιιειε δξάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή έλα θαη κφλν 

πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ, ην εηζήγαγε ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ. Ζ κπάξα ζηελ νζφλε 

άιιαδε ακέζσο ρξψκα (απφ πνξηνθαιί ζε κπιε) θαη παξέκελε κπιε γηα άιια 17 

δεπηεξφιεπηα, πξηλ επαλέιζεη ζηελ αξρηθή, πνξηνθαιί ηεο κνξθή. ε απηά ηα 

δεθαπηά δεπηεξφιεπηα κπιε, ην άηνκν δελ ηηκσξνχληαλ πνηέ θαη κπνξνχζε λα 

ζπλερίδεη λα αλαδεηά αλελφριεην ζεζαπξνχο, απαιιαγκέλν απφ ην ελδερφκελν λα 

ηνπο ράζεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πεξίνδνο αζθαιείαο δηαξθνχζε, φρη 17sec., αιιά 
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20‟‟ (17‟‟ ζε κπιε θαη 3‟‟ ζε πνξηνθαιί θφλην) θαη απηφ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ηηκσξνχληαλ πνηέ θάπνηα δξάζε ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο γηα 

ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο. 

 Σνλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ δεδνκέλεο ηεο κίαο πίεζεο ηνπ 

πεηαιηνχ ζηελ ελδεδεηγκέλε πεξίνδν limited hold ησλ ηξηψλ δεπηεξνιέπησλ. Δάλ ην 

ππνθείκελν δηέλπε απηήλ ηελ πεξίνδν ρσξίο λα εθδειψζεη νχηε έλα πάηεκα, ηφηε 

μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή ε θάζε ησλ 20‟‟ ζε ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, 3‟‟ πεξίνδνο 

non experimental effect, πεξίνδνο πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεο θαη νχησ θαζεμήο.  Με 

ην ηέινο ηεο βαζηθήο θάζεο, ην πνξηνθαιί ρξψκα είρε θαηαζηεί πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζήκα, ιφγσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηηκσξία, ελψ ην κπιε ρξψκα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί 

σο ζήκα αζθάιεηαο γηα ηα ππνθείκελα, έρνληαο ζπζρεηηζηεί ζπζηεκαηηθά κε 

απφθηεζε ζεζαπξψλ θαη πξνζηαζία απφ βφκβεο. 

 Ο ιφγνο πνπ ζρεδηάζηεθε ε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηφο θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη εληζρχζεθε ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ κε πξφγξακκα Α.Υ.Γ. κε limited hold 

ζπλίζηαηαη ζην φηη ζα δηαηεξνχληαλ πεξηζζφηεξε ζπκπεξηθνξά ζηηο θάζεηο ρεηξηζκνχ 

-ζε αληίζεζε κε έλα πξφγξακκα Ακεηάβιεηεο Αλαινγίαο 1 γηα παξάδεηγκα, φπνπ ε 

εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα άκεζε θαη απφηνκε- θαη 

ζπλεπψο ήηαλ έηζη επηηξεπηφ λα κειεηεζνχλ αθξηβέζηεξα ηα ππνδείγκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλζήθεο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο. 

 Δπαθφινπζα, πξνγξακκαηίζηεθαλ δχν θάζεηο ρεηξηζκνχ, φπνπ ε δξάζε 

παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ δελ ήηαλ πιένλ απνηειεζκαηηθή, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζηε 

κία ζπλζήθε ε πίεζε ηνπ κνρινχ ζα εμαθνινπζνχζε λα παξάγεη ην κπιε ρξψκα, ελψ 

ζηελ άιιε ζπλζήθε φρη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεηξακαηηθή θάζε Β, ηα ππνθείκελα 

βίσλαλ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, φπνπ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ 

παξήγαγε πιένλ ηίπνηε, φπνηε θαη λα εθδεισλφηαλ. πλέρηδαλ λα θεξδίδνπλ ή λα κελ 

θεξδίδνπλ ζεληνχθηα, ηηκσξνχληαλ φκσο παξάιιεια κε Μ.Υ.Γ. 15‟‟, ρσξίο λα ηνπο 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα «γιηηψζνπλ» κε θαλέλα ηξφπν απφ ηελ απψιεηα 

ζεζαπξψλ. 

 Αληηζέησο ζηελ πεηξακαηηθή θάζε Β΄, ε πίεζε ηνπ κνρινχ απφ πιεπξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξήγαγε ην κπιε ρξψκα (αιιαγή ηεο γξακκήο απφ πνξηνθαιί ζε 

κπιε), ρσξίο φκσο μαλά λα εμαζθαιίδεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, θαη 

πάιη ηα άηνκα εμαθνινπζνχζαλ λα θεξδίδνπλ, λα κελ θεξδίδνπλ ή λα ράλνπλ 
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ζεζαπξνχο (λα ηηκσξνχληαη δειαδή) κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ξπζκνχο, κε ηε κφλε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ κπιε ρξψκαηνο.  

 Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο, αθνχ ηα 

δεδνκέλα απνηεινχληαλ απφ έλα πεξηνξηζκέλν δείγκα ζπκκεηερφλησλ, αιιά γηα 

ζεβαζηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλερψλ κεηξήζεσλ. Οη ζπλεδξίεο βαζηθήο θάζεο 

(ηξεηο θαηά κέζν φξν) δηαξθνχζαλ 30 ιεπηά, ελψ νη ζπλεδξίεο ρεηξηζκνχ (δχν θαηά 

κέζν φξν) 45 ιεπηά. ηελ αξρή θάζε ζπλεδξίαο ρεηξηζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο βίσλαλ 

γηα πέληε ιεπηά κία ζπλζήθε παλνκνηφηππε κε ηε βαζηθή θάζε, σο κία πεξίνδν 

πξνζέξκαλζεο (warm up). Σα ππνθείκελα ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ˙ 

ε Οκάδα Α δέρηεθε :  

 1
ε
  πλεδξία: Πξνζέξκαλζε – Φάζε Β (εμάιεηςε ρσξίο κπιε) – Φάζε Β΄ 

(εμάιεηςε κε κπιε) 

 

 2
ε
  πλεδξία: Πξνζέξκαλζε – Φάζε Β΄ - Φάζε Β 

θαη ε Οκάδα Β:  

 1
ε  

πλεδξία:  Πξνζέξκαλζε– Φάζε Β΄(εμάιεηςε κε κπιε) – Φάζε Β 

(εμάιεηςε ρσξίο κπιε) 

 2
ε
 πλεδξία: Πξνζέξκαλζε – Φάζε Β – Φάζε Β΄, 

 κε ζηφρν λα ειαηησζεί ε επίδξαζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο ζεηξάο (carry over effect, 

δειαδή επηξξνή ησλ δεδνκέλσλ πνπ νθείιεηαη ζηε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

ζπλζεθψλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη αλάκεζα απφ ηηο δχν ζπλζήθεο εμάιεηςεο, ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη έλα «δσξεάλ ζήκα αζθάιεηαο» (εκθάληζε κπιε ρξψκαηνο), 

ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα πξνθεηκέλνπ ηα ππνθείκελα λα 

αλαπαξήγαγαλ θαη πάιη ην ζήκα αζθάιεηαο. 

 Σέινο, κε ζθνπφ λα ειεγρζεί φηη ηα άηνκα ζηελ ηειηθή ζπλζήθε – 

πεηξακαηηθή θάζε Β‟-, μεθηλνχζαλ λα πηέδνπλ εθ λένπ ην κνριφ θαη λα παξάγνπλ ην 

κπιε ρξψκα ιφγσ ηεο εληζρπηηθήο ηνπ δχλακεο σο ζήκαηνο αζθάιεηαο, θαη φρη 

επεηδή αλαδεηνχζαλ ηελ απιή αιιαγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπο (novelty 

effect), πξνγξακκαηίζηεθε θαη ε χπαξμε κίαο αθφκε ζπλζήθεο, ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελαπνκείλαζα νκάδα ππνθεηκέλσλ. Ζ Οκάδα Γ βίσζε Baseline – 

Φάζε Β – Φάζε Β΄2 (εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο κε παξαγσγή –φρη κπιε, αιιά- 

θνχμηα ρξψκαηνο).  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ήηαλ γλσζηφ φηη φζν πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα 

ηδενςπραλαγθαζκνχ, ηφζν κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο 

παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα. Παξάιιεια, θαζφηη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο είλαη γελλεκέλα 

ζηελ ηηκσξία θαη άξα, άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε απηή, ππνηέζεθε κία πηζαλή 

αληηζηνηρία ησλ απηφ-αλαθνξψλ ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηκσξεηηθά ζπκβάληα ηεο 

δσήο ηνπο θαη ηελ ηάζε παξαγσγήο ζεκάησλ αζθάιεηαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

επειέρζεζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα (OCI θαη HoP) πξνο ρνξήγεζε. Σα 

ζθνξ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθξίζεθαλ απιψο κε ηα επίπεδα εθδήισζεο παξφκνησλ 

ζηνηρείσλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ρσξίο λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

 

Ερωτηματολόγια Δείγμα Μέση Σιμή Συπική Απόκλιση 

OCI 561 28,72 13,46 

HoP 519 32,52 16,12 

 

 

 

 

Τποκείμενα OCI HoP 

Τπνθ. 2 25 34 

Τπνθ. 11 19 23 

Τπνθ. 14 35 29 

Τπνθ. 9 21 44 

Τπνθ.  12 39 68 

Τπνθ. 16 3 4 

Τπνθ. 17 43 37 

Τπνθ. 18 15 32 

Τπνθ. 20 37 61 

 

 

  

 

 

Πίνακασ 1.1 – Μζςεσ τιμζσ και τυπικζσ αποκλίςεισ ςε δείγματα πληθυςμϊν ςτην Ελλάδα 

βάςει προηγοφμενων περιγραφικϊν ερευνϊν (Αγγελάκησ & Μζλλον, 2011). 

Πίνακασ 1.2 – Αποτελζςματα των ςυμμετεχόντων του πειράματοσ ςτα ερωτηματολόγια 

μζτρηςησ ιδεοψυχαναγκαςμοφ (OCI) και ιςτορικοφ τιμωρίασ (ΘοP). 
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Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Οκάδαο Α, 

ηεο νκάδαο δειαδή πνπ δέρηεθε ζηηο θάζεηο ρεηξηζκνχ πξψηα εμάιεηςε ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο ρσξίο ην ζήκα αζθάιεηαο θαη έπεηηα εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ κπιε ρξψκαηνο. 

