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Περίιευε  
 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά 

εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή σο ζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ε κειέηε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο δηεξεχλεζεο απηήο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γέθα άηνκα 

ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε: ηελ πξνπεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ ην εξέζηζκα πνπ είρακε επηιέμεη σο αξλεηηθά 

εληζρπηηθφ, έλαο ήρνο 72dB, εμππεξεηνχζε πξάγκαηη κία ηέηνηα ιεηηνπξγία γηα θάζε ζπκκεηέρνληα· 

ηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είρε σο ζηφρν ηε ζεκειίσζε ηεο εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο απψιεηαο 

πφλησλ (βαζηθή θάζε), θαη, επίζεο ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ε ιεηηνπξγία απηή ζα κπνξνχζε λα 

γεληθεπζεί ζε έλα ιηγφηεξν απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ (θάζε ρεηξηζκνχ)· θαη ηε κεηαπεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, πνπ απνηεινχζε επαλάιεςε ηεο πξνπεηξακαηηθήο θαη εμέηαδε αλ ν ήρνο δηαηεξνχζε 

ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπ δχλακε. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, ζηε βαζηθή θάζε φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο παξήγαγαλ κε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα ηνλ ήρν θαη ζηε θάζε ρεηξηζκνχ ε 

πιεηνςεθία ηνπο ζπλέρηζε λα ηνλ παξάγεη ζπζηεκαηηθά. χκθσλα κε ηελ εξκελεία καο, ν ήρνο, 

κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο απψιεηαο πφλησλ, απέθηεζε 

ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί αλαθνχθηζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα εληζρχεη ηηο δξάζεηο πνπ ηνλ 

παξήγαγαλ· έγηλε, δειαδή, ζήκα αζθάιεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ηελ πεηξακαηηθή βάζε γηα ηελ εθαξκνζκέλε θαηαλφεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 
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Εσταρηζηίες 

 

 Αξθεηνί είλαη νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ θαζνξηζηηθή 

ηνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο. Πξψηνο απ‟ φινπο, ν θαζεγεηήο καο ζηελ 

Πεηξακαηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο, Ρφκπεξη Μέιινλ. Οη γελλαηφδσξεο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δηθήο καο θαηαλφεζεο ηεο θπζηθήο πξνέιεπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, καο έθεξαλ ζε επαθή κε ηε δπλακηθή θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ νξγαληζκψλ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη καο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιαβαίλνπκε βαζχηεξα ηνπο 

εαπηνχο καο θαη ηνπο άιινπο. Γε ζα έπξεπε, επίζεο, λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ην ζηελφ 

ζπλεξγάηε ηνπ θαζεγεηή καο θαη ππνςήθην δηδάθηνξα, Ισάλλε Αγγειάθε, ν νπνίνο καο 

παξαρψξεζε ηνλ θψδηθα πνπ απνηέιεζε ην κέζν γηα ηελ πεηξακαηηθή καο δηεξεχλεζε θαη γηα ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηε ζπκθνηηήηξηα θαη θίιε κνπ, Βηνιέηα Μάιν. Η 

ζπλεξγαζία καο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδσ ηα θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

πξνζπαζψ λα ηα θαηαλνήζσ.  

 Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά φια εθείλα ηα άηνκα πνπ κε κεγάιε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζην 

πείξακά καο, αθηεξψλνληαο ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Σα δεδνκέλα πνπ καο πξνζέθεξαλ 

θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζαλ γηα εκάο πνιχηηκν πιηθφ γηα λα ζθεπηφκαζηε γηα ηε 

θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζρέζε ηεο κε ην πεξηβάιινλ. Σνπο αθηεξψλσ απηή ηελ 

εξγαζία κε κεγάιε επγλσκνζχλε.  
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Πρόιογος   
 

 Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εγγξάθεηαη ζην επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα ηεο 

Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο, απφ ηελ νπνία αληιεί ηα 

ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ηεο εξγαιεία. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή σο ζήκαηνο αζθάιεηαο, 

θαζψο, επίζεο, θαη ε κειέηε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηεξεχλεζεο απηήο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιφγηα, ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη αθνξά ην θαηλφκελν 

ηεο παξαγσγήο δπζάξεζησλ, ελνριεηηθψλ, αθφκα θαη επψδπλσλ γηα ηνλ εαπηφ εξεζηζκάησλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά έρνπλ ζπλνδεχζεη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ ηνλ ηεξκαηηζκφ αθφκα 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ.  

 Κεληξηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε ηδέα φηη ε ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

πνιχπινθεο θαη ρξνληθά εθηεηακέλεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο 

δσήο ηνπ θαη κε ηα πξντφληα ησλ δηθψλ ηνπ δξάζεσλ. Η καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο απηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηφ θάζε θαηλφκελν ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη λα πξνζθέξεη σθέιηκεο εξκελείεο, καθξηά απφ πάζεο θχζεσο ηαπηνινγηθά εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα θαη νπζηνπνηεηηθέο αληηιήςεηο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε ππνζεηηθέο, αθαλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνπ ή ηεο ςπρήο.  

 Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη ιεγφκελεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο δε γίλνληαη αληηιεπηέο 

σο αλσκαιία θαη παξέθθιηζε απφ ην θπζηνινγηθφ. Αληίζεηα, ζεσξνχληαη σο ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα θπζηνινγηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα 

απνδεηθλχνληαλ πξνζαξκνζηηθέο θαη σθέιηκεο γηα ην άηνκν.  

 Οη δχν απηέο βαζηθέο ηδέεο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ.  
 

Σν πξψην θεθάιαην μεθηλά κε κία ζχληνκε εηζαγσγή ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

θαη ζηελ ελαιιαθηηθή ηεο πξφηαζε απέλαληη ζηελ θπξίαξρε νπζηαζηηθνπνίεζε. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη ε πνιχ βαζηθή αξρή ηεο ελίζρπζεο, ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο, καδί κε παξαδείγκαηα 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ πνιχπινθσλ επηδξάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηηκσξίαο, αλάιπζε ε νπνία αμηνπνηεί ηηο αξρέο θαζνξηζκνχ ηφζν ηεο πξνθαινχκελεο, φζν θαη ηεο 

ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο βιαβεξέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ν εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο ηηκσξίαο θαη ησλ απεηιψλ γηα ηηκσξία. 

Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άπνςε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο ςπρνπαζνινγίαο. 

Σέινο, γίλεηαη κία θαηλνκελνινγηθή πεξηγξαθή ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο, 

επίζεο, θαη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ απφςεσλ άιισλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ςπρνινγίαο γηα ην 

θαηλφκελν απηφ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ 

πνπ απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηε δηθή καο πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη 

έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζεκειίσζε ηεο δηαθξηηηθήο θαη ηεο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο φηαλ απηφ έρεη ζπλδεζεί δηαθνξηθά κε ηε 

ζεηηθή ελίζρπζε. Βάζεη ησλ επξεκάησλ απηψλ ησλ εξεπλψλ, δηαηππψζακε ηελ ππφζεζε φηη έλαο 

αξλεηηθφο εληζρπηήο ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

δχλακε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ζπλδεζεί δηαθνξηθά κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, δειαδή, κε 

ηνλ ηεξκαηηζκφ άιισλ, αθφκα απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Σελ ππφζεζε απηή 

ππνβάιακε ζε πεηξακαηηθφ έιεγρν, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο.  
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ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

κεζνδνινγηθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο καο: νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπλεδξίεο πνπ δηεμήρζεζαλ, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάζηεθε ε έξεπλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην πεξηβάιινλ δηεμαγσγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαη, θπζηθά, ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, 

απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην απηφ.  

Αθνινπζεί ζην ηέηαξην θεθάιαην ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν εχιεπηε παξνπζίαζή ηνπο, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

βάζεη ησλ νκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη εχθνιν γηα ηνλ αλαγλψζηε 

λα ζρεκαηίζεη κία γεληθή εηθφλα ησλ ππνδεηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαδείρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο.  

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εξκελεία ησλ πεηξακαηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο. Δπίζεο, κειεηάηαη ε 

ζεκαζία ησλ επξεκάησλ απηψλ γηα ηελ εθαξκνζκέλε θαηαλφεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο θαη άιισλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχκε θαζεκεξηλά. Σέινο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ππνβάιινληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο ζην κέιινλ.     
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Κεθάιαηο 1: Εηζαγφγή  
 

Εηζαγφγή ζηε ζσκπερηθορηζηηθή προζέγγηζε  
 

ε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, νη άλζξσπνη εθδειψλνπλ έληνλν 

ελδηαθέξνλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηηίεο ζπκπεξηθνξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνπο ίδηνπο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αξρίδνπκε λα επηθνηλσλνχκε απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πεξίγπξφ καο, αλαξσηηφκαζηε γηα 

ηηο πεγέο ηεο ζθέςεο, ηεο αληίιεςεο, ηεο κάζεζεο, ηεο θαληαζίαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

νλείξσλ, αιιά θαη ζπκπεξηθνξψλ πξνβιεκαηηθψλ, φπσο νη ιεγφκελεο «ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο». 

ε ηέηνηνπ είδνπο απνξίεο, ζπλεζίδνπκε λα δίλνπκε απαληήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ άγλνηά καο γηα 

ηελ πξνέιεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπζθνηίδνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηή 

δηακνξθψλεηαη θαη, θαη‟ επέθηαζε, δε καο πιεξνθνξνχλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή κπνξεί λα 

αιιάμεη (εθφζνλ, βέβαηα, ην επηζπκνχκε). Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα 

ηξφπν ζπζηεκαηηθά, έρνπκε ηελ ηάζε λα επηλννχκε κία ηδηφηεηα απηνχ ηνπ αηφκνπ θαη λα ηε 

ζεσξνχκε αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ιέκε : «Πνηέ δελ ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ε π ε η δ ή είλαη δεηιφο». Η θξάζε «είλαη δεηιφο» πεξηγξάθεη κία ζπκπεξηθνξά θαη φρη κία αηηία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαη σο εθ ηνχηνπ, απαηηεί εμήγεζε, δελ ηελ πξνζθέξεη. Άιισζηε, νη ηδηφηεηεο 

ηεο  ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη ζηαζεξέο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβιεηφηεηα θαη αιιάδνπλ ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Η εμήγεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο κε φξνπο νπζηνπνηεηηθνχο εκθαλίδεηαη κε ζεκαληηθά 

απμεκέλε ζπρλφηεηα φηαλ επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε κίαο αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξάο, αληίζεηεο κε 

ηηο ηζρχνπζεο λφξκεο θαη κε φ, ηη ζεσξείηαη αλακελφκελν ζχκθσλα κε ηα ζηελά φξηα ηνπ νξζνχ 

ιφγνπ. Μία ηέηνηα πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ην «θπζηνινγηθφ», πνπ απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε κίαο πινχζηαο κπζνινγίαο γχξσ απφ ηε θχζε ηεο, είλαη ηα θαηλφκελα 

ςπρνπαζνινγίαο. ην ζέκα απηφ ζα επαλέιζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Η ηάζε απηή λα επηλννχκε θάπνηεο «θαζνιηθέο» θαη «ζηαζεξέο» ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, νη 

νπνίεο ζεσξνχκε φηη, σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο, θαζνξίδνπλ αηηηαθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νλνκάδεηαη νπζηαζηηθνπνίεζε. Χο εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα, ε νπζηαζηηθνπνίεζε δε ζπλαληάηαη 

κφλν ζηηο θαζεκεξηλέο καο ζπδεηήζεηο , αιιά απνηειεί θνηλή ηάζε ησλ θπξίαξρσλ ξεπκάησλ ηεο 

ςπρνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο απφ ηηο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ αλαθνξά ζην 

αζπλείδεην απφ ηελ ςπραλάιπζε, ε αλαγσγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηε λεπξνςπρνινγία, ε εξκελεία ησλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ κε αλαθνξά ζηελ ηάζε 

απηνπξαγκάησζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία, ε επίθιεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ςπρνπαζνινγίαο... Η απφδνζε, φκσο, ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ζε κε θπζηθέο 

νληφηεηεο δελ απνθαιχπηεη ηε ζρέζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε άιια γεγνλφηα, νχηε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ ψζηε λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά. 

Σν ξεχκα ηνπ ζεκειηψδνπο ζπκπεξηθνξηζκνχ, κε βαζηθφηεξν εθπξφζσπν ηνλ B.F. Skinner, 

απνηειεί κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνινγηθή νπζηαζηηθνπνίεζε. ε αληηπαξάζεζε κε 

άιιεο ζεσξήζεηο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο, ν ζεκειηψδεο ζπκπεξηθνξηζκφο δελ αηηηνινγεί ηα 

θαηλφκελα κε ηελ απφδνζή ηνπο ζε αθαλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνπ ή ηεο ςπρήο. Γελ πξνζπαζεί 

λα πθάλεη ηελ χπαξμε ελφο κπζηεξηαθνχ, φζν θαη ππνζεηηθνχ, θφζκνπ κέζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

Αληίζεηα, πξεζβεχεη φηη νη άλζξσπνη είλαη κέζα ζηνλ θφζκν, επηδξνχλ πάλσ ηνπ θαη δέρνληαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ. πλεπήο κε ηηο αξρέο ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ επηζηεκψλ, πξνζπαζεί λα 

θαηαζηήζεη θάζε ςπρνινγηθφ θαηλφκελν θαηαλνεηφ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ θαη 
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κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία επηδξά ζην πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα δξάζεη ην άηνκν κε παξφκνην ηξφπν (Μέιινλ, 2007).  

Απφ ην ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηζκφ απνξξέεη ε πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε 

νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηε δπλακηθή θαη ρξνληθά εθηεηακέλε αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Οη εξκελείεο πνπ επηθαιείηαη ζπληζηνχλ γεληθεχζεηο αξρψλ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά ζε απινπνηεκέλεο ζπλζήθεο, 

φπνπ είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ επηδξάζεσλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ θαη ε 

αλάδεημε ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπκπεξηθνξάο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο ηελ αλαιχεη ζε κηθξφηεξα κέξε, 

αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζπλερή θαη ζπλεθηηθή θχζε ηεο. 

Ο ζεκειηψδεο ζπκπεξηθνξηζκφο βαζίδεηαη ζηνλ πξαγκαηηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 

θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο επηζηεκνληθήο πξφηαζεο γηα ηηο αηηίεο ελφο θαηλνκέλνπ είλαη ε 

πξαθηηθή σθειηκφηεηά ηεο. Ο πξαγκαηηζκφο απνξξίπηεη ηελ άπνςε φηη ε επηζηήκε ζηνρεχεη ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ηελ εχξεζε ηεο «Αιήζεηαο», θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζηήκνλα δελ είλαη 

αληηθεηκεληθή, αιιά εμαξηάηαη απφ ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Αληηζέησο, ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζεκαζία ηεο επηζηήκεο βξίζθεηαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλέπεηεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ πξφβιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κε άιια γεγνλφηα. Σε γλψζε πνπ απνθηά ν ζπκπεξηθνξηζηήο κέζα απφ ηε κειέηε 

απηήο ηεο ζρέζεο ηε κεηαδίδεη κε ηξφπν απιφ θαη γεληθεχζηκν. 

Ιδηαίηεξα ρξήζηκνη θαη ζεκαληηθνί σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο έρνπλ απνδεηρζεί νη 

λφκνη γηα ηελ επηζηεκνληθή εξκελεία ηνπο νπνίνπο δηαηχπσζε ν Isaac Newton θαη ηνπο νπνίνπο 

ηεξεί ν ζπκπεξηθνξηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Newton πξνέηξεςε ηνπο επηζηήκνλεο λα κε 

δέρνληαη πεξηζζφηεξεο αηηίεο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα απφ απηέο πνπ είλαη αξθεηέο γηα λα ηα 

εμεγήζνπλ θαη ζε φκνηα θπζηθά θαηλφκελα λα απνδίδνπλ ηηο ίδηεο αηηίεο. Δπηπιένλ, ηζρπξίζηεθε φηη 

νη ηδηφηεηεο πνπ βξέζεθε φηη αλήθνπλ ζηα θπζηθά θαηλφκελα ζην πιαίζην πεηξακάησλ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φηη αιεζεχνπλ γηα φια ηα θπζηθά θαηλφκελα. 

 Οπιηζκέλνο κε απηέο ηηο αξρέο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο θαζίζηαηαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξέπεη λ‟ αιιάμνπλ 

ψζηε λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά, νδεγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε απνηειεζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο. 
 

Βαζηθές αρτές 
 

Ελίζτσζε 
  

 Όπσο είδακε παξαπάλσ, ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη ε αδηάιεηπηε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Κάζε άλζξσπνο, θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα ηξφπν κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην: ζθέθηεηαη, παξάγεη ιφγν, ζπλάπηεη 

ζρέζεηο, εξσηεχεηαη, νλεηξεχεηαη, θαληάδεηαη, δηακαξηχξεηαη, ζσπαίλεη, ιακβάλεη απνθάζεηο, θάλεη 

επηινγέο, δεκηνπξγεί πάζεο θχζεσο έξγα, δηεθδηθεί, ππνρσξεί, αγσλίδεηαη… Οη δξάζεηο ηνπ 

επηδξνχλ ζηνλ θφζκν θαη ηνλ κεηαβάιινπλ θαη, ηαπηφρξνλα, κεηαβάιινληαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε κία ζρέζε ακθίδξνκε θαη ακνηβαία, πνπ θαίλεηαη λα κελ έρεη ηέινο. Όηαλ κία 

κνξθή δξάζεο επηθέξεη κία αιιαγή ζην πεξηβάιινλ θαη, παξάιιεια, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

δξάζεσλ ηεο ίδηαο ζπληειεζηηθήο ηάμεο
1
 απμάλεηαη σο ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηφηε απηή 

                                                           
1
  Συντελεςτικι τάξθ: το ςφνολο των μορφών δράςθσ που είναι λειτουργικά ιςότιμεσ, δθλαδι ζχουν μία κοινι 

ςυνζπεια (Μζλλον, 2007).  
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ε κνξθή δξάζεο εληζρχεηαη. Η ελίζρπζε απνηειεί κία δηεξγαζία ηεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

δειαδή φισλ εθείλσλ ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ ρσξίο λα πξνθαινχληαη απφ 

θάπνην ακέζσο πξνεγνχκελν εξέζηζκα.  

 Κάπνηεο δξάζεηο εληζρχνληαη επεηδή παξάγνπλ θάπνην εξέζηζκα πνπ δελ ππήξρε 

πξνεγνπκέλσο: ην δηάβαζκα ελφο βηβιίνπ παξάγεη ηελ επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα πξάγκαηα πνπ 

είλαη γξακκέλα ζ‟ απηφ· ην πιεζίαζκα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ παξάγεη ηε ζαιπσξή ηεο 

αγθαιηάο ηνπ· κία «θαιεκέξα» ζ‟ έλα γείηνλα επηθέξεη ην ρακφγειφ ηνπ· ην ηειεθψλεκα ζ‟ έλα 

θίιν θαη ε πξφηαζε γηα βφιηα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα επράξηζην απφγεπκα καδί ηνπ· ε αθήγεζε 

ελφο αλέθδνηνπ παξάγεη ην γέιην ηεο παξέαο· έλα δεζηφ κπάλην έρεη σο ζπλέπεηα ην αίζζεκα ηεο 

ραιάξσζεο· ην ζηχςηκν πνξηνθαιηψλ επηθέξεη ην δξνζηζηηθφ ρπκφ ηνπο θαη ε είζνδνο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν έρεη σο απνηέιεζκα κία ελδηαθέξνπζα ηαηλία. ηελ πεξίπησζε απηή, ιέκε φηη νη 

δξάζεηο απηέο εληζρχνληαη ζεηηθά απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ην εξέζηζκα πνπ παξάγνπλ ην 

απνθαινχκε ζεηηθά εληζρπηηθό ή ζεηηθό εληζρπηή (Δ
Δ+

). 

 Κάπνηεο άιιεο δξάζεηο εληζρχνληαη επεηδή ηεξκαηίδνπλ θάπνην εξέζηζκα πνπ ήδε ππήξρε: ε 

ιήςε παπζίπνλνπ ηεξκαηίδεη ηνλ ελνριεηηθφ πνλνθέθαιν· ε ηνπνζέηεζε σηναζπίδσλ ζηα απηηά 

ηεξκαηίδεη ην ζφξπβν· ην θιείζηκν ηνπ ηειεθψλνπ ηεξκαηίδεη ηε γθξίληα ηνπ αηφκνπ ζηελ άιιε 

γξακκή· ε έθθξαζε κεηακέιεηαο θαη «ζπγλψκεο» ζ‟ έλα άιιν άηνκν ηεξκαηίδεη ηελ ςπρξή ηνπ 

ζηάζε απέλαληί καο· ην θιείζηκν ηεο ηειεφξαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή κίαο ηξνκαθηηθήο 

ζθελήο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ air-condition αθαηξεί ην αίζζεκα ηεο δέζηεο. Όιεο απηέο νη 

δξάζεηο ιέκε φηη εληζρχνληαη αξλεηηθά θαη ην εξέζηζκα πνπ ηεξκαηίδνπλ ην απνθαινχκε αξλεηηθά 

εληζρπηηθό ή αξλεηηθό εληζρπηή (Δ
Δ-

). Όπσο είλαη επλφεην, ε αξλεηηθή ελίζρπζε απαηηεί ηελ 

παξνπζίαζε   ηνπ   αξλεηηθά   εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο, αθνχ 

ρσξίο απηφ δε ζα ππήξρε θάπνην εξέζηζκα πξνο ηεξκαηηζκφ. Οη αξλεηηθνί εληζρπηέο απνηεινχλ εμ‟ 

νξηζκνχ κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη δξάζεηο εληζρχνληαη. 

 Κξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ελίζρπζεο σο ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο είλαη πνζνηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο· αλαθέξεηαη ζηε ζπλέπεηα ηεο δξάζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην αλ απηή ε κνξθή δξάζεο εληζρχεηαη επεηδή παξάγεη θάπνην εξέζηζκα (νπφηε, 

θάλνπκε ιφγν γηα ζεηηθή ελίζρπζε) ή επεηδή ηεξκαηίδεη θάπνην εξέζηζκα (ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 

κηιάκε γηα αξλεηηθή ελίζρπζε). ε θακία πεξίπησζε δελ αλαθέξεηαη ζηελ αμία ή ηελ σθειηκφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεζηζκάησλ ή δξάζεσλ.  

 Να ζεκεηψζνπκε, εδψ, φηη ε ζεηηθά ή ε αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξεζηζκάησλ δε ζπληζηά κία εγγελή ηδηφηεηά ηνπο. Η ιεηηνπξγία ησλ εξεζηζκάησλ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ άηνκν ζε άηνκν, αλάινγα κε ην πνιχπινθν θαη κνλαδηθφ πιέγκα ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ην 

θαζέλα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη, ην ίδην εξέζηζκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα θάπνηνλ σο ζεηηθφο 

εληζρπηήο, ελψ γηα θάπνηνλ άιιν σο αξλεηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο εθήβνπ 

ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, αθνχ νη δξάζεηο πνπ 

παξάγνπλ ηελ επαθή ηνπ κε απηά (παξαθνινπζεί ηα αληίζηνηρα καζήκαηα, αγνξάδεη βηβιία κε 

καζεκαηηθνχο γξίθνπο…) έρνπλ ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. Γηα έλα ζπκκαζεηή 

ηνπ, φκσο, ηα ίδηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο, αθνχ νη δξάζεηο 

πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ επαθή ηνπ κε απηά (απνπζηάδεη ηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ…) 

επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. 

 Γηα έλα άηνκν, ε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ εξεζίζκαηνο δελ είλαη πάληα ε ίδηα, αιιά 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ζρεηηθέο παξσζεηηθέο δηαδηθαζίεο
2
. Μπνξεί γηα θάπνηνλ κία βξαδηλή 

έμνδνο κε ηνπο θίινπο ηνπ λα ιεηηνπξγεί ζπλήζσο σο ζεηηθφο εληζρπηήο, αιιά χζηεξα απφ κία 

                                                           
2
 Παρωκθτικι διαδικαςία: κάκε διαδικαςία θ οποία κακορίηει τθν ενιςχυτικι αποτελεςματικότθτα των ερεκιςμάτων. 
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θνπξαζηηθή κέξα ζηε δνπιεηά ην εξέζηζκα απηφ ράλεη ηελ εληζρπηηθή ηνπ δχλακε. Έηζη, ελδέρεηαη 

ην άηνκν απηφ λα αθπξψζεη ηε βξαδηλή έμνδν ή λα κελ απαληά ζηηο θιήζεηο ησλ θίισλ ηνπ. Σε 

δεδνκέλε ζηηγκή έλα δεζηφ κπάλην θαη ν αλαπαπηηθφο θαλαπέο απνθηνχλ έληνλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 
 

Τηκφρία  
 

 ηηο θαζεκεξηλέο καο αιιειεπηδξάζεηο ν φξνο ηηκσξία αλαθέξεηαη ζηελ εκπξφζεηε άζθεζε 

βίαο, εμαλαγθαζκνχ ή απεηιψλ, κε ζηφρν ην ζσθξνληζκφ ηνπ αηφκνπ ή ηελ εθδίθεζε. ηελ 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ν φξνο απηφο δελ έρεη ηέηνηα ελλνηνινγηθή ρξνηά· αληηζέησο, 

αλαθέξεηαη ζε κία δηεξγαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηε καθξνπξφζεζκε 

ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο ηηκσξία πεξηγξάθεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλάξηεζεο δξάζεσλ-ζπλεπεηψλ ζην νπνίν ε δξάζε ηνπ αηφκνπ έρεη σο 

ζπλέπεηα είηε ηνλ ηεξκαηηζκφ ελφο εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεηηθφο εληζρπηήο                 

(Δ
Δ+

: Γ → Δ
Δ+

), είηε ηελ παξαγσγή ελφο εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο εληζρπηήο        

(Γ → Δ
Δ-

) (Μέιινλ, 2007). 

 Η δξάζε ελφο καζεηή λα κηιά κε θάπνην ζπκκαζεηή ηνπ ελ ψξα καζήκαηνο παξάγεη ηα 

επηθξηηηθά ζρφιηα θαη ηηο θσλέο ηνπ δαζθάινπ· κία αηαμία ελφο παηδηνχ παξάγεη ην ραζηνχθη ηνπ 

γνλέα ηνπ· ην παξάλνκν παξθάξηζκα έρεη σο απνηέιεζκα ην πξφζηηκν. Παξφιν πνπ ε ηηκσξία είλαη 

κία εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ηερληθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, δελ παξέρεηαη 

απαξαίηεηα απφ έλα άιιν άηνκν (B.F. Skinner, 1953). Έηζη, ην πεξπάηεκα ζην δξφκν κία βξνρεξή 

κέξα επηθέξεη ηελ επαθή κε ην θξχν λεξφ ηεο βξνρήο· ην δπλαηφ ρηχπεκα ηνπ ηνίρνπ κε ην ρέξη 

έρεη σο απνηέιεζκα ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ· ην δάγθσκα ελφο ιεκνληνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ μηλή 

γεχζε ζην ζηφκα. ε φια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, νη δξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή ελφο αξλεηηθά εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλάξηεζε δξάζεσλ-

ζπκπεξηθνξψλ ζηε γιψζζα ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο νλνκάδεηαη   ζεηηθή ηηκσξία.  

 Παξνκνίσο, ε δξάζε ηνπ παηδηνχ λα θιείζεη ηελ  ηειεφξαζε χζηεξα απφ πξνζηαγή ησλ 

γνληψλ ηνπ ηεξκαηίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ελδηαθέξνληνο πξνγξάκκαηνο· ε ππεξβνιηθή 

ηαρχηεηα κε ην απηνθίλεην κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζηέξεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο γηα έλα 

δηάζηεκα· νη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο απφ ηε δνπιεηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα εξγάδεηαη εθεί· ε δξάζε ηνπ λα απνρσξήζεη θάπνηνο απφ κία θηιηθή 

ζπλάληεζε γηα λα παξαθνινπζήζεη κία δηάιεμε ζην παλεπηζηήκην ηεξκαηίδεη ηελ επράξηζηε παξέα 

ησλ θίισλ ηνπ· ηα ςέκαηα ζε θάπνηνλ θίιν νδεγνχλ ζηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ καο 

έδεηρλε· ην λα βγεη θαλείο απφ ην ζπίηη ηνπ κία ρεηκσληάηηθε κέξα ηεξκαηίδεη ηελ επαθή ηνπ κε ηε 

δεζηαζηά ηνπ δηακεξίζκαηφο ηνπ, αιιά θαη ην λα κέλεη θαλείο δηαξθψο κέζα ζην ζπίηη ηνπ «θιείλεη 

ηελ πφξηα» ζε φια ηα ελδηαθέξνληα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έμσ απφ απηφ. ε φια 

ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, νη δξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκφ ή, αιιηψο, ηελ 

αθαίξεζε ελφο ζεηηθά εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-

πεξηβάιινληνο απνθαιείηαη αξλεηηθή ηηκσξία. Καη‟ αλαινγία κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, ε 

αξλεηηθή ηηκσξία πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεηηθνχ εληζρπηή (Δ
Δ+

) πξηλ απφ ηελ εθδήισζε 

ηεο δξάζεο. 

  Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε πξηλ ζπλερίζνπκε ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηηκσξίαο είλαη φηη ε ηηκσξία απεπζχλεηαη πάληα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη φρη ζην άηνκν πνπ ηελ 

επέδεημε. χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε δηαηχπσζε πνπ πεξηγξάθεη 

κε ηξφπν σθέιηκν ηε ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηηκσξείηαη από 

ηηο ζπλέπεηέο ηεο. ηηο θαζεκεξηλέο καο αιιειεπηδξάζεηο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ε ηάζε λα 
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ζεσξνχκε φηη ε ηηκσξία θαηεπζχλεηαη ζην άηνκν. Μπνξεί λα ιέκε «ηνλ ηηκψξεζα γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ κνπ θέξζεθε», «ν δάζθαινο ηηκψξεζε ηνλ καζεηή» θαη άιιεο ηέηνηεο θξάζεηο, νη νπνίεο 

ππνλννχλ φηη ην άηνκν ξπζκίδεη κε ηξφπν απηφλνκν θαη αλεμέιεγθην ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Μία 

ηέηνηα αληίιεςε είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηε ζέζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

πνπ εθδειψλεη ην άηνκν θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο θαη ρξνληθά 

εθηεηακέλεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ίδηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη ξίδεο ηεο δελ είλαη νξαηέο ζην 

εδψ θαη ζην ηψξα· αληίζεηα, ζα έπξεπε λα ηηο αλαδεηήζνπκε ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ζην ηζηνξηθφ εληζρχζεσλ πνπ δηαζέηεη. Έηζη, ινηπφλ, κπνξεί φλησο ν δάζθαινο λα 

ρηππά ή λα επηθξίλεη ην καζεηή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηκσξεί ηε δξάζε πνπ πξνεγήζεθε ηεο 

ηηκσξίαο. 

 Δπίζεο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή ππάξρεη επξέσο ε αληίιεςε φηη ε ηηκσξία είλαη έλα κέζν 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ 

δξάζεσλ. Πξάγκαηη, ε παξαγσγή ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή ή ν ηεξκαηηζκφο ελφο ζεηηθνχ εληζρπηή 

σο ζπλέπεηα ησλ δξάζεσλ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ. Ο καζεηήο πνπ δέρηεθε ηα επηθξηηηθά ζρφιηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ επεηδή κηινχζε κε ην 

δηπιαλφ ηνπ ζην κάζεκα είλαη πηζαλφ λα κελ επαλαιάβεη ηελ «αμηφκεκπηε» πξάμε ηνπ· ην αγφξη 

ηνπ νπνίνπ ε δξάζε λα πξνηείλεη ζε θνπέιεο ξνκαληηθέο ζπλαληήζεηο έρεη ηηκσξεζεί 

επαλεηιεκκέλα κε άξλεζε θαη απφξξηςε είλαη πηζαλφ λα δηζηάδεη λα δείμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε 

θάπνηα άιιε θνπέια.  

 Η άπνςε φηη ε ηηκσξία νδεγεί απαξαίηεηα ζηε κείσζε ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο δελ 

εθθξάδεηαη κφλν απφ ηελ θνηλή γλψκε, αιιά θαη απφ έλα κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ιδηαίηεξα απνθαιππηηθφο είλαη ν ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο πνπ δίλνπλ ζην θαηλφκελν 

ηεο ηηκσξίαο νη Azrin N.H. & Holz W. : «Η ηηκσξία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλέπεηα κίαο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηψλεη ηε κειινληηθή πηζαλφηεηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο» (Azrin N.H. & 

Holz W., 1966). Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, φκσο, ππνηηκά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη νη δξάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη εληζρχνληαη, επίζεο, κε θάπνην ηξφπν. 

Μπνξεί, δειαδή, γηα δξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπληειεζηηθή ηάμε λα ζπλππάξρνπλ έλα 

ηζηνξηθφ ελίζρπζεο θαη έλα ηζηνξηθφ ηηκσξίαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κία ρνξεχηξηα ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα
3
 πνπ παξάγνληαη απφ ην ρνξφ είλαη ηζρπξά ζεηηθά εληζρπηηθά 

εξεζίζκαηα (Δ
Δ+

), νπφηε ε πεξηζηαζηαθή παξαγσγή πφλνπ χζηεξα απφ πέζηκν (Δ
Δ-

) δε κεηψλεη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δξάζεο ηνπ ρνξνχ (ηαπηόρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία, Γ → 

Δ
Δ+

, Δ
Δ-

). Η δξάζε ηνπ λα κελ πάεη θάπνηνο ζηλεκά κε ηνπο θίινπο ηνπ γηα πεξάζεη έλα ξνκαληηθφ 

απφγεπκα κε ηε ζχληξνθφ ηνπ ηεξκαηίδεη έλα ζεηηθφ εληζρπηή, αιιά ηαπηφρξνλα παξάγεη έλαλ άιιν 

(ηαπηόρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία, Δ
Δ+

1 : Γ → Δ
Δ+

1 , Δ
Δ+

2). Παξνκνίσο, ην λα 

ππνβάιιεηαη έλαο αζζελήο ζε κία επψδπλε ζεξαπεία ηεξκαηίδεη ηνλ θίλδπλν επηδείλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο, αιιά παξάγεη πφλν (ηαπηόρξνλε αξλεηηθή ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία, Δ
Δ-

1: Γ → Δ
Δ-

1 , 

Δ
Δ-

2). Σέινο, αο ζθεθηνχκε έλαλ θαπληζηή, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δεκφζην ρψξν θαη δέρεηαη ηα 

παξάπνλα ησλ γχξσ ηνπ γηα ηνλ ελνριεηηθφ θαπλφ ηνπ. Η δξάζε λα ζβήζεη ην ηζηγάξν ηεξκαηίδεη 

ηα παξάπνλα, αιιά παξάιιεια ηεξκαηίδεη θαη ηελ επαθή ηνπ κε ην ζεηηθά εληζρπηηθφ γηα ηνλ ίδην 

ηζηγάξν (ηαπηόρξνλε αξλεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία, Δ
Δ-

, Δ
Δ+

 :Γ → Δ
Δ-

, Δ
Δ+

).  

 Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα καο ππελζπκίδνπλ φηη ην γεγνλφο φηη κηα κνξθή δξάζεο 

εκθαλίδεηαη κε θάπνηα ζπρλφηεηα ππνδειψλεη έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο. Η ζπρλφηεηα απηήο ηεο 

                                                           
3
 Σωματαιςκθτικά ερεκίςματα: κάκε ερζκιςμα που προκαλεί δραςτθριότθτα ςτα αιςκθτιρια των μυών, του 

δζρματοσ, των οςτών, των τενόντων, των αρκρώςεων, των ςπλάχνων και άλλων εςωτερικών οργάνων. Μπορεί να 
προζρχεται από μζςα ι ζξω από το ςώμα του ατόμου. 
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κνξθήο δξάζεο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ακείσηε, παξά ηελ ηαπηφρξνλε πεξηζηαζηαθή ηηκσξία ηεο. 

Απηφο είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ηηκσξία απνηειεί έλα ηφζν ζχλζεην θαηλφκελν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ πξφβιεςή 

ηνπ. Παξά ηε ζπλζεηφηεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, δελ ππάξρνπλ αλεμάξηεηεο αξρέο γηα ηελ εξκελεία ηνπ. πλεπήο κε ην λφκν ηνπ 

Newton φηη ν επηζηήκνλαο δε ζα πξέπεη λα δέρεηαη πεξηζζφηεξεο αηηίεο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα 

απφ απηέο πνπ είλαη αξθεηέο γηα λα ην εμεγήζνπλ, ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνζεγγίδεη ηελ 

ηηκσξία κέζσ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ αξρψλ ηεο δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ, κέζσ 

ηεο ζπζρέηηζεο νπδέηεξνπ θαη πξνθιεηηθνχ εξεζίζκαηνο, θαη ηεο εμαξηεκέλεο ζεηηθήο θαη 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο· αξρέο νη νπνίεο έρνπλ απνδεηρζεί σθέιηκεο θαη επαξθείο γηα θαηαλφεζε ησλ 

πνιχπινθσλ επηδξάζεσλ ηεο ηηκσξίαο. 

 Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο αξρέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ηηκσξίαο θαη λα δνχκε κέζσ πνησλ δηεξγαζηψλ ε ηηκσξία κπνξεί ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα 

νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο. Μέζα απφ 

απηή ηε κειέηε ζα απνθηήζνπκε φρη κφλν κία ζαθή εηθφλα ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηηκσξίαο, αιιά θαη 

κία εμήγεζε ησλ παξελεξγεηψλ ηεο.  
 

Οη επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο  
 

Η πξόθιεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ  

αληαλαθιαζηηθώλ 
 

 Η παξνπζίαζε εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο, θαζψο θαη ν 

ηεξκαηηζκφο εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζεηηθνί εληζρπηέο, πξνθαινχλ ζην άηνκν 

αληηδξάζεηο πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη θόβνο, ζπκόο, ληξνπή, απνγνήηεπζε, ελνρέο, έθπιεμε, νξγή, 

ζιίςε. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο αληηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ηνκέα 

ηνπ απηφκαηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ 

θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αίκαηνο ζηνπο γξακκσηνχο κπο.  

 Η πξνθιεηηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ 

ζεηηθψλ εληζρπηψλ, σο ζπλέπεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ αηφκνπ, κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί σο εμήο:  
 

 

 

 Ο καζεηήο, ν νπνίνο, σο ζπλέπεηα ηεο δξάζεο ηνπ λα κηιά κε ζπκκαζεηή ηνπ ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο, δέρεηαη ηα επηθξηηηθά ζρφιηα θαη ηηο απεηιέο ηνπ δαζθάινπ, ληψζεη ληξνπή θαη θφβν. 

Παξνκνίσο, ην παηδί, ηνπ νπνίνπ ν γνληφο ηνπ ζηεξεί ην αγαπεκέλν ηνπ γιπθφ, ηηκσξψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν κία αηαμία ηνπ, βηψλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηνπ ζπκνχ. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο αληηδξάζεηο απαηηνχλ απφ ην άηνκν αξθεηή ελέξγεηα, γεγνλφο πνπ δελ 

επλνεί ηε κεηέπεηηα εθδήισζε θάπνησλ ζπληειεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, είλαη πηζαλφ ν 

καζεηήο κεηά ηελ ηηκσξία λα παξακείλεη ζησπειφο θαη ην παηδί λα είλαη ζηέθεηαη θξφληκν ζε 

θάπνηα κεξηά ηνπ ζπηηηνχ. Η ρξήζε ηεο ηηκσξίαο, ινηπφλ,  γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί 
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ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο, θαζψο πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ εθδήισζή ηεο (Μέιινλ, 2007). 

 Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ, ηεο ληξνπήο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο απνγνήηεπζεο, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ζεηηθψλ εληζρπηψλ 

σο ζπλέπεηα ηεο δξάζεο, είλαη αζπκβίβαζηα φρη κφλν κε ηελ εθδήισζε ηεο ηηκσξεκέλεο δξάζεο, 

αιιά θαη κε πιήζνο άιισλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη επηζπκεηέο. Ο καζεηήο κπνξεί λα έπαςε 

λα κηιά κε ην ζπκκαζεηή ηνπ θαη ν δάζθαινο λα αηζζάλεηαη φηη ε παξέκβαζή ηνπ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή, φκσο ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ληξνπήο πνπ βηψλεη ν καζεηήο είλαη 

αζπκβίβαζην κε ζπκπεξηθνξέο φπσο ε ζπγθέληξσζε, ε απάληεζε ζε εξσηήζεηο θαη ε ζπκκεηνρή 

ζηνλ θνηλφ δηάινγν κέζα ζηελ ηάμε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ν ζπκφο θαη ε απνγνήηεπζε πνπ 

αηζζάλεηαη ην παηδί δελ επλννχλ δξάζεηο φπσο ε ζπλεηζθνξά ζηηο νηθηαθέο δνπιεηέο, ην ήξεκν 

παηρλίδη κε ηα αδέξθηα ηνπ θαη ην δηάβαζκα. Η επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο, επνκέλσο, δελ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε, αιιά αθνξά φιεο εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο, ε εθδήισζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ζπκβαηή κε ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ εμαλαγθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο ηηκσξίαο δελ 

είλαη εκθαλή κφλν ζην εδψ θαη ζην ηψξα, δειαδή, κφλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο άζθεζήο ηεο. Πέξα 

απφ ηελ απιή πξφθιεζε αληηδξάζεσλ, ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο δεκηνπξγεί εμαξηεκέλα 

αληαλαθιαζηηθά
4
. Σα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ 

εθδήισζε ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο ζπζρεηίδνληαη ρσξνρξνληθά κε εξεζίζκαηα ηα νπνία 

πξνθαινχλ θφβν, άγρνο, αβεβαηφηεηα, ακεραλία, ιχπε… Ύζηεξα απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπζρεηίζεηο, ηα εξεζίζκαηα απηά απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο παξφκνηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, γίλνληαη, δειαδή, εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα. ρεκαηηθά: 
 

 

 

Η ζρέζε  αλάκεζα ζην Δ
ΔΠ

 θαη ζην Α
Δ
 νλνκάδεηαη εμαξηεκέλν αληαλαθιαζηηθό. 

 

Χο παξάδεηγκα ηεο δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ χζηεξα απφ ηε ρξήζε 

ηηκσξίαο, αο ζθεθηνχκε έλα παηδί ηνπ νπνίνπ ε δξάζε λα ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή ρνξσδία θαη λα 

ηξαγνπδά δεκφζηα επηηπγράλεη κεξηθέο θνξέο ηελ πξνζνρή ησλ γχξσ ηνπ, αιιά πεξηζηαζηαθά 

ηηκσξείηαη κε ριεπαζηηθά θαη ππνηηκεηηθά ζρφιηα. Σα εξεζίζκαηα απηά είλαη γηα ην παηδί αξλεηηθνί 

εληζρπηέο θαη ηαπηφρξνλα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο ζιίςεο, ληξνπήο θαη ακεραλίαο. Σα εξεζίζκαηα 

πνπ παξάγνληαη απηφκαηα φηαλ ην παηδί ηξαγνπδά, φπσο ν ήρνο ηεο θσλήο  ηνπ, ζπζρεηηδφκελα κε 

ηα πξνθιεηηθά απηά  εξεζίζκαηα,  ράλνπλ  ηελ  αξρηθή  ηνπο νπδεηεξφηεηα θαη απνθηνχλ 

εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο αληηδξάζεηο. Έηζη, φηαλ ην παηδί 

αξρίδεη λα ηξαγνπδά, ζα ηνπ πξνθαινχληαη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ληξνπήο θαη ηεο 

                                                           
4
 Εξαρτθμζνο αντανακλαςτικό: αντανακλαςτικό του οποίου θ φπαρξθ και θ ιςχφσ εξαρτάται από τθ χωροχρονικι 

ςυςχζτιςθ ενόσ αρχικά ουδζτερου ερεκίςματοσ με ζνα ιδθ προκλθτικό ερζκιςμα για μία ςυγκεκριμζνθ αντίδραςθ. 
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ακεραλίαο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη, σο έλα βαζκφ, αζπκβίβαζηα κε ηε ζπλέρηζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, κε απνηέιεζκα ην παηδί, λα ζηακαηά ην ηξαγνχδη, αθφκα θαη ζε πιαίζηα δηαθνξεηηθά 

απφ απηά ζηα νπνία ηα εξεζίζκαηα ηνπ ηξαγνπδηνχ απέθηεζαλ πξνθιεηηθή δχλακε. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή ηηκσξία ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, σο 

απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ηα αξρηθά ζηάδηα κίαο ηέηνηαο δξάζεο παξάγνπλ εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα ηα 

νπνία πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Η επίδξαζε απηή ηεο άζθεζεο ηηκσξίαο ζα είλαη θαλεξή αθφκα θαη ζε θνηλσληθά 

απνδεθηά πιαίζηα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ν γάκνο (Skinner, 1953).  

 Έλαο δεχηεξνο ιφγνο, ινηπφλ, γηα ηνλ νπνίν ε ηηκσξία νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εθδήισζεο ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ, νη 

αληηδξάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη αζπκβίβαζηεο κε απηή ηε κνξθή δξάζεο. Σα απηφκαηα εξεζίζκαηα 

δξάζεσλ παξάγνληαη εχθνια, αθφκα θαη θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην 

ηζηνξηθφ ηηκσξίαο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινχλ 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα (Μέιινλ, 2007). ην ζεκείν απηφ, αλ αγλννχζακε ηε καθξνπξφζεζκε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ, ίζσο λα απνδίδακε 

αβαζάληζηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ εζσηεξίθεπζε ηεο βίαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

εμνπζίαο πνπ ηνπ έρνπλ αζθεζεί. Η σθέιηκε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, φκσο, δε βαζίδεηαη ζε 

ππνζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο άγλσζηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, αιιά πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθά 

εθηεηακέλε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. ην παξαπάλσ 

παξάδεηγκα, ν δηζηαγκφο πνπ εθδειψλεη ην παηδί φηαλ μεθηλά ην ηξαγνχδη νθείιεηαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά ζπλεπεηψλ απηήο ηεο δξάζεο, ζε έλα ηζηνξηθφ εληζρχζεσλ (πξνζνρή) θαη ζε 

έλα ηζηνξηθφ ηηκσξίαο (ριεπαζκφο).  

Οη αξρέο ηεο πξνθαινχκελεο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ απνδεηρζεί πνιχηηκεο ζηε κειέηε ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο ηηκσξίαο. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα θαηαλνήζνπκε ζε φιν ηνπο ην θάζκα ηνπο 

ζχλζεηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ν εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί ζε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εθδήισζεο ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε θαη ζε αξρέο ηεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηεο 

εμαξηεκέλεο αξλεηηθήο θαη ζεηηθήο ελίζρπζεο.  
 

Η αξρή ηεο εμαξηεκέλεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο: ε δηακόξθσζε ηεο θπγήο από ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 
 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (Γ→Δ
Δ-

) θαη ν ηεξκαηηζκφο 

ζεηηθψλ εληζρπηψλ (Δ
Δ+

: Γ → Δ
Δ+

) σο ζπλέπεηα δξάζεσλ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα σο πξνθιεηηθά 

εξεζίζκαηα γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θφβνπ, ληξνπήο, ζιίςεο, ελνρήο, ζπκνχ, ακεραλίαο, 

αβεβαηφηεηαο, αγσλίαο… Σα (αξρηθά) νπδέηεξα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί (ζεηηθά ή αξλεηηθά) 

ζπζηεκαηηθά ζπζρεηίδνληαη κε ηα εξεζίζκαηα απηά θαη απνθηνχλ ζηαδηαθά εμαξηεκέλε 

πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Ο ηεξκαηηζκφο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ αλακέλεηαη 

λα είλαη εληζρπηηθφο, δειαδή νη δξάζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηέηνηα εξεζίζκαηα ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. Με άιια ιφγηα, ηα πξνθιεηηθά απηά εξεζίζκαηα ιεηηνπξγνχλ σο 

εμαξηεκέλνη αξλεηηθνί εληζρπηέο (Δ
Δ-

). Καη πνηνο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ηεξκαηηζκνχ 

ηνπο; Μα θπζηθά, ε εθδήισζε δξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ ηηκσξεκέλε· δξάζεσλ ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ παξαγσγή αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ ή κε ηελ αθαίξεζε ζεηηθψλ εληζρπηψλ. Γηαγξακκαηηθά: 
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Έηζη, ε εθδήισζε ησλ κε ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο, ηεξκαηίδεη ηα ζσκαηαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα ησλ ηηκσξεκέλσλ. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο, ξπζκίδνληαο ηελ αξλεηηθή 

ελίζρπζε δξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ ηηκσξεκέλε, νδεγεί, ιφγσ νηθνλνκίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο (Μέιινλ, 2007). 

 Αο θαληαζηνχκε έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ε δξάζε λα εηζέξρεηαη ζε έλα αζαλζέξ έρεη 

παξαγάγεη ζην παξειζφλ ηνλ αξλεηηθά εληζρπηηθφ εγθισβηζκφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη πξνθιεηηθφ 

εξέζηζκα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο αγσλίαο. Ο θιεηζηφο ρψξνο ηνπ αζαλζέξ, θαζψο 

θαη ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζε απηφλ, 

ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ εγθισβηζκφ ράλνπλ ηελ αξρηθή ηνπο νπδεηεξφηεηα θαη απνθηνχλ πξνθιεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Έηζη, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα εηζέιζεη ην άηνκν 

ζην αζαλζέξ ηα ζπλαθφινπζα εξεζίζκαηα ζα ηνπ πξνθαιέζνπλ θφβν. Σα εξεζίζκαηα απηά, εθηφο 

απφ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά (Δ
ΔΠ

), ιεηηνπξγνχλ θαη σο αξλεηηθά εληζρπηηθά (Δ
ΔΔ-

), πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη δξάζεηο πνπ ηα ηεξκαηίδνπλ ζα εληζρχνληαη αξλεηηθά. Μία δξάζε πνπ απνηειεζκαηηθά 

ηεξκαηίδεη ηα εξεζίζκαηα απηά είλαη ε έμνδνο απφ ην αζαλζέξ θαη ε ρξήζε ηεο ζθάιαο. Μέζσ ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ αλαπφθεπθηα κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

αζπκβίβαζηεο κε απηέο εηζφδνπ ζην αζαλζέξ. 

 Σα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα είλαη, επίζεο, γλσζηά σο πξνεηδνπνηεηηθά 

ζήκαηα, επεηδή θαηά θάπνην ηξφπν πξναλαγγέιινπλ ηελ παξαγσγή ησλ αθφκα πην έληνλσλ 

αλεμάξηεηα αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ (Δ
ΑΔ-

). Σελ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη αξλεηηθά 

εληζρπηηθή ηνπο δχλακε ηελ απέθηεζαλ επεηδή ζην πιαίζην ηηκσξίαο ζπζηεκαηηθά πξνεγνχληαλ 

ησλ Δ
ΑΔ-

. Η θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε ησλ Δ
ΑΔ-

, 

αιιά δελ θαζνξίδεηαη απφ απηή. Σα Δ
ΑΔ- 

είλαη αθφκα αλχπαξθηα θαη φπσο θαζεηί πνπ ζηεξείηαη 

πιηθήο ππφζηαζεο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Μέιινλ, 2007). Η 

ίδηα ε θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ είλαη εληζρπηηθή. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ λα κε 

κπαίλεη ζε αζαλζέξ κπνξεί λα αθπξψλεη ην ελδερφκελν ελφο αθφκα εγθισβηζκνχ, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε δελ θαζνξίδεηαη απφ απηφ. Αληηζέησο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ δηαηεξείηαη απφ ηνλ 

εληζρπηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ ήδε ππαξθηψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ( Δ
ΔΔ-

: Γ → Δ
ΔΔ-

).  

 Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξηηηθά πιαίζηα E
D
 πνπ πξνμελνχλ ηελ 

εθδήισζε κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα έρνπλ αθαηξέζεη ζην παξειζφλ ζε παξφκνηα κε απηά πιαίζηα. 

Όηαλ εκθαλίδνληαη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ εξεζίζκαηα ηα νπνία έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κε ηα γλψξηκα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, ζα έρνπλ σο δηαθξηηηθά πιαίζηα κία παξφκνηα δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία. 
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Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο ζπληειεζηηθήο γελίθεπζεο εξεζηζκάησλ
5
. Σν άηνκν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο δε ζα εθδειψλεη θπγή κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν αζαλζέξ ζην 

νπνίν εγθισβίζηεθε, αιιά θαη απφ άιια αζαλζέξ, θαζψο θαη γεληθφηεξα απφ θιεηζηνχο ρψξνπο, 

απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ε δηαθπγή. Η γελίθεπζε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ είλαη κία θπζηνινγηθή δηεξγαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ θαη θαηά θαλφλα ζπκθέξεη ην άηνκν, θαζψο ην πξνθπιάζζεη απφ 

αθφκα πην επψδπλα θαη εθθνβηζηηθά Δ
ΑΔ-

. Αο ζθεθηνχκε σο παξάδεηγκα κία θνπέια ε νπνία έπεζε 

ζχκα ιεζηείαο ηε ζηηγκή πνπ πεξπαηνχζε κφλε ηεο ζε έλα ζθνηεηλφ δξνκάθη. Σν αξλεηηθά 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηεο επίζεζεο θαη ηεο ιεζηείαο είλαη ηαπηφρξνλα πξνθιεηηθφ εξέζηζκα γηα ην 

θφβν. Σα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνλαρηθφ πεξπάηεκα ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δξνκάθηα γίλνληαη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, ε θπγή ησλ νπνίσλ είλαη εληζρπηηθή. Δίλαη 

πηζαλφ ε θνπέια λα κελ απνθεχγεη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν δξφκν, αιιά θαη άιινπο, ζην βαζκφ πνπ 

κνηάδνπλ κε απηφλ ζηνλ νπνίν δέρζεθε ηελ επίζεζε, θαη λα εθδειψλεη κε ηηκσξεκέλεο δξάζεηο, 

φπσο ην λα πεξπαηά ζε θσηηζκέλνπο θαη πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θπγή 

ησλ ζθνηεηλψλ δξφκσλ αθπξψλεη ην ελδερφκελν κίαο αθφκα επίζεζεο θαη, παξάιιεια, δελ είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ απφιαπζε κίαο βξαδηλήο βφιηαο ή κε ηελ αζθαιή επηζηξνθή ζην ζπίηη.  

 Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε γεληθεπκέλε θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ δε ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ αηφκνπ, θαζψο κπνξεί λα θφςεη ηελ επαθή ηνπ κε πιαίζηα 

ζηα νπνία είλαη πηζαλφ λα εληζρπζνχλ νη δξάζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αο ζθεθηνχκε θάπνηνλ 

άλδξα, ν νπνίνο ζην παξειζφλ είρε ζπλάςεη κία ζηελή ζπληξνθηθή ζρέζε, δξάζε ε νπνία 

ηηκσξήζεθε κε πξνδνζία θαη απφξξηςε. Η ζπζρέηηζε ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαη 

ζην πιαίζην ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο αξλεηηθνχο απηνχο εληζρπηέο δηακφξθσζε ηελ 

εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή ηνπο δχλακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζιίςεο θαη ηεο απνγνήηεπζεο, θαη 

ηαπηφρξνλα ζεκειίσζε ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο άλδξαο απηφο είλαη 

πηζαλφ λα εθδειψζεη θπγή απφ ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ην ελδερφκελν λα πξνθχςεη κία 

ζρέζε ζηελνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, φπσο κηα θαηλνχξγηα γλσξηκία, θαζψο ηα εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη ζε έλα ηέηνην πιαίζην ιεηηνπξγνχλ γηα ηνλ ίδην σο Δ
ΔΔ-

. Με απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα αθπξψλεη ην ελδερφκελν λα μαλαπιεγσζεί, αιιά παξάιιεια ράλεη επαθή κε έλα πιαίζην 

ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα βηψζεη ηα κνλαδηθά θαη αλεπαλάιεπηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ έξσηα θαη ηεο 

αγάπεο. 

 Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε έλα παηδί, ε πξνζπάζεηα ηνπ νπνίνπ λα νινθιεξψζεη έλα 

έξγν κφλν ηνπ ηηκσξήζεθε κε ηα επηθξηηηθά ζρφιηα ησλ γνληψλ ηνπ «Δίζαη αλίθαλνο», «Γελ 

κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα κφλνο ζνπ!», εξεζίζκαηα πνπ ηνπ πξνθάιεζαλ ζιίςε θαη αλαζθάιεηα. Σα 

ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απέθηεζαλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε, έγηλαλ, δειαδή, 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα. Η δηαθξηηηθή επίδξαζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ γεληθεχεηαη θαη 

ζε άιια πιαίζηα ζηα νπνία ην παηδί θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο κφλν ηνπ έλα έξγν, φπσο κία 

εξγαζία πνπ ηνπ αλαζέηεη ν δάζθαινο. Σα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη ζηα πιαίζηα απηά ζα ηνπ 

πξνθαινχλ άγρνο θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ηα ηεξκαηίδνπλ, φπσο 

δηάθνξεο δηθαηνινγίεο («δελ μέξσ αλ ζα πξνιάβσ», «δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο»). Η θπγή 

απηψλ ησλ πιαηζίσλ ζηεξεί απφ ην άηνκν ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη απηφλνκνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ απηνχ δελ απνξξέεη απφ ηε 

                                                           
5
 Συντελεςτικι γενίκευςθ ερεκιςμάτων: διεργαςία τθσ ςυμπεριφοράσ ςτθν οποία, όταν μία μορφι δράςθσ 

ενιςχφεται ςε ζνα περιβαλλοντικό πλαίςιο Ε
D
, θ πικανότθτα εκδιλωςισ τθσ αυξάνεται και ςε άλλα περιβαλλοντικά 

πλαίςια, τα οποία μοιάηουν ι ζχουν κοινά ςτοιχεία με το πλαίςιο Ε
D
. 
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ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά απφ έλα ηζηνξηθφ ηηκσξίαο. Απηφ πνπ ιείπεη απφ 

ην άηνκν δελ είλαη ε πίζηε ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, αιιά εθείλν ην είδνο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη δξάζεηο ηνπ λα νινθιεξψζεη κφλν ηνπ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηπγράλνπλ 

ζεηηθήο ελίζρπζεο. 

 Μία άιιε παξελέξγεηα ηεο ρξήζεο ηηκσξίαο είλαη έλα είδνο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηε 

δξάζε πνπ νδεγεί ζηελ ηηκσξία θαη ζηε δξάζε πνπ ηελ απνθεχγεη. Απηέο νη δξάζεηο είλαη 

αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο· θη φκσο, ελδέρεηαη λα είλαη εμίζνπ ηζρπξέο ηελ ίδηα ζηηγκή. Οη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αθπξψλνπλ ην ελδερφκελν ηηκσξίαο κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη κε ηηο 

ηηκσξεκέλεο. Έλα ηέηνην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο παξαηεξνχκε ζηα ιεγφκελα «δεηιά», 

«ζπλεζηαικέλα» ή «αδέμηα» άηνκα, ζηα νπνία ε ηππηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα δηαθφπηεηαη 

απφηνκα απφ παχζεηο, ζηξνθέο ή άιιεο δξάζεηο. Ο ηξαπιφο ή ν βξαδχγισζζνο επηδεηθλχεη έλα 

παξφκνην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο (Skinner, 1953).  

 Η ηηκσξία απνηειεί κία παξσζεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία, εθηφο απφ ηελ εμαξηεκέλα 

αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο, ζεκειηψλεη θαη 

ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ κε ηηκσξεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Απηφο είλαη άιινο έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ ηηκσξείηαη.  
 

Η αξρή ηεο εμαξηεκέλεο ζεηηθήο ελίζρπζεο: ε δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο 
 

 Όπσο έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη, ηα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα πξνθαινχλ ηαπηφρξνλα 

αληηδξάζεηο θφβνπ, ζιίςεο, ληξνπήο, ζπκνχ… Ο ηεξκαηηζκφο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ επίζεο 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη αλαθνύθηζε, εξεκία, αζθάιεηα, ραιάξσζε… Σα 

ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ 

ηεξκαηίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα (Δ
ΔΔ-

) απνθηνχλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο 

αληηδξάζεηο. ηα πιαίζηα ελφο εθθνβηζηηθνχ θαη απεηιεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα γεγνλφηα θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα γίλνληαη ζεηηθνί εληζρπηέο, κε απνηέιεζκα 

νη δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ λα εθδειψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ηα 

απηφκαηα εξεζίζκαηα δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, πνπ νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζην πιαίζην 

ηεο ηηκσξίαο νη κε ηηκσξεκέλεο κνξθέο δξάζεο εληζρχνληαη αξλεηηθά, απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, θαη ζεηηθά, απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο ( Δ
ΔΔ-

: Γ → 

Δ
ΔΔ-

, Δ
ΔΔ+

) (Μέιινλ, 2007).  

ε απηφ ην πιαίζην, ηα ζήκαηα αζθάιεηαο έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγία: πξνθαινχλ αληηδξάζεηο 

αζθάιεηαο θαη αλαθνχθηζεο θαη, ηαπηφρξνλα, εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Άξα γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηεο 

πξνθαινχκελεο θαη ηεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

  Η δεκηνπξγία ζεκάησλ αζθαιείαο ζε πιαίζην ηηκσξίαο θαη ε ζεηηθή ελίζρπζε κε 

ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ απφ απηά κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο εμήο:  
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 Η εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο 

ζεκειηψλεηαη κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ 

Δ
ΔΔ-

, αιιά ε παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη εληζρπηηθή αθφκα θαη ζηελ απνπζία ησλ 

θνβνγφλσλ ή απεηιεηηθψλ εξεζηζκάησλ. Δλψ ν ηεξκαηηζκφο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή πξνυπνζέηεη 

ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ εξεζίζκαηνο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο, ε παξαγσγή ελφο 

ζεηηθνχ εληζρπηή δελ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε θαλελφο εξεζίζκαηνο. Γελλεκέλε ζε 

πιαίζην ηηκσξίαο, ε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ κε ηηκσξεκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ δηαηεξείηαη αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνο αθαίξεζε 

(Μέιινλ, 2007). 

 Ο πεηξακαηηθφο ςπρνιφγνο James Dinsmoor ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο κειέηεζε 

ζπζηεκαηηθά ηελ αλεμάξηεηε επίδξαζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηελ ππέβαιε ζε πεηξακαηηθφ 

έιεγρν. Βεβαίσο, θαη πξνγελέζηεξνη ζπγγξαθείο είραλ αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε εξεζηζκάησλ ηα 

νπνία ζπλδπαδφκελα κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ απνθηνχλ ζεηηθά εληζρπηηθή 

δχλακε. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Sidman ζην άξζξν ηνπ “The temporal distribution of avoidance 

responses” ην 1954 αλαθέξεη πσο « Η εθδήισζε κίαο ζπκπεξηθνξάο θπγήο θαίλεηαη λα εηζάγεη κία 

„αζθαιή πεξίνδν‟» (Dinsmoor, 2001). Μέρξη ην 1973, φκσο, ζηα πεηξάκαηα πνπ κειεηνχζαλ ηηο 

επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο ε παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο ζπλέπηπηε κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εκθαλήο ε αλεμάξηεηε 

επίδξαζή ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ.  

 Σε ρξνληά εθείλε, νη Dinsmoor θαη Sears δηεμήγαγαλ έλα πείξακα ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη 

ε παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο έρεη, φλησο, ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, ε νπνία είλαη 

μερσξηζηή απφ νπνηαδήπνηε αξλεηηθά εληζρπηηθή επίδξαζε αζθεί ν ηεξκαηηζκφο ηνπ 

πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο. Σα ππνθείκελα ήηαλ πεξηζηέξηα κε εκθπηεπκέλα ειεθηξφδηα. Οη 

εξεπλεηέο παξνπζίαδαλ έλαλ ήρν ησλ 1000 Hz γηα 5 δεπηεξφιεπηα θάζε θφξα πνπ ην πεξηζηέξη 

πίεδε έλα πεηάιη. Ο ήρνο απηφο κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνέθηαζε ή επαχμεζε ησλ απηφκαησλ 

εξεζηζκάησλ ηεο δξάζεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ, δηφηη φπσο θαη ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα παξάγεηαη 

απφ απηή ηε δξάζε (Μέιινλ, 2007). Κάζε θνξά πνπ ην πεξηζηέξη παξήγαγε ηνλ ήρν, ην επφκελν 

ζνθ αλαβαιιφηαλ γηα 20 δεπηεξφιεπηα (Dinsmoor, 2001).  
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 Καηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηψλ ζηηο νπνίεο δελ παξέρνληαλ ζνθ, επαλαιακβαλφκελεο 

παξνπζηάζεηο ηνπ ήρνπ, πνπ παξάγνληαλ απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεηηθνί 

εληζρπηέο, δηαηεξψληαο κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο ζηηο 

νπνίεο δελ παξνπζηάζηεθε ν ήρνο. Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο δνθηκαζίεο, ήρνη ησλ 250, 

500, 2000 θαη 4000 Hz εμεηάζηεθαλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κία θιίζε 

γελίθεπζεο, ζηελ νπνία νη ήρνη πνπ έκνηαδαλ πεξηζζφηεξν κε ην ερεηηθφ εξέζηζκα πνπ 

πξνεγνπκέλσο ζπλφδεπε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζνθ δηαηεξνχζαλ πεξηζζφηεξεο πηέζεηο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ήρνπο πνπ έκνηαδαλ ιηγφηεξν κε απηφ ην εξέζηζκα. Δπνκέλσο, ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο 

αζθάιεηαο πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πεξηζηεξηνχ θαη φρη ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο ζησπήο (Dinsmoor, 2001).  

 Η εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Dinsmoor θαη Sears 

ζπληζηά κία επέθηαζε ηεο «ζεσξίαο δχν παξαγφλησλ», δειαδή ηεο αλάιπζεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

ηηκσξίαο κε αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία Δ
ΔΔ- 

κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ Δ
Ο
 κε ην Δ

ΑΠ
/Δ

ΑΔ-
, θαη ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ Δ
ΔΔ-

 σο απνηέιεζκα άιισλ δξάζεσλ (Μέιινλ, 2007). Όπσο αλαδείρζεθε κέζα απφ 

ην πείξακά ηνπο, ε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

ηέηνηα, ψζηε θάζε αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηηκσξίαο ζα πξέπεη λα ηα ιακβάλεη ππφςε.  

 Χο παξάδεηγκα ηεο δεκηνπξγίαο ζεκάησλ αζθαιείαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαληαζηείηε 

έλα παηδί ην νπνίν ηνπνζεηεί αινηθή ζε κία επψδπλε πιεγή. Η αινηθή ηεξκαηίδεη ην ελνριεηηθφ 

αίζζεκα ηνπ πφλνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο, 

ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ, απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ 

αληηδξάζεηο αζθάιεηαο θαη αλαθνχθηζεο. Έηζη, είλαη πηζαλφ ην παηδί λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί 

απηή ηελ αινηθή, αθφκα θαη φηαλ απνπζηάδεη ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ. Με άιια ιφγηα, ηα εξεζίζκαηα 

πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ρξήζε ηεο αινηθήο έρνπλ απνθηήζεη ηε δχλακε λα εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο 

πνπ ηα παξάγνπλ, αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνο αθαίξεζε.  

Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε έλαλ έθεβν, ν νπνίνο «βνκβαξδίδεηαη» κε απεηιεηηθά 

κελχκαηα ηα νπνία ηνλ πξνεηδνπνηνχλ φηη ε ζεμνπαιηθή πξάμε ρσξίο πξνθπιάμεηο ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο κεηάδνζεο θάπνηνπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο. Όηαλ ν έθεβνο απηφο 

έξρεηαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή, ρσξίο πξνθπιαθηηθφ, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ 

απηή ηε δξάζε, ζπζρεηηδφκελα κε ηα απεηιεηηθά κελχκαηα, γίλνληαη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, 

πξνθαιψληαο ζηα άηνκν θφβν θαη, ηαπηφρξνλα, εληζρχνληαο ηηο δξάζεηο πνπ ηα ηεξκαηίδνπλ. Η 

δξάζε πνπ κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα αθαηξέζεη απηά ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ε κε 

ηηκσξεκέλε θαη επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηεο ρξήζεο ηνπ πξνθπιαθηηθνχ. Η δξάζε απηή, κέζσ ηεο 

ζπζρέηηζήο ηεο κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, παξάγεη 

εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ζην άηνκν αζθάιεηα θαη εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Γηα 

ηνλ έθεβν, ινηπφλ, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ έρνπλ γίλεη 

ζήκαηα αζθάιεηαο. 

 Όηαλ δεηάκε απφ θάπνην αγαπεκέλν καο πξφζσπν λα καο θξαηήζεη ην ρέξη, φηαλ 

παξαθαινχκε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη δίπια καο λα καο δηαβεβαηψζεη φηη «φια ζα πάλε θαιά», φηαλ 

ζθίγγνπκε ζην ρέξη καο κία κηθξή εηθφλα ή ςηζπξίδνπκε κία πξνζεπρή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλαδεηάκε ζήκαηα αζθάιεηαο. πκπεξηθεξφκαζηε, δειαδή, κε ηξφπν ν νπνίνο ζην παξειζφλ είρε 

παξαγάγεη εξεζίζκαηα ηα νπνία ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ θαη, εμ αηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, απέθηεζαλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα 

αζθάιεηαο θαη λα εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Έηζη, είλαη πηζαλφ λα ζθίμνπκε ην ρέξη 

ελφο θίινπ πξηλ απφ κία ζεκαληηθή εμέηαζε ή ηνπ ζπληξφθνπ καο πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε κίαο 

ηαηξηθήο δηάγλσζεο, αθφκα θη αλ απηέο νη δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα ηεξκαηίζνπλ ηνπο παξφληεο 
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αξλεηηθνχο εληζρπηέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο 

καο θαζεζπράδνπλ θαη καο αλαθνπθίδνπλ. 

 Η ζεκειίσζε ηεο εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ εξεζηζκάησλ ησλ κε ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ 

δξάζεο είλαη έλα απφιπηα θπζηνινγηθφ θαηλφκελν ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξνζαξκνζκέλν ζην 

πεξηβάιινλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δεκηνπξγία ζεκάησλ αζθαιείαο είλαη σθέιηκε θαη δε ζηεξεί 

απφ ην άηνκν ηελ επαθή ηνπ κε άιινπο ζεηηθνχο εληζρπηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεκειίσζε ηεο 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνχ πξνζηαηεχεη ην άηνκν απφ ηνλ θίλδπλν θάπνηαο κφιπλζεο θαη, ηαπηφρξνλα, δελ 

απνθιείεη θαη ηελ απφιαπζε ηεο εξσηηθήο επαθήο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ε δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο δελ είλαη ζπκθέξνπζα γηα ην άηνκν. 

 Αο επαλέιζνπκε ζην παξάδεηγκα κε ηνλ άλδξα, γηα ηνλ νπνίν ηα εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη απηφκαηα ζε κία θαηάζηαζε ζηελνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ έρνπλ γίλεη 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα κέζσ ηεο πξνεγνχκελεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηα αξλεηηθά εληζρπηηθά 

εξεζίζκαηα ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο απφξξηςεο. Σα εξεζίζκαηα απηά πξνθαινχλ ζην άηνκν θφβν θαη 

απνγνήηεπζε. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπο, κέζσ ηεο εθδήισζεο ηεο θπγήο, πξνθαιεί αλαθνχθηζε θαη 

αζθάιεηα ζην άηνκν. Έηζη, είλαη πηζαλφ ν άλδξαο απηφο λα αξλείηαη πξνηάζεηο γηα κία λέα 

γλσξηκία, λα απνθεχγεη κέξε ζηα νπνία ζπρλάδνπλ γπλαίθεο θαη γεληθά λα επηδεηθλχεη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζην ηεξκαηηζκφ ησλ ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ 

επαθψλ. Σα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεσλ ηνπ 

πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα. Η δξάζε ηεο θπγήο δηαηεξείηαη, επεηδή ηεξκαηίδεη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, αιιά θαη επεηδή, ηαπηφρξνλα, παξάγεη ζήκαηα αζθάιεηαο. Μφλν πνπ 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν ράλεη ηελ πηζαλφηεηα λα έξζεη ζε επαθή κε έλα πιαίζην ζην νπνίν 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε κνλαδηθφ ηξφπν. 

 Σέινο, αο ζθεθηνχκε έλα παηδί ην νπνίν αιιειεπηδξά κε έλα ηηκσξεηηθφ νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θάζε ηνπ δξάζε ηπγράλεη αδηαθνξίαο θαη πεξηθξφλεζεο. Σα 

εξεζίζκαηα απηά ηνπ πξνθαινχλ ζιίςε, απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε. Κάζε δξάζε πνπ ηεξκαηίδεη 

απηά ηα εξεζίζκαηα ζα έρεη ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλεηαη πην ζπρλά. Έηζη, ην παηδί είλαη πηζαλφ λα 

αξρίζεη λα παξαπνληέηαη έληνλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, κεγαινπνηψληαο θάζε 

ζχκπησκα πνπ παξνπζηάδεη. Μία ηέηνηα δξάζε κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή 

αδηαθνξία ησλ γνληψλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθδήισζε 

παξαπφλσλ λα απνθηήζνπλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο εξεκίαο θαη λα εληζρχνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ.  Η ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ παηδηνχ δελ πεγάδεη απφ ηελ «ππνρνλδξία» 

ηνπ, αιιά απφ έλα ηζηνξηθφ αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα εξεζίζκαηα ηεο 

έθθξαζεο αλεζπρηψλ γηα ηνλ θίλδπλν αζζέλεηαο έγηλαλ ζήκαηα αζθάιεηαο κέζσ ηεο ζπζρέηηζήο 

ηνπο κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Μπνξεί ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ε 

δξάζε απηή λα απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή ζηελ αθαίξεζε ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, φκσο, ην 

πην πηζαλφ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα βξίζθνπλ αλππφθνξα ηα ζπλερή παξάπνλα ηνπ 

παηδηνχ θαη ζα πξνζπαζνχλ λα ηα ηεξκαηίζνπλ κε ην λα ηεξνχλ θάπνηα απφζηαζε απφ απηφ. 
 

Ψστοπαζοιογία  
 

Η ζέζε ηοσ ζσκπερηθορηζκού γηα ηελ υστοπαζοιογία  
 

χκθσλα κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ, ε έλλνηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο είλαη ρξήζηκε, επεηδή 

πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, ηξφπσλ αληίιεςεο θαη ζθέςεο κε κία κφλν ιέμε. Έρεη, φκσο, 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, πνπ δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε: δελ πεξηγξάθεη ηηο αηηίεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Η παξάβιεςε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ε απφδνζε κίαο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 
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ςπρνπαζνινγία απνηειεί έλα θαηαθαλέο παξάδεηγκα νπζηαζηηθνπνίεζεο, θαζψο ππνζέηεη ηελ 

χπαξμε κίαο «νπζίαο» κέζα ζην άηνκν, πνπ σο αλεμάξηεηε νληφηεηα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κε έλα ηξφπν πνπ ζηεξείηαη θπζηθήο ππφζηαζεο. Μία ηέηνηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε δε καο βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε, ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ην πεξηβάιινλ, 

νχηε ζηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη ιεγφκελεο «ςπρνπαζνινγηθέο» 

ζπκπεξηθνξέο. 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ππνζηεξίδεη φηη ε ςπρνπαζνινγία δελ είλαη αηηία θαη εμεγεηηθή 

παξάκεηξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη ε ίδηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε 

δηαξθή θαη πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Δπνκέλσο, ζα 

πξέπεη λα αλαιπζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε ςπρνπαζνινγία δε γίλεηαη αληηιεπηή σο αλσκαιία, σο κία 

ζπκπεξηθνξά πξνβιεκαηηθή πνπ απνθιίλεη απφ ην κέζν φξν. Αληίζεηα, ζεσξείηαη κία ζπκπεξηθνξά 

πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη απφιπηα αλακελφκελε, αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε ηνπ ηε καθξνπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ, σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ, κε ηα 

θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. 

πλεπήο κε ηνπο λφκνπο ηνπ Newton φηη ζα πξέπεη, φζν είλαη δπλαηφ, λα πεξηνξίδνπκε ηηο 

εξκελεπηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη φηη φκνηα θπζηθά θαηλφκελα ζα πξέπεη λα ηα 

απνδίδνπκε ζε ίδηεο αηηίεο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ εχξεζε ιεηηνπξγηθψλ νκνηνηήησλ 

αλάκεζα ζε θαηλφκελα πνπ εθ πξψηεο φςεσο είλαη αλφκνηα. Γη απηφ ην ιφγν ν ζπκπεξηθνξηζκφο δε 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο· αληηζέησο, ηζρπξίδεηαη φηη απηή απνηειείηαη απφ δηεξγαζίεο πνπ 

θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο γηα ην 

άηνκν. Χο εθ ηνχηνπ, πξνζεγγίδεη ηελ ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ησλ ίδησλ αξρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο «θπζηνινγηθήο» ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην ζπκπεξηθνξηζκφ, 

θνηλή ζπλέπεηα ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηη πεξηνξίδνπλ ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ 

κε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ θαη επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, έλα πιαίζην δηακφξθσζεο ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο παζνινγηθέο είλαη ν εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

ηεο ηηκσξίαο, ν νπνίνο είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλνο ζηελ θνηλσλία καο. ηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο καο, ζα εμεηάζνπκε πψο ε ηηκσξία, κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηεο αξλεηηθήο θαη ηεο ζεηηθήο 

ελίζρπζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο εξεζίζκαηνο 

πνπ, ζπλήζσο, ιεηηνπξγεί γηα ην άηνκν σο αξλεηηθφο εληζρπηήο. Με άιια ιφγηα, ην εξψηεκα πνπ 

ζα δηεξεπλήζνπκε αθνξά ην πψο έλα επψδπλν θαη ελνριεηηθφ εξέζηζκα κπνξεί, θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην 

άηνκν. Η εμέηαζε απηή ζα γίλεη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε θαηά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ δηεμαγάγακε ζην εξγαζηήξην πεηξακαηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μέξνο ηεο δηεξεχλεζήο καο αθνξά ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απηψλ θαη εθαξκνγήο ηνπο ζην θαηλφκελν ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Πξηλ, φκσο, πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζε απηή, είλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζνχκε κε ηε 

θαηλνκελνινγηθή πεξηγξαθή ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο, επίζεο, θαη κε κία 

ζχληνκή επηζθφπεζε ησλ εξκελεηψλ πνπ δίλνπλ απηφ θαηλφκελν απηφ άιιεο πξνζεγγίζεηο.      
 

Ασηοηρασκαηηθή ζσκπερηθορά  
 

Με ηνλ φξν απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά αλαθεξφκαζηε ζε κία επξεία γθάκα 

ζπκπεξηθνξψλ, θνηλφ γλψξηζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε άκεζε, εκπξφζεηε, θνηλσληθά κε απνδεθηή 
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πξφθιεζε πιεγψλ ζην ζψκα, ρσξίο ηελ πξφζεζε απηνθηνλίαο (Nixon & Heath, 2009). Πνιιαπιέο 

είλαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επξεία απηή θαηεγνξία : θφςηκν θαη θάςηκν 

ηνπ δέξκαηνο, πξφθιεζε εθδνξψλ, ηζηκπήκαηα, ζθαιηάξεο θαη δαγθσκαηηέο ζην ζψκα ή ζην 

πξφζσπν, ρηππήκαηα ζην θεθάιη, ηξηρνηηιινκαλία, νλπρνθαγία, ζθφπηκν ζπάζηκν νζηψλ… Οη 

απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε κνξθή πνπ ιακβάλνπλ, σο πξνο ην 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ ηξαπκαηίδεηαη θαη σο πξνο ηε ζνβαξφηεηά ηνπο· φιεο, φκσο, έρνπλ σο 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ εκπξφζεην, θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ. Όπσο έγηλε θαλεξφ απφ 

ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ, ηα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ 

εθθξάδνπλ ηελ πξφζεζε λα απηνθηνλήζνπλ. Χζηφζν, θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο, ην απνηέιεζκα 

ζνβαξνχ απηνηξαπκαηηζκνχ κπνξεί λα είλαη ν ζάλαηνο.  

Σν θαηλφκελν ηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπλερέο απηνθαηαζηξνθηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, δειαδή ζπκπεξηθνξψλ πνπ βιάπηνπλ ηνλ εαπηφ. Σν ζπλερέο απηφ εθηείλεηαη απφ 

ηηο ιαλζάλνπζεο κνξθέο παξακέιεζεο ηεο θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ (θαθή δηαηξνθή, εμνπζελσηηθή 

δνπιεηά…) θαη ηελ πξφθιεζε έκκεζεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ (θάπληζκα), σο ηηο πην άκεζεο θαη 

δξακαηηθέο κνξθέο απηνθαηαζηξνθηθφηεηαο (θαηάρξεζε νπζηψλ, παξαθηλδπλεπκέλεο ζεμνπαιηθέο 

πξαθηηθέο, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, απηνηξαπκαηηζκφο, απηνθηνλία…) (D‟Onofrio, 2007). Με 

πνιινχο ηξφπνπο, ν απηνηξαπκαηηζκφο αλήθεη ζηελ ίδηα ζπληειεζηηθή ηάμε κε άιιεο επηβιαβείο 

γηα ηνλ εαπηφ ζπκπεξηθνξέο, δειαδή εθπιεξψλεη κία παξφκνηα κε απηέο ιεηηνπξγία γηα ηα άηνκα, 

ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ζηα νπνία εκθαλίδεηαη.  

Ο απηνηξαπκαηηζκφο δελ απνηειεί έλα πξφζθαην θαηλφκελν· αληίζεηα, ππάξρεη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Μάιηζηα, ζε νξηζκέλνπο πνιηηηζκνχο, επηηεινχζε θαη 

εμαθνινπζεί λα επηηειεί θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ζηα πιαίζηα ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ, σο 

έλδεημε ιαηξείαο θαη αθνζίσζεο, θαζψο, επίζεο, θαη ζηα πιαίζηα ηειεηψλ κχεζεο. ηνλ νξηζκφ, 

φκσο, ηνπ θιηληθνχ θαηλνκέλνπ ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

κνξθέο εθείλεο πνπ είλαη θνηλσληθά κε απνδεθηέο, δειαδή, δελ εμππεξεηνχλ κία παξφκνηα 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία, νχηε θέξνπλ θάπνηα πνιηηηζκηθή λνεκαηνδφηεζε (Nixon & Heath, 2009). 

Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ν απηνηξαπκαηηζκφο δελ απνηειεί έλα θαηλνχξγην ςπρηαηξηθφ 

θαηλφκελν θαη ζπλαληάηαη δηαρξνληθά ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, εληνχηνηο, κέρξη ζήκεξα, δελ 

εκθαλίδεηαη ζην DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) σο μερσξηζηή 

λνζνινγηθή νληφηεηα, αιιά σο κεξηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε νξηαθήο δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηαο. Μία κφλν κνξθή απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε ηξηρνηηιινκαλία, 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζην DSM σο μερσξηζηφ ζχλδξνκν. ηελ θιηληθή πξαθηηθή, ε απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη ζπρλά θαη κε άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε θαηάζιηςε, ε θαηάρξεζε 

νπζηψλ, ε κεηαηξαπκαηηθή αγρψδεο δηαηαξαρή, ε ηειεηνζεξία, ν απηηζκφο, νη απνζπλδεηηθέο 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θαη άιιεο, ρσξίο, φκσο, λα είλαη απαξαίηεηε κία ηέηνηα ζχλδεζε 

(D‟Onofrio, 2007).  

Οη Favazza θαη Simeon πξφηεηλαλ ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζρήκα ηαμηλφκεζεο ησλ 

απηνηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν ζρήκα απηφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο επξείεο θαηεγνξίεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ην ζχλνιν ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ (Simeon & Hollander, 2001). Οη θαηεγνξίεο 

απηέο είλαη:  
 

1) Σηεξενηππηθέο απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο  
 

Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε επαλαιακβαλφκελεο, κνλφηνλεο δξάζεηο. Σα ηξαχκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη ζην ζψκα απφ ζπκπεξηθνξέο ηέηνηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη ήπηα έσο ζνβαξά, 

αθφκα θαη απεηιεηηθά γηα ηε δσή. ε κεγάιν βαζκφ, ε απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ 
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ηχπνπ ζπλππάξρεη κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ θαη ζχλδξνκα φπσο ην Lesch-Nyhan, Cornelia de 

Lange θαη Prader-Willi, αιιά φρη απαξαίηεηα. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ην δάγθσκα ησλ ρεξηψλ, ην ρηχπεκα ηνπ θεθαιηνχ, ην ηξάβεγκα ησλ καιιηψλ, ην 

μχζηκν θαη ην ηζίκπεκα ηνπ δέξκαηνο.   
 

2) Μείδνλεο απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο   
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηθιείνληαη νη πην δξακαηηθέο θαη ζπρλά απεηιεηηθέο γηα ηε δσή 

κνξθέο απηνηξαπκαηηζκνχ θαη πεξηιακβάλνπλ ζνβαξή, ζπρλά κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ηνπ 

ζψκαηνο. Δπλνπρηζκφο, αθαίξεζε ηνπ καηηνχ, αθξσηεξηαζκφο είλαη νη πην θνηλέο ζπκπεξηθνξέο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Κάπνηεο απφ ηηο πην ζνβαξέο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή απηνηξαπκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζπκβαίλνπλ ζε άηνκα κε ςχρσζε.   
 

3) Ψπραλαγθαζηηθέο απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο  
 

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη επαλαιακβαλφκελεο, ζπρλά 

ηειεηνπξγηθέο θαη, ζπλήζσο, ζπκβαίλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα. Κάπνηα παξαδείγκαηα είλαη ε 

ηξηρνηηιινκαλία, ε νλπρνθαγία θαη ην ηζίκπεκα ή γδάξζηκν ηνπ δέξκαηνο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

είλαη θαηλνκελνινγηθά παξφκνηεο κε ηνπο ςπραλαγθαζκνχο πνπ παξαηεξνχληαη ζε άηνκα κε 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή.  
 

4) Παξνξκεηηθέο απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο  
 

Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ηππηθά ζεσξνχληαη σο δξάζεηο παξφξκεζεο, αδπλακίαο ειέγρνπ. 

Κάπνηα άηνκα εθδειψλνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ιίγεο κφλν θνξέο ζηε δσή ηνπο, ελψ άιινη ηελ 

εθδειψλνπλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα. Ο Favazza πξφηεηλε ηε ρξήζε ησλ φξσλ επεηζνδηαθή θαη 

επαλαιακβαλφκελε γηα λα δηαθνξνπνηήζεη απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο απηνηξαπκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. ηνλ επαλαιακβαλφκελν ηχπν, ν απηνηξαπκαηηζκφο κπνξεί λα είλαη κία θπξίαξρε 

ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζην αίζζεκα ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη πην θνηλέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνπλ ην θφςηκν θαη θάςηκν ηνπ δέξκαηνο θαη 

άιινπο ηξφπνπο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ εαπηνχ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ε απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ηε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ρσξίο, φκσο, λα είλαη απαξαίηεηε κία 

ηέηνηα ζχλδεζε.  
 

Η θαηεγνξηνπνίεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θιηληθή πξαθηηθή, θαζψο επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ απηνηξαπκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Η δηάθξηζε, φκσο, ησλ θαηεγνξηψλ δελ 

είλαη πάληνηε επθξηλήο, θαζψο ζε κία ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο.  