 

 

 

 πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην Γξάθεκα 1, ην Τπνθείκελν 2 εκθάληζε 

ζηαδηαθά, κε ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ, ζηαζεξφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο πηέζεηο ηνπ 

κνρινχ. Σα παηήκαηά ηνπ δελ εθδειψλνληαλ ηπραία˙ πίεδε ζπζηεκαηηθά ην πεηάιη 

πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζηελ πεξίνδν «ρσξίο βφκβεο». Μάιηζηα, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζπκκεηέρνληαο πηνζέηεζε κία απιή, αιιά απνηειεζκαηηθφηαηε «ζηξαηεγηθή» 

θέξδνπο γηα ηε βαζηθή θάζε: δελ πξνρσξνχζε ζε θακία αλαδήηεζε ζεζαπξψλ φζν 

βξηζθφηαλ ζε πεξηβάιινλ ηηκσξίαο! Γειαδή, φζν ε κπάξα ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο ήηαλ πνξηνθαιί, ην Τπνθείκελν 2 πεξηνξηδφηαλ κνλάρα ζην πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ. ηαλ νη δηαδνρηθέο πηέζεηο ην εηζήγαγαλ ζηελ πεξίνδν κε θηλδχλνπ θαη ε 

κπάξα έπαηξλε ην ρξψκα πνπ ππνδήισλε αζθάιεηα, ηφηε κφλν «θιίθαξε» ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεη ζην ειάρηζην ηνπο απνθηεζέληεο ηνπ 

ζεζαπξνχο. Καη κεξηθνί άιινη ζπκκεηέρνληεο, πέξαλ ηνπ Τπνθεηκέλνπ 2, αλέπηπμαλ 

απηήλ ηε ζηξαηεγηθή. Σα άηνκα απηά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο 

«θπλεγνί ηνπ κπιε», αθνχ νη δξάζεηο ηνπο δήισλαλ μεθάζαξα ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν 
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πνπ δηαδξακάηηδε ην κπιε ρξψκα ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη. Φπζηθά, ζην ηέινο ησλ βαζηθψλ θάζεσλ, είρε επηηεπρζεί γηα φια ηα άηνκα ε 

ζεκειίσζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο σο ζήκαηνο αζθάιεηαο – εμάιινπ, ην γεγνλφο απηφ 

απνηεινχζε θαη ηελ πξνυπφζεζε εηζφδνπ ζηηο πεηξακαηηθέο θάζεηο˙ απιψο, γηα ηνπο 

«θπλεγνχο ηνπ κπιε» ε δηάθξηζε ήηαλ νθζαικνθαλήο. 

 

 

 

 Έρνληαο ινηπφλ εκθαλίζεη ηελ απαξαίηεηε ζηαζεξφηεηα παηεκάησλ ζηε 

βαζηθή θάζε, ην Τπνθείκελν 2 εηζαγφκελν ζηηο θάζεηο ρεηξηζκνχ (Γξάθεκα 2), 

παξνπζίαζε, ζηελ πξψηε ζπλεδξία, κία ειαθξψο απμεκέλε ζπρλφηεηα παηεκάησλ 

ζηελ πεξίνδν πξνζέξκαλζεο, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ κία έθξεμε δξάζεσλ ζηελ 

ζπλζήθε φπνπ ε πίεζε ηνπ κνρινχ έπαςε λα απνβαίλεη ζσηήξηα ή λα παξάγεη ην κπιε 

ρξψκα. Ζ έθξεμε δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο ήηαλ έλα αλακελφκελν 

γεγνλφο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ απφηνκε θαη πξνζσξηλή αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα 

κηαο κνξθήο δξάζεσλ, φηαλ απηέο ζηακαηνχλ λα επηθέξνπλ ηηο ζπλήζεηο ζπλέπεηέο 

ηνπο. Όζηεξα φκσο απφ απηήλ ηελ απφηνκε αχμεζε, αθ‟ εο ζηηγκήο ην πεηάιη δε 

βνεζνχζε πιένλ ζε ηίπνηα ην άηνκν, νχηε παξάγνληαο ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα 

(ην κπιε ρξψκα ζηελ νζφλε), νχηε ηεξκαηίδνληαο αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, 

ηα παηήκαηα ειαηηψζεθαλ εμίζνπ απφηνκα. Αληίζεηα, ζηελ επφκελε ζπλζήθε, φπνπ 
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ην ππνθείκελν κπνξνχζε πηέδνληαο ην κνριφ λα παξάγεη ην ζήκα αζθάιεηαο, νη 

δξάζεηο δηαηεξήζεθαλ ζε πςειά επίπεδα – πςειφηεξα θαη απφ ην baseline- , παξφιν 

πνπ δελ πξνζηάηεπαλ πιένλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ βνκβψλ. Παξνκνίσο, ζηε δεχηεξε 

ζπλεδξία, ε πεξίνδνο πξνζέξκαλζεο θπκάλζεθε ζηα ίδηα επίπεδα θαη, αθφκα θαη αλ 

αληηζηξάθεθαλ νη ζπλζήθεο, πάιη εθδειψζεθαλ πςειά επίπεδα πηέζεσλ ζηελ 

εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο κε ζήκα αζθάιεηαο. ηελ εμάιεηςε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο, ε 

κείσζε ήηαλ θαηαθφξπθε. Ζ δξάζε παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ δε δηαηεξνχληαλ φηαλ 

δε ζπλνδεπφηαλ απφ ην ζεηηθά εληζρπηηθφ κπιε ρξψκα. 

 Σν Τπνθείκελν 11 αλέπηπμε πξννδεπηηθά ζηαζεξφηεηα ζηελ πίεζε ηνπ 

κνρινχ (Γξάθεκα 3). 

 

 

 Μεηά ην ηέινο θαη ηεο ηξίηεο βαζηθήο θάζεο, εηζήρζε ζηελ πξψηε 

πεηξακαηηθή ζπλεδξία (Γξάθεκα 4). Οη δξάζεηο ζηελ πξνζέξκαλζε ζπλάδνπλ κε 

απηέο ηνπ baseline, αιιά ν ζπκκεηέρνληαο εθδήισζε ηελ έθξεμε δξάζεσλ ζην ηέινο 

ηεο θάζεο εμάιεηςεο ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο. ηαλ ηνπ δφζεθε μαλά ην κπιε ρξψκα 

σο απνηέιεζκα ηνπ παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ, παξνπζίαζε κία αχμεζε δξάζεσλ, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα επαλήιζε ζηα πξνεγνχκελα ηεο επίπεδα, δειαδή ζηα επίπεδα ηεο 

βαζηθήο θάζεο. 
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 ηε δεχηεξε πεηξακαηηθή ζπλεδξία, παξαηεξήζεθε κία επξχηεξε κείσζε ησλ 

πηέζεσλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο ηηκσξεηηθήο 

εκπεηξίαο. Αο κε ιεζκνλείηαη φηη νη θάζεηο ρεηξηζκνχ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ηηκσξεηηθέο 

γηα ηα άηνκα˙ έραλαλ ζρεδφλ αδηαιείπησο, κελ κπνξψληαο λα θάλνπλ ηίπνηα γηα λα 

αλαηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε. Ζ κφλε ηνπο δηέμνδνο απφ ηηο βφκβεο – ην πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ- δε ιεηηνπξγνχζε πηα απνηειεζκαηηθά. πλεπψο, ζηε δεχηεξε πεξίνδν 

πξνζέξκαλζεο, νη πηέζεηο ήηαλ ζρεηηθά ρακειφηεξεο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πξψηε. 

Παξφιε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ε δξάζε πίεζεο ηνπ κνρινχ αχμαλε 

πξννδεπηηθά φηαλ ζπλνδεπφηαλ απφ ην ζήκα αζθάιεηαο θαη κεησλφηαλ πξννδεπηηθά 

φηαλ δελ παξήγαγε κπιε. Ίζσο ε δηαθνξά λα κελ είλαη ηφζν επδηάθξηηε ζην γξάθεκα, 

αιιά ππνινγίδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Τπνθεηκέλνπ 11, ηα παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ 

ζηε ζπλζήθε κε ζήκα αζθάιεηαο ππεξείραλ 500 πηέζεηο θαηά κέζν φξν θαη ζηηο δχν 

πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο. 

Δκθαλίδνληαο κηα αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα εμαξρήο – αλ θαη δηαηαξάρζεθε 

παξνδηθά ζηε δεχηεξε ζπλεδξία-, ην Τπνθείκελν 14 παηνχζε ζπζηεκαηηθά ην πεηάιη 

ψζηε λα εηζαρζεί ζηελ κπιε πεξίνδν φπνπ δελ θηλδχλεπε απφ απψιεηα ζεζαπξψλ 

(Γξάθεκα 5). Γηα ηελ αθξίβεηα, ην Τπνθείκελν 14 αλήθε θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 
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ζηνπο «θπλεγνχο ηνπ κπιε», κε ξηζθάξνληαο ηα θεθηεκέλα, παξά κφλν ζηελ 

παξνπζία ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. 

 

 

Ζ πξνζέξκαλζε ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο ζπλεδξίαο δε δηέθεξε απφ ηε 

βαζηθή θάζε (Γξάθεκα 6). Μφιηο φκσο ην κπιε ρξψκα έπαςε λα εκθαλίδεηαη χζηεξα 

απφ δηαδνρηθέο πηέζεηο ηνπ κνρινχ, εθδειψζεθε αξρηθά κία έθξεμε δξάζεσλ κε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παηεκάησλ – ζα ζηαδηαθή θνξχθσζε ησλ 

δξάζεσλ- θαη έπεηηα, κία απφηνκε κείσζή ηνπο. Με ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ, ε 

ρακειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ απμήζεθε πξψηα άκεζα, ελψ πξννδεπηηθά ειαηηψζεθε. 

Μάιινλ ε εηζαγσγή ηεο ηφζν έληνλεο ηηκσξίαο πξνμέλεζε κία κηθξή ζχγρπζε ζηα 

αξρηθά απνηειέζκαηα. ηελ επφκελε ζπλεδξία, ην ηνπίν μεθαζάξηζε πέξαλ 

ακθηζβήηεζεο. Ζ πξνζέξκαλζε θπκάλζεθε εμαηξεηηθά πςειά θαη εμίζνπ πςειά – κε 

εθπιεθηηθή ζηαζεξφηεηα κάιηζηα- παξέκεηλαλ ηα παηήκαηα φζν ην κπιε 

εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε. ηαλ φκσο ην πεηάιη νχηε απνηεινχζε πιένλ ζσηεξία απφ 

αξλεηηθνχο εληζρπηέο, νχηε παξήγαγε ην ζήκα αζθάιεηαο, παξαηεξήζεθε ε πην 

απφηνκε κείσζε δξάζεσλ κέρξηο ζηηγκήο, ε νπνία θαηέιεμε ζηνλ πιήξε εθκεδεληζκφ 

ηνπο! Ο ζπκκεηέρνληαο θπξηνιεθηηθά ζηακάηεζε λα εθδειψλεη πηέζεηο ζην κνριφ ηα 

ηειεπηαία 10 ιεπηά ηνπ πεηξάκαηνο, πεξλψληαο απφ 1750 δξάζεηο αλά πεληάιεπην ζε 
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ζπλζήθεο παξαγσγήο κπιε ρξψκαηνο, ζην απφιπην κεδέλ ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. 