Ο απηνηξαπκαηηζκφο είλαη κία ηδηαίηεξα ζχλζεηε, αιιά θαη ζπγθινληζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

επεηδή πεξηιακβάλεη βία πάλσ ζην ζψκα κε ηξφπν άκεζν θαη δξακαηηθφ. Η πξφθιεζε ηξαπκάησλ 

θαη πφλνπ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη αξθεηά παξάδνμε θαη αληηθαηηθή. Η 

αληίθαζε έγθεηηαη ζην φηη ηα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ κία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζπρλά αλαθέξνπλ φηη 

είλαη γηα ηνπο ίδηνπο έλαο ηξφπνο έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη επηβίσζεο· έλαο ηξφπνο «λα ηα 

βγάδνπλ πέξα». Η παξαδνμφηεηα απηή ζέηεη κία πξφθιεζε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε κίαο πινχζηαο κπζνινγίαο σο πξνο 

ηε θχζε ηνπ.  
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Πνιινί θιηληθνί ςπρνιφγνη θαη ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη εξκελείεο γηα ηελ 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Η γλσζηηθή πξνζέγγηζε, γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη φηη 

ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ ή, αιιηψο, λνεξά ζρήκαηα επζχλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αληίζηαζή ηεο ζηελ αιιαγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπνζεηεί 

ζην επίθεληξν ηεο εξκελείαο ηεο ην γλσζηηθφ θνκκάηη θαη ηζρπξίδεηαη φηη δσηηθφ ξφιν γηα ηε 

γέλεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαδξακαηίδνπλ : α) ζθέςεηο αλαμηφηεηαο θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε, β) ελνριεηηθέο αλακλήζεηο, γ) ζθέςεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα ζηελ πξάμε, 

δ) πεπνηζήζεηο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ.  

Ο ζεκειηψδεο ζπκπεξηθνξηζκφο ζε θακία πεξίπησζε δελ αγλνεί ηελ χπαξμε ησλ λνεηηθψλ 

γεγνλφησλ· ηα αληηκεησπίδεη, φκσο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ηειεπηαία, ππάξρεη ε αμησκαηηθή άπνςε φηη ε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ 

ηα λνεηηθά γεγνλφηα (Μέιινλ, 2007). Απφ ηελ νπηηθή ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηα λνεηηθά 

γεγνλφηα δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη 

ζηεξνχληαη θπζηθήο ππφζηαζεο. Οη ζθέςεηο, νη πεπνηζήζεηο, ε απηνεθηίκεζε δε ζπληζηνχλ αηηίεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο· αληίζεηα, είλαη νη ίδηεο ζπκπεξηθνξέο θαη σο ηέηνηεο απαηηνχλ εμήγεζε, δελ ηελ 

πξνζθέξνπλ. Η αλαγσγή ησλ λνεηηθψλ γεγνλφησλ ζε αλεμάξηεηεο νληφηεηεο πνπ ξπζκίδνπλ 

αηηηαθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δσληαλψλ φλησλ απνηειεί έλα παξάδεηγκα νπζηαζηηθνπνίεζεο, πνπ δε 

καο πξνζθέξεη θακία θαηλνχξγηα πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ην άηνκν δξα ή 

δε δξα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.  

Η ςπραλάιπζε απνηειεί έλα αθφκα ξεχκα ζθέςεο ζηνπο θφιπνπο ηεο ςπρνινγίαο ην νπνίν 

επηρείξεζε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η παξαδνζηαθή 

ςπραλαιπηηθή νπηηθή, ε νπνία πηνζεηεί ην ηξηκεξέο κνληέιν δφκεζεο ηνπ ςπρηζκνχ, ηείλεη λα 

ζεσξεί ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ σο ηελ άκεζε έθθξαζε κίαο αξρέγνλεο, αλππφθνξεο ελνρήο. Η ελνρή 

απηή πξνθαιείηαη απφ επηζεηηθέο ή ζεμνπαιηθέο θαληαζηψζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα θαηαθιχζνπλ ην 

Δγψ θαη λα δηαζαιεχζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Η έληνλε απηή ελνρή αληαλαθιά έλα απζηεξφ 

Τπεξεγψ. Οη απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηξέςνπλ ην ζψκα, πνπ είλαη ε 

πεγή ησλ ελνξκήζεσλ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ε έθθξαζε ησλ ηηκσξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Τπεξεγψ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηφ (Simeon & 

Hollander, 2001).  

Μία άιιε ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε βιέπεη ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ σο κία ζαδνκαδνρηζηηθή 

δηαζηξνθή, ζηελ νπνία ε ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηελ νδχλε πνπ πθίζηαηαη ην άηνκν. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν απηνηξαπκαηηζκφο απνθηά απηνεξσηηθή ρξνηά (Simeon & Hollander, 2001). 

Η ςπραλαιπηηθή ζεσξία απνδίδεη ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ κία αθφκα ιεηηνπξγία, απηή ηεο 

ελδπλάκσζεο ηεο αίζζεζεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εδξαίσζεο ηνπ εαπηνχ. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε πξφθιεζε ζσκαηηθνχ πφλνπ πξνζθέξεη αλαθνχθηζε απφ ην 

αίζζεκα ηνπ δηάρπηνπ ζψκαηνο· κε άιια ιφγηα, ηα επψδπλα γηα ην ζψκα εξεζίζκαηα είλαη έλαο 

ηξφπνο επηβεβαίσζεο ησλ νξίσλ ηνπ (Hollander & Stein, 2006). 

Η απφδνζε ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, φκσο, ζε κε θπζηθέο, ππνζεηηθέο νληφηεηεο, φπσο είλαη 

ην Τπεξεγψ θαη ην έλζηηθην ζαλάηνπ, δελ απνθαιχπηεη ηε ζρέζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε άιια 

γεγνλφηα, νχηε καο πιεξνθνξεί γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνπνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά. Σν ίδην κεηνλέθηεκα παξνπζηάδεη θαη ε εξκελεία φηη ε 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο. Ο ζεκειηψδεο 

ζπκπεξηθνξηζκφο, απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ αηηηνινγεί ηα θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ 

αλαγσγή ηνπο ζε αθαλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ςπρήο. ε αληηπαξάζεζε κε ηελ ςπραλαιπηηθή 

ζεσξία, δελ επηρεηξεί λα πθάλεη ηελ χπαξμε ελφο κπζηεξηαθνχ, φζν θαη ππνζεηηθνχ, θφζκνπ κέζα 

ζην άηνκν· αληίζεηα, ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν δεη κέζα ζηνλ θφζκν, ηνλ επεξεάδεη θαη 
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επεξεάδεηαη απφ απηφλ. Απηή ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

απνηειεί ην πιαίζην δηακφξθσζεο θάζε ζπκπεξηθνξάο θαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ.  

χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, ην θαηλφκελν ηεο εθδήισζεο δξάζεσλ πνπ 

πξνθαινχλ πφλν ζην ίδην ην άηνκν δελ απνηειεί «δηαζηξνθή» ή «αλσκαιία», νχηε είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο αλεμέιεγθησλ δπλάκεσλ. Όπσο θαη θάζε άιιν θαηλφκελν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αδηάιεηπηε αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Οη πεξίπινθεο ζπλαξηήζεηο δξάζεσλ-ζπλεπεηψλ πνπ δηαηεξνχλ πςειή ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ πνπ επηθέξνπλ επψδπλα εξεζίζκαηα δελ είλαη εκθαλείο ηε ζηηγκή 

πνπ εθδειψλνληαη απηέο· αληίζεηα, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ, ζην 

ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ εληζρχζεσλ πνπ δηαζέηεη. Η παξαγσγή επψδπλσλ εξεζηζκάησλ δελ απνηειεί έλα 

«παζνινγηθφ» θαηλφκελν, κία παξέθθιηζε απφ ην «θπζηνινγηθφ»· αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα κία 

ζπκπεξηθνξά πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δηεξγαζίεο πνπ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ σθέιηκεο γηα ην άηνκν. Χο εθ ηνχηνπ, γηα 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθ πξψηεο φςεσο καο θαίλνληαη «παξάδνμεο» δε ζα πξέπεη λα θαηαθεχγνπκε 

ζηελ νπζηαζηηθνπνίεζή ηνπο, νχηε λα ηηο ηνπνζεηνχκε ζηε ζθαίξα ηνπ «παζνινγηθνχ». 

Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κία ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο· 

κία αλάιπζε, ε νπνία, αλαθεξφκελε απνθιεηζηηθά ζε γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ζα πξνζπαζεί 

λα αλαθαιχςεη ηηο εληζρπηηθέο ζπλέπεηεο ησλ απηνηξαπκαηηθψλ δξάζεσλ, κε ζηφρν ην δηαξθή 

εκπινπηηζκφ ηεο θαηαλφεζήο καο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο.  
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Κεθάιαηο 2: Θεφρεηηθό πιαίζηο  
 

 Η απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο θαη θάζε άιιε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, είλαη 

άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη ζην νπνίν αζθεί θάπνηεο 

ιεηηνπξγίεο. Η ζεψξεζή ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη καο 

απνθαιχπηεη θαη ην ηδηαίηεξν λφεκά ηεο.  

 Μία σθέιηκε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθδήισζεο δξάζεσλ πνπ παξάγνπλ επψδπλα 

θαη νδπλεξά γηα ηνλ εαπηφ εξεζίζκαηα ζα έπξεπε λα αλαδεηεζεί ζηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ ηα εξεζίζκαηα απηά ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ. Δξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ζην άηνκν 

πφλν θαη άιιεο δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη σο 

αξλεηηθνί εληζρπηέο, απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα ηεξκαηίδνπλ. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεηα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (Δ
ΑΔ-

), φπσο είλαη ην αίζζεκα ηνπ 

πφλνπ, είηε γηα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (Δ
ΔΔ-

), φπσο είλαη ε ζέα ηνπ αίκαηνο 

θαη ησλ πιεγψλ πάλσ ζην ζψκα, πνπ ζπζρεηίδνληαη ρσξνρξνληθά κε ηα πξψηα, ηα εξεζίζκαηα απηά 

ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο σο δηαθξηηηθά πιαίζηα E
D 

γηα ηελ εθδήισζε ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθαίξεζή ηνπο. Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, σζηφζν, έλαο αξλεηηθφο 

εληζρπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη θαη ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, δειαδή, ηε δπλαηφηεηα λα απμάλεη 

ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ηνλ παξάγνπλ. Πψο, φκσο, κπνξεί λα ζπκβεί θάηη ηέηνην; 

 Έλα επψδπλν θαη νδπλεξφ εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη ζεηηθά εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ απνθηνχλ θαη ηα νπδέηεξα εξεζίζκαηα (Μέιινλ, 

2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην επψδπλν εξέζηζκα απνηειέζεη ην πιαίζην ζην νπνίν εληζρχνληαη 

ζεηηθά θάπνηεο δξάζεηο ηνπ αηφκνπ, ζηελ πεξίπησζε, δειαδή, πνπ γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D
 γηα 

ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ εληζρπηψλ, ζα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. Οη δχν 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ εξεζίζκαηνο, λα πξνθαιεί πφλν θαη λα εληζρχεη ηηο δξάζεηο πνπ ην αθαηξνχλ, 

θαη, παξάιιεια, λα εληζρχεη ηηο δξάζεηο πνπ ην παξάγνπλ, κπνξεί λα θαίλνληαη αληηθαηηθέο· ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, δελ αθπξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, θαζψο κπνξεί λα εθδειψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Η ζεηηθά ή ε αξλεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία ελφο εξεζίζκαηνο δε ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη εγγελήο ηδηφηεηά ηνπ, a priori γλσζηή θαη δεδνκέλε· αληηζέησο, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κία ηδηφηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηεο νπνίαο ε 

αλαθάιπςε απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κία αθφκα 

απφδεημε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία γηα λα γίλεη θαηαλνεηή 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο καθξνπξφζεζκεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη φρη ζε κία κεκνλσκέλε ζηηγκή.  

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα πξνμελεί ηελ εθδήισζε 

δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη ζεηηθά ζηελ παξνπζία ηνπ θαη, ηαπηφρξνλα, λα εληζρχεη ζεηηθά ηηο 

δξάζεηο πνπ ην παξάγνπλ ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαζηαζεί δηαγξακκαηηθά σο εμήο:  
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Η θαζεκεξηλή καο δσή βξίζεη παξαδεηγκάησλ ζηα νπνία επψδπλα εξεζίζκαηα απνηεινχλ ην 

πιαίζην παξαγσγήο ζεηηθψλ εληζρπηψλ. Η αηκνδνζία, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κία δξάζε θαηά 

ηελ νπνία παξάγνληαη εξεζίζκαηα αλεμάξηεηα πξνθιεηηθά γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ πφλνπ. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ε πξάμε απηή επηδνθηκάδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ αηφκνπ, θαζψο 

απνηειεί πξνζθνξά βνήζεηαο πξνο φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε. Έηζη, ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ αηκνδνζία απνθηνχλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ππεξεθάλεηαο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ιεηηνπξγνχλ σο εμαξηεκέλνη ζεηηθνί 

εληζρπηέο, κε απνηέιεζκα ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηεο δξάζεο ηεο αηκνδνζίαο λα δηαηεξείηαη 

πςειή, παξά ηνλ πφλν πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη. Κάηη αλάινγν κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 

ζπκβαίλεη θαη κε έλαλ έθεβν γηα ηνλ νπνίν ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά 

ην θάπληζκα ηνπ πξνθαινχλ δπζάξεζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο δαιάδα θαη λαπηία, αιιά 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ην πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη ε ζεηηθά εληζρπηηθή απνδνρή ηεο παξέαο 

ηνπ. 

Σν αξραίν ξεηφ «ηα αγαζά θφπνηο θηψληαη» απνηειεί έλα αθφκα παξάδεηγκα ηεο 

ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή θαη σο πιαηζίνπ E
D
 γηα ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ 

εληζρπηψλ. Αο ζθεθηνχκε έλαλ επηζηήκνλα γηα ηνλ νπνίν ε ζθιεξή δνπιεηά επηθέξεη ην δπζάξεζην 

αίζζεκα ηεο θφπσζεο, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη ην πιαίζην ηεο παξαγσγήο ελφο σθέιηκνπ 

έξγνπ ή κίαο ζεκαληηθήο αλαθάιπςεο, κε απνηέιεζκα ην εξέζηζκα ηεο θφπσζεο λα απνθηήζεη θαη 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Καη‟ αλαινγία, γηα ην άηνκν πνπ απηνηξαπκαηίδεηαη απηή ε κνξθή δξάζεο παξάγεη 

δπζάξεζηεο ακπρέο θαη πιεγέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ πφλνπ θαη, ζπλήζσο, πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε ησλ κνξθψλ 

δξάζεο πνπ ηα ηεξκαηίδνπλ. ην ηζηνξηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, φκσο, είλαη πηζαλφ ηα 

εξεζίζκαηα απηά λα απνηέιεζαλ ην πιαίζην ζην νπνίν θέξδηζε πξνζνρή, ελδηαθέξνλ, ζηνξγή απφ 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, θαζψο, επίζεο, θαη ην κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ. «Να κάζνπλ νη άιινη πψο ληψζσ», θαίλεηαη λα 

δειψλνπλ ζπρλά άηνκα ηα νπνία ζπζηεκαηηθά απηνηξαπκαηίδνληαη, απνθαιχπηνληαο κέζα απφ ην 

ιφγν ηνπο έλα ηζηνξηθφ θνηλσληθήο ζεηηθήο ελίζρπζεο (Nixon & Heath, 2009). Όπσο γλσξίδνπκε, 

ηα εξεζίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξηηηθφ πιαίζην E
D
 γηα ηελ παξαγσγή ελφο εληζρπηηθνχ 

εξεζίζκαηνο (E
E+

) ιεηηνπξγνχλ θαη σο εμαξηεκέλνη ζεηηθνί εληζρπηέο (E
EE+

) γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηα 

παξάγνπλ, κε απνηέιεζκα ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ησλ ηειεπηαίσλ λα δηαηεξείηαη πςειή (Μέιινλ, 
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2007). Όηαλ νη άιινη ηξφπνη επελέξγεηαο πάλσ ζην πεξηβάιινλ δελ επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά γηα ην 

άηνκν απνηειέζκαηα, ε εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ζηξέθνληαη βίαηα ελάληηα ζηνλ εαπηφ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ε δξακαηηθή έθθξαζε απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο.   

 Μία πεηξακαηηθή απφδεημε ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο επψδπλνπ 

εξεζίζκαηνο φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ζεηηθήο ελίζρπζεο θάπνησλ δξάζεσλ παξέρεηαη απφ 

ηνπο Holtz, W.C. θαη Azrin, N.H ζην άξζξν ηνπο “Discriminative properties of punishment” (1961). 

Σν άξζξν απηφ, φπσο θαλεξψλεη θαη ν ίδηνο ν ηίηινο ηνπ, δηεξεπλά ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα θαη, ζπγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη έλαο αξλεηηθφο 

εληζρπηήο, πξφζζεηα κε ηελ απσζεηηθή ηνπ ηδηφηεηα, κπνξεί λα απνθηήζεη θαη δηαθξηηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Η έξεπλα απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ 

επξεκάησλ ελφο πξνγελέζηεξνπ πεηξάκαηνο πνπ δηεμήγαγε ν Azrin (1958), ζην νπνίν παξνπζίαζε 

ζπλερφκελα έλαλ έληνλν ήρν θαηά ηε δηάξθεηα επηιεγκέλσλ πεξηφδσλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

ελίζρπζεο ακεηάβιεηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Βξήθε φηη αλ ν ήρνο είρε πεξηζηαζηαθά ζπλδεζεί κε 

ηελ ελίζρπζε, ηφηε ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ απμαλφηαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ. Αληηζηξφθσο, αλ 

ν ήρνο είρε ζπλδεζεί κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, ηφηε ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ κεησλφηαλ ζην 

άθνπζκά ηνπ.  

 Σν παξφλ πείξακα είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ελφο απνηξεπηηθνχ εξεζίζκαηνο, φηαλ απηφ παξνπζηάδεηαη φρη ζπλερφκελα γηα κία πεξίνδν θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά σο ζπλέπεηα ηεο εθδήισζεο κίαο 

ηνπιάρηζηνλ δξάζεο ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο απνηειεί, φπσο 

γλσξίδνπκε, ηε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ 

ηε δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο, ξχζκηζαλ ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε χπαξμε ή ε κε χπαξμε ηεο ηηκσξίαο λα ζπλδέεηαη επηιεθηηθά κε ηελ 

ελίζρπζε.  

 Σα ππνθείκελα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ 3 αξζεληθά πεξηζηέξηα. Σν θαζέλα ήηαλ ηνπνζεηεκέλν 

ζε έλαλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ πεηξακαηηθφ ζάιακν, αδηαθαλή θαη ερνκνλσηηθφ. Η ζπκπεξηθνξά πνπ 

ελδηέθεξε ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ην ξάκθηζκα ελφο πιήθηξνπ θαη ην εληζρπηηθφ εξέζηζκα ήηαλ ε 

παξνπζίαζε ηξνθήο γηα 3 δεπηεξφιεπηα. Σν ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα ήηαλ έλα ειεθηξνζφθ πνπ 

παξερφηαλ κέζσ ειεθηξνδίσλ, ηα νπνία ήηαλ εκθπηεπκέλα ζηελ νπξά ηνπ θάζε πεξηζηεξηνχ. 

 Αξρηθά, ηα 2 απφ ηα 3 πεξηζηέξηα εθπαηδεχηεθαλ λα ξακθίδνπλ βάζεη ελφο πξνγξάκκαηνο 

ελίζρπζεο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 ιεπηψλ. Μηζάσξεο ζπλεδξίεο ιάκβαλαλ ρψξα 

θαζεκεξηλά κέρξη λα ππάξμεη ζηαζεξφηεηα ζηε ζπρλφηεηα εθδήισζεο δξάζεσλ. Κάησ απφ απηφ ην 

πξφγξακκα ελίζρπζεο, θαη ηα 2 ππνθείκελα επέδεημαλ παξφκνηα ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειή ζπρλφηεηα δξάζεσλ.  

 Αθνχ ζηαζεξνπνηήζεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ 2 ππνθεηκέλσλ, ζηφρνο ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ ε 

ζεκειίσζε ηεο ηηκσξίαο σο δηαθξηηηθνχ εξεζίζκαηνο. Η εγθαζίδξπζε κίαο ζπληειεζηηθήο δηάθξηζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε κίαο δξάζεο ζηελ παξνπζία ελφο εξεζίζκαηνο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο 

ελίζρπζεο ζηελ απνπζία ηνπ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε ηηκσξία δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, 

έπξεπε λα ζπλδπαζηεί δηαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε. Γη απηφ ην ζθνπφ, 2 ηχπνη πεηξακαηηθψλ 

ζπλεδξηψλ ιάκβαλαλ ρψξα θαζεκεξηλά. ηνλ έλα ηχπν, παξερφηαλ θαη ελίζρπζε θαη ηηκσξία, ελψ 

ζηνλ άιιν δελ παξερφηαλ ηίπνηα απφ ηα 2. Καηά η‟ άιια, νη ζπλζήθεο απηψλ ησλ 2 ηχπσλ 

ζπλεδξηψλ ήηαλ νη ίδηεο.  

 ηηο ζπλεδξίεο πνπ ζπλδχαδαλ ηελ ελίζρπζε κε ηελ ηηκσξία, ε θάζε δξάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηηκσξνχηαλ κε έλα ειεθηξνζφθ έληαζεο 60 volts. Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο ήηαλ ην 

ίδην κε ηελ αξρηθή ζπλζήθε, δειαδή κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 ιεπηψλ. Η ζπρλφηεηα 

ησλ δξάζεσλ ζηελ αξρή απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλεδξίαο ήηαλ ρακειή θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε, 
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κέρξη πνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ζ‟ έλα κέηξην επίπεδν, ην νπνίν δηαηεξήζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο. Αληηζέησο, ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο δξάζεσλ ζηε ζπλζήθε πνπ ζπλδχαδε ηελ απνπζία 

ηεο ηηκσξίαο κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ήηαλ πνιχ ρακειή, ζρεδφλ κεδεληθή.  

 Ύζηεξα απφ 3 εβδνκάδεο θαζεκεξηλψλ ζπλεδξηψλ, ηα ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εθδειψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 ηχπσλ ζπλεδξηψλ ήηαλ εκθαλψο δηαθνξεηηθά: ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξεο δξάζεηο εθδειψζεθαλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλδχαδαλ ηελ ηηκσξία κε ηελ ελίζρπζε ζε 

ζχγθξηζε κε απηέο ζηηο νπνίεο δελ ππήξρε νχηε ηηκσξία νχηε ελίζρπζε.  

 Μέρξη ην ζεκείν απηφ, φκσο, δελ ππήξρε μεθάζαξε απφδεημε φηη είρε δηακνξθσζεί κία 

δηάθξηζε βαζηζκέλε ζηελ ηηκσξία. Τπήξρε ε πηζαλφηεηα φηη ε ελίζρπζε - θαη φρη ε ηηκσξία- 

παξήγαγε ηελ παξαηεξνχκελε δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 

παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ζηνλ έλα ηχπν ζπλεδξηψλ θαη θαλέλα ζηνλ άιιν. 

Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 ιεπηψλ 

ήηαλ 5 ιεπηά· επνκέλσο, αλ δελ είρε εκθαληζηεί θαλέλα εληζρπηηθφ εξέζηζκα κέρξη ην πέκπην ιεπηφ 

ηεο ζπλεδξίαο, ηφηε ε πηζαλφηεηα γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ήηαλ κεδεληθή. Αλ, φκσο, 

παξνπζηαδφηαλ έλα εληζρπηηθφ εξέζηζκα κέζα ζηα πξψηα 5 ιεπηά ηεο ζπλεδξίαο, ηφηε ππήξρε 

πηζαλφηεηα γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε. Θεσξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα έρεη δηακνξθσζεί κία δηάθξηζε 

κε βάζε ηε δηαθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο, παξά κε βάζε ηελ παξνπζία ή 

ηελ απνπζία ηεο ηηκσξίαο.  

 Οη εξεπλεηέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνκνλψζνπλ ην ξφιν ηεο ηηκσξίαο ζηνλ έιεγρν 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξάζεσλ, εηζήγαγαλ 2 λένπο ηχπνπο ζπλεδξηψλ. Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ 

ήηαλ ε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο: ηα ξακθίζκαηα ηνπ πιήθηξνπ δελ παξήγαγαλ ηξνθή. Γηέθεξαλ σο 

πξνο ην φηη ζηε κία ζπλεδξία νη δξάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηηκσξνχληαλ, ελψ ζηελ άιιε φρη. Αλ ε 

ελίζρπζε απνθιεηζηηθά έιεγρε ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, ηφηε απηή ζα έπξεπε λα είλαη ρακειή 

θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ ε ηηκσξία έιεγρε ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, ηφηε 

απηή ζα έπξεπε λα είλαη πςειφηεξε ζηε ζπλζήθε ηεο ηηκσξίαο.  

 Σα απνηειέζκαηα ήηαλ μεθάζαξα: ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ξακθηζκάησλ ζηε ζπλζήθε ηεο 

κε ηηκσξίαο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή, ελψ απμήζεθε ζεκαληηθά ζηε ζπλζήθε ηεο ηηκσξίαο. 

Δπνκέλσο, εμαηηίαο ηεο δηαθνξηθήο ζπζρέηηζεο κε ηελ ελίζρπζε, ε ηηκσξία απφ κφλε ηεο 

επζπλφηαλ γηα ηελ αχμεζε απηή.  

 Με ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ αζθεί ην ηηκσξεηηθφ 

εξέζηζκα, 10ιεπηεο πεξίνδνη ηηκσξίαο εηζήρζεζαλ ζην κέζν ησλ ζπλεδξηψλ πνπ θαλνληθά 

πεξηιάκβαλαλ κφλν εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο θαη φρη ηηκσξία. Η πξψηε δξάζε κεηά ην ηέινο ηεο 

πξψηεο ψξαο ηεο ζπλεδξίαο ηηκσξνχηαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηκσξνχληαλ φιεο νη επαθφινπζεο 

δξάζεηο θαηά ηα επφκελα 10 ιεπηά. Καλέλα εληζρπηηθφ εξέζηζκα δελ παξνπζηάζηεθε ζηε δηάξθεηα 

απηψλ ησλ ζπλεδξηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηνπ δηαθξηηηθνχ ειέγρνπ πνπ αζθεί ε 

ηηκσξία ζηε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ησλ δξάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ ήηαλ 

ζρεδφλ κεδεληθή πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ηηκσξίαο. Η ηειεπηαία είρε σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε 

ζηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζ‟ έλα κέηξην επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

10ιεπηεο πεξηφδνπ. Όηαλ ε ηηκσξία δηαθφπεθε, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ παξνπζίαζε κία 

απφηνκε θαη βξαρχρξνλε αχμεζε (έθξεμε δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο) θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, κεηψζεθε, θηάλνληαο ζηα επίπεδα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε ζπλζήθε ηεο κε-ηηκσξίαο.          

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη εδψ δείρλνπλ φηη ε ηηκσξία νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξάζεσλ φηαλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ ελίζρπζε. Έλα ηξίην ππνθείκελν 

εμεηάζηεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ε ηηκσξία ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα νδεγήζεη ζε κείσζε 

ησλ δξάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδεζεί κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο. χκθσλα κε ηελ αξρή 
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ηεο ζπληειεζηηθήο δηάθξηζεο, έλα εξέζηζκα ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο 

ζα ιεηηνπξγεί σο Δ
Γ
, δειαδή σο πιαίζην αλαζηνιήο ησλ δξάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηηκσξίαο, αλ απηή ζπλδεζεί κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ κεησζεί 

ζηελ παξνπζία ηεο, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ είλαη ε δηαθξηηηθή ή ε απσζεηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα απηή ηε κείσζε. Γη απηφ ην ιφγν, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

πνιχ ρακειήο έληαζεο ζνθ (20 volts), κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απνηξεπηηθήο ηδηφηεηαο 

ηεο ηηκσξίαο.  

Σν ππνθείκελν απηφ εθηέζεθε ζε 2 δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Η κία απφ απηέο ζπλδχαδε ηελ 

απνπζία ηεο ηηκσξίαο κε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 ιεπηψλ. 

Η άιιε ζπλζήθε ζπλδχαδε ηελ ηηκσξία κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο. Μεηά απφ κεξηθέο 

εβδνκάδεο θαζεκεξηλψλ ζπλεδξηψλ, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ έπεζε ζ‟ έλα ρακειφ επίπεδν ζηε 

δεχηεξε ζπλζήθε, πνπ ζπλδχαδε ηελ ηηκσξία κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο , αιιά δηαηεξήζεθε 

πςειή ζηελ πξψηε ζπλζήθε, πνπ ζπλδχαδε ηελ απνπζία ηεο ηηκσξίαο κε ηελ ελίζρπζε. Δπνκέλσο, 

γηα ην ηξίην πεξηζηέξη ε παξνπζία ηνπ ηηκσξεηηθνχ ζνθ είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ 

, πνπ 

αλάζηειιε ηελ εθδήισζε δξάζεσλ, ελψ ε απνπζία ηνπ είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D
, πνπ 

πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε ξακθηζκάησλ, απνθαιχπηνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν έλα δηαθνξεηηθφ 

ηζηνξηθφ ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηα 2 πξψηα ππνθείκελα.  

Σα επξήκαηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο παξέρνπλ ζαθή απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο 

πνπ απνθηά ε ηηκσξία φηαλ ζπλδπάδεηαη επηιεθηηθά είηε κε ηελ ελίζρπζε είηε κε ηελ εμάιεηςε ηεο 

ελίζρπζεο. Σα 2 πξψηα ππνθείκελα είραλ βηψζεη έλα ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο ζην νπνίν ε 

δξάζε ηνπο λα ξακθίδνπλ ην πιήθηξν είρε παξαγάγεη ην αλεμάξηεηα εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηεο 

ηξνθήο κφλν φηαλ απηή ε δξάζε ηηκσξνχηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνρή ειεθηξνζφθ. Όηαλ 

απνπζίαδε ην ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα, ε ίδηα δξάζε ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθήο. Μέζα απφ απηή ηε δηαθνξηθή αληηζηνίρηζε ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο, γηα ηα ππνθείκελα 

απηά ην ειεθηξνζφθ ιεηηνπξγνχζε σο πιαίζην ζεηηθήο ελίζρπζεο, σο εξέζηζκα E
D
 πνπ πξνμελνχζε 

ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ εληζρπφηαλ ζηελ παξνπζία ηνπ· πξνμελνχζε, 

δειαδή, ηελ επαλάιεςε ηνπ ξακθίζκαηνο. Η ζπρλφηεηα εθδήισζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο 

παξέκεηλε πςειή αθφκα θαη ζηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ απνπζίαδε ε εληζρπηηθή ηξνθή, 

απνθαιχπηνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν φηη ην ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα, παξάιιεια κε ηε δηαθξηηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία θαη ράξε ζ‟ απηή, είρε απνθηήζεη θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε απνπζία ηεο ηηκσξίαο, ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, 

ιεηηνπξγνχζε γηα ηα ππνθείκελα απηά σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ
, δειαδή σο πιαίζην αλαζηνιήο 

ηεο πεξαηηέξσ εθδήισζεο ησλ ξακθηζκάησλ.  

ε παξφκνηα επξήκαηα, φζνλ αθνξά ηε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο 

επψδπλσλ εξεζηζκάησλ, θαηαιήγεη θαη ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ T.V. Joe Layng θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ κε ηίηιν “Animal models of psychopathology: the establishment, maintenance, 

attenuation, and persistence of head-banging by pigeons” (T.V. Joe Layng et al., 1999). ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο έξεπλαο έζεζαλ ππφ πεηξακαηηθφ έιεγρν θαη αλάιπζε ηελ απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

πεξηζηεξηψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηε δξάζε λα ρηππνχλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ζαιάκνπ. ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα αλζξψπηλα ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

παξφκνησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ, ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πείξακά ηνπο κπνξνχλ λα 

απνδεηρζνχλ ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ παζνινγηθέο. Κεληξηθή αξρή ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο απνηειεί ε 

ζεψξεζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ φρη σο ξήμε ζηε «θπζηνινγηθή» ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

αιιά σο ην απνηέιεζκα βαζηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ζα απνδεηθλχνληαλ σθέιηκεο γηα ην άηνκν. 
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Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε εμήο: αξρηθά, ηα ππνθείκελα ηνπ 

πεηξάκαηνο, 2 αξζεληθά πεξηζηέξηα, εθπαηδεχζεθαλ λα αθνπκπνχλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζαιάκνπ. Οη δξάζεηο ησλ πεξηζηεξηψλ εληζρχνληαλ ζχκθσλα κ‟ έλα πξφγξακκα 

ζπλερνχο ελίζρπζεο, ζην νπνίν θάζε επαθή ηνπ θεθαιηνχ κε ηνλ ηνίρν είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

παξνπζίαζε ηξνθήο γηα 3 δεπηεξφιεπηα. ηε ζπλέρεηα, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δξάζεσλ απμήζεθε 

βαζκηαία, κέρξη πνπ 40 δξάζεηο απαηηνχληαλ γηα θάζε παξνπζίαζε ηξνθήο (πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ακεηάβιεηεο αλαινγίαο 40).  

Ύζηεξα απφ έλα κηθξφ αξηζκφ θαζεκεξηλψλ ζπλεδξηψλ κε απηφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο, 

ηα πεξηζηέξηα εθδήισλαλ έλα ππφδεηγκα δξάζεο «πξνζπάζεηαο-θαη-παχζεο», πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ακεηάβιεηεο αλαινγίαο. Σα ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ 

ηνίρν εθδειψλνληαλ κε αξθεηά κεγάιε θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε 

έληαζε θαη δχλακε. Μάιηζηα, ηα ρηππήκαηα απηά ήηαλ ηφζν βίαηα ψζηε λα παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν ηα πεξηζηέξηα λα πέθηνπλ θάησ. Ύζηεξα απφ έλα δηάζηεκα μαλαζεθψλνληαλ, 

ρηππνχζαλ γξήγνξα θαη δπλαηά ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν, μαλάπεθηαλ θαη νχησ θαζεμήο. 

Πεξηζηαζηαθά, αθνχ έπεθηαλ θάησ, ζηακαηνχζαλ λα δξνπλ κέρξη θαη γηα 20 ιεπηά, πξηλ 

μαλαξρίζνπλ ηα ρηππήκαηα κε ην θεθάιη.  

Αλ δελ γλσξίδακε ην ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ελίζρπζεο πνπ είραλ βηψζεη απηά ηα πεξηζηέξηα, ην 

ζέακα λα ρηππνχλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν ηνπ πεηξακαηηθνχ ζαιάκνπ ζα καο θαηλφηαλ ζίγνπξα 

αλεμήγεην. Η αηηηαθή απφδνζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ «καδνρηζκφ» ή ζηελ «ηξέια» ησλ 

πεξηζηεξηψλ ζα θάιππηε, απιψο, ηελ άγλνηά καο γηα ηε θπζηθή ηεο πξνέιεπζε. Μφλν κέζσ ηεο 

καθξνπξφζεζκεο αλάιπζεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε ε απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζηεξηψλ ζα κπνξνχζε λα καο απνθαιχςεη ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επψδπλσλ ή νδπλεξψλ εξεζηζκάησλ πνπ απηή παξάγεη.  

Οη εξεπλεηέο είραλ ξπζκίζεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε γηα ηελ 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζηεξηψλ λα ζπλππάξρνπλ έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο θαη έλα 

ηζηνξηθφ ηηκσξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δξάζε ησλ πεξηζηεξηψλ λα ρηππνχλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ 

ηνίρν ηηκσξνχηαλ ζεηηθά κε ηελ παξαγσγή επψδπλσλ εξεζηζκάησλ, πνπ ήηαλ αλεμάξηεηα 

πξνθιεηηθά γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ πφλνπ, θαη, ηαπηφρξνλα εληζρπφηαλ ζεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε 

ηξνθήο. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ηηκσξίαο κε ηελ ελίζρπζε, ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαλ απφ ηελ απηνηξαπκαηηθή δξάζε ησλ πεξηζηεξηψλ έγηλαλ δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα E
D
, 

δειαδή εξεζίζκαηα πνπ πξνμελνχζαλ ηελ πεξαηηέξσ εθδήισζε απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο. 

Αλαινγηδφκελνη ην ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο πνπ είραλ βηψζεη ηα πεξηζηέξηα, φηη, δειαδή, 

κφλν ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απφ ην ρηχπεκα ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ ηνίρν 

απνηεινχζαλ πιαίζην ελίζρπζεο, ελψ ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απφ ηελ εθδήισζε κίαο 

νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο δξάζεο είραλ ζπλδεζεί κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε γηα πνην ιφγν ηα πξψηα απέθηεζαλ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, δηαηεξψληαο πςειή ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα παξάγνπλ.  

Πψο, φκσο, κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε φηη ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απφ ηελ 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζηεξηψλ, παξάιιεια κε ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

ηνπο δχλακε, εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο αξλεηηθνί εληζρπηέο; 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζ‟ απηφ ην εξψηεκα, νη εξεπλεηέο δηαθνξνπνίεζαλ ηηο 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ ηνίρν λα κελ έρνπλ 

πιένλ σο ζπλέπεηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηξνθήο. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ρεηξηζκνχ ήηαλ κία 

ζχληνκε έθξεμε δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ κία απφηνκε 

πηψζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξάζεσλ. Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηα 

πεξηζηέξηα ζηελ εθδήισζε κίαο δηαθνξεηηθήο δξάζεο, απηήο ηνπ ξακθίζκαηνο, γηα ηελ παξαγσγή 



28 

ηεο εληζρπηηθήο ηξνθήο. Ύζηεξα απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ζπλεδξηψλ, ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ησλ 

ξακθηζκάησλ έθηαζε ζε έλα πςειφ θαη ζηαζεξφ επίπεδν, ελψ ηα ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ 

ηνίρν ζρεδφλ εθκεδελίζηεθαλ. Δπνκέλσο, ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηεο αλεμάξηεηα ζεηηθά 

εληζρπηηθήο ηξνθήο κε ηξφπν πνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή επψδπλσλ εξεζηζκάησλ είρε σο 

απνηέιεζκα απηά λα ράζνπλ ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Με 

άιια ιφγηα, ηα πεξηζηέξηα παξήγαγαλ επψδπλα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα κέζσ ηεο 

απηνηξαπκαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο κφλν φηαλ παξαγφηαλ απνθιεηζηηθά θαηά ηελ παξνπζία ηνπο 

ην δπλαηά ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηεο ηξνθήο.  

Η δηαθξηηηθή θαη ε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη έλα 

ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ κε έλα ζεηηθφ εληζρπηή απνθαιχθζεθε κε 

ελάξγεηα θαη κέζα απφ ην άξζξν ησλ T.Ayllon θαη N.H.Azrin, κε ηίηιν “Punishment as a 

discriminative stimulus and conditioned reinforcer with humans” (1966). Όπσο θαλεξψλεη ν ηίηινο 

ηνπ άξζξνπ, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αλζξψπηλα ππνθείκελα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

πεηξακαηηθήο ηνπο δηεξεχλεζεο. Η πξσηνηππία, φκσο, ηεο έξεπλαο απηήο ζε ζρέζε κε φζεο 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ δελ έγθεηηαη κφλν ζε απηφ ην ζεκείν· αθνξά, επίζεο, ην γεγνλφο, φηη νη 

T.Ayllon θαη N.H.Azrin ζπκπεξηέιαβαλ ζην πείξακά ηνπο κία επηπξφζζεηε απφδεημε ηεο 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο πνπ απνθηά έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα φηαλ έρεη πξνεγεζεί 

ε ζχλδεζή ηνπ κε έλαλ ζεηηθφ εληζρπηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζπάζεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ην 

εξέζηζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη κία θαηλνθαλή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

απνπζία άιισλ εληζρπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία 

πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ επξεκάησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ κε δψα. 

ην πείξακα απηφ ζπκκεηείραλ 3 γπλαίθεο, λνζειεπφκελεο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, νη νπνίεο 

είραλ ιάβεη ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Οη αζζελείο ζπλήζηδαλ λα αληαιιάζζνπλ κάξθεο πνπ 

ηνπο εμαζθάιηδαλ κία πνηθηιία πξνλνκίσλ, φπσο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ δσκάηην, λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηειεφξαζε ή ηαηλίεο θαη άιια. Δπνκέλσο, νη κάξθεο ιεηηνπξγνχζαλ γηα ηηο 

λνζειεπφκελεο απηέο σο εμαξηεκέλνη εληζρπηέο γεληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
6
. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο ζην πείξακα ήηαλ ε παξαγσγή κίαο κάξθαο. 

Σν ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα ήηαλ ε παξνπζίαζε ελφο ήρνπ έληαζεο 98 dB.  

Οη πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο δηεμήρζεζαλ ζ‟ έλα ερνκνλσηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε κία ζπζθεπή απηφκαηεο πψιεζεο (απφ ηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ νη κάξθεο) θαη κία 

θαξέθια. Πάλσ ζηε ζπζθεπή απηφκαηεο πψιεζεο ππήξραλ 2 έκβνια. Η δξάζε πνπ θαηαγξαθφηαλ 

απφ ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ην ηξάβεγκα ηνπ εκβφινπ.  

Πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία, έλαο βνεζφο έθεξε ηελ θάζε αζζελή ζηνλ πεηξακαηηθφ 

ζάιακν θαη ηεο έδσζε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: «Παξαηήξεζε φηη ππάξρνπλ 2 έκβνια· κπνξείο λα 

ηξαβήμεηο νπνηνδήπνηε απφ ηα 2 θαη ζα θεξδίζεηο κάξθεο». Οη ζπλεδξίεο δηεμάγνληαλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη είραλ δηάξθεηα 45 ιεπηψλ.  

Οη 2-6 πξψηεο ζπλεδξίεο ήηαλ πξνθαηαξθηηθέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο θέξδηδαλ κάξθεο ζ‟ 

έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο ακεηάβιεηεο αλαινγίαο 1, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θάζε ηνπο δξάζε 

εληζρπφηαλ. ε απηέο ηηο ζπλεδξίεο, πνπ νη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ εληζρχνληαλ ρσξίο λα 

ηηκσξνχληαη, θαη νη 3 εθδήισζαλ κία πςειή ζπρλφηεηα δξάζεσλ, δείρλνληαο κία ζαθή πξνηίκεζε 

γηα ην δεμί έκβνιν.  

                                                           
6
 Εξαρτθμζνοσ ενιςχυτισ γενικισ αποτελεςματικότθτασ: Εξαρτθμζνα ενιςχυτικό ερζκιςμα το οποίο λειτουργεί ωσ 

διακριτικό ερζκιςμα E
D
 για τθν παραγωγι πολλαπλών ειδών ενιςχυτικών ερεκιςμάτων και, επομζνωσ, δε χάνει τθν 

ενιςχυτικι του δφναμθ με τον κορεςμό ςε ςχζςθ με κάποιο τμιμα των ενιςχυτών που παράγονται αποκλειςτικά ι 
κυρίωσ κατά τθν παρουςία του (Μζλλον, 2007).   
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ηηο επφκελεο 8 ζπλεδξίεο, ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ήηαλ ακεηάβιεηεο αλαινγίαο 50, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε πεληεθνζηή δξάζε θάζε θνξά ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 2 έκβνια παξήγαγε ηηο 

εληζρπηηθέο κάξθεο. Δπηπξφζζεηα, θάζε δξάζε ζην δεμί έκβνιν ηηκσξνχηαλ ζεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ γηα 2 δεπηεξφιεπηα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε, ζρεδφλ ηνλ εθκεδεληζκφ, ησλ 

δξάζεσλ πάλσ ζην δεμί έκβνιν. Η θαηαθφξπθε απηή κείσζε ησλ ηξαβεγκάησλ ηνπ δεμηνχ 

εκβφινπ, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δξάζεσλ πάλσ ζην αξηζηεξφ έκβνιν, 

απνηειεί απφδεημε ηεο θαηαζηαιηηθήο επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ν ήρνο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ.  

Μία πεξαηηέξσ απφδεημε ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ήρνπ 

παξείραλ νη επφκελεο 8 ζπλεδξίεο, ζηηο νπνίεο ε παξνπζίαζε ηνπ ήρνπ ελαιιαζζφηαλ δηαδνρηθά 

αλάκεζα ζην δεμί θαη ζην αξηζηεξφ έκβνιν. πγθεθξηκέλα, γηα ηα πξψηα 5 ιεπηά θάζε ζπλεδξίαο 

κφλν νη δξάζεηο ζην δεμί έκβνιν παξήγαγαλ ηνλ ήρν, ελψ νη δξάζεηο ζην αξηζηεξφ δελ ηνλ 

παξήγαγαλ. Γηα ηα επφκελα 5 ιεπηά, ζπλέβαηλε ην αληίζηξνθν, δειαδή, νη δξάζεηο ζην αξηζηεξφ 

έκβνιν παξήγαγαλ ηνλ ήρν, ελψ νη δξάζεηο ζην δεμί φρη, θαη νχησ θαζεμήο. Σν πξφγξακκα 

ελίζρπζεο εμαθνινπζνχζε λε είλαη ακεηάβιεηεο αλαινγίαο 50 (ε πεληεθνζηή δξάζε ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα 2 έκβνια παξήγαγε κία κάξθα).  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, θάζε θνξά πνπ άιιαδε ε ζπλάξηεζε ηνπ ήρνπ, νη ζπκκεηέρνπζεο 

ζρεδφλ ακέζσο εθδήισλαλ ηε κε ηηκσξεκέλε δξάζε, δειαδή ηξαβνχζαλ ην έκβνιν εθείλν πνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ είρε σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Απηή ε κεηαβνιή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζπλέβαηλε θάζε θνξά πνπ αληηζηξεθφηαλ ε ζπλάξηεζε ηνπ 

ήρνπ. 

Σν αληίζεην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο παξαηεξήζεθε θαη απφ ηηο 3 ζπκκεηέρνπζεο ζηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ ζπλδπάζηεθε κε ηελ παξαγσγή καξθψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα 6-8 ζπλερφκελεο ζπλεδξίεο νη δξάζεηο ζην δεμί έκβνιν παξήγαγαλ θαη ηνλ ήρν 

θαη ηηο κάξθεο, ελψ νη δξάζεηο ζην αξηζηεξφ δελ παξήγαγαλ ηίπνηα απφ ηα 2. ηηο ζπλεδξίεο απηέο, 

ε θάζε ζπκκεηέρνπζα εθδήισζε κία πςειή ζπρλφηεηα ηξαβεγκάησλ ηνπ δεμηνχ εκβφινπ, ελψ 

ζπάληα ηξαβνχζε ην αξηζηεξφ. Γηα ηηο επφκελεο ζπλεδξίεο, ην έκβνιν πνπ θάζε θνξά παξήγαγε θαη 

ηνλ ήρν θαη ηηο κάξθεο ελαιιαζζφηαλ θάζε 5 ιεπηά. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ αξρή θάζε ζπλεδξίαο, 

θάζε ηξάβεγκα ηνπ δεμηνχ εκβφινπ παξήγαγε ηνλ ήρν, ελψ θάζε πεληεθνζηφ ηξάβεγκα παξήγαγε 

κία κάξθα. Σαπηφρξνλα, νη δξάζεηο πάλσ ζην αξηζηεξφ έκβνιν δελ παξήγαγαλ νχηε ηνλ ήρν νχηε 

ηηο κάξθεο. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 5ιεπηνπ, ε ζπλάξηεζε ήρνπ θαη καξθψλ άιιαμε: πιένλ, ην 

ηξάβεγκα ηνπ αξηζηεξνχ εκβφινπ ήηαλ απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ θαη ησλ 

καξθψλ, θαη νχησ θαζεμήο.  

ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη ζπκκεηέρνπζεο ζηακαηνχζαλ λα ηξαβνχλ έλα έκβνιν ζρεδφλ 

ακέζσο φηαλ απηφ έπαπε λα παξάγεη ηνλ ήρν, εθδειψλνληαο, παξάιιεια, κία πςειή ζπρλφηεηα 

δξάζεσλ ζην έκβνιν εθείλν πνπ θάζε θνξά παξήγαγε θαη ηνλ ήρν θαη ηηο κάξθεο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά παξέρνπλ κία ζαθή απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ είρε απνθηήζεη ν 

ήρνο: κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ ζπλδπαζκνχ ηνπ κε ηηο ζεηηθά εληζρπηηθέο κάξθεο, ν αξρηθά 

ηηκσξεηηθφο ήρνο είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καξθψλ, πξνμελψληαο 

ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ ηνλ παξήγαγε, δειαδή ην ηξάβεγκα ηνπ δεμηνχ ή 

ηνπ αξηζηεξνχ, θάζε θνξά, εκβφινπ. Σαπηφρξνλα κε ηε δηαθξηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ράξε 

ζε απηή, ν ήρνο απέθηεζε θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, δηαηεξψληαο πςειή ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δξάζεο πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

επίδξαζε πνπ αζθνχζε ν ήρνο, νη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ κία ηειηθή ζπλεδξία, ζηελ νπνία 2 πιήθηξα 

ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο, ελψ ηα έκβνια είραλ θαηαζηεί αδξαλή. ηε ζπλεδξία απηή, νη 
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δξάζεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ δελ εληζρχνληαλ κε κάξθεο. Γηα ηα πξψηα 5 ιεπηά, νη πηέζεηο ηνπ 

δεμηνχ πιήθηξνπ παξήγαγαλ ηνλ ήρν, ελψ νη πηέζεηο ηνπ αξηζηεξνχ φρη. ηα επφκελα 5 ιεπηά 

ζπλέβαηλε ην αληίζηξνθν. Η ζπλάξηεζε ηνπ ήρνπ ελαιιαζζφηαλ αλάκεζα ζην δεμί θαη ην αξηζηεξφ 

πιήθηξν θάζε 5 ιεπηά. ην βαζκφ πνπ ν ήρνο είρε απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, νη ζπκκεηέρνπζεο αλακέλνληαλ λα παηνχλ ην πιήθηξν πνπ θάζε θνξά 

παξήγαγε ηνλ ήρν.       

Πξάγκαηη, αξρηθά νη ζπκκεηέρνπζεο εθδήισλαλ δξάζεηο θαη ζηα 2 πιήθηξα, αιιά ε 

πιεηνςεθία ησλ δξάζεσλ εθδεισλφηαλ ζαθψο ζ‟ εθείλν ην πιήθηξν πνπ θάζε θνξά παξήγαγε ηνλ 

ήρν. ηε ζπλέρεηα, νη πηέζεηο πάλσ ζην πιήθηξν πνπ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν κεηψλνληαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ελψ απμάλνληαλ εθείλεο πάλσ ζην πιήθηξν πνπ παξήγαγε ηνλ ήρν.  

ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξία, ινηπφλ, δηακνξθψζεθε κία λέα ζπκπεξηθνξά κε κνλαδηθφ 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έληνλνπ ήρνπ! Απηά ηα επξήκαηα απνηεινχλ κία 

επηπξφζζεηε απφδεημε ηεο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο πνπ απέθηεζε ν ήρνο θαη 

παξέρνπλ κία πεηξακαηηθή βάζε γηα ηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν «αλαδεηά» 

ηελ ηηκσξία ζηελ απνπζία άιισλ εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ.     

Σα παξαπάλσ πεηξάκαηα καο πιεξνθνξνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ηηκσξεηηθφ 

εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ ζην 

ηζηνξηθφ ηνπ ππνθεηκέλνπ έρεη απνηειέζεη ην απνθιεηζηηθφ πιαίζην ζεηηθήο ελίζρπζεο. χκθσλα 

κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, ζα ήηαλ βάζηκν λα ππνζέζνπκε φηη έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα 

ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα δηαηεξεί ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ην επηθέξνπλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην εξέζηζκα απηφ έρεη απνηειέζεη, ζηελ ηζηνξία ηνπ αηφκνπ, ην απνθιεηζηηθφ 

πιαίζην αξλεηηθήο ελίζρπζεο άιισλ δξάζεσλ· ζηελ πεξίπησζε, δειαδή, πνπ ππήξμε πιαίζην 

ηεξκαηηζκνχ άιισλ, αθφκα πην απνηειεζκαηηθψλ, αξλεηηθψλ εληζρπηψλ.  

Όπσο ήδε γλσξίδνπκε, έλαο αξλεηηθφο εληζρπηήο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη σο δηαθξηηηθφ 

εξέζηζκα E
D
, πνπ πξνμελεί ηελ εθδήισζε ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ζην παξειζφλ ππήξμαλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθαίξεζή ηνπ. Μία ηέηνηα δξάζε κπνξεί, παξάιιεια κε ηνλ ηεξκαηηζκφ 

απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ εληζρπηή, λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ: 

επψδπλσλ, νδπλεξψλ, δπζάξεζησλ, ελνριεηηθψλ εξεζηζκάησλ. Μπνξεί, κε άιια ιφγηα, λα 

εληζρχεηαη αξλεηηθά θαη, ηαπηφρξνλα, λα ηηκσξείηαη ζεηηθά (Δ
Δ-

1: Γ → Δ
Δ-

1 , Δ
Δ-

2). ε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα επψδπλα θαη δπζάξεζηα εξεζίζκαηα πνπ απηή ε δξάζε επηθέξεη ζα απνηειέζνπλ ην 

πιαίζην απνηειεζκαηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηνπ (αξρηθνχ) αξλεηηθνχ εληζρπηή, κε απνηέιεζκα λα 

απνθηήζνπλ δηαθξηηηθή θαη, ηαπηφρξνλα, εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Σα εξεζίζκαηα απηά, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αθαίξεζε ελφο άιινπ πην απνηειεζκαηηθνχ (γηα ην άηνκν) αξλεηηθνχ εληζρπηή, ζα 

έρνπλ ηε δχλακε λα δηαηεξνχλ ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα επηθέξνπλ.   

Αο ζθεθηνχκε, γηα παξάδεηγκα, έλαλ αζζελή, ν νπνίνο πάζρεη απφ κία ζνβαξή αζζέλεηα θαη 

ππνβάιιεηαη ζε κία επψδπλε ζεξαπεία. Σα δπζάξεζηα θαη επψδπλα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα 

πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε απνηεινχλ ην κνλαδηθφ πιαίζην 

απνηειεζκαηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απεηιήο επηδείλσζεο ηεο αζζέλεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνμελνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο. Έηζη, ηα εξεζίζκαηα απηά, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο κε 

ηελ αθαίξεζε αθφκα πην απνηειεζκαηηθψλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, αλακέλνληαη λα απνθηήζνπλ 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, δηαηεξψληαο πςειή ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο κνξθήο 

δξάζεο πνπ ηα επηθέξεη.  

Όπσο έρνπκε ήδε δεη, ν ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί 

εληζρπηέο δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξνο· αληίζεηα, κάιηζηα, πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθέο 
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αληηδξάζεηο πνπ, ζπλήζσο, αλαθέξνληαη σο ραιάξσζε εξεκία, αλαθνχθηζε, αζθάιεηα. Σα 

απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ 

αθαηξνχλ (αλεμάξηεηα ή εμαξηεκέλα) αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα απνθηνχλ εμαξηεκέλα 

πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. ε έλα απεηιεηηθφ ή, γεληθφηεξα, 

ηηκσξεηηθφ, πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη εξεκία ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ σο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, πνπ νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο.  

Η εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο 

ζεκειηψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα εξεζίζκαηα απηά απνηεινχλ ην πιαίζην ηνπ αλαθνπθηζηηθνχ 

ηεξκαηηζκνχ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Χο ζήκαηα αζθάιεηαο δε ιεηηνπξγνχλ κφλν εξεζίζκαηα 

νπδέηεξα ή ζεηηθά εληζρπηηθά· αθφκα θαη ηηκσξεηηθά εξεζίζκαηα, δειαδή εξεζίζκαηα επψδπλα θαη 

δπζάξεζηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ζα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα 

απνθηήζνπλ κία παξφκνηα ιεηηνπξγία, φηαλ ζην ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ έρνπλ απνηειέζεη ην 

πιαίζην ηεξκαηηζκνχ πην απνηειεζκαηηθψλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. 

Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά σθέιηκν ζηελ εξκελεία πνιιψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ςπρνπαζνινγηθέο. Αο ζθεθηνχκε, γηα 

παξάδεηγκα, έλα θαηαζιηπηηθφ άηνκν ην νπνίν αθεγείηαη ζπρλά ην ζιηβεξά ηνπ βηψκαηα, 

αλαθέξεηαη ζηελ αηπρία ηνπ θαη παξαπνληέηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληθαλφηεηα. Σα εξεζίζκαηα 

πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθδήισζε απηψλ ησλ κνξθψλ δξάζεο ζπλήζσο πξνθαινχλ 

ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη απαηζηνδνμίαο. Οπφηε, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αλαξσηεζεί πνηα είλαη ε 

πεγή απφ ηελ νπνία αληιεί ελίζρπζε ε ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ αηφκνπ. Θα κπνξνχζακε λα 

ππνζέζνπκε φηη ην άηνκν ηνπ παξαδείγκαηφο καο αιιειεπηδξά κε έλα ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν νη δξάζεηο ηνπ έρνπλ παξαγάγεη ηελ αδηαθνξία θαη πεξηθξφλεζε ησλ άιισλ. Μέζα απφ ηα 

δηαξθή παξάπνλα θαη ηε γθξίληα θαη ηηο αλαθνξέο απηνιχπεζεο ην άηνκν ηεξκαηίδεη απηνχο ηνπο 

αξλεηηθνχο εληζρπηέο· έηζη, νη δξάζεηο απηέο εληζρχνληαη αξλεηηθά, θαζψο ην πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφκνπ παχεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αδηαθνξία απέλαληί ηνπ θαη απνζχξεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ 

απηφ. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα παξαηεξήζεη εχζηνρα θάπνηνο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ αηφκνπ δηαηεξείηαη φρη παξά ηα δπζάξεζηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγεη, αιιά επεηδή 

αθξηβψο παξάγεη απηά ηα εξεζίζκαηα ηα νπνία ζην ηζηνξηθφ ηνπ απνηέιεζαλ ην κνλαδηθφ πιαίζην 

απνηειεζκαηηθνχ ηεξκαηηζκνχ άιισλ (πην απνηειεζκαηηθψλ) αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, φπσο ε 

αδηαθνξία θαη ε πεξηθξφλεζε. 