 

 

  

  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Α Οκάδαο, πεξλάκε ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο Οκάδαο Β. Τπελζπκίδεηαη φηη ηα ελ ιφγσ ππνθείκελα βίσζαλ 

αληίζηξνθα ηηο ζπλζήθεο: κεηά ηε βαζηθή θάζε, δέρηεθαλ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο. 

 

Γηα ην Τπνθείκελν 9, ε ζηαζεξφηεηα παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ δελ επεηεχρζε 

έσο ηελ ηξίηε βαζηθή θάζε. Κξίζεθε αλαγθαία ε δηελέξγεηα ελφο αθφκε baseline 

(Γξάθεκα 7), γεγνλφο πνπ παξέπεκςε ην ζρεδηαζκφ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

ζρέδην πνιιαπινχ βαζηθνχ επηπέδνπ, ηνλίδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αηηηψδε 

επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε˙ ε ζεκειίσζε ηεο δξάζεο 
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πίεζεο ηνπ κνρινχ δελ νθείιεηαη ζε θαλέλα εμσηεξηθφ ηεο έξεπλαο, ζπκπησκαηηθφ 

ζπκβάλ, παξά κφλν ζηνπο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο. 

 

 

 πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην Γξάθεκα 8, έπεηηα απφ ηνπο ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο παηεκάησλ ζηε βαζηθή θάζε, έγηλε ε εηζαγσγή ζηελ πξψηε πεηξακαηηθή 

ζπλεδξία. Οη πηέζεηο ζηελ πεξίνδν πξνζέξκαλζεο κεηψζεθαλ ειάρηζηα θαη 

αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα ειαθξψο πησηηθή ηάζε κφιηο πξνγξακκαηίζηεθε ε έληνλε 

παξνπζία βνκβψλ. Καζψο φκσο ε δξάζε παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ δε ζηακάηεζε λα 

επηθέξεη ηνλ εμαξηεκέλα ζεηηθφ εληζρπηή, νη πηέζεηο δηαηεξήζεθαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο 

έσο ην ηέινο ηεο ζπλζήθεο. Με ηελ αιιαγή ησλ θάζεσλ θαη ηελ παληειή αθαίξεζε 

ηνπ κπιε ρξψκαηνο απφ ηελ νζφλε, εθδειψζεθε κία έθξεμε δξάζεσλ θαη χζηεξα κία 

άκεζε κείσζε παηεκάησλ, ε νπνία έθηαζε πνιχ θνληά ζην κεδέλ. ζνλ αθνξά ζηε 

δεχηεξε ζπλεδξία ρεηξηζκνχ, δελ παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηα επίπεδα πξνζέξκαλζεο, 

θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε ζπλζήθε εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο δίρσο ζήκα αζθάιεηαο. 

Απηή ηε θνξά, νη δξάζεηο ειαηηψζεθαλ απεπζείαο θαη ηειηθά εθκεδελίζηεθαλ. 

Αθφκε, σζηφζν θαη αλ ν ζπκκεηέρνληαο έπαςε νινθιεξσηηθά λα πηέδεη ην κνριφ, ε 

επαλεκθάληζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο σο απφξξνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάλεθε ηθαλή 

λα νδεγήζεη ζηελ εθ λένπ εθδήισζε πεξαηηέξσ παηεκάησλ ζηε ζπλζήθε εμάιεηςεο 

κε ζήκα αζθάιεηαο. Οη δξάζεηο επαλεθδειψζεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ –ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα βέβαηα-, πξηλ εθκεδεληζηνχλ μαλά. 
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Παξφια ηα κε ελζαξξπληηθά πξψηα δεδνκέλα, ην Τπνθείκελν 12 θαηέθηεζε 

ζηαδηαθά ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα ησλ βαζηθψλ θάζεσλ (Γξάθεκα 9).  
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 Με παξφκνηεο πηέζεηο ζηελ πξνζέξκαλζε, ηα παηήκαηα ειαηηψζεθαλ κε έλαλ 

άλαξρν ηξφπν (κε χπαξμε ζπλεθηηθφηεηαο δξάζεσλ εζσηεξηθά ηεο ζπλζήθεο) φηαλ 

πξνζθεξφηαλ ην κπιε ρξψκα, ελψ απμάλνληαλ ζηαδηαθά ζηελ απνπζία ηνπ ζήκαηνο 

αζθάιεηαο (Γξάθεκα 10). ηε δεχηεξε ζπλεδξία, ην ππνθείκελν εθδήισζε μαλά 

πεξηζζφηεξα παηήκαηα ζηε ζπλζήθε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο –κε ζηαδηαθή κείσζε 

αληί γηα αχμεζε απηή ηε θνξά- ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλζήθε παξαγσγήο κπιε. Ο 

ζπκκεηέρνληαο θιήζεθε ζην εξγαζηήξην γηα αθφκε κία πεηξακαηηθή ζπλεδξία. Σα 

ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ηδενςπραλαγθαζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θάλεθε απφ ηηο 

απηναλαθνξέο ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην OCI – R,  καξηπξνχζαλ κία ελδερφκελε 

εληνλφηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο. Πξάγκαηη, παξφιν πνπ ε 

επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο ήηαλ εκθαλήο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε φιεο ηηο 

ζπλζήθεο, κε γεληθεπκέλα κεησκέλα επίπεδα παηεκάησλ ήδε απφ ηελ πξνζέξκαλζε, 

δηαπηζηψζεθε αλνδηθή πνξεία πηέζεσλ ζηε θάζε παξαγσγήο κπιε ρξψκαηνο θαη 

θαζνδηθή πνξεία ζηελ επφκελε ζπλζήθε (κε δηαθνξά 500 δξάζεσλ). 

  

Δμαξρήο εθπιεθηηθά ζηαζεξφ ζηηο δξάζεηο ηνπ (Γξάθεκα 11), ην Τπνθείκελν 

16 επέδεημε ηελ ίδηα ζηαζεξφηεηα θαη ζηελ πξνζέξκαλζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο 

ρεηξηζκνχ (Γξάθεκα 12) 
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 - S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ χωρίσ παραγωγή ςήματοσ αςφάλειασ 
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 Αληηκεησπίδνληαο ηελ επαχμεζε ησλ ηηκσξεηηθψλ βνκβψλ ζηε ζπλζήθε φπνπ 

ην πξφηεξν ζήκα αζθάιεηαο έραζε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, νη πηέζεηο 

κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα πξνζσξηλά.  Δμίζνπ θαηαθφξπθα απμήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα 

θαη δηαηεξήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. 
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Γράφημα 12. Πειραματικζσ Φάςεισ – Τποκείμενο 16. 

 + S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ με παραγωγή ςήματοσ  αςφάλειασ 

 - S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ χωρίσ παραγωγή ςήματοσ αςφάλειασ 
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 Με ηελ αθαίξεζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, νη 

δξάζεηο ζπληεξήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα. Παξεκθεξέο ήηαλ ην ππφδεηγκα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ επφκελε ζπλεδξία ρεηξηζκνχ. Σα παηήκαηα ζηε θάζε κελ 

παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο δηαηεξνχληαλ κε ζηαζεξφηεηα ζε πςειά επίπεδα, 

ελψ κεηξηάδνληαλ θάπσο φηαλ ην κπιε ρξψκα λαη κελ εκθαληδφηαλ, αιιά δε 

ζεκαηνδνηνχζε πιένλ αζθάιεηα απφ αξλεηηθνχο εληζρπηέο. 

 Οινθιεξψλνληαο κε ηηο δχν πξψηεο νκάδεο αηφκσλ, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Οκάδαο Γ. Δμεηάδνληαο εάλ ηα ππνθείκελα δηαηεξνχζαλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο ζην κπιε ρξψκα επεηδή απηφ έρεη ζεκειησζεί σο ζήκα αζθάιεηαο θαη 

φρη κφλν επεηδή ζήκαλε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο (πνξηνθαιί), 

δνκήζεθε κηα δηαθνξεηηθή ζπλζήθε φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο βίσλαλ, κεηά ηε βαζηθή 

θάζε, εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο κε παξνπζίαζε ελφο λένπ, νπδέηεξνπ – 

πεηξακαηηθά- ρξψκαηνο, ηνπ θνχμηα, πξηλ πεξάζνπλ ζηελ εμάιεηςε ελίζρπζεο κε 

παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο (κπιε ρξψκα). 

 

 

 Έλα ηέηαξην baseline (Γξάθεκα 13) ζεσξήζεθε αλαγθαίν θαη γηα ην 

Τπνθείκελν 17. Γελ ήηαλ ηφζν ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο παηεκάησλ πνπ αλεζπρνχζε 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, φζν ε ρακειή ζπρλφηεηά ηνπο (100 θαηά κέζν φξν πηέζεηο ην 

πεληάιεπην), πνπ δεκηνπξγνχζε ακθηβνιίεο πξψηνλ, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ κπιε 

ρξψκαηνο σο ζήκαηνο αζθάιεηαο θαη δεχηεξνλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε θαηαζηάζεηο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, αθνχ φζν πην πινχζην είλαη ην ππφδεηγκα 
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δξάζεσλ ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλζίζηαηαη ζηελ εμάιεηςε 

(Dinsmoor, 2001). πσο θάλεθε αξγφηεξα βέβαηα απφ ηηο απηναλαθνξέο ηνπ ζηε 

θφξκα εξσηήζεσλ γηα ηηο εληππψζεηο απφ ηε δηαδηθαζία, ην Τπνθείκελν 17 ήηαλ ην 

κφλν πνπ είρε ππνπηεπζεί πσο δε ρξεηάδνληαλ ζπλερείο πηέζεηο ηνπ κνρινχ γηα λα 

παξαρζεί ην εληζρπηηθφ ρξψκα, αιιά κφλν ιίγα παηήκαηα κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ο ζπκκεηέρνληαο δηέθξηλε δειαδή ην πξφγξακκα Ακεηάβιεηνπ Υξνληθνχ 

Γηαζηήκαηνο ηεο πεξηφδνπ πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεο (limited hold). Έπεηηα ινηπφλ 

θαη απφ ηελ ηέηαξηε βαζηθή θάζε, ζηελ πξψηε πεηξακαηηθή ζπλεδξία, παξαηεξήζεθε 

κία έθξεμε δξάζεσλ θαη θαηφπηλ κία ειάηησζε πηέζεσλ ζε ζπλζήθεο κε παξαγσγήο 

άιινπ ρξψκαηνο πέξαλ ηνπ πνξηνθαιί, ελψ φηαλ εκθαλίζηεθε ην θνχμηα ρξψκα, ηα 

παηήκαηα ζπλέρηζαλ ηελ θαζνδηθή ηνπο πνξεία (Γξάθεκα 14). 

 

 

 

 

 ηε δεχηεξε ζπλεδξία, ηα επίπεδα ησλ πηέζεσλ θάλεθαλ επεξεαζκέλα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε επαθή κε ηηκσξεηηθέο ζπλζήθεο. Οη δξάζεηο ζηελ πξνζέξκαλζε 

ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο θαη ειαρηζηνπνηήζεθαλ κεηά απφ κία κηθξή έθξεμε ζηε 

ζπλζήθε ζπλερνχο πνξηνθαιί. Ζ επαλεκθάληζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο ιίγε επίδξαζε 

έκνηαδε λα άζθεζε ζηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ˙ εθδειψζεθαλ κεξηθέο, 

εθκεδελίζηεθαλ, εθδειψζεθαλ μαλά, κεδελίζηεθαλ θαη πάιη. 
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Γράφημα 14. Πειραματικζσ Φάςεισ – Τποκείμενο 17. 

 + S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ με παραγωγή ςήματοσ  αςφάλειασ 

 - S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ χωρίσ παραγωγή ςήματοσ αςφάλειασ 

 - S. S. (ΦΟΤΞΙΑ)  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ με παραγωγή φοφξια 

χρϊματοσ 
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 Με ηελ εκθάληζε ζηαζεξφηεηαο ζηελ ηξίηε βαζηθή θάζε (Γξάθεκα 15), ην 

Τπνθείκελν 18, δηαξθήο «θπλεγφο ηνπ κπιε», πξνρψξεζε ζηηο θάζεηο ρεηξηζκνχ. 

 

 

 Οη κεξηθψο επαπμεκέλεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηελ πξνζέξκαλζε, 

αθνινπζήζεθαλ απφ κία έθξεμε δξάζεσλ θαη ζηαδηαθή κείσζή ηνπο ζηελ εμάιεηςε 

ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο (Γξάθεκα 16). ηελ παξνπζία ηνπ θνχμηα ρξψκαηνο, ηα 

παηήκαηα δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξά ζε ζρεηηθψο ρακειά επίπεδα. Καη ζην Τπνθείκελν 

18, ε ηηκσξία ησλ πξφηεξσλ ζπλζεθψλ άζθεζε ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ εθδήισζε ησλ 

πηέζεσλ˙ εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξα παηήκαηα ζηελ πξνζέξκαλζε θαη ιηγφηεξα 

παηήκαηα ζην πνξηνθαιί πεξηβάιινλ. κσο, παξφιε ηε γεληθεπκέλε επίδξαζε ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ζπλζήθεο, νη 

ζπλνιηθέο δξάζεηο απμήζεθαλ ζηελ παξνπζία ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο (κε 1696 

παηήκαηα ζην κπιε θαη 1303 ζην θνχμηα). 
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 Αξθεηά ζπζηεκαηηθφο ζηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαη «θπλεγφο ηνπ κπιε» 

(Γξάθεκα 17), ην Τπνθείκελν 20 εθδήισζε ηελ αλακελφκελε έθξεμε θαη έπεηηα 

κείσζε δξάζεσλ ζηελ εμάιεηςε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο θαη αθνινχζσο, ζπλερείο 

πηέζεηο ζηελ παξνπζία ηνπ θνχμηα, κε επηζηέγαζκα κία έληνλε θνξχθσζε ζην ηέινο 

(Γξάθεκα 18). ηε δεχηεξε πεηξακαηηθή ζπλεδξία, ηα παηήκαηα ηνπ ζπκκεηέρνληα 

δηαηεξήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα (κε κία κηθξή πηψζε ζην ηξίην πεληάιεπην) θαη 

ζπλερίζηεθαλ ζην ίδην κνηίβν κε πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα – φρη φκσο θαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα- κε ηελ επάλνδν ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. 
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Γράφημα 16. Πειραματικζσ Φάςεισ – Τποκείμενο 18. 

 + S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ με παραγωγή ςήματοσ  αςφάλειασ 

 - S. S.  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ χωρίσ παραγωγή ςήματοσ αςφάλειασ 

 - S. S. (ΦΟΤΞΙΑ)  Εξάλειψη τησ αρνητικήσ ενίςχυςησ με παραγωγή φοφξια 

χρϊματοσ 
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45 
 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

 ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ην κπιε ρξψκα ζπζρεηίζηεθε ζπζηεκαηηθά κε 

ηελ απνθπγή εμαξηεκέλσλ αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ –βφκβεο -, φπσο 

επίζεο θαη κε ηελ παξαγσγή εμαξηεκέλσλ ζεηηθά εληζρπηηθψλ γεγνλφησλ – ζεζαπξνί. 

Χο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο, ε παξνπζίαζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο ζηελ 

νζφλε έγηλε γηα ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζήκα αζθάιεηαο. Δμαηηίαο απηήο ηεο 

ζεκειίσζεο, νη ζπκκεηέρνληεο δξνχζαλ θαηά ηξφπν πνπ ηνπο επέηξεπε λα παξάγνπλ 

ην εμαξηεκέλα εληζρπηηθφ ρξψκα, αθφκα θαη φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν δελ απέβαηλε 

αιιηψο απνηειεζκαηηθφ, ζηνλ ηεξκαηηζκφ δειαδή πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ή 

ηηκσξεηηθψλ ζπκβάλησλ. πγθεθξηκέλα, ε δξάζε παηήκαηνο ηνπ πεηαιηνχ 

δηαηεξνχληαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε θάζε εμάιεηςεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο κε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο (πεηξακαηηθή θάζε Β΄) απφ φηη ζηε 

θάζε εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ 

ζήκαηνο αζθάιεηαο (πεηξακαηηθή θάζε Β). Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε 

ζεκειίσζε ηνπ κπιε ρξψκαηνο σο ζήκαηνο αζθάιεηαο εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

(ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ηζηνξηθφ ησλ αηφκσλ) λα δηαηεξεί πεξηζζφηεξε 

ζπκπεξηθνξά – αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο φπνπ νη δξάζεηο κνηάδεη λα κελ επηθέξνπλ 

άιινπο εληζρπηέο-, φπσο επίζεο θαη λα παξάγεη απφ κφλν ηνπ ζπλαηζζήκαηα 

αλαθνχθηζεο, ραιάξσζεο θαη αζθάιεηαο, εμαηηίαο ηεο δηαθνξηθήο παξνπζίαο ηνπ ζε 

ηηκσξεηηθά πιαίζηα θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε αζθαιή πεξηβάιινληα. Δλ νιίγνηο, 

φηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ κε ηηο δξάζεηο ηνπο ζήκαηα 

αζθάιεηαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο εκθαλίδεη εληνλφηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο. 

 ζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα, απεηθνλίζηεθαλ επαθξηβψο ζηα δεδνκέλα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο Οκάδαο Α. Καη ηα ηξία ππνθείκελα (Τπνθείκελν 2, Τπνθείκελν 

11, Τπνθείκελν 14) εμαθνινπζνχζαλ λα παηνχλ ην κνριφ ζηε ζπλζήθε παξαγσγήο 

κπιε ρξψκαηνο, ελψ αλέζηειιαλ ηηο δξάζεηο ηνπο κφιηο ην πεηάιη έπαπε λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ην ζήκα αζθάιεηαο. Οη δηαθνξέο ησλ παηεκάησλ ηνπο, φπσο απηέο 

θαίλνληαη ζηα γξαθήκαηα θαη ζηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα
7
, ήηαλ ηδηαίηεξα θαη 

νινθάζαξα αηζζεηέο. Χζηφζν, γηα ηα ππνθείκελα ηεο Οκάδαο Β, νη δηαθνξέο ζηηο 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, αλ θαη ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο, δελ ήηαλ 
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εμίζνπ εκθαηηθέο (Τπνθείκελν 9, Τπνθείκελν 12), ελψ ζε κία πεξίπησζε 

παξνπζηάζηεθε ην ππφδεηγκα κηαο αδηαθνξνπνίεηεο ησλ ζπλζεθψλ ζπκπεξηθνξάο 

(Τπνθείκελν 16). ηα πιαίζηα πξνβιεκαηηζκνχ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αλαθνξηθά 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ππνζηεξίρζεθε αξρηθά φηη ζηε ζπλζήθε εμάιεηςεο 

ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο, φπνπ ε γξακκή ζηελ νζφλε 

παξακέλεη δηαξθψο πνξηνθαιί, παξαηεξνχληαη πςειφηεξα επίπεδα δξάζεσλ θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο «παιεχνπλ» λα επαλαθέξνπλ ην κπιε ρξψκα. Σα ζπλερή παηήκαηα 

δελ ππνδειψλνπλ αξέζθεηα ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο, αιιά επηηαθηηθή 

πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. Δπηπξφζζεηα, πξνηάζεθε φηη ε θάζε 

εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο κε παξαγσγή ηνπ κπιε ρξψκαηνο γίλεηαη πιαίζην ηηκσξίαο 

θαη ησλ δχν φξσλ ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ζεκειησζεί ζηε βαζηθή θάζε: κε ηελ εκθάληζε 

βφκβαο ζηε κπιε κπάξα, ηηκσξείηαη, θαη απηφ πνπ ηα άηνκα βιέπνπλ, αιιά, θαη‟ 

επέθηαζε, ηηκσξείηαη θαη απηφ πνπ ηα άηνκα θάλνπλ, δειαδή νη πηέζεηο. ην 

πνξηνθαιί πεξηβάιινλ δε δηαηαξάζζεηαη ε εκπεηξία αζθάιεηαο κε ηελ κπιε γξακκή, 

νπφηε ίζσο ηειηθά, ε πεηξακαηηθή θάζε Β΄ λα πεξηείρε, εθηφο απφ ηελ επάλνδν ηνπ 

ζήκαηνο αζθάιεηαο, θαη πεξηζζφηεξε ηηκσξία. 