  Η ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ηηκσξεηηθψλ εξεζηζκάησλ φηαλ απηά 

ιεηηνπξγνχλ σο ην θχξην πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ ζα κπνξνχζε, επίζεο, 

λα απνηειέζεη πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ εξκελεία απηνηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σα επψδπλα 

εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ απηήο ηεο κνξθήο είλαη πηζαλφ, ζην 

ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ, λα απνηέιεζαλ ην πιαίζην ζην νπνίν ηεξκαηίζηεθε ε παξακέιεζε πνπ 

δερφηαλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ε απεηιή φηη ζα ην εγθαηαιείςνπλ. Χο πιαίζην αθαίξεζεο 

απηψλ ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

απηνηξαπκαηηζκνχ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ θαη απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αζθάιεηαο ζην άηνκν θαη λα 

εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ· γίλνληαη, δειαδή, ζήκαηα, αζθάιεηαο. Σν άηνκν, κπνξεί 

λα δειψλεη (θαη λα ην ελλνεί) φηη ηνπ αξέζεη ε ζέα ηνπ αίκαηνο θαη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ πνπ βηψλεη 

φηαλ πιεγψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ιφγνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ν απηνθαηαζηξνθηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ, νχηε ην δηεζηξακκέλν κπαιφ ηνπ, αιιά έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο ζην νπνίν ηα 

εξεζίζκαηα απφ ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ην πξνζηάηεπζαλ απφ άιια επψδπλα εξεζίζκαηα θαη, 

επνκέλσο, απέθηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη αλαθνχθηζεο. 
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 Πεηξακαηηθή απφδεημε γηα ην θαηλφκελν ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο 

ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ δελ ππάξρεη. Η ηζηνξία, φκσο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ άιισλ επηζηεκψλ έρεη δείμεη φηη 

νη αξρέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά ηείλνπλ λα είλαη πην σθέιηκεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ 

δελ έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ απζηεξφ πεηξακαηηθφ έιεγρν. Η πεηξακαηηθή κέζνδνο είλαη ε κνλαδηθή 

ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απνκφλσζεο ησλ αηηίσλ ελφο θαηλνκέλνπ θαη, ηαπηφρξνλα, 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο εμσγελψλ παξαγφλησλ. Ο πεηξακαηηθφο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ 

νδεγεί ζηελ αλάδεημε ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

αλεμάξηεησλ γεγνλφησλ θαη πξνζθέξεη ηε βάζε γηα εξκελεία πνιχπινθσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε εθαξκνζκέλα πιαίζηα ηεο ςπρνινγίαο 

(Μέιινλ,2007).  

Γη απηφ ην ιφγν, ζεσξνχκε σθέιηκν ηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο: «Μπνξεί έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα, φηαλ 

απνηειεί πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα;». 
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Κεθάιαηο 3: Μέζοδος 

 

 Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο καο δηεξεχλεζεο ήηαλ 

απηή ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο, δειαδή ηεο δηεμνδηθήο αλάιπζεο ηεο επίδξαζεο πνπ 

αζθεί ν πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο ζε θάζε ππνθείκελν. Η απφθαζή καο γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ βαζίζηεθε ζην αδηακθηζβήηεην πιενλέθηεκά ηεο φηη επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ησλ επηδξάζεσλ ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, καο παξέρεη ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ν πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο είλαη ή δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ αλάδεημε αηηησδψλ ζρέζεσλ. Με ηε κέζνδν απηή, νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ππνθεηκέλνπ ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο καο πξνζέθεξαλ 

ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ αξρψλ θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο 

γλψζεο καο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  
 

Σσκκεηέτοληες θαη ζσλεδρίες 
 

 Σα άηνκα ζηα νπνία απεπζπλζήθακε, θαιψληαο ηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πείξακα, 

πξνέξρνληαλ θαηά πιεηνςεθία απφ ην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ καο 

πεξίγπξν. Η πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ ήηαλ εχθνιε θαη έγηλε είηε άκεζα, είηε έκκεζα (κέζσ θνηλψλ 

γλσζηψλ). Απφ ηα 31, ζπλνιηθά, άηνκα ζηα νπνία απεπζπλζήθακε, 21 αληαπνθξίζεθαλ ζην 

θάιεζκα καο θαη δέρζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εξεπλεηηθή καο εξγαζία, δειαδή έλα πνζνζηφ 

πεξίπνπ ίζν κε 68%, ελψ ηα ππφινηπα άηνκα εθδήισζαλ ηελ άξλεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Απφ 

ηα 21 απηά άηνκα, ηα 10 νινθιήξσζαλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, δειαδή 48% ηνπ αξρηθνχ 

δείγκαηνο. Απφ ηα άηνκα πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία, έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ απφ απηά  

εθδήισζαλ απξνζπκία λα ζπλερίζνπλ, ελψ γηα ηα ππφινηπα ε δηαθνπή ήηαλ αλαγθαία, θαζψο, φπσο 

θάλεθε ζηελ πξνπεηξακαηηθή θάζε, ην εξέζηζκα πνπ είρακε επηιέμεη σο αξλεηηθφ εληζρπηή (ν 

ήρνο) δελ είρε γηα ηα άηνκα απηά αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (δελ ηεξκάηηδαλ ηνλ 

ήρν, ελψ είραλ απηή ηε δπλαηφηεηα).  

 Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ καο δείγκαηνο, φια ηα άηνκα ήηαλ θνηηήηξηεο 

ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, 70% 

ησλ ζπκκεηερνπζψλ θνηηνχζαλ ζην πξψην έηνο, ελψ νη ππφινηπεο θνηηνχζαλ ζην ηέηαξην έηνο. 

Όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο δηέκελαλ ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν εθείλε θαη νη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ 

απφ 18 έσο 22 έηε, κε κέζν φξν 19,8 έηε.  

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απαηηνχληαλ 5 έσο 7 ζπλεδξίεο (ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα γηα πνην ιφγν θάπνηα απφ ηα άηνκα ζπκκεηείραλ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπλεδξηψλ). Η δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλεδξίαο θπκαηλφηαλ απφ ½ έσο 1 ½ ψξα, αλάινγα κε ηε θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο. ην ηέινο ηεο θάζε ζπλεδξίαο, θαλνλίδακε κε ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηελ 

εκεξνκελία ηεο επφκελεο, θξνληίδνληαο λα κεζνιαβνχλ ιίγεο κφλν κέξεο αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο. 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ελεκεξσζεί απφ ηελ αξρή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεδξηψλ, θαζψο, επίζεο, θαη γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα δηαθφςνπλ ηε 

δηαδηθαζία ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, αλ ην επηζπκνχζαλ. Η ζπλαηλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ 

δηαζθαιηδφηαλ κε ηε ζπκπιήξσζε, ζηελ πξψηε ζπλεδξία, ελφο εληχπνπ ζπλαίλεζεο.  
 

Παροσζίαζε ηες έρεσλας ζηοσς ζσκκεηέτοληες  
 

 Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ελεκεξσζεί απφ ηελ αξρή φηη ε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο 

απνηεινχζε κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο, ε νπνία σο ζηφρν είρε ηε κειέηε ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο, ρσξίο, βέβαηα, λα ππεηζέιζνπκε ζε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Γψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαζψο, επίζεο, θαη ζηε κεγάιε ζεκαζία εθδήισζεο απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξάο εθ 

κέξνπο ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ηνπο ελεκεξψζακε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, ηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη ηα 

επξήκαηα ηεο πεηξακαηηθήο καο δηεξεχλεζεο.  
 

Περηβάιιολ πεηρακαηηθής δηαδηθαζίας 
  

 Σν πείξακα δηεμήρζε ζην εξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο 

πκπεξηθνξάο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν θάζε άηνκν εηζεξρφηαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν 

(ν νπνίνο είρε δηαζηάζεηο Μ 2,00 x Π 1,52, Τ 3,00 κέηξα) θαη αιιειεπηδξνχζε κε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (κέζσ κίαο CRT νζφλεο 17΄΄). Δίρε ζηε δηάζεζή ηνπ έλα «πνληίθη» θαη 

έλα πεηάιη (κνληέιν: GWSystems Fragpedal Classic) ρακειά, ζην δεμί ηνπ πφδη.  

 Η παξακεηξνπνίεζε ησλ θάζεσλ ηνπ πεηξάκαηνο, θαζψο θαη ε εθηέιεζή ηνπ, έγηλαλ ζηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηξίηεο γεληάο Visual Basic. Η δεκηνπξγία ηνπ θψδηθα έγηλε απφ ηνλ 

Ισάλλε Αγγειάθε.    
  

Ερφηεκαηοιόγηα 
 

 Μεηά ην πέξαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ 6 εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία αθνξνχζαλ ηε κέηξεζε ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο, 

ςπραλαγθαζκνχ (2 εξσηεκαηνιφγηα), ςπρσζηθψλ ζηνηρείσλ, θαηάζιηςεο θαη ηειεηνζεξίαο. Οη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, αιιά ρξεζηκεχνπλ 

σο πνιχηηκε βάζε δεδνκέλσλ γηα κεηαγελέζηεξεο αλαιχζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο. ε θάζε πεξίπησζε, 

πάλησο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηνπο 

ηδηνηήησλ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο δεκηνπξγήζεθε ζην εξγαζηήξηφ καο, 

ελψ ηα ππφινηπα κεηαθξάζηεθαλ θαη ζηαζκίζηεθαλ ζην εξγαζηήξηφ καο θαη νη ςπρνκεηξηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο είλαη παξφκνηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ πξσηφηππσλ εθδφζεσλ.  
 

Δξσηεκαηνιόγην Μέηξεζεο ηνπ Ιζηνξηθνύ Κνηλσληθήο Τηκσξίαο (HoP) 

(Καηαζθεπή: Ισάλλεο Αγγειάθεο & Ρφκπεξη Μέιινλ, ππφ δεκνζίεπζε) 
 

 Η θαηαζθεπή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο πνπ βηψλνπλ νη 

άλζξσπνη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαηέζηε αλαγθαία, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο 

παξφκνηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο εμαλαγθαζηηθέο-ηηκσξεηηθέο κεζφδνπο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (Αγγειάθεο, Ι. θαη Μέιινλ, Ρ., 2011).  

 Απνηειείηαη απφ 30 ζέκαηα ζε 5βάζκηα θιίκαθα (φπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζηελ απφιπηε 

δηαθσλία, ελψ ην 4 ζηελ απφιπηε ζπκθσλία). Γέθα ζέκαηα είλαη αληεζηξακκέλα, ψζηε λα 

απνδίδνπλ έλα ζεηηθφ πεξηερφκελν ζην εξσηεκαηνιφγην. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαλέξσζε 

ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε Cronbach‟s alpha (a= .88).     

 Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ: «Έρσ βηψζεη απφξξηςε απφ ηνλ θνηλσληθφ 

κνπ πεξίγπξν», «Οη γνλείο κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί καδί κνπ», «Οη θαζεγεηέο κνπ κε 

ππνηηκνχζαλ». 
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Δξσηεκαηνιόγην Ιδενςπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο ηνπ Maudsley (Maudsley Obsessional-

Compulsive Inventory, MOCI) 

(Hodgon & Rachman, 1977. Μεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά : Ρφκπεξη Μέιινλ) 
 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί έλα εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο χπαξμεο θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο δηαθφξσλ ηδενςπραλαγθαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζέκαηα αθνξνχλ 4 ηχπνπο 

παξαπφλσλ, πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζε αζζελείο κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή: 

θαηαλαγθαζηηθφο έιεγρνο, θαηαλαγθαζηηθή θαζαξηφηεηα, αξγνπνξία, ακθηβνιία.  

Η ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 30 ζέκαηα ηεο κνξθήο «Ιζρχεη» / « 

Γελ ηζρχεη». Σα κηζά ζέκαηα είλαη αληεζηξακκέλα. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαλέξσζε 

ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε Cronbach‟s alpha (a= .79). 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο : «πρλά πξέπεη λα ειέγμσ δηάθνξα πξάγκαηα 

(π.ρ. ειεθηξηθφ, βξχζεο, πφξηεο θ.α.) θαη'επαλάιεςε» (θαηαλαγθαζηηθφο έιεγρνο), «Απνθεχγσ λα 

ρξεζηκνπνηψ ηα δεκφζηα ηειέθσλα, ιφγσ πηζαλήο κφιπλζεο» (θαηαλαγθαζηηθή θαζαξηφηεηα), 

«Έρσ ηελ ηάζε λα θαζπζηεξψ ζηε δνπιεηά κνπ, επεηδή επαλαιακβάλσ πξάγκαηα μαλά θαη μαλά» 

(αξγνπνξία), «πρλά έρσ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηα απιά, θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ θάλσ» 

(ακθηβνιία).   
 

Δξσηεκαηνιόγην Ιδενςπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο (Obsessive Compulsive Inventory-Revised,   

OCI-R) 

(Foa et al., 1997. Μεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά: Ισάλλεο Αγγειάθεο & Ρφκπεξη Μέιινλ) 
 

 Σν OCI-R είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο θαη ησλ 

πνηθίισλ εθθάλζεψλ ηεο. Απνηειείηαη απφ 18 ζέκαηα, πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 6 θαηεγνξίεο: 

πιχζηκν, έιεγρνο, ηάμε, εκκνλέο, ζπζζψξεπζε θαη εμνπδεηέξσζε (Abramowitz and Deacon, 2006). 

Καζεκία απφ ηηο ππνθιίκαθεο απηέο πεξηιακβάλεη 3 ζέκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

εθηηκήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ελνριήζεθαλ απφ ζπκπηψκαηα ηδενςπραλαγθαζηηθήο θχζεσο ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα, ζε κία 5βάζκηα θιίκαθα απφ ην 0 («θαζφινπ») έσο ην 4 («πάξα πνιχ»).  

 Σν OCI-R έρεη επηδείμεη πςειφ δείθηε Cronbach‟s alpha (a= .88). Αθνινπζνχλ θάπνηα 

παξαδείγκαηα ζεκάησλ απφ θάζε ππνθιίκαθα: «Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα πιπζψ ή λα θαζαξηζηψ 

απιά επεηδή ληψζσ κνιπζκέλνο» (πιχζηκν), «Διέγρσ ηα πξάγκαηα πην ζπρλά απφ φηη είλαη 

απαξαίηεην» (έιεγρνο), «Υξεηάδνκαη ηα πξάγκαηα λα είλαη ηαθηνπνηεκέλα κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά» 

(ηάμε), «Αλαζηαηψλνκαη απφ δπζάξεζηεο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ κνπ, παξά ηε ζέιεζή 

κνπ» (εκκνλέο), «Έρσ θπιάμεη ηφζα πνιιά πξάγκαηα πνπ κε εκπνδίδνπλ» (ζπζζψξεπζε), «Νηψζσ 

ηελ αλάγθε λα κεηξάσ ηε ζηηγκή πνπ θάλσ πξάγκαηα» (εμνπδεηέξσζε).  
 

Δξσηεκαηνιόγην Παξαηζζήζεσλ ησλ Launey-Slade (Launey-Slade Hallucination Scale, LSHS) 

(Launey & Slade, 1981. Μεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά: Ρφκπεξη Μέιινλ) 
 

 Σν LSHS κεηξά ηελ πξνδηάζεζε γηα νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο παξαηζζήζεηο. Πεξηιακβάλεη 

16 ζέκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία βίσζαλ 

δηάθνξεο παξαηζζήζεηο ζε κία 4βάζκηα θιίκαθα, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «πνηέ», ελψ ην 4 ζην 

«πνιχ ζπρλά». Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαλέξσζε πνιχ πςειφ δείθηε Cronbach‟s alpha (a= .89) 

(Morrison et al., 2000). Μεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: «Μνπ έρεη ηχρεη λα αθνχσ ηε 

θσλή θάπνηνπ θαη κεηά λα δηαπηζηψλσ φηη δελ ήηαλ θαλείο εθεί», «Έρσ δεη ην πξφζσπν θάπνηνπ 

κπξνζηά κνπ ρσξίο λα είλαη εθεί».  
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Κέληξν Δπηδεκηνινγηθώλ Δξεπλώλ-Κιίκαθα Καηάζιηςεο (Center for Epidemiological Studies-

Depression Scale, CES-D) 

(Radloff et al., 1977. Μεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά: Ρφκπεξη Μέιινλ)  
 

 Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ γλσζηή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα απηναλαθνξάο γηα 

ηε κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο. Απνηειείηαη απφ 20 ζέκαηα, απφ ηα νπνία 4 είλαη αληεζηξακκέλα, πνπ 

θαιχπηνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ζε κία 4βάζκηα θιίκαθα (φπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζην «ζπάληα ή θαζφινπ» θαη ην 

3 αληηζηνηρεί ζην «ζηαζεξά ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο») ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία βίσζαλ 

δηάθνξα ζπκπηψκαηα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Ο δείθηεο Cronbach‟s alpha είλαη 0.92 

(Fountoulakis et al., 2001). Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη: «Έλησζα θαηάζιηςε», «Έλησζα φηη δελ 

αξέζσ ζηνπο αλζξψπνπο», «Γελ έλησζα ηελ επηζπκία λα θάσ». 
 

Πνιπδηάζηαηε Κιίκαθα Τειεηνζεξίαο (Multidimensional Perfectionism Scale, MPS) 

(Frost et al., 1990. Μεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά: Ρφκπεξη Μέιινλ) 
 

 Η βαζηθή δηάζηαζε ζε απηή ηελ θιίκαθα είλαη ε ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ηα ιάζε (γηα 

παξάδεηγκα, «Αλ θάλσ ιάζνο, εθλεπξίδνκαη»). Άιιεο 5 δηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πςειά πξνζσπηθά θξηηήξηα («Έρσ εμαηξεηηθά πςεινχο ζηφρνπο»), ζηελ 

αληίιεςε γηα πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο γνλείο («Οη γνλείο κνπ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο απφ 

κέλα»), ζηελ αληίιεςε γηα απζηεξή θξηηηθή απφ ηνπο γνλείο («Οη γνλείο κνπ πνηέ δελ 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηα ιάζε κνπ»), ζηελ ακθηβνιία ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

δξάζεψλ ηνπ («Αθφκα θαη φηαλ θάλσ θάηη πνιχ πξνζεθηηθά, ζπρλά αηζζάλνκαη φηη δελ είλαη 

ηειείσο ζσζηφ») θαη ζηελ πξνηίκεζε γηα ηάμε θαη νξγάλσζε («Δίκαη έλα νξγαλσκέλν άηνκν»). Η 

θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 35 ζέκαηα, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα δειψζνπλ ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε κία 5βάζκηα θιίκαθα (ην 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ απφιπηα», ελψ ην 

5 αληηζηνηρεί ζην «πκθσλψ απφιπηα»). Ο δείθηεο Cronbach‟s alpha είλαη 0.91.  
  

Παξαθάησ γίλεηαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο καο ήηαλ 

αξθεηά κηθξφ, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κίαο άιιεο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε 

απφ ηνπο Αγγειάθε Ι. θαη Μέιινλ Ρ. (2011). ηελ έξεπλα απηή, 519 ελήιηθεο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη.    
 

 HoP MOCI OCI-R LSHS CES-D MPS 

πκκεηέρνληαο 1 41 11 27 30 17 86 

πκκεηέρνληαο 2 30 9 31 24 21 118 

πκκεηέρνληαο 3 34 20 53 32 33 136 

πκκεηέρνληαο 4 19 10 14 21 3 103 

πκκεηέρνληαο 5 16 12 13 19 5 69 

πκκεηέρνληαο 6 38 5 17 19 27 88 

πκκεηέρνληαο 7 38 6 7 21 9 54 

πκκεηέρνληαο 8 32 4 10 21 9 97 

πκκεηέρνληαο 9 79 18 29 23 33 150 

πκκεηέρνληαο 10 16 3 8 23 10 68 

Μέζε ηηκή 32,52 11,20 28,72 25,70 16,85 97,65 
Σππηθή απόθιηζε 16,12 5,17 13,46 7,37 10,88 16,29 
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Πεηρακαηηθή δηαδηθαζία 
 

 Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρσξίζηεθε ζε 3 κέξε: πξνπεηξακαηηθή, θχξηα πεηξακαηηθή θαη 

κεηαπεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαζεκίαο.  
 

Α) Πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία 
  

 Η πξνθαηαξθηηθή απηή θάζε δηαξθνχζε 10 ιεπηά θαη είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ην εξέζηζκα πνπ είρακε επηιέμεη σο αξλεηηθά 

εληζρπηηθφ, δειαδή ν ήρνο. Πην αλαιπηηθά, ζέιακε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ν ήρνο ιεηηνπξγνχζε γηα 

ην θάζε άηνκν σο αξλεηηθφο εληζρπηήο, δειαδή, σο εξέζηζκα ν ηεξκαηηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη 

εληζρπηηθφο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θάζε ζπκκεηέρνληαο εηζεξρφηαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν θαη, 

αθνχ ηνλ θαισζνξίδακε ζην πείξακα, ηνλ ελεκεξψλακε φηη, αξρηθά, ζα θαινχηαλ λα παίμεη έλα 

παηρλίδη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Αθνχ δίλακε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο, ε εηθφλα πνπ 

εκθαληδφηαλ κπξνζηά ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ήηαλ ε αθφινπζε: 

 
   Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο μεθηλνχζε απηφ ην παηρλίδη έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ 100 πφληνπο, 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχζε λα «πνληάξεη» θάλνληαο θάζε θνξά αξηζηεξφ θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζε 

έλα απφ ηα 3 πιήθηξα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. Πνληάξνληαο ζην Bet1 αθαηξνχηαλ 1 απφ ηνπο 
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ζπλνιηθνχο πφληνπο, ζην Bet2 αθαηξνχληαλ 2 πφληνη θαη, αληίζηνηρα, ζην Bet3 αθαηξνχληαλ 3. 

Παξάιιεια, είρε ηελ επθαηξία λα θεξδίζεη 50, 100 θαη 150 πφληνπο, αληίζηνηρα. Η χπαξμε ησλ 3 

δηαθνξεηηθψλ πιήθηξσλ εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή ε δηαδηθαζία 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο λα έρεη θάπνηα αμία γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε 

ζπζηεκαηηθή πξνηίκεζε ελφο πιήθηξνπ έλαληη ησλ άιισλ.  Κάζε θνξά πνπ ν ζπκκεηέρνληαο έθαλε 

αξηζηεξφ θιηθ ζε έλα νπνηνδήπνηε απφ ηα 3 πιήθηξα, ηα ρξσκαηηζηά ηεηξαγσλάθηα ηνπ πιαηζίνπ 

ελαιιάζζνληαλ πνιχ γξήγνξα γηα ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα. Κέξδηδε πφληνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ, 

αθνχ είρε ζηακαηήζεη ε ελαιιαγή ησλ ηεηξαγψλσλ, εκθαλίδνληαλ ζε κία ζεηξά νξηδφληηα, θάζεηε ή 

δηαγψληα 3 ηεηξάγσλα ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, καδί κε ηνπο πξνζηηζέκελνπο 

πφληνπο, εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ε εηθφλα κίαο θίηξηλεο, ρακνγειαζηήο θαηζνχιαο. Κάλνληαο 

αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ηεο, ε εηθφλα απηή εμαθαληδφηαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία. Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο ήηαλ κεηαβιεηήο αλαινγίαο κε κέζν φξν 

δξάζεσλ 50 θαη εχξνο απφ 10 κέρξη 90.  

 ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα δηλφηαλ απφ ηελ αξρή ε νδεγία φηη, παξάιιεια κε ην παηρλίδη, ζα 

αθνπγφηαλ, πεξηζηαζηαθά, κε πξφγξακκα ηηκσξίαο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 

δεπηεξνιέπησλ θαη εχξνο απφ 1 έσο 20 δεπηεξφιεπηα, έλαο ήρνο, ηνλ νπνίν ζα είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα ηεξκαηίδεη, αλ ην επηζπκνχζε, παηψληαο ην πεηάιη πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. Η έληαζε ηνπ ήρνπ 

κεηξήζεθε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα ερεία ηνπ ππνινγηζηή, 

ζηα 72 decibels (dB). ε φιεο ηηο πεηξακαηηθέο θάζεηο θαη γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε έληαζε 

απηή δηαηεξήζεθε ζηαζεξή.  

 Η δξάζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα λα παηά ην πεηάιη απνηεινχζε, ζε απηή ηελ 

πξνθαηαξθηηθή θάζε, απφδεημε ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ηνπ ήρνπ, δειαδή, ηεο 

ηθαλφηεηαο απηνχ ηνπ εξεζίζκαηνο λα πξνμελεί ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ππήξμαλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθαίξεζή ηνπ.  

 Χο πξνυπφζεζε γηα λα ζπλερίζεη θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο ζηελ θχξηα πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία είρακε ζέζεη ην λα ηεξκαηίδεη ηνλ ήρν πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο θνξέο πνπ ηνπ 

παξνπζηάζηεθε. Σα άηνκα πνπ ηνλ ηεξκάηηδαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο θνξέο απνξξίθζεθαλ απφ ην 

πείξακα, θαζψο, γη απηά, ν ήρνο δελ ήηαλ έλαο ηφζν απνηειεζκαηηθφο αξλεηηθφο εληζρπηήο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη 10 ζπκκεηέρνληεο πνπ νινθιήξσζαλ ην πείξακα ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν ζρεδφλ 

φιεο ηηο θνξέο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε. 
 

Β) Κύξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 
 

 Η θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρσξίζηεθε ζηε βαζηθή θάζε θαη ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Η 

ηειεπηαία πεξηιάκβαλε 2 ππνθάζεηο.  
 

Βαζηθή θάζε   
 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνπεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ν θάζε ζπκκεηέρνληαο (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε, φπσο είπακε, φηη ηεξκάηηδε ηνλ ήρν πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο θνξέο πνπ ηνπ 

εκθαλίζηεθε) πεξλνχζε ζηε βαζηθή θάζε. Ύζηεξα απφ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαλ, 

εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή έλαο ράξηεο κε ηηο ρψξεο πνπ γεσγξαθηθά αλήθνπλ ζηελ 

Δπξψπε, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  
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 Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ εηθφλα απηή, πάλσ ζε θάπνηεο ρψξεο ππήξρε έλα πιήθηξν κε 

ην φλνκα ηεο θαζεκίαο. ηηο ρψξεο απηέο, ππήξραλ θξπκκέλνη ζεζαπξνί, αιιά θαη «βφκβεο». 

θνπφο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ήηαλ λα αλαθαιχςεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο ζεζαπξνχο κπνξνχζε, 

ςάρλνληαο ζηηο ρψξεο απηέο κε ην αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ. Κάζε θνξά πνπ θέξδηδε έλα 

ζεζαπξφ, νη ζπλνιηθνί ηνπ πφληνη απμάλνληαλ θαηά 1. Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο πνπ εθαξκφζηεθε 

ζε απηφ ην ζεκείν ήηαλ κεηαβιεηήο αλαινγίαο, κε κέζν φξν δξάζεσλ 50 θαη εχξνο απφ 10 έσο 90. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεηάδνληαλ, γηα παξάδεηγκα, 10 παηήκαηα πάλσ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο 

γηα λα εκθαληζηεί έλαο ζεζαπξφο, ελψ ηελ επφκελε θνξά λα ρξεηάδνληαλ 40· πάλησο, ν κέζνο φξνο 

ησλ απαηηνχκελσλ παηεκάησλ γηα ηελ εκθάληζε ελφο ζεζαπξνχ ήηαλ 50. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

πξνηηκήζεθε απηφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο βαζίζηεθε πάλσ ζε πεηξακαηηθά επξήκαηα, ηα νπνία 

δείρλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα κεηαβιεηήο αλαινγίαο δηαηεξνχλ κία ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

δξάζεσλ θαζ'φιε ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ παξνπζηάζεσλ ηνπ εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο, δειαδή, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο παχζεηο θαηφπηλ ελίζρπζεο. Γη απηφ ην ιφγν, εθδειψλνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ακεηάβιεηεο αλαινγίαο (Μέιινλ, 2007). 

 Καζψο ν ζπκκεηέρνληαο έςαρλε πάλσ ζηηο ρψξεο γηα λα βξεη ηνπο ζεζαπξνχο, ππήξρε, 

επίζεο, ην ελδερφκελν λα ηνπ εκθαληζηεί θαη θάπνηα απφ ηηο «βφκβεο» πνπ ήηαλ θξπκκέλεο ζηηο 

ρψξεο απηέο, κε απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε 3 απφ ηνπο ζπλνιηθνχο ηνπ πφληνπο (νη νπνίνη 

αλαγξάθνληαλ ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο). Σν πξφγξακκα ηηκσξίαο ήηαλ κεηαβιεηνχ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 20 δεπηεξνιέπησλ, κε εχξνο απφ 0 έσο 40 δεπηεξφιεπηα. Η αθαίξεζε 3 

πφλησλ σο απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο κίαο «βφκβαο», ηε ζηηγκή πνπ θάζε θεξδηζκέλνο ζεζαπξφο 
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ηζνδπλακνχζε κε 1 επηπιένλ πφλην, εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο ζεκειίσζεο ηεο αξλεηηθά 

εληζρπηηθήο δχλακεο ηεο «βφκβαο» (θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ πξνθχιαζζαλ ην άηνκν απφ ηηο 

«βφκβεο»).  