 Αλ νη παξαπάλσ εξκελείεο αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα έπξεπε 

λα ηζρχνπλ γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν νκάδσλ. Γηαηί ηα ππνθείκελα ηεο 

Οκάδαο Α δελ «αγσλίζηεθαλ» λα παξάγνπλ κπιε φηαλ ε κπάξα ήηαλ απνθιεηζηηθά 

πνξηνθαιί; Ή γηαηί δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηε δηπιή ηηκσξία ηεο ζπλζήθεο εμάιεηςεο 

ηεο ελίζρπζεο κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο; Οπζηαζηηθά, απηφ 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ νη δηαθνξέο ζηηο δξάζεηο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ην γεγνλφο πνπ 

αλακελφηαλ εμαξρήο: ε επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ. Σα 

ππνθείκελα βηψλνπλ παξφκνηεο, αιιά φρη παλνκνηφηππεο ζπλζήθεο. πλεπψο, ηα 

ηζηνξηθά αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ εχινγα δηακνξθψλνληαη κε θάπνηα 

δηάζηαζε. Αλαινγηζηείηε ηη ζπκβαίλεη φηαλ έρεη ζεκειησζεί έλα εξέζηζκα ζηελ 

ηζηνξία ελφο αηφκνπ σο ζπζηεκαηηθά ζσηήξην γεγνλφο, ζηε ζπλέρεηα, ην εξέζηζκα 

απηφ ηνπ αθαηξείηαη θαη ηειηθά, επαλέξρεηαη κεηά απφ έλα ζεβαζηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σν εξέζηζκα ελδέρεηαη λα είλαη ειαθξψο αιιαγκέλν – θάπνηε είλαη 

πξνζηαηεπηηθφ, θάπνηε φρη-, αιιά ε καθξά δηαδηθαζία απνρσξηζκνχ θαη ε ζηέξεζε 

πνπ επήιζε, νδεγεί ην άηνκν ζην λα ην αλαπαξάγεη μαλά θαη μαλά. Απηή είλαη ε 

ηζηνξία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Α Οκάδαο. Αλαινγηζηείηε ηψξα ηελ εμήο δηαθνξά: έλα 

γεγνλφο πνπ πξνζηαηεχεη επηζηακέλσο έλα άηνκν αιιάδεη άμαθλα. ρη κφλν παχεη λα 
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ηνλ πξνζηαηεχεη, αιιά αξρίδεη λα ηνλ ηηκσξεί θηφιαο. Μεηέπεηηα, ην γεγνλφο απηφ – 

ηφζν επηβεβαξπκκέλν απφ αλαπάληερε ηηκσξία- απνζχξεηαη ηειείσο απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Πφζεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα δξάζεη ην άηνκν κε ηξφπν πνπ 

λα επηθέξεη ην γεγνλφο, φηαλ απηφ επηζηξέςεη; Απηή είλαη ε ηζηνξία ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο Οκάδαο Β θαη εδψ έγθεηηαη ε δηαθνξά. Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

αιιειεπίδξαζεο, απηή ε έζησ βαζηθή (Τπνθείκελν 12), έζησ πξνζσξηλή 

(Τπνθείκελν 9) αχμεζε ησλ παηεκάησλ ηνπ κνρινχ ζηε θάζε εμάιεηςεο κε κπιε, 

καξηπξά ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηε δηαηήξεζε 

ζπκπεξηθνξάο. 

 ζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε πεηξακαηηθή νκάδα, ηελ Οκάδα Γ, δελ έγηλε εθηθηή 

ζηα δεδνκέλα ηεο ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγία ηνπ κπιε ρξψκαηνο λα ηεξκαηίδεη 

ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα πξνθαιεί απφ κφλν ηνπ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, δηάθξηζε πνπ ζα θαζίζηαην θαλεξή εάλ ηα ππνθείκελα εθδήισλαλ 

πεξηζζφηεξα παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ ζηελ εμάιεηςε κε κπιε, παξά ζηελ εμάιεηςε κε 

θνχμηα ρξψκα. πσο απεδείρζε, κε εμαίξεζε ην Τπνθείκελν 18, νη ππφινηπνη 

ζπκκεηέρνληεο πίεδαλ ην πεηάιη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε θνχμηα 

ρξψκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ δε ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θάπνηα κε ππνινγηδφκελε 

αλαζηαιηηθή παξάκεηξν ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο, αιιά ζα 

κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνδνζεί ζε αλεπαξθείο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε δνκή ησλ δχν πεηξακαηηθψλ ζπλεδξηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά 

παξφκνηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Σα άηνκα βίσλαλ: 

1
ε
 πλεδξία: Πξνζέξκαλζε – Δμάιεηςε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο – Δμάιεηςε κε θνχμηα 

2
ε
 πλεδξία: Πξνζέξκαλζε – Δμάιεηςε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο – Δμάιεηςε κε κπιε 

Απηή ε αιιεινπρία επλφεζε ζεκαληηθά ηε γελίθεπζε ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο 

ηαρχηαηεο δηάθξηζεο πιήξνπο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πεηαιηνχ ζηελ ηειηθή 

ζπλζήθε εμάιεηςεο κε κπιε ρξψκα. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ην Τπνθείκελν 

17: «Μφιηο είδα βφκβα ζην κπιε, θαηάιαβα πσο ηα πξάγκαηα ζα είλαη ίδηα κε ην 

θνχμηα. ηακάηεζα λα παηάσ ηειείσο ην πεηάιη.» Ίζσο, αθφκα θαη κία απιή 

αληηζηξνθή ησλ ζπλζεθψλ ζηε δεχηεξε πεηξακαηηθή ζπλεδξία (δειαδή, 

Πξνζέξκαλζε –Δμάιεηςε κε κπιε – Δμάιεηςε ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο) λα είρε 

ζπλεγνξήζεη ππέξ πεξηζζνηέξσλ παηεκάησλ ζηε ζπλζήθε φπνπ ππήξρε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο. ε θάζε πεξίπησζε ην ελ ιφγσ ζέκα ρξήδεη 

πεξαηηέξσ έξεπλαο. 
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 Παξνπζηάζηεθε ινηπφλ πψο γεγνλφηα πνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ζπζρεηηζζεί 

κε απνθπγή ηηκσξίαο θαη παξνρή αζθάιεηαο θαηαιήγνπλ λα πξνθαινχλ απφ κφλα 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη αλαθνχθηζεο, ελψ παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο ησλ γεγνλφησλ απηψλ πηζαλφηαηα λα δηαηεξήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο φπνπ ε ίδηα κνηάδεη ρσξίο απνηέιεζκα. Πψο φκσο 

απηφ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα κία αγρψδε δηαηαξαρή πνπ αγγίδεη 

ηηο δσέο ηφζσλ αλζξψπσλ αλά ηελ πθήιην; Πνπ βξίζθνληαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο 

ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή; 

 

ήκαηα Αζθάιεηαο Καη Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 

Ο Ρφινο Σνπο ηηο Σειεηνπξγηθέο Γξάζεηο 

 Σν θαηλφκελν ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο εμεηάζηεθε εθηεηακέλσο 

ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. πλνπηηθά, αο ππελζπκηζηεί φηη 

πξφθεηηαη γηα κία αγρψδε δηαηαξαρή, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηηο ηδενιεςίεο, 

επίκνλεο επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο έληνλνπ ζπγθηλεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη 

ηνπο ςπραλαγθαζκνχο, ζπλερείο, παξφκνηεο, ηειεηνπξγηθήο κνξθήο δξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ηδενιεςίεο. Αθνχ ε έσο 

ζήκεξα βηβιηνγξαθία έρεη επηθεληξσζεί ζην ξφιν ησλ ηειεηνπξγηψλ απνθιεηζηηθά 

ζηε ραιηλαγψγεζε ηνπ θαηαθιπζκηαίνπ άγρνπο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο ελδερφκελεο 

ηηκσξίαο, δε θαίλεηαη παξάδνμν φηη νη κεγάιεο ζπρλφηεηαο δξάζεηο πνπ εθδειψλνπλ 

ηα άηνκα κε O.C.D., ελ απνπζία αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ 

πεξίγπξν σο άθαξπεο, αηειέζθνξεο, δίρσο λφεκα, αλαίηηεο, αλαπνηειεζκαηηθέο. Σα 

άηνκα κνηάδεη λα παιεχνπλ λα εμνληψζνπλ αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα πνπ δελ 

πθίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, λα ηεξκαηίζνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ δελ 

ππάξρνπλ. Παξφιε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο νη 

ηειεηνπξγίεο θαηαιακβάλνπλ πνιχηηκν ρξφλν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απνζπψληαο ην 

άηνκν απφ δεθάδεο άιιεο αζρνιίεο, νη δξάζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα εθδειψλνληαη 

εκθαλίδνληαο δξακαηηθή αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Γηαηί 

άξαγε; 

 χκθπηα κε ηα φζα έρνπλ ιερζεί έσο ηψξα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

ηειεηνπξγηθέο δξάζεηο, ηεξκαηίδνληαο ζπζηεκαηηθά ηελ ηηκσξία ζην παξειζφλ ηνπ 

αηφκνπ, έρνπλ παξάγεη ζπγρξφλσο θαη ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη 
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ραξάο. Σα ίδηα ηα απηφ-παξαγφκελα εξεζίζκαηα ησλ ςπραλαγθαζκψλ έρνπλ γίλεη 

ζήκαηα αζθάιεηαο θαη είλαη απηά αθξηβψο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνζπαζεί 

λα επαλαθέξεη ην άηνκν δξψληαο θαηά ηέηνην ηξφπν˙ εμ‟ νπ θαη ε εκθάληζε δξάζεσλ 

ελ απνπζία αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Γηα λα εθδειψλεηαη επαλεηιεκκέλσο κία κνξθή 

ηειεηνπξγηθήο δξάζεο φκσο, ρξεηάδεηαη πξψηα λα ζεκειησζεί σο ζήκα αζθάιεηαο. Αο 

δνχκε έλα ηέηνην παξάδεηγκα δηακφξθσζεο ελφο αληίζηνηρνπ ηζηνξηθνχ. 

 Φαληαζηείηε έλα παηδί λα παίδεη ζηελ άκκν. ζν εληζρπηηθφ θαη αλ είλαη απηφ, 

επεηδή ην παηδί αλαπφθεπθηα ζα ιεξσζεί, ίζσο απηφ λα έρεη σο ζπλέπεηα ηηο θσλέο 

θαη ηελ θαηζάδα ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν κάισκα απφ ηε κακά είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

πξνθαιεί άγρνο, ζηελαρψξηα θαη ιχπε ζην λεαξφ, ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη 

κε ηα εξεζίζκαηα πνπ είλαη παξφληα – ηα βξψκηθα ρέξηα-, θαζηζηψληαο ηα αξλεηηθψο 

εληζρπηηθά. Λφγσ δειαδή ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ζεηηθή ηηκσξία (θσλέο κεηέξαο), 

ηα βξψκηθα ρέξηα ηνπ παηδηνχ είλαη πιένλ εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά 

εξεζίζκαηα θαη θάζε δξάζε πνπ ηα ηεξκαηίδεη, εληζρχεηαη.  Δπνκέλσο, ε δξάζε πνπ 

ζπλήζσο ηεξκαηίδεη ηελ επαθή κε κηθξννξγαληζκνχο ζηα άλσ άθξα είλαη ην πιχζηκν 

ησλ ρεξηψλ, ην νπνίν θαη εληζρχεηαη ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε, αθνχ ηεξκαηίδεη ηνλ 

αξλεηηθφ εληζρπηή (αθάζαξηα ρέξηα) θαη αθαηξεί ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

παηδηνχ. Απνθνκκέλνο απφ ηελ ηηκσξία, ν κηθξφο βηψλεη ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο 

θαη ραξάο. Σαπηφρξνλα, ηα ίδηα ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ – ε επαθή κε ην ζαπνχλη, ην λεξφ πνπ ηξέρεη, ην 

ηξίςηκν ησλ ρεξηψλ- ζπζρεηίδνληαη αθνινχζσο κε γεγνλφηα πνπ έρνπλ παξάγεη ραξά 

θαη αλαθνχθηζε. Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ γίλεηαη ζήκα αζθάιεηαο γηα ην άηνκν. 

Γηαγξακκαηηθά, απηφ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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‘Άγχοσ, 

Α 

Ανακοφφιςη 

ΕΟ->ΕΠ 

Αυτόματα ερεθίςματα 

από πλφςιμο χεριϊν 

ΕΕΕ+ 

Πλφςιμο χεριϊν 

ΘΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Διάγραμμα 1.1 – Θ θεμελίωςη του πλυςίματοσ χεριϊν ωσ ςήμα αςφάλειασ 
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 Αο επηζεκαλζεί φηη, αθ‟ εο ζηηγκήο ζεκειηψλνληαη σο ζήκαηα αζθάιεηαο ζην 

ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ, νη δξάζεηο κπνξεί λα εθδειψλνληαη ηφζν ζηελ παξνπζία, φζν 

θαη ζηελ απνπζία αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Με άιια ιφγηα, επλφεηα ζηελ παξνπζία 

βξψκηθσλ ρεξηψλ εληζρχεηαη ην πιχζηκφ ηνπο, αιιά ε δξάζε ελδέρεηαη θάιιηζηα λα 

εληζρχεηαη θαη ρσξίο ηελ χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Ζ απεηιή δελ ππάξρεη 

ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ˙ ππάξρεη φκσο δηάρπηε ζην ηζηνξηθφ ηνπ. Απηφ 

πνπ πθίζηαηαη αλακθίβνια ζην εδψ θαη ηψξα, είλαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ραξάο 

θαη αλαθνχθηζεο πνπ πξνθαιεί ε ηειεηνπξγία, αηζζήκαηα πνπ ην άηνκν έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα απηνπαξάγεη. Μπνξεί ινηπφλ νη δξάζεηο ησλ αηφκσλ κε O.C.D. λα 

θαίλνληαη άθαξπεο, αλαπνηειεζκαηηθέο, αλνχζηεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

επηηεινχλ έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζθνπφ: ηελ παξαγσγή ζεκάησλ αζθάιεηαο. 

 Δπνκέλσο, νη ςπραλαγθαζκνί εληζρχνληαη θαζφηη ηεξκαηίδνπλ ηηκσξεηηθά 

γεγνλφηα θαη παξάγνπλ ζήκαηα αζθάιεηαο. Γηαηεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα, παξφιν 

πνπ θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ ζρεδφλ ηελ απνθιεηζηηθή αζρνιία ησλ αηφκσλ, κελ 

επηηξέπνληαο ηελ αθηέξσζε ρξφλνπ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπο. Μάιηζηα, νη 

έξεπλεο επί ηνπ ζέκαηνο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο δε 

ζπλερίδνληαη παξά ηνπ φηη πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή δσή, αιιά 

αθξηβψο επεηδή ζέηνπλ δπζρέξεηεο ζε απηή. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε πσο ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη θάπνηεο θνξέο πιαίζην εθδήισζεο ζεηηθψλ 

γεγνλφησλ, φπσο θηιηά, αγθαιηέο, πάξηη, γέιηα, έξσηα, φκσο γίλεηαη πνιχ ζπρλά 

πιαίζην εθδήισζεο αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ: απνδνθηκαζίαο, εηξσλείαο, απφξξηςεο, 

ακεραλίαο, ληξνπήο. Ζ ζπλερήο ελαζρφιεζε κε ηηο ηειεηνπξγίεο ίζσο απνηειεί κία 

κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ηηκσξία πνπ ελππάξρεη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γχξσ 

ηνπο. Ο άλζξσπνο πνπ εθδειψλεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα ειέγρεη 

επαλαιακβαλφκελα εάλ έθιεηζε ην ζεξκνζίθσλν, ζπαλίσο ζα απνκαθξπλζεί θαηά 

πνιχ απφ ην δηακέξηζκά ηνπ. Δπηζηξέθνληαο ζπλερψο γηα έιεγρν, γιηηψλεη απφ φια 

ηα δπζάξεζηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ ζπκβνχλ εθεί έμσ˙ απφ άηνκα πνπ 

ζα ηνλ ριεχαδαλ, ζα ηνλ θνξφηδεπαλ, ζα ηνλ κείσλαλ, ζα ηνλ ακθηζβεηνχζαλ. Ίζσο 

λα ηνλ παξαιιειίδακε κε έλαλ ζπκκεηέρνληα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αξλείηαη λα «θιηθάξεη» ζην πνληίθη, απνθεχγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκθάληζε 

βνκβψλ. Έηζη, ην άηνκν κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή παξακέλεη νιεκεξίο 

θιεηζκέλν ζην ζπίηη ηνπ, ειέγρνληαο θάζε ηφζν ηνλ πίλαθα ηνπ ειεθηξηθνχ, 

παξάγνληαο ζήκαηα αζθάιεηαο - ζαλ έλα ππνθείκελν πνπ δε ζηακαηά λα πηέδεη ην 

πεηάιη. Ζ δηαθνξά φκσο ησλ αηφκσλ κε O.C.D. είλαη φηη ε αλαδήηεζε αζθάιεηαο 

θαηαιήγεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή ηνπο έγλνηα. Παξάγνπλ πεξηζζφηεξα ζήκαηα 

αζθάιεηαο απφ φηη ηνπο ρξεηάδεηαη, πεξηζζφηεξα απφ φζα ηνπο είλαη αλαγθαία γηα λα 

πνξεπζνχλ. ην θάησ θάησ ηεο γξαθήο, ηη σθειεί ην πάηεκα ηνπ κνρινχ θαη ε 

εηζαγσγή ζηελ πεξίνδν κπιε ρξψκαηνο, εάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θεξδεζνχλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη ζεζαπξνί; 
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Ο Ρφινο Σσλ εκάησλ Αζθάιεηαο ηηο Ηδενιεςίεο 

 

 Αθνχ αλαιχζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζήκαηα αζθάιεηαο επηδξνχλ ζηηο 

ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο, αο επηρεηξεζεί ε δηαζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηηο 

επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ηδηαίηεξεο ζπγθηλεζηαθήο κνξθήο, δειαδή ζηηο 

ηδενιεςίεο. Έγηλε κάιινλ θαηαλνεηή ε χπαξμε αζθάιεηαο ζε κνξθέο δξάζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηππηθά ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, φπσο ην πιχζηκν ρεξηψλ 

θαη ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο (checking). Πψο κπνξεί φκσο λα ζπλδέεηαη κε 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη αλαθνχθηζεο κία ηδενιεςία πξφθιεζεο βιάβεο ηνπ ηχπνπ: 

«θφησζα ην παηδί κνπ»; 

 Έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο αληηκέησπν κε ηε ζθέςε φηη πξνθάιεζε 

θαθφ ζην παηδί ηνπ, βηψλεη δηαξθψο έλα έληνλν απνδηνξγαλσηηθφ άγρνο. Πξνθαλψο 

θαη ιαηξεχεη ην παηδί ηνπ, νπφηε ε ηδέα απηή πξνθαιεί εμαηξεηηθά δηαηαξαθηηθά, 

απνθξνπζηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ε δξάζε ηνπ λα ζθεθηεί θάηη ηέηνην 

επηθέξεη ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηνπ παηδηνχ. Αλαδεηψληαο ην, πηζαλψο λα ην βξίζθεη 

λα βιέπεη ηειεφξαζε ζην ζαιφλη, λα δηαβάδεη ηα καζήκαηά ηνπ ζην γξαθείν ή λα 

παίδεη ήζπρα ζην δσκάηηφ ηνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ 

παηδηνχ, ηεξκαηίδεη ην άγρνο ηνπ γνλέα θαη πξνθαιεί ζπγρξφλσο αηζζήκαηα 

αλαθνχθηζεο θαη ραξάο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ απηφκαησλ 

εξεζηζκάησλ ειέγρνπ κε γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ εξεκία, ε δξάζε ηνπ ειέγρνπ 

γίλεηαη ζήκα αζθάιεηαο ζην ηζηνξηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED/EE- 

κζψη 

«κότωςα το 

παιδί μου» 

: 

Δ1 

Ζλεγχοσ 

παιδιοφ, 

ΕΕ- 

Ακραίο άγχοσ, 

αποδιοργάνωςη 

ED 

Ζλεγχοσ 

παιδιοφ : 

Δ2 

υνειδητοποίηςη καλήσ 

του κατάςταςησ 

ΕΕ- 

Άγχοσ, 

ΕΕ+ 

Ανακοφφιςη, 

Αςφάλεια 

ΕΟ -> ΕΠ 

Αυτόματα 

ερεθίςματα 

ελζγχου 

ΕΕΕ+ 

Ζλεγχοσ 

ΘΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Διάγραμμα 1.2. – Σα ςήματα αςφάλειασ ςτισ ιδεοληψίεσ 
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 Αλ φκσο, ν έιεγρνο είλαη ε δξάζε πνπ ιεηηνπξγεί σο ζήκα αζθάιεηαο, πνχ 

ιαλζάλεη ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ δηαηεξεί ηελ εθδήισζε ηεο απαίζηαο ζθέςεο 

πξφθιεζεο θαθνχ; Μπνξεί ε ίδηα ε ηδενιεςία λα κελ είλαη ζήκα αζθάιεηαο γηα ην 

γνλέα, είλαη φκσο ην αξρηθφ πιαίζην ζην νπνίν έρεη επαλεηιεκκέλσο εληζρπζεί ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ θαη ε αλαθνχθηζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηή. Ζ ζθέςε «Έβιαςα ην παηδί κνπ» απνηειεί ηνλ πξψην φξν 

κηαο ζπληειεζηηθήο αιπζίδαο ε νπνία ζπζηεκαηηθά έρεη επηθέξεη ηελ παξαγσγή 

ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη σο ηέηνην ζεκαληηθφ πιαίζην ελίζρπζεο πηζαλφλ δηαηεξείηαη 

θαη λα ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

 

Πξνηάζεηο Μειινληηθήο Έξεπλαο 

 Οινθιεξψλνληαο ην θνκκάηη ηεο πδήηεζεο, νθείινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε 

αλαθνξηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ πηζαλά λα αθνινπζήζνπλ νη κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο επί ηνπ ζέκαηνο.  