 Ο ζπκκεηέρνληαο είρε, επίζεο, ζηε δηάζεζή ηνπ έλα πεηάιη. Κάζε ηνπ πάηεκα είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαζηέιιεη γηα ηα επφκελα 20 δεπηεξφιεπηα ηελ εκθάληζε «βνκβψλ». Μέζα ζε 

απηή ηελ αζθαιή πεξίνδν, ηα παηήκαηα πάλσ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο είραλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

εληζρπζνχλ κε ηελ εκθάληζε ζεζαπξψλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ηηκσξνχληαλ κε ηελ 

παξνπζίαζε «βφκβαο». ηα πξψηα 11 δεπηεξφιεπηα ηεο θάζε αζθαινχο πεξηφδνπ, αθνπγφηαλ 

ζπλερφκελα (θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εθδειψλνληαλ θη άιιεο πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνχ) ν ίδηνο αθξηβψο ήρνο πνπ αθνπγφηαλ θαη ζηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ελψ γηα 

ηα επφκελα 9 δεπηεξφιεπηα, κέρξη λα ιήμεη ε αζθαιήο πεξίνδνο, δελ αθνπγφηαλ. Απηά ηα 9 

δεπηεξφιεπηα, θαηά ηα νπνία δελ ηηκσξνχληαλ νη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη, παξάιιεια, δελ 

αθνπγφηαλ ν ήρνο, απνηεινχζαλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απαξαίηεην, έηζη ψζηε λα ππάξμεη κία 

ηθαλή ρξνληθή απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ ήρν θαη ζε κία ελδερφκελε εκθάληζε «βφκβαο». Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ζα απνηξεπφηαλ ην ελδερφκελν λα ππάξμεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 2 εξεζηζκάησλ.  

 ηφρνο, ινηπφλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ λα θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο 

πφληνπο. ην ζεκείν, απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

ελεκεξσζεί απφ ηελ αξρή φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πείξακα ζα επηβξαβεπφηαλ κε 1 πξφζζεηε 

κνλάδα ζην κάζεκα «Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο Ӏ/ӀӀ», αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

αιιά γηα ηε κνλάδα απηή ζα έπξεπε λα «παιέςνπλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηνπο πφληνπο 

πνπ ζα ζπγθέληξσλαλ ζπλνιηθά, ζα θαηνρχξσλαλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ ηε 1 κνλάδα. Η 

νδεγία πνπ ηνπο δφζεθε ήηαλ φηη φζν πεξηζζφηεξνπο πφληνπο ζπγθέληξσλαλ, ηφζν κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα ζα είραλ λα θαηνρπξψζνπλ αθέξαηε ηε κνλάδα, ρσξίο, φκσο, λα νξηζηεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο πφλησλ πάλσ απφ ηνλ νπνίν ζα ήηαλ βέβαην θάηη ηέηνην. Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν δφζεθε ζηα άηνκα απηή ε νδεγία θαη φρη απιψο ε πιεξνθνξία φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα 

επηβξαβεπφηαλ κε 1 κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδνζή ηνπο, ήηαλ φηη, θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ζα 

εκπιέθνληαλ πην ελεξγά θαη πην «πξνζσπηθά» ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα, γηα ηα 

άηνκα απηά ζα απνθηνχζε κεγαιχηεξε ζεκαζία ην λα θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο 

πφληνπο, κε απνηέιεζκα ηε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

ζπλέηεηλαλ ζε απηφ ην ζθνπφ (πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ, γξήγνξν ςάμηκν γηα ζεζαπξνχο) θαη, 

παξάιιεια, ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ απνκάθξπλαλ ηα άηνκα απφ 

ην ζθνπφ απηφ (εκθάληζε «βφκβαο», απνπζία πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ).  

 Η ζπκπεξηθνξά πνπ κεηξάκε ή πνπ, κε άιια ιφγηα, καο ελδηαθέξεη είλαη ε πίεζε ηνπ 

πεηαιηνχ (απηφ ζα γίλεη εκθαλέζηεξν θαη φηαλ κηιήζνπκε γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ). Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο θάζεο, είρακε νξίζεη σο ειάρηζην αξηζκφ ζπλεδξηψλ ηηο 3, ζεσξψληαο 

ηνλ αξηζκφ απηφ απαξαίηεην, αιιά θαη ηθαλφ, ψζηε λα παξαηεξεζεί ζηαζεξφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ καο ελδηέθεξε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαηεξνχηαλ ε ζηαζεξφηεηα απηή, ην άηνκν 

ζπκκεηείρε ζε πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο. Η δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλεδξίαο ζηε βαζηθή θάζε ήηαλ 30 

ιεπηά.  

 ηφρνο ηεο βαζηθήο θάζεο ήηαλ ε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ, θαη, θπξίσο, ηνπ ήρνπ, θαζψο, επίζεο, 

θαη ε αλάδεημε ελφο ζηαζεξνχ ππνδείγκαηνο ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε άηνκν, έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζα παξαηεξνχηαλ ζηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ ζα κπνξνχζε κε 

αζθάιεηα λα απνδνζεί ζην ρεηξηζκφ καο. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη, κέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρεη 

θάπνηα πεηξακαηηθή απφδεημε γηα ην θαηλφκελν ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο 
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ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο, φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ, ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε βαζηθή θάζε ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

κία πξψηε πεηξακαηηθή απφδεημε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε βαζηθή θάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλαο ηδηφηππνο ρεηξηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία· απηφ πνπ ρεηξηζηήθακε ήηαλ 

ν ξφινο ηνπ ήρνπ θαη ηνπ πεηαιηνχ ζηηο 2 δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο: ελψ ζηελ 

πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία ν ήρνο ήηαλ απιά έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα, ην νπνίν είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηεξκαηίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο παηψληαο ην πεηάιη, ζηε βαζηθή θάζε ν ήρνο 

απνηεινχζε ην πιαίζην αθαίξεζεο ηεο απεηιήο εκθάληζεο «βφκβαο» θαη θάζε πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ηνπ.      
 

Φάζε ρεηξηζκνύ 
 

 Ύζηεξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζπλεδξηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο βαζηθήο θάζεο, αθνινπζνχζε κία πεληάιεπηε «πξνζέξκαλζε» (warm-up period), ε νπνία ήηαλ 

ίδηα κε ηε βαζηθή θάζε θαη σο ζηφρν είρε ηελ εθδήισζε ηνπ ζηαζεξνχ ππνδείγκαηνο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξήζεθε ζε απηή. Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε επαλάιεςε ηεο βαζηθήο 

ζπλζήθεο, μεθηλνχζε ε θάζε ρεηξηζκνχ. Δκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ε νδεγία φηη 

είραλ εμνπδεηεξσζεί νη πεξηζζφηεξεο «βφκβεο», θαζψο, επίζεο, θαη φηη ζθνπφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ήηαλ, θαη πάιη, ε αλαθάιπςε ησλ θξπκκέλσλ ζεζαπξψλ, νη νπνίνη ζα αζξνίδνληαλ ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα ελεκεξψλνληαλ φηη νη ζπλζήθεο είραλ αιιάμεη θαη φηη, πιένλ, 

βξίζθνληαλ ζε πην αζθαιέο, ιηγφηεξν ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, δελ 

ππήξρε, πιένλ, θακία «βφκβα». Η απφθαζή καο λα δψζνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ νδεγία φηη 

είραλ εμνπδεηεξσζεί νη πεξηζζφηεξεο «βφκβεο», θαη φρη φιεο, βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή δε ζα κπνξνχζε θαλείο λα καο εγγπεζεί φηη έλα πεξηβάιινλ είλαη απφιπηα 

αζθαιέο, κφλν φηη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιέο ζπγθξηηηθά κε θάπνην άιιν.  

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίζηεθε ζε 2 ππνθάζεηο, πνπ 

ελαιιάζζνληαλ δηαδνρηθά. ηε κία ππνθάζε, ε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ήηαλ ίδηα κε ηε βαζηθή 

ζπλζήθε, κε ηε δηαθνξά φηη, πιένλ, δελ ππήξραλ «βφκβεο»: Οη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ θαη πάιη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ράξηε ηεο Δπξψπεο, έςαρλαλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλαδεηψληαο ηνπο 

θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο, κε ην ίδην πξφγξακκα ελίζρπζεο (κεηαβιεηήο αλαινγίαο κε κέζν φξν 

δξάζεσλ 20), έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο ην πεηάιη, θάζε πίεζε ηνπ νπνίνπ παξήγαγε ηνλ ίδην ήρν 

γηα 11 δεπηεξφιεπηα. Σελ ππνθάζε απηή ζα ηελ νλνκάδνπκε ζην εμήο ζπλζήθε ρεηξηζκνχ κε ήρν. 

Όηαλ μεθηλνχζε ε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ κε ήρν, εκθαληδφηαλ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα ν ήρνο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ην αλ, δειαδή, παηνχζαλ ή φρη εθείλε ηε 

ζηηγκή ην πεηάιη. Η ζχληνκε απηή θαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξνπζίαζε ηνπ ήρνπ (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «δσξεάλ» ζήκα αζθάιεηαο) ιεηηνπξγνχζε 

σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα, ππνδεηθλχνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζε απηή ηελ ππνθάζε ηα 

παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ είραλ σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ.   

 ηελ άιιε ππνθάζε, ε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ δηέθεξε απφ ηε βαζηθή ζπλζήθε σο πξνο 2 

ζεκεία: πξψηνλ, δελ ππήξραλ «βφκβεο» θαη, δεχηεξνλ, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγαλ ηνλ 

ήρν. Σελ ππνθάζε απηή ζα ηελ νλνκάδνπκε ζην εμήο, αληίζηνηρα, θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν.  

 Η θάζε ππνθάζε δηαξθνχζε 20 ιεπηά. Δπνκέλσο, ε θάζε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ 

δηαξθνχζε 40 ιεπηά (θαη 5 ιεπηά ε πεξίνδνο «πξνζέξκαλζεο»). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ απαηηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλεδξίεο (ζην επφκελν θεθάιαην, φπνπ ζα γίλεη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο, ζα δνχκε γηα πνην ιφγν θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεηάζηεθαλ 4 ζπλεδξίεο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε θάζε ρεηξηζκνχ). Η ζεηξά κε ηελ νπνία 
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δέρνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηηο 2 ππνθάζεηο δελ ήηαλ ίδηα γηα φιεο ηηο ζπλεδξίεο. Πην αλαιπηηθά, αλ 

έλαο ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ δερφηαλ πξψηα ηε ζπλζήθε κε 

ήρν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ζηελ επφκελε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, 

δερφηαλ ηηο ππνθάζεηο κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά, δειαδή, πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηή κε ήρν.  Ο ρεηξηζκφο απηφο εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζην ίδην άηνκν ε ζεηξά κε ηελ νπνία δέρζεθε ηηο 2 ππνθάζεηο. 

Με άιια ιφγηα, καο ελδηέθεξε λα δνχκε αλ δηαθνξνπνηνχηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα απφ ηε κία ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ζηελ άιιε, αλάινγα κε ην αλ δερφηαλ πξψηα ηε 

ζπλζήθε κε ήρν ή ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν.      

 Δπίζεο, ηα 10 άηνκα, πνπ απνηεινχζαλ ην ηειηθφ καο δείγκα, ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο ησλ 

5 κε θξηηήξην ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηέζεθαλ ζηηο 2 ππνθάζεηο. Η κία νκάδα, ζηελ πξψηε θάζε 

ρεηξηζκνχ εθηέζεθε πξψηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ελψ ε άιιε νκάδα εθηέζεθε πξψηα ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν. Η ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επέδεημαλ νη 2 νκάδεο ζηηο θάζεηο ρεηξηζκνχ καο 

επέηξεςε ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηέζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηηο 2 δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Μαο επέηξεςε, δειαδή, λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα: «Σα άηνκα 

πνπ δέρζεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν παξνπζίαζαλ έλα δηαθνξεηηθφ ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ δέρζεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν;». Να ζεκεηψζνπκε φηη ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ ζηε κία ή ηελ άιιε νκάδα έγηλε κε ηξφπν ηπραίν.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο πξψηεο νκάδαο (ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 5, 6 θαη 8) εθηέζεθαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ κε ηελ εμήο ζεηξά: 
 

1
ε
 θάζε ρεηξηζκνύ 2

ε
 θάζε ρεηξηζκνύ 

πλζήθε κε ήρν πλζήθε ρσξίο ήρν πλζήθε ρσξίο ήρν πλζήθε κε ήρν 
  

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο (ζπκκεηέρνληεο 3, 4, 7, 9 θαη 10) εθηέζεθαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά: 
 

1
ε
 θάζε ρεηξηζκνύ 2

ε
 θάζε ρεηξηζκνύ 

πλζήθε ρσξίο ήρν πλζήθε κε ήρν πλζήθε κε ήρν πλζήθε ρσξίο ήρν 
  

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πην πάλσ, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην πείξακα απηφ, δειαδή, 

ε ζπκπεξηθνξά πνπ καο ελδηαθέξεη θαη κεηξάκε, είλαη ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ (ε θαηαγξαθή ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ γηλφηαλ απηφκαηα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή). Οη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, δειαδή, φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ππφθεηληαη ζην ρεηξηζκφ καο 

θαη ησλ νπνίσλ ηελ επίδξαζε πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε, 

είλαη ε χπαξμε ή ε αλππαξμία «βνκβψλ», ε παξνπζία ή ε απνπζία ηνπ ήρνπ θαη ε ζεηξά έθζεζεο 

ζηηο 2 ππνθάζεηο ρεηξηζκνχ.  

Οη ζηφρνη ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο αζθνχλ πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέινπκε λα εμεηάζνπκε πψο 

δηαθνξνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, φπνπ έρεη δερζεί ηελ 

νδεγία γηα ηελ χπαξμε ελφο ιηγφηεξν ηηκσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, 

φπνπ μεθάζαξα ππήξραλ «βφκβεο». Με άιια ιφγηα, κειεηάκε αλ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ζπλέρηδε 

λα πηέδεη ην πεηάιη ζηε θάζε ρεηξηζκνχ θαη, αλ λαη, κε πνην ηξφπν κεηαβαιιφηαλ ε ζπρλφηεηα 

απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε. Γεχηεξνλ, καο αθνξά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηαθνξνπνηνχηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, αλ, δειαδή, 

ππήξραλ δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ, αλάινγα κε ην αλ απηή ε κνξθή δξάζεο 

παξήγαγε ηνλ ήρν ή φρη. Σξίηνλ, ελδηαθεξφκαζηε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ζεηξάο 
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έθζεζεο ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, ηφζν ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά, φζν θαη ζε ζχγθξηζε 

ησλ 2 νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ κεηαμχ ηνπο.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνζθέξεηαη γηα 

ζπγθξίζεηο ηφζν εληφο ππνθεηκέλσλ, δειαδή, ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επέδεημε ν θάζε 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηάθνξεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, φζν θαη κεηαμχ ππνθεηκέλσλ, δειαδή, 

ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισζαλ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ νη 2 νκάδεο αηφκσλ. 

Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζακε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο ΑΒ1Β2/Β2Β1 

γηα ηε κία νκάδα θαη ΑΒ2Β1/Β1Β2 γηα ηελ άιιε, φπνπ ην Α αληηζηνηρεί ζηε βαζηθή θάζε, ην Β1 ζηε 

θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν θαη ην Β2 ζηε θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν.  
 

Γ) Μεηαπεηξακαηηθή δηαδηθαζία  
 

 Απνηειεί επαλάιεςε ηεο πξνπεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ αλ ν 

ήρνο εμαθνινπζνχζε λα έρεη αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα.  
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Κεθάιαηο 4: Αποηειέζκαηα  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  
 

Α) Πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία  
 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πξνυπφζεζε γηα λα ζπλερίζεη θάπνηνο ζηελ θχξηα πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ λα ηεξκαηίδεη ηνλ ήρν, κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο θνξέο πνπ ηνπ εκθαλίζηεθε. Καη νη 10 ζπκκεηέρνληεο, πνπ νινθιήξσζαλ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, ζε απηή ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν ζρεδφλ φιεο (θαη θάπνηνη φιεο) 

ηηο θνξέο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε (βιέπε παξάξηεκα). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφδεημε ηεο 

αξλεηηθά εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ είρε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο ν ήρνο. Γηα ηα 

ππφινηπα άηνκα, πνπ ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο θνξέο πνπ ηνπο εκθαλίζηεθε, ε 

δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πείξακα ήηαλ αλαγθαία.  
 

Β) Κύξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 
 

 Με ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν εχιεπηε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα νκαδνπνηήζνπκε 

κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα είλαη εχθνιν γηα ηνλ αλαγλψζηε λα 

ζρεκαηίζεη κία γεληθή εηθφλα ησλ ππνδεηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαδείρζεθαλ ζε απηή ηε θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο.  

 Καηαξράο, ζα γίλεη ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ, 

δειαδή εθείλσλ πνπ εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ κε ήρν (ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 5, 6 θαη 

8) θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ, 

εθείλσλ πνπ εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν (ζπκκεηέρνληεο 3, 4, 7, 9 θαη 10).  

 Σα δηαγξάκκαηα 1α θαη 2α απεηθνλίδνπλ ηε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ 

εθδήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 1 θαη 2, αληίζηνηρα, θαηά ηε βαζηθή θάζε. Τπελζπκίδνπκε φηη ζηε 

θάζε απηή νη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαδεηνχλ ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο εληζρχνληαλ 

κε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο κεηαβιεηήο αλαινγίαο 50 θαη ηηκσξνχληαλ κε έλα πξφγξακκα 

ηηκσξίαο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 20 δεπηεξνιέπησλ. Η θάζε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ 

παξήγαγε ηνλ ήρν γηα 11 δεπηεξφιεπηα θαη αλέζηειιε ηελ εκθάληζε «βφκβαο» γηα, ζπλνιηθά, 20 

δεπηεξφιεπηα. Κάησ απφ απηέο ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, νη ζπκκεηέρνληεο 1 θαη 2 εθδήισζαλ 

πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, πνπ, ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε βαζηθή θάζε, ε νπνία 

ήηαλ θαη ε πξψηε ηνπο επαθή κε ην πείξακα, ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγάιεο απμνκεηψζεηο. ηηο 2 

επφκελεο ζπλεδξίεο γηα ηε βαζηθή θάζε, νη απμνκεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ 

πεξηνξίζηεθαλ· θαη νη 2 ζπκκεηέρνληεο επέδεημαλ κία ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

αλαγθαία γηα ην πέξαζκα ζηε θάζε ρεηξηζκνχ.  

 Η ζπρλφηεηα δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηε θάζε ρεηξηζκνχ 

εκθαλίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 1β θαη 2β. Τπελζπκίδνπκε φηη, χζηεξα απφ κία 5ιεπηε επαλάιεςε 

ηεο βαζηθήο θάζεο θαη πξηλ εθηεζνχλ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο δέρνληαλ ηελ νδεγία 

φηη νη πεξηζζφηεξεο «βφκβεο» είραλ εμνπδεηεξσζεί. Πιεξνθνξνχληαλ, δειαδή, φηη βξίζθνληαλ ζε 

έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, δελ ππήξρε πιένλ θακία «βφκβα». 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, παξαηεξνχκε φηη ν ζπκκεηέρνληαο 1 εθδήισζε ζηα πξψηα 5 ιεπηά 

ηεο πξψηεο θάζεο ρεηξηζκνχ κε ήρν κία ζπρλφηεηα δξάζεσλ παξφκνηα κε εθείλε πνπ εθδήισζε 

ζηε θάζε πξνζέξκαλζεο. ηα επφκελα ιεπηά, φκσο, ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε 
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θαηαθφξπθα, θηάλνληαο ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θαη εθκεδελίζηεθε ζηε δεχηεξε θάζε ρεηξηζκνχ 

κε ήρν. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν, ν ζπκκεηέρνληαο 1 εθδήισζε κία 

βξαρχρξνλε «έθξεμε» δξάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη, ελψ ζην ηειεπηαίν 5ιεπην ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ κε 

ήρν εθδήισζε κφιηο 2 πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, ζην πξψην 5ιεπην ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν νη 

δξάζεηο ηνπ απμήζεθαλ ζηηο 12. Γξήγνξα, φκσο, νη δξάζεηο ηνπ ζεκείσζαλ κείσζε, θηλνχκελεο ζε 

πνιχ ρακειά, αθφκα θαη κεδεληθά επίπεδα, θαη ζηηο 2 θάζεηο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν. 
       

 
Γηάγξακκα 1α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 1 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Με εμαίξεζε κία απόηνκε αύμεζε 

ζηε ζπρλόηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ ζην δεύηεξν 5ιεπην ηεο πξώηεο ζπλεδξίαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ επέδεημε ζρεηηθή 

ζηαζεξόηεηα.   

 
Γηάγξακκα 1β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 1 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). ην δηάγξακκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 3 ηειεπηαία 5ιεπηα ηεο ηξίηεο ζπλεδξίαο γηα ηε βαζηθή θάζε (Baseline), θαζώο, επίζεο, θαη νη 2 

θάζεηο πξνζέξκαλζεο (Warm up 1 & 2). Γίλεηαη ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ γηα ηελ απεηθόληζε ηεο ζπρλόηεηαο 

δξάζεσλ ζηηο 2 δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ, κε ήρν (M.P. Sound) θαη ρσξίο ήρν (M.P. No sound). ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάγξακκα, παξαηεξείηαη ε θαηαθόξπθε κείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ ζηελ πξώηε θάζε ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 1 

Sound), ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζε ρακειά επίπεδα, αθόκα θαη κεδεληθά, ζηηο επόκελεο ζπλζήθεο 

ρεηξηζκνύ. Παξαηεξείηαη, αθόκα, ε βξαρύρξνλε «έθξεμε» δξάζεσλ πνπ ζεκεηώζεθε ζηελ αξρή ηεο πξώηεο θάζεο ρεηξηζκνύ 

ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound), πνπ αθνινύζεζε ηελ αληίζηνηρε κε ήρν (M.P. 1 Sound).     
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Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζπκκεηέρνληα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε 

ρεηξηζκνχ εθδήισζε ζαθψο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζε απηή ηελ πξψηε θάζε 

ρεηξηζκνχ κε ήρν ήηαλ ειαθξψο πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θάζε πξνζέξκαλζεο θαη 

δηαηεξήζεθε ζηαζεξή κέρξη ηε ιήμε ηεο θάζεο απηήο. Όηαλ, φκσο, μεθίλεζε ε θάζε ρεηξηζκνχ 

ρσξίο ήρν, ζηελ νπνία νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ήρνπ, ε ζπρλφηεηά ηνπο ζεκείσζε απφηνκε κείσζε, θηάλνληαο γξήγνξα ζε κεδεληθά επίπεδα. 

……….. 

 
Γηάγξακκα 2α:  πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 2 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). ηε δεύηεξε θαη ζηελ ηξίηε 

ζπλεδξία παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ην εύξνο δηαθύκαλζεο ησλ ηηκώλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (δειαδή, ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ) ήηαλ κηθξό.  

 
Γηάγξακκα 2β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 2 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). ηελ πξώηε 

ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ παξαηεξείηαη εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ 2 ζπλζεθώλ, δεδνκέλνπ όηη ζηε ζπλζήθε 

ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 1 Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ δηαηεξήζεθαλ ζε έλα εκθαλώο πςειόηεξν επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound). Γελ ηζρύεη ην ίδην γηα ηε δεύηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηελ νπνία νη 

δξάζεηο κεηώζεθαλ θαηαθόξπθα, ζε ζρέζε κε ηε θάζε πξνζέξκαλζεο, θαη δηαηεξήζεθαλ ζε κεδεληθό επίπεδν θαη ζηηο 2 

ζπλζήθεο.   
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Η ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ επέδεημε ν ζπκκεηέρνληαο απηφο ζηε δεχηεξε θάζε ρεηξηζκνχ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 2 ζπλζήθεο (ρσξίο ήρν θαη κε ήρν): νη πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλζήθε κε ήρν δηαηεξήζεθαλ ζε κεδεληθά επίπεδα.  

Έλα αξθεηά δηαθνξεηηθφ ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο αλαδχεηαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ππφινηπσλ 3 ζπκκεηερφλησλ ηεο πξψηεο νκάδαο, δειαδή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

5, 6 θαη 8. Δλψ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 1 θαη 2 ζηε θάζε 

ρεηξηζκνχ κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε θαη εθκεδελίζηεθαλ, ε ζπρλφηεηα δξάζεσλ πνπ 

επέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο 5, 6 θαη 8 ζηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζηα ίδηα ή 

αθφκα θαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηε βαζηθή θάζε· αληίζεηα, ζηε θάζε ρεηξηζκνχ 

ρσξίο ήρν νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθαλ εκθαλψο, θηάλνληαο κέρξη θαη ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο. 

ηα δηαγξάκκαηα 3α, 4α θαη 5α θαίλνληαη αλαιπηηθά νη δξάζεηο πνπ εθδήισζαλ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο θάζεο νη 3 απηνί ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 5 ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε 

βαζηθή θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη χπαξμε δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο, 

φκσο, εμνκαιχλζεθαλ ζηηο επφκελεο ζπλεδξίεο, αλαδεηθλχνληαο έλα ζηαζεξφ πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο.   

Όζνλ αθνξά ην ζπκκεηέρνληα 6, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε 

βαζηθή θάζε κφλν θαηά ην πξψην 5ιεπην εθδήισζε ιηγνζηέο δξάζεηο, νη νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα 

εθκεδελίζηεθαλ. Όπσο παξαδέρζεθε ν ίδηνο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο απηήο, δελ είρε θαηαλνήζεη 

απφιπηα ηηο νδεγίεο. Απφ ηε δεχηεξε θηφιαο ζπλεδξία, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαθνξνπνηήζεθε 

ξηδηθά, επηδεηθλχνληαο ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα δξάζεσλ, ε νπνία παξέκεηλε ζηαζεξή 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο θάζεο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πξψηε ζπλεδξία δελ παξήγαγε ηνλ 

ήρν κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ζεσξήζακε ζθφπηκε ηε δηεμαγσγή κίαο πξφζζεηεο ζπλεδξίαο 

γηα ηε βαζηθή θάζε, κε ζηφρν ηε ζεκειίσζε ηεο δηαθξηηηθήο θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο 

δχλακεο ηνπ ήρνπ.  

Τςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζεκείσζε θαη ν ζπκκεηέρνληαο 8 θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο βαζηθήο θάζεο. Σν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζίαζε ζηε βαζηθή θάζε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζρεηηθά ζηαζεξφ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπρλφηεηα δξάζεσλ θπκαηλφηαλ ζε 

πςειά επίπεδα. Η πςειή ζπρλφηεηα δξάζεσλ θαη ε ζηαζεξφηεηα πνπ επέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

απηνί ζηε βαζηθή θάζε απνηειεί απφδεημε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δε γίλνληαλ κε ηξφπν ηπραίν· 

αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο πίεδαλ ην πεηάιη επεηδή αθξηβψο παξήγαγε ηνλ ήρν, πνπ απνηεινχζε ην 

πιαίζην πξνθχιαμήο ηνπο απφ ηηο «βφκβεο». 

Ύζηεξα, ινηπφλ, απφ ηελ απαξαίηεηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηε βαζηθή 

θάζε, νη ζπκκεηέρνληεο 5, 6 θαη 8 πέξαζαλ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. Απφ ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ 

δηαγξακκάησλ 3β, 4β θαη 5β θαίλεηαη μεθάζαξα φηη έλα θνηλφ ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο 

αλαδείρζεθε θαη γηα ηνπο 3 ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο. Καη ζηηο 2 ζπλεδξίεο 

γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ζηελ νπνία παξέκεηλε ζε ρακειά, αθφκα 

θαη κεδεληθά επίπεδα. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν ν ζπκκεηέρνληαο 5 

εθδήισζε παξφκνηα θαη ειαθξψο πςειφηεξε, ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, ζπρλφηεηα πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ, ε νπνία παξέκεηλε ζηαζεξή κέρξη ηε ιήμε ηεο θάζεο απηήο. Όηαλ νη δξάζεηο ηνπ 

έπαςαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν, βιέπνπκε φηη ε ζπρλφηεηά ηνπο παξνπζίαζε απφηνκε θαη πξνζσξηλή 

αχμεζε, ε νπνία δηήξθεζε ειάρηζηα κφλν ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα εθκεδελίζηεθε. Όπσο κπνξνχκε 

λα δηαπηζηψζνπκε απφ ην δηάγξακκα 3β, ζηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε νπνία 

μεθηλνχζε κε ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ε «έθξεμε» δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 5 ήηαλ 
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πνιχ κηθξφηεξε. Η ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ γξήγνξα κεηψζεθε θαη δηαηεξήζεθε ζε ρακειά, αιιά 

φρη κεδεληθά, επίπεδα. Όηαλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έγηλαλ θαη πάιη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ, ε ζπρλφηεηά ηνπο απμήζεθε ζεκαληηθά, θηάλνληαο, κάιηζηα, ζε ηηκέο 

πςειφηεξεο θαη απφ απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε βαζηθή θάζε. Η πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ δηαηεξήζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ρεηξηζκνχ κε ήρν. 