 Αξρηθά, θξίλεηαη αλαγθαίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα δνθηκαζηεί εθ λένπ εάλ 

ε παξαγσγή ελφο ζεκειησκέλνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο εθδειψλεηαη κε πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα απφ ηελ παξαγσγή ελφο νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο πνπ απιψο ηεξκαηίδεη ην 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. Ζ δφκεζε ηεο ζπλζήθεο κε θνχμηα ρξψκα δελ επέηξεςε ηνλ 

παξαπάλσ έιεγρν. Ίζσο εάλ, κεηά ηα baseline, νη ζπλζήθεο πξνγξακκαηηζηνχλ έηζη 

ψζηε ε κπάξα ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο λα είλαη γηα ηε θάζε Β: ζπλερψο κπιε 

ρξψκαηνο θαη ηα παηήκαηα λα ηελ αιιάδνπλ ζε θνχμηα, ελψ γηα ηε θάζε Β‟, ε 

γξακκή λα είλαη θνχμηα ρξψκαηνο θαη νη πηέζεηο λα εκθαλίδνπλ κπιε – κε αληηζηξνθή 

ζπλζεθψλ ζηε δεχηεξε πεηξακαηηθή ζπλεδξία-, λα πξνθχςνπλ πην ελζαξξπληηθά 

δεδνκέλα. Δάλ ηα ππνθείκελα ζπζηεκαηηθά πξνηηκνχλ ηελ παξνπζία κπιε ρξψκαηνο 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο, ηφηε ζα ππάξρεη πεηξακαηηθή απφδεημε ηεο 

παξαπάλσ δηάθξηζεο. 

 Αθφκε, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δνθηκαζηεί ε επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο ζηε κεηέπεηηα αληίζηαζε ζηελ 

εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Δκπεηξηθά, ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ή ε ηαθηνπνίεζε 

αληηθεηκέλσλ είλαη γεγνλφηα πνπ πξνζθέξνπλ εξεζίζκαηα αλαθνχθηζεο γηα έλα 

αμηφινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν μεπεξλά ηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. Ίζσο εάλ 

απμεζεί ε παξακνλή ηνπ κπιε ρξψκαηνο ζηελ νζφλε (π.ρ. απφ 17sec. ζε 30sec.) λα 

εθδεισζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξεο πηέζεηο ζηε ζπλζήθε εμάιεηςεο κε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο, ηνλίδνληαο ηε δηάζηαζε κε ηε ζπλζήθε 

εμάιεηςεο ρσξίο ζήκα αζθάιεηαο. Πηζαλψο ε ζπκπεξηθνξά λα εκθαλίζεη αθφκα 

κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε αξλεηηθήο ελίζρπζεο, παξφιν πνπ νη δξάζεηο 

ζα είλαη εμίζνπ αλαπνηειεζκαηηθέο ζηελ απνθπγή ηηκσξίαο. 

 



53 
 

 ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

o Πέξαλ ηεο Φπρνπαζνινγίαο: Σα ήκαηα Αζθάιεηαο ζηελ Καζεκεξηλή Εσή 

 

 χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, δελ ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αξρέο θαηαλφεζεο ηεο «απνθιίλνπζαο» ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο –

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο θαη δηακνξθσκέλεο- «θπζηνινγηθήο», ηππηθά 

αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο. Σα ζήκαηα αζθάιεηαο δελ είλαη κία εηδηθή ζπλζήθε 

ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, νχηε απαληψληαη απνθιεηζηηθά ζε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Δίλαη γεγνλφηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθνληαη παληνχ γχξσ καο, 

γεγνλφηα πνπ ζπλαληάκε, παξάγνπκε θαη δηαηεξνχκε φινη καο θαζεκεξηλά. Οη 

ζηαπξνί θαη ηα θπιαρηά, νη θσηνγξαθίεο αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ ζην πνξηνθφιη, νη 

αξηζκνί έθηαθηεο αλάγθεο ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ηα ζθνλάθηα ηεο εμεηαζηηθήο 

πεξηφδνπ, ην «ηπρεξφ» ζαθάθη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλεληεχμεηο, ε ζπλερήο πίεζε 

ηνπ πιήθηξνπ απνζήθεπζεο αιιαγψλ ζην Office Word ζηε ζπγγξαθή ελφο 

ζεκαληηθνχ θεηκέλνπ, νη θξεκαζκέλεο ζηνλ εζσηεξηθφ θαζξέθηε ηνπ απηνθηλήηνπ 

εηθφλεο ηεο Παλαγίαο, ε κάιιηλε θνπβεξηνχια ή ην ινχηξηλν αξθνπδάθη πνπ 

θνπβαινχλ πάληνηε καδί ηνπο ηα λήπηα θαη ην θαζνιηθά γλσζηφ ζήκα «ια θαιά» κε 

ηνπο πςσκέλνπο αληίρεηξεο, είλαη ειάρηζηα κφλν παξαδείγκαηα γεγνλφησλ, ηα νπνία, 

ηεξκαηίδνληαο απεηιέο, θηλδχλνπο, ηηκσξία ή ηνπο πξνάγγεινχο ηεο, θαηέιεμαλ λα 

πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο αλαθνχθηζε θαη εξεκία, ραιάξσζε θαη ραξά, αζθάιεηα. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ δηπιαλνχ καο ζηηο ηξνκαθηηθέο ζθελέο κηαο 

ηαηλίαο, αθαηξεί θάηη απφ ηε θξίθε πνπ βηψλνπκε θαη παξάγεη έλα αίζζεκα 

αζθάιεηαο. Μηα εγθάξδηα αγθαιηά ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή, ηεξκαηίδεη πξνζσξηλά ηε 

ιχπε θαη πξνθαιεί δεζηαζηά. Αθφκε, ε εθδήισζε ηεο δξάζεο: «Με ζπγρσξείηε, 

πξέπεη λα πάσ ηνπαιέηα» καο γιηηψλεη απφ ζηηγκέο ακεραλίαο ζε έλα απνηπρεκέλν 

ξαληεβνχ, απφ ην λα ξεδηιεπηνχκε κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε ηε κέξα πνπ, ελψ 

ήκαζηαλ αδηάβαζηνη, ν θαζεγεηήο ζέιεζε λα καο εμεηάζεη θαη απφ θνπξαζηηθέο, 

θιχαξεο μαδέξθεο ζε νηθνγελεηαθά δείπλα, ραξίδνληάο καο ηελ αλαθνπθηζηηθή 

απνκφλσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. Ζ αληίζεζε φισλ καο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

πάζρνπλ απφ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή έγθεηηαη ζην φηη νη δεχηεξνη, δξνπλ κε 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ παξαγσγή αζθάιεηαο, πξάγκα πνπ δελ απνβαίλεη ζπκθέξνλ 

γηα ηνπο ίδηνπο. Μνηάδνληαο λα ελζαξθψλνπλ ην γλσζηφ ξεηφ «better safe than sorry» 

(θαιχηεξα αζθαιήο παξά κεηαλησκέλνο), ε αλαδήηεζε αλαθνπθηζηηθψλ, 

ραιαξσηηθψλ γεγνλφησλ έρεη κεηαηξαπεί ζε απηνζθνπφ ηνπο, αλαζηέιινληαο θαη 

παξεκπνδίδνληαο ηελ εθδήισζε άιισλ, δηαθνξεηηθψλ, κε ζηεξεφηππσλ, κε απζηεξά 

επαλαιακβαλφκελσλ κνξθψλ δξάζεο. 

 



54 
 

 Σφζν νη επηζηήκνλεο ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη νη εηδηθνί ηεο 

γλσζηηθφ – ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

επαλαδηακφξθσζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αηφκσλ κε O.C.D., ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπο
8
. Με ηηο έξεπλεο 

λα εμειίζζνληαη δηαξθψο θαη ηε λενεηζαρζείζα παξάκεηξν ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο 

λα δηεπξχλεη ηελ θαηαλφεζή καο πάλσ ζην θαηλφκελν, είκαζηε ζε ζέζε λα θηλεζνχκε 

ζπζηεκαηηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ επαθή ησλ αηφκσλ κε 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή κε φια εθείλα ηα κνλαδηθά, πηθάληηθα, 

αλεπαλάιεπηα γεγνλφηα, πνπ κφλν ε εθηεηακέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί 

λα πξνζθέξεη. 

 Δπαλεξρφκελνη ζηα ιφγηα ηνπ B.F. Skinner πνπ απνηέιεζαλ ηελ εηζαγσγή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ππελζπκίδεηαη φηη απηή ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

δελ θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηε ρνξήγεζε ζθνπψλ, ηάζεσλ, πξνζέζεσλ θαη αλαγθψλ 

ζηα άηνκα, δε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμεξεχλεζε ελφο ρανηηθνχ, κπζηεξηψδνπο 

αζπλείδεηνπ, νχηε ηελ αιιαγή γλσζηηθψλ επεμεξγαζηψλ, ηε δηφξζσζε λνεηηθψλ 

ζθαικάησλ, γλσζηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη δηαζηξεβισκέλσλ πεπνηζήζεσλ. Γελ 

αιιάδνπκε απηφ πνπ αλακέλνπλ ηα άηνκα˙ δηακνξθψλνπκε θαηάιιεια ην ηζηνξηθφ 

ηνπο, εληζρχνληαο δηαθνξηθά ηηο επηζπκεηέο κνξθέο δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ θαηά 

ζπλέπεηα πηζαλφηαηα λα απμήζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζην ξεπεξηφξην ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. ην ηέινο, νη άλζξσπνη δε δξνπλ ιηγφηεξν άθακπηα θαη 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά, επεηδή θαηαλφεζαλ ηα νθέιε απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

αιιειεπίδξαζεο ή επεηδή έρνπλ πιένλ ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηειεηνπξγηψλ θαη 

ησλ ηδενιεςηψλ, αιιά επεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζαξκφζηεθε ζε έλα 

δηαθνξεηηθά δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψζεθε βάζεη απηψλ, θπζηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ζπκβάλησλ. Καη ζχκθσλα κε έλαλ άιιν θνξπθαίν ζεσξεηηθφ ηεο 

αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο, W. James, «απηή είλαη ε δηαθνξά πνπ θάλεη ηε δηαθνξά». 
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 

1. Δίλαη θάπσο εηξσληθφ λα δηαηππψλεηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο πάζρνληεο απφ 

O.C.D. φηη αλαπηχζζνπλ έλα καγηθφ ηξφπν ζθέςεο κε ξεαιηζηηθψλ αηηησδψλ 

ζρέζεσλ δίλνληαο σο παξάδεηγκα ηα ηειεηνπξγηθά κεηάλνηαο ή πξνζεπρήο, 

φηαλ κία κεγάιε κεξίδα ηνπ θφζκνπ επηδίδεηαη –θαη κάιηζηα ηαθηηθά- ζε 

παξφκνηεο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ην άλακκα θεξηψλ ζηελ εθθιεζία, 

ηα επρέιαηα θαη νη ζείεο θνηλσλίεο, ρσξίο πνηέ λα ηεο θαηαινγίδεηαη θάηη 

αληίζηνηρν. 

2. Σν νηδηπφδεην ζχκπιεγκα απνηειείηαη απφ κία νκάδα αζπλείδεησλ 

(απσζεκέλσλ) ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη πάλσ ζηελ 

επηζπκία ηεο απφθηεζεο ηνπ γνληνχ ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαη ηεο εμφλησζεο 

ηνπ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ (Freud, 1921). 

3. Σν Stroop είλαη έλα πεηξακαηηθφ ππφδεηγκα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ελφο ππνθεηκέλνπ ζε έλα έξγν. ηελ θιαζζηθή ηνπ κνξθή, πεξηιακβάλεη 

ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ρξψκαηα (φπσο «κπιε», θφθθηλν», «πξάζηλν»), νη 

νπνίεο είλαη ηππσκέλεο ζε δηαθνξεηηθή απφρξσζε απφ απηή πνπ εθθξάδνπλ 

(π.ρ. «κπιε», «θφθθηλν», «πξάζηλν»). Απφ ην ζπκκεηέρνληα δεηείηαη λα 

νλνκαηίζεη ην ρξψκα κε ην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ιέμε φζν γξεγνξφηεξα είλαη 

δπλαηφλ – θάηη πνπ έρεη θαλεί πσο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνο 

επεμεξγαζία απφ πιεπξάο ηνπ. Σν θαηλφκελν Stroop πήξε ην φλνκά ηνπ απφ 

ηνλ John Ridley Stroop πνπ ην δεκνζίεπζε πξψηνο ζηα αγγιηθά ζην 1935. 

4. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεηξακάησλ, νη εξεπλεηέο φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ 

επηζηεκψλ – θαη φρη κφλν νη πεηξακαηηζηέο ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο- 

ρξεζηκνπνηνχλ ελίνηε ρνξήγεζε ήπησλ ειεθηξνζφθ ζε δψα. Σνλίδεηαη 

ηδηαίηεξα ν επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο «ήπηνο» θαη ην γεγνλφο φηη θαλέλα 

ππνθείκελν δε βηψλεη ζπλζήθεο θαθνπνίεζεο. 

5. Χο ζσκαηναηζζεηηθά νξίδνληαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζηα αηζζεηήξηα ησλ κπψλ, ηνπ δέξκαηνο, ησλ νζηψλ, ησλ ηελφλησλ, ησλ 

αξζξψζεσλ, ησλ ζπιάρλσλ θαη άιισλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία κε ην 

θαηάιιειν ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ επίζεο 

σο δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα. Έλα ζσκαηναηζζεηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ κέζα ή έμσ απφ ην ζψκα ηνπ ππνθεηκέλνπ (Μέιινλ, 2007). 

6. Οη παξαθάησ εηθφλεο απνηεινχλ ηα εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

πείξακα γηα λα ππνδειψζνπλ θαηάθηεζε κνλάδσλ (ζεζαπξφο) ή απψιεηα 

κνλάδσλ (βφκβα). 
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7. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη αξηζκνί ζηα θειηά αληηζηνηρνχλ 

ζηα παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ αλά πεληάιεπην. 

 

 

 

  

BASE  
1 

BASE 2 BASE 3 WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

971 477 954 1003 1251 1268 979 1180 1157 

1009 670 868  1270 964  1280 1227 

906 781 805  619 1167  1046 879 

993 759 773  355 1171  1116 181 

819 727 728  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

689 760 762  3495 4570  4622 3444 

 

 

BASE 1 BASE 2 BASE 3 WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

355 753 583 782 729 980 692 573 678 

489 552 690  798 1191  521 468 

529 474 756  735 921  598 504 

487 589 733  995 733  785 438 

512 620 726  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

561 635 710  3257 3825  2468 2088 

 

 

 

BASE 1 BASE 2 BASE 3 WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

679 1041 1084 884 1530 902 1786 1811 1814 

808 962 1119  1663 1643  1822 712 

765 701 821  1783 1385  1761 0 

711 779 985  890 1183  1795 0 

775 976 946  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

753 1060 876  5866 5113  7189 2526 

 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 2 - ΕΙΡΘΝΘ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 11 - ΣΗΕΤ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 12 - ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

Α ΟΜΑΔΑ:    ΧΩΡΙ ΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ- ΜΕ ΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
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BASE 
1 

BASE 
2 

BASE 
3 

BASE 
4 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

31 102 174 225 261 220 341 229 166 61 

53 143 219 277  208 119  59 57 

168 186 193 206  194 99  19 29 

195 187 188 325  165 16  0 0 

221 223 172 333  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

202 216 321 312  787 575  244 147 

 

  

 

BASE 
1 

BASE 
2 

BASE 
3 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

126 683 682 660 309 520 787 937 218 378 422 529 

123 810 777  537 892  1055 467  555 119 

63 813 701  358 960  931 127  541 495 

84 822 731  506 1019  568 263  691 613 

32 790 774  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

19 827 748  1710 3391  3491 1075  2209 1756 

 

 

 

BASE 1 BASE 2 BASE 3 WARM 
UP 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΜΠΛΕ 

ΜΕ 
ΜΠΛΕ 

163 655 729 786 291 974 900 1133 675 

546 646 714       936 898  1111 915 

529 613 707  945 887  1145 1029 

507 563 hgtr  876 862  1106 991 

514 542 723  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

520 606 688  3117 3621  4495 3610 

 

 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 9 - ΕΤΘ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 14 – ΙΩΑΝΝΑ Β. 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 16 - ΦΙΛΙΠΠΙΑ 

Β ΟΜΑΔΑ: ΜΕ  ΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ- ΧΩΡΙ ΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
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BASE  
1 

BASE  
2 

BASE   
3 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΦΟΤΞΙΑ WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΜΠΛΕ 

957 657 528 592 706 346 267 371 293 

805 557 553  514 347  380 573 

779 491 419  500 300  197 531 

673 320 427  309 310  404 299 

416 360 435  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

419 442 487  2029 1303  1352 1696 

 

 

 

 

BASE  
1 

BASE  
2 

BASE   
3 

BASE   
4 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΦΟΤΞΙΑ WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΜΠΛΕ 

105 100 112 113 106 130 72 72 93 17 

33 82 120 153  98 54  12 0 

13 82 101 112  98 9  2 20 

32 84 85 114  96 11  26 1 

50 63 100 118  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

34 96 109 137  422 146  133 38 

 

 

 

 

BASE     
1 

BASE    
2 

BASE     
3 

WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΦΟΤΞΙΑ WARM 
UP 

ΧΩΡΙ 
ΧΡΩΜΑ 

ΜΠΛΕ 

235 575 568 602 827 337 449 495 442 

569 577 795  534 557  606 404 

569 642 874  513 477  341 288 

550 583 825  126 1308  552 387 

488 457 763  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ  ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ 

552 553 540  2000 2679  1994 1521 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 18 - ΟΦΙΑ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 17 - ΝΣΙΝΟ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 20 - ΘΟΔΩΡΘ 

Γ   ΟΜΑΔΑ:    ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΦΟΥΞΙΑ 
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8. Αληηκεησπίδνληαο ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, νη αλαιπηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο ηεο ζπζηεκαηηθήο 

απεπαηζζεηνπνίεζεο, ηεο θαηαθιπζκηαίαο έθζεζεο ή ηελ ηερληθή ηεο έθζεζεο 

θαη πξφιεςεο αληίδξαζεο. ηε ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε, ν 

ζεξαπεπφκελνο αξρηθά εθπαηδεχεηαη ζηε ραιάξσζε κε αζθήζεηο αλαπλνήο, 

ζχζθημεο θαη ραιάξσζεο ησλ κπψλ. Έπεηηα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζεξαπεπηή, 

θαηαζθεπάδεηαη κηα ηεξαξρία θφβσλ, φπνπ ηα θνβνγφλα γεγνλφηα 

βαζκνινγνχληαη, μεθηλψληαο απφ ην ιηγφηεξν θαη θηάλνληαο ζην πεξηζζφηεξν 

ηξνκαθηηθφ. ηε ζπλέρεηα, ν πάζρνληαο θέξλεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ εηθφλα 

θφβνπ θάλνληαο ηαπηφρξνλα αζθήζεηο ραιάξσζεο. Σν βαζηθφ ζθεπηηθφ ηεο 

κεζφδνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο αίζζεζεο ραιάξσζεο κε ην 

αληηθείκελν θφβνπ θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο αίζζεζεο αγσλίαο θαη άγρνπο κε 

ραιαξφηεηα θαη εξεκία. Ζ θαηαθιπζκηαία ηερληθή πξαγκαηψλεηαη κε 

πξαγκαηηθή έθζεζε ζην θνβηθφ αληηθείκελν, άκεζα, ρσξίο ηα βαζκηαία 

βήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ, ελψ ζηε κέζνδν έθζεζεο θαη πξφιεςεο 

αληίδξαζεο ην άηνκν θαιείηαη θαη ελζαξξχλεηαη λα ζθεθηεί ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ ζπλήζσο ηνλ αγρψλνπλ, αιιά απνηξέπεηαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

ηειεηνπξγηθψλ πξάμεσλ. Οη παξεκβάζεηο ηεο γλσζηαθήο – ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ πιεπξάο ηνπ 

πάζρνληα ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ, πξνζπαζψληαο αξγφηεξα λα 

επέκβνπλ αιιάδνληαο απηφ ην θνκκάηη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