 
Γηάγξακκα 3α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 5 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Οη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ ζηελ 

πξώηε ζπλεδξία ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο θαη ύπαξμε δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο εμνκαιύλζεθαλ ζηηο 2 

επόκελεο ζπλεδξίεο, αλαδεηθλύνληαο έλα ζηαζεξό ππόδεηγκα ζπκπεξηθνξάο.  

 

Γηάγξακκα 3β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 5 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Καη ζηηο 2 ζπλεδξίεο 

γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ δηαηεξήζεθαλ ζε πςειή ζπρλόηεηα, ελίνηε, 

κάιηζηα θαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Όηαλ ν ζπκκεηέρνληαο 5 εθηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound), νη δξάζεηο ηνπ ζεκείσζαλ κία απόηνκε θαη βξαρύρξνλε «έθξεμε» θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

κεηώζεθαλ απόηνκα, κέρξη ηνλ εθκεδεληζκό ηνπο. Υακειή, αιιά όρη κεδεληθή, ζπρλόηεηα δξάζεσλ παξαηεξήζεθε ζηε 

δεύηεξε θάζε ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 2 No Sound).      
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Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπκκεηέρνληα 6: 

 
Γηάγξακκα 4α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 6 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). ηελ πξώηε ζπλεδξία, 

θαηαγξάθεθαλ ειάρηζηεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ θαη απηόο ήηαλ ν ιόγνο πνπ δηεμήρζε κία πξόζζεηε ζπλεδξία πάλσ ζηε 

βαζηθή ζπλζήθε. ηηο 3 επόκελεο ζπλεδξίεο, ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ ήηαλ αξθεηά πςειή θαη ραξαθηεξηδόηαλ από κία 

αμηνζεκείσηε ζηαζεξόηεηα.   

 
Γηάγξακκα 4β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 6 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Καη ζηηο 2 ζπλεδξίεο 

γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη ζε πςειά 

επίπεδα· κάιηζηα, ζηε δεύηεξε θάζε ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 2 Sound) αθνινύζεζαλ αλνδηθή πνξεία. Αληίζεηα, από ηελ 

πξώηε θηόιαο θάζε ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound), ύζηεξα από κία ζύληνκε «έθξεμε» δξάζεσλ ζην πξώην 5ιεπην, 

νη δξάζεηο εθκεδελίζηεθαλ. ε κεδεληθά επίπεδα παξέκεηλαλ θαη ζηε δεύηεξε θάζε ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 2 No Sound).    
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν, ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, 

ραξαθηεξηδφκελε απφ αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα, παξέκεηλε ζηα ίδηα αθξηβψο επίπεδα κε ηε 

βαζηθή θάζε θαη ηε θάζε πξνζέξκαλζεο. ην δηάγξακκα 4β κπνξνχκε λα δνχκε φηη, φηαλ νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγαλ πιένλ ηνλ ήρν, ζεκεηψζεθε κία βξαρχρξνλε «έθξεμε» 

δξάζεσλ, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο. ηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε 
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ρεηξηζκνχ, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν δελ παξαηεξήζεθε κία ηέηνηα απφηνκε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα 

ησλ δξάζεσλ· αληίζεηα, απηή παξέκεηλε ζε κεδεληθά επίπεδα. Όηαλ μεθίλεζε ε δεχηεξε θάζε 

ρεηξηζκνχ κε ήρν, ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ απμήζεθε πνιχ θαη αθνινχζεζε αλνδηθή 

πνξεία, θηάλνληαο ζην ηειεπηαίν 5ιεπην ζηελ πςειφηεξε ηηκή πνπ είρε ζεκεηψζεη ν 

ζπκκεηέρνληαο απηφο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 
Γηάγξακκα 5α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 8 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Καζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο, νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ ραξαθηεξίδνληαλ από πςειή ζπρλόηεηα. ηα 3 ηειεπηαία 5ιεπηα ηεο ηξίηεο ζπλεδξίαο γηα ηε βαζηθή 

θάζε αλαδείρζεθε έλα ζηαζεξό ππόδεηγκα ζπκπεξηθνξάο.    

 
Γηάγξακκα 5β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 8 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Παξαηεξείηαη ε 

εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλόηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. Sound) θαη ρσξίο ήρν (M.P. No 

Sound), θαη ζηηο 2 ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ. Δλώ ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. Sound) ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ 

δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζε επίπεδα παξόκνηα κε ηε θάζε πξνζέξκαλζεο (Warm up 1 θαη 2), ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. No 

Sound) ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξε, αθόκα θαη κεδεληθή. 

 

 ην δηάγξακκα 5β κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εκθαλή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλφηεηα πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 8 ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ρσξίο ήρν, θαη ζηηο 2 

ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Δλψ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ε ζπρλφηεηα δξάζεσλ ήηαλ παξφκνηα 
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κε ηε ζπρλφηεηα ζηε θάζε πξνζέξκαλζεο, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε, 

αθφκα θαη κεδεληθή. 

Απηή ε ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο δξάζεηο θαη ησλ 3 ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπλζήθε 

κε ήρν θαη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν δείρλεη φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ ήηαλ ηπραίεο· 

εθδειψλνληαλ κε ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο είραλ σο ζπλέπεηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ζηηο νπνίεο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

εκθάληζή ηνπ.   
 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο, κε θξηηήξην ηε 

ζεηξά έθζεζήο ηνπο ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, αλάινγα, δειαδή, κε ην αλ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ 

εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν ή ζε απηή ρσξίο ήρν. Η δηάθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

απηέο ηηο 2 νκάδεο εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ νη ζπλζήθεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.  

Η πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ππνδεηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηε δεχηεξε 

νκάδα ζπκκεηερφλησλ, δειαδή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3, 4, 7, 9 θαη 10, νη νπνίνη εθηέζεθαλ 

πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν, ζα καο επηηξέςεη λα δνχκε ηηο ζπζηεκαηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πξψηε νκάδα ζπκκεηερφλησλ. Οη δηαθνξέο απηέο ζα απνηειέζνπλ ην πιηθφ 

πάλσ ζην νπνίν ζα πξνβιεκαηηζηνχκε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ 

ζπλζεθψλ ρεηξηζκνχ, πνπ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ ελίζρπζεο θαη εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο.         

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

ζπκκεηερφλησλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ηνλίζνπκε ηηο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ κε 

απηά ηεο πξψηεο νκάδαο. Η πξψηε νκνηφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζηαζεξήο θαη πςειήο ζε ζπρλφηεηα, παξαγσγή ηνπ ήρνπ κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ θαηά ηε 

βαζηθή θάζε. Η άιιε νκνηφηεηα αθνξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ηεο πξψηεο, ζηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν δηαηήξεζαλ 

ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα, ελίνηε, κάιηζηα, θαη πςειφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε.  

Η δηαθνξνπνίεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ 2 νκάδσλ εληνπίδεηαη ζην φηη ε 

ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο απηήο, ζρεδφλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο, δηαηεξήζεθε πςειή θαη ζηε θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν· θάπνηεο θνξέο, κάιηζηα, 

ήηαλ πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε βαζηθή θάζε ή ηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν. Σν γεγνλφο απηφ 

καο ψζεζε ζηελ απφθαζε λα επαλαιεθζεί ε θάζε ρεηξηζκνχ γηα ηα άηνκα εθείλα ησλ νπνίσλ νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ παξνπζίαδαλ εκθαλή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 2 ζπλζεθψλ ρεηξηζκνχ, 

κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Όπσο ζα δνχκε, γηα ηα 2 απφ ηα 3 άηνκα πνπ 

επαλέιαβαλ ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε δηαθνξνπνίεζε απηή έγηλε εκθαλήο ζηε δηάξθεηα ησλ πξφζζεησλ 

ζπλεδξηψλ, θαζψο, ζε απηέο, ε ζπρλφηεηα δξάζεσλ ήηαλ ζαθψο πςειφηεξε ζηε ζπλζήθε κε ήρν, 

ελψ εκθάληδε αηζζεηή κείσζε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν.  

Αο πξνρσξήζνπκε, φκσο, ζηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε δεχηεξε νκάδα ζπκκεηερφλησλ. Θα 

παξνπζηάζνπκε, θαηαξράο, ηα δεδνκέλα ηνπ ζπκκεηέρνληα 3, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηά ησλ ππφινηπσλ 4 αηφκσλ απηήο ηεο νκάδαο. Σν δηάγξακκα 6α 

απεηθνλίδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο απηφο ζηε βαζηθή θάζε. 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηελ πξψηε ζπλεδξία ραξαθηεξίδνληαλ απφ 
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πςειή ζπρλφηεηα, αιιά θαη έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη χπαξμε έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεκείσζαλ απφηνκε αχμεζε ζην δεχηεξν 5ιεπην θαη αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία 

κέρξη ην εηθνζηφ πέκπην ιεπηφ, νπφηε θαη κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα. ηηο 2 επφκελεο ζπλεδξίεο γηα 

ηε βαζηθή θάζε, ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθε ζε κέηξηα, αιιά ηδηαίηεξα 

ζηαζεξά επίπεδα.  

 
Γηάγξακκα 6α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 3 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). ηελ πξώηε ζπλεδξία νη πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνύ ραξαθηεξίδνληαλ από έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο θαη ύπαξμε έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο εμνκαιύλζεθαλ ζηηο 

2 επόκελεο ζπλεδξίεο, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηρζεί έλα ζηαζεξό ππόδεηγκα ζπκπεξηθνξάο.  

 
Γηάγξακκα 6β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 3 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Παξαηεξείηαη ε 

θαηαθόξπθε κείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ ζηελ πξώηε θάζε ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound) ζε ζρέζε κε ηε 

θάζε πξνζέξκαλζεο (Warm up 1) θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζε κεδεληθά επίπεδα κέρξη ηε ιήμε ηεο. Η ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ 

ζηελ πξώηε θάζε ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 1 Sound), πνπ αθνινύζεζε ηελ αληίζηνηρε ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound), 

δηαηεξήζεθε κόιηο γηα 2 5ιεπηα ζηα επίπεδα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε (Baseline) θαη ηε θάζε πξνζέξκαλζεο 

(Warm up 1), αιιά ζηε ζπλέρεηα ζεκείσζε απόηνκε κείσζε θαη εθκεδελίζηεθε. ε κεδεληθά επίπεδα δηαηεξήζεθαλ νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ ζηε δεύηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο (M.P. 2 Sound & M.P. 2 No Sound).    
 

 Ύζηεξα, ινηπφλ, απφ ηελ απαξαίηεηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε βαζηθή θάζε 

θαη ηε θάζε πξνζέξκαλζεο, ν ζπκκεηέρνληαο 3 πέξαζε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, αθνχ, βέβαηα, πξψηα 
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είρε δερζεί ηηο νδεγίεο πεξί εμνπδεηέξσζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ «βνκβψλ». Σν δηάγξακκα 6β 

αλαπαξηζηά ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο απηφο ζηε θάζε 

ρεηξηζκνχ. Όπσο κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε, ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε 

ρεηξηζκνχ ν ζπκκεηέρνληαο 3 ζηακάηεζε λα εθδειψλεη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζρεδφλ ακέζσο κφιηο 

απηέο έπαςαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν. Μφιηο 10 δξάζεηο εθδειψζεθαλ ζην πξψην 5ιεπην ηεο πξψηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθκεδελίζηεθαλ. Όηαλ μεθίλεζε ε πξψηε θάζε 

ρεηξηζκνχ κε ήρν, ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο, φπσο έρνπκε πεη, ζεκαηνδνηνχζε ε παξνπζίαζε ηνπ 

«δσξεάλ» ζήκαηνο αζθάιεηαο, δειαδή ε αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξνπζίαζε ηνπ ήρνπ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα, παξαηεξνχκε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έθηαζαλ ζε 

επίπεδα παξφκνηα κε απηά ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο. Η πςειή απηή 

ζπρλφηεηα δξάζεσλ δηαηεξήζεθε κφλν γηα 2 5ιεπηα, θαζψο ζην ηξίην ζεκείσζε θαηαθφξπθε 

κείσζε θαη ζην ηέηαξην εθκεδελίζηεθε. Μεδεληθή ήηαλ ε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο, κε ήρν θαη ρσξίο ήρν.   

 Έλα ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο αλαδχεηαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 4. Η ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ζηε βαζηθή θάζε 

εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα 7α. Βιέπνπκε φηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζπλεδξία νη πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ ραξαθηεξίδνληαλ απφ εμαηξεηηθά πςειή ζπρλφηεηα, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη 

ζηηο επφκελεο 2 ζπλεδξίεο γηα ηε βαζηθή θάζε.     

 
Γηάγξακκα 7α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 4 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Οη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ 

ραξαθηεξίδνληαλ από εμαηξεηηθά πςειή ζπρλόηεηα θαη ζεκαληηθή ζηαζεξόηεηα θαη ζηηο 3 ζπλεδξίεο.  

 

 ην δηάγξακκα 7β κπνξνχκε λα δνχκε ηε ζπρλφηεηα δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν 

ζπκκεηέρνληαο 4 ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. Παξαηεξνχκε φηη κφιηο μεθίλεζε ε πξψηε θάζε ρεηξηζκνχ 

ρσξίο ήρν νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ειαθξψο απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηε θάζε πξνζέξκαλζεο 

πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο δηαηεξήζεθε ζηαζεξή γηα ηηο 3 πξψηεο 5ιεπηεο 

πεξηφδνπο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 5ιεπην ηεο θάζεο απηήο, ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε κείσζε· 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 1037 ζην ηξίην 5ιεπην έπεζαλ, ζην ηειεπηαίν 5ιεπην, ζηηο 279. Μφιηο ν 

ζπκκεηέρνληαο απηφο δέρζεθε ην «δσξεάλ» ζήκα αζθάιεηαο, κφιηο, δειαδή, μεθίλεζε ε θάζε 

ρεηξηζκνχ κε ήρν, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζεκείσζαλ απφηνκε αχμεζε, θηάλνληαο ζηα πςειά 

επίπεδα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε, θαη δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε ηεο.  
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 Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε νπνία μεθηλνχζε κε ηελ έθζεζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληα 4 ζηε ζπλζήθε κε ήρν, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ εθδήισζε δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη πςειή· ελίνηε, κάιηζηα, θαη πςειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηε βαζηθή θάζε. Όηαλ, φκσο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έπαςαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν, ε 

ζπρλφηεηά ηνπο ζεκείσζε εκθαλή κείσζε. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο 1040 ζην ηειεπηαίν 5ιεπην ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ κε ήρν, νη δξάζεηο έπεζαλ ζηηο 807 θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 188 θαη ζηηο 280, ζην 

πξψην, δεχηεξν θαη ηξίην 5ιεπην ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν. ην ηειεπηαίν, φκσο, 5ιεπην 

ζεκείσζαλ απφηνκε αχμεζε, θηάλνληαο ζηα επίπεδα εθείλα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε.  

 
Γηάγξακκα 7β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 4 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Παξαηεξνύκε όηη 

ζηελ πξώηε θάζε ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 1 No Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο γηα ηηο 3 πξώηεο 

5ιεπηεο πεξηόδνπο, ζε επίπεδα παξόκνηα κε ηε βαζηθή θάζε (Baseline). ην ηειεπηαίν 5ιεπην, όκσο, ζεκείσζαλ θαηαθόξπθε 

κείσζε. Όηαλ μεθίλεζε ε πξώηε θάζε ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 1 Sound), ε ζπρλόηεηά ηνπο απμήζεθε απόηνκα θαη επαλήιζε 

ζηα ζηαζεξά θαη πςειά εθείλα επίπεδα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε ζπλεδξία γηα 

ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη πςειή ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 2 Sound), ελώ 

κεηώζεθε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. 2 No Sound), θηάλνληαο, κάιηζηα, ζηηο ρακειόηεξεο ηηκέο πνπ ζεκείσζε ν 

ζπκκεηέρνληαο 4 θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.   
  

 Μπνξεί, ινηπφλ, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 4 λα κελ 

εθκεδελίζηεθαλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, σζηφζν, νη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπο παξαηεξήζεθαλ ζε 

απηή αθξηβψο ηε ζπλζήθε, φηαλ, δειαδή, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ. 

 Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 7, 9 θαη 10. 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηε θάζε ρεηξηζκνχ δηαηεξήζεθε πςειή θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο· ελίνηε, 

κάιηζηα, ήηαλ πςειφηεξε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε κε ήρν. Σν 

γεγνλφο απηφ θαηέζηεζε ζθφπηκε ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, κε ζηφρν λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ζα δηαηεξνχηαλ ε πςειή ζπρλφηεηα δξάζεσλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν. Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 7 θαη 10, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ θαηά ηελ επαλάιεςε 

ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ εκθάληζαλ αηζζεηή κείσζε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ελψ δηαηεξήζεθαλ 

ζηαζεξέο ζηε ζπλζήθε κε ήρν. Γε ζπλέβε ην ίδην γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα 9, γηα ηνλ νπνίν δελ έγηλε 

εκθαλήο κία ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ήηαλ παξφκνηα ζηηο 2 ζπλζήθεο.  

 Αο εμεηάζνπκε αλαιπηηθά, φκσο, ηα δεδνκέλα θαζελφο απφ ηνπο 3 απηνχο ζπκκεηέρνληεο. 

Σα δηαγξάκκαηα 8α, 9α θαη 10α αλαπαξηζηνχλ ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο 7, 9 θαη 10, αληίζηνηρα, θαηά ηε βαζηθή θάζε. Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 8α, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηελ πξψηε ζπλεδξία ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιν 
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εχξνο δηαθχκαλζεο, θαζψο απφ 4 πνπ ήηαλ ζην πξψην 5ιεπην ζεκείσζαλ, ζηε ζπλέρεηα, απφηνκε 

αχμεζε θαη αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο, θηάλνληαο ηηο 52, ζην 

ηειεπηαίν 5ιεπην. ηηο 2 επφκελεο ζπλεδξίεο, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ ήηαλ ζηαζεξή θαη δελ 

παξνπζίαδε ηηο έληνλεο απηέο δηαθπκάλζεηο.  

 
Γηάγξακκα 8α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 7 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). ηελ πξώηε ζπλεδξία, νη πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνύ εκθάληζαλ ζπλερή αλνδηθή πνξεία θαη κεγάιν εύξνο δηαθύκαλζεο. ηηο 2 επόκελεο ζπλεδξίεο, δελ 

παξαηεξήζεθαλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ ήηαλ πςειή θαη ζηαζεξή.  

 
Γηάγξακκα 8β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 7 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). ηελ πξώηε 

ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. 1 No 

Sound), νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ ζεκείσζαλ κεγάιε θαη απόηνκε αύμεζε θαη αθνινύζεζαλ αλνδηθή πνξεία. Όηαλ νη δξάζεηο 

έγηλαλ εθ λένπ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ (M.P. 1 Sound), ε ζπρλόηεηά ηνπο επαλήιζε ζηα επίπεδα εθείλα 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε (Baseline) θαη, κάιηζηα, ήηαλ ζρεηηθά απμεκέλα ζπγθξηηηθά κε απηά. Όζνλ αθνξά ηε 

δεύηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 2 Sound) ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ ήηαλ ζηαζεξή θαη 

ίδηα κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο (Baseline), ελώ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. 2 No Sound) ζεκείσζε θαη πάιη απόηνκε θαη 

θαηαθόξπθε αύμεζε.  

   

 Σν δηάγξακκα 8β αλαπαξηζηά ηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζε ν 

ζπκκεηέρνληαο 7 ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. Φαίλεηαη μεθάζαξα πσο, φηαλ, κεηά ηελ πξψηε θάζε 

πξνζέξκαλζεο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγαλ πιένλ ηνλ ήρν, ε ζπρλφηεηά ηνπο απμήζεθε 
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θαηαθφξπθα θαη αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία κέρξη ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο 

ήρν. Μάιηζηα, ζην ηειεπηαίν 5ιεπην ηεο θάζεο απηήο νη δξάζεηο εθηνμεχζεθαλ ζηηο 600, ηε ζηηγκή 

πνπ ζηε θάζε πξνζέξκαλζεο ήηαλ κφιηο 42. Όηαλ μεθίλεζε ε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν, ε ζπρλφηεηά 

ηνπο κεηψζεθε απφηνκα θαη επαλήιζε ζε επίπεδα παξφκνηα θαη ζρεηηθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηε 

βαζηθή θάζε. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, παξαηεξνχκε φηη 

αλαδείρζεθε έλα ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο παξφκνην κε απηφ ηεο πξψηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ 

μεθίλεζε ε ζπλζήθε κε ήρν, ε νπνία αθνινχζεζε ηε θάζε πξνζέξκαλζεο, ε ζπρλφηεηα ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ραξαθηεξηδφκελε απφ ζεκαληηθή ζηαζεξφηεηα, ήηαλ ίδηα κε απηή ηεο 

βαζηθήο θάζεο. Όηαλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έγηλαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ήρνπ, ε ζπρλφηεηά ηνπο ζεκείσζε απφηνκε θαη κεγάιε αχμεζε, μεπεξλψληαο ζην πξψην 5ιεπην 

ηεο δεχηεξεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν ηηο 600. Η ζπρλφηεηά ηνπο δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζηηο 2 

επφκελεο 5ιεπηεο πεξηφδνπο, αιιά ζην ηειεπηαίν 5ιεπην παξαηεξήζεθε κία ζρεηηθή κείσζε.  

ην δηάγξακκα 8γ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ. Όπσο είλαη επλφεην, ε ζεηξά έθζεζεο ζηηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ ζηηο 2 πξφζζεηεο 

ζπλεδξίεο, πνπ δηεμήρζεζαλ, ήηαλ αθξηβψο ε ίδηα κε απηή ζηηο 2 αξρηθέο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε 

ρεηξηζκνχ. Όηαλ, ινηπφλ, χζηεξα απφ ηελ (ηξίηε) θάζε πξνζέξκαλζεο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ 

έπαςαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν, ε ζπρλφηεηά ηνπο απμήζεθε θαηαθφξπθα, θηάλνληαο ηηο 601 πηέζεηο 

ζην πξψην 5ιεπην ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν. ην ακέζσο επφκελν, φκσο, 5ιεπην νη δξάζεηο πνπ 

εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 7 εθκεδελίζηεθαλ θαη, κέρξη ηε ιήμε απηήο ηεο ηξίηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν, εθδειψζεθαλ αθφκα ειάρηζηεο κφλν πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. Παξαθάησ, 

θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ζηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε νπνία 

μεθηλνχζε κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ, ε ζπρλφηεηά ηνπο 

δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε βαζηθή θάζε. Όηαλ, φκσο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ 

δελ παξήγαγαλ πιένλ ηνλ ήρν, ε ζπρλφηεηά ηνπο ζεκείσζε κία κηθξή θαη βξαρχρξνλε αχμεζε, ε 

νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηε κείσζε θαη ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο.  

 
Γηάγξακκα 8γ: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 7 θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). 

Ύζηεξα από ηελ ηξίηε θάζε πξνζέξκαλζεο (Warm up 3), νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ έπαςαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν (M.P. 3 No 

Sound), κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί κία απόηνκε θαη ζύληνκε αύμεζε ζηε ζπρλόηεηά ηνπο, ε νπνία αθνινπζήζεθε ακέζσο 

κεηά από ηνλ εθκεδεληζκό ηνπο. Όηαλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ άξρηζαλ λα παξάγνπλ θαη πάιη ηνλ ήρν (M.P. 3 Sound), ε 

ζπρλόηεηά ηνπο απμήζεθε θαη επαλήιζε ζηα επίπεδα εθείλα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε. ηα επίπεδα απηά 

δηαηεξήζεθε θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 4 Sound), ελώ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν (M.P. 4 No Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ εθκεδελίζηεθαλ.  
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 Έλα παξφκνην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο επέδεημε ν ζπκκεηέρνληαο 10. ην δηάγξακκα 9α, 

φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ζηε βαζηθή θάζε, παξαηεξνχκε φηη 

ζηελ πξψηε ζπλεδξία, αιιά θαη ζην πξψην κηζφ ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Απφ ην δέθαην πέκπην 

ιεπηφ, φκσο, ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαο κέρξη ηε ιήμε ηεο θαη ζηελ ηξίηε ζπλεδξία ε ζπρλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 10 ήηαλ ζεκαληηθά πην ζηαζεξή.  

 
Γηάγξακκα 9α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 10 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Παξαηεξείηαη ε έιιεηςε 

ζηαζεξόηεηαο θαη ε ύπαξμε κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ ζηελ πξώηε ζπλεδξία θαη ζην πξώην κηζό ηεο 

δεύηεξεο, θαζώο, επίζεο, θαη ε αλάδεημε ελόο αξθεηά ζηαζεξνύ ππνδείγκαηνο ζπκπεξηθνξάο ζην δεύηεξν κηζό ηεο δεύηεξεο 

ζπλεδξίαο θαη ζηελ ηξίηε.  

 
Γηάγξακκα 9β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 10 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). ηελ πξώηε θάζε 

ρεηξηζκνύ ρσξίο ήρν (M.P. 1 Sound) ζεκεηώζεθε θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ, ε νπνία αθνινπζήζεθε από 

ηε κείσζή ηνπο. Όηαλ μεθίλεζε ε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 1 No Sound), ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ κεηώζεθε θαη επαλήιζε ζηα 

ζηαζεξά εθείλα επίπεδα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Η ίδηα ζηαζεξόηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν παξαηεξήζεθε θαη ζηε δεύηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ (M.P. 2 Sound). Αληηζέησο, ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ παξνπζίαζε κία κηθξή θαη ζύληνκε αύμεζε, ε νπνία αθνινπζήζεθε από κείσζε κέρξη 

ηε ιήμε ηεο θάζεο απηή.    
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 Ύζηεξα, ινηπφλ, απφ ηελ απαξαίηεηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε βαζηθή θάζε, 

ν ζπκκεηέρνληαο 10 πέξαζε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ έθζεζή ηνπ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν. ην δηάγξακκα 9β κπνξνχκε λα δνχκε μεθάζαξα πσο, φηαλ, κεηά ηελ πξψηε θάζε 

πξνζέξκαλζεο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηακάηεζαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν, ε ζπρλφηεηά ηνπο 

απμήζεθε θαηαθφξπθα θαη αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία κέρξη ην δεχηεξν 5ιεπην ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν. ην ηξίην θαη ζην ηέηαξην 5ιεπην ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ κεηψζεθε, αιιά 

εμαθνινχζεζε λα είλαη ζαθψο πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε θαη ηε θάζε 

πξνζέξκαλζεο. Όηαλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έγηλαλ εθ λένπ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ ήρνπ, ε ζπρλφηεηά ηνπο κεηψζεθε ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη επαλήιζε ζε 

επίπεδα παξφκνηα θαη ειαθξψο απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, ραξαθηεξηδφκελε, κάιηζηα, 

απφ ζεκαληηθή ζηαζεξφηεηα. Η ίδηα ζηαζεξφηεηα θαη πςειή ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

ζηε ζπλζήθε κε ήρν παξαηεξήζεθε θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Αληηζέησο, 

ζηε δεχηεξε θάζε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ παξνπζίαζε κία κηθξή θαη 

ζχληνκε αχμεζε, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηε ζπλερή κείσζή ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, κέρξη 

ηε ιήμε ηεο θάζεο απηήο.    

Δμεηάδνληαο ην δηάγξακκα 9β θαη εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη 

ζηηο 2 ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζε 

ν ζπκκεηέρνληαο 10 ζηε ζπλζήθε απηή ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζπλερή κείσζε. Αληίζεηα, ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ φρη κφλν δελ κεηψζεθε ζηηο 2 ζπλεδξίεο, αιιά, 

αληίζεηα, δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη, ελίνηε, πςειφηεξε, ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε. Σα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ν ήρνο είρε απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Παξ‟ φια απηά, ζεσξήζεθε ζθφπηκε 

ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ, κέζσ ηεο επαλάιεςεο ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ.   

Σα δεδνκέλα απφ ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ εκθαλίδνληαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα:   

 
Γηάγξακκα 9γ: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 10 θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). 

ηελ ηξίηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (M.P. 3 No Sound), παξαηεξήζεθε αηζζεηή κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ, ε νπνία αθνινύζεζε πησηηθή πνξεία, θηάλνληαο, ζην ηέινο ηεο θάζεο απηήο, ζρεδόλ ζηνλ 

εθκεδεληζκό. Αληηζέησο, ζηελ ηξίηε θάζε ρεηξηζκνύ κε ήρν (M.P. 3 Sound) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ απμήζεθαλ ζεκαληηθά, 

επηηπγράλνληαο ηε ζπρλόηεηα θαη ηε ζηαζεξόηεηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα 10 ζηε βαζηθή θάζε 

(Baseline). ηελ ηέηαξηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, ζηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 4 Sound) νη δξάζεηο δηαηεξήζεθαλ 

ζηαζεξέο ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε θάζε πξνζέξκαλζεο (Warm up 4), ελώ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζεκείσζαλ εκθαλή κείσζε.     
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 ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξνχκε φηη, χζηεξα απφ ηελ ηξίηε θάζε πξνζέξκαλζεο, ε κε 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε πησηηθή ηάζε, θηάλνληαο, ζην 

ηέινο ηεο ηξίηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν, ζηνλ εθκεδεληζκφ. Αληηζέησο, φηαλ, ζηελ ίδηα 

ζπλεδξία, μεθίλεζε ε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ απμήζεθαλ ζεκαληηθά· ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο ήηαλ παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε βαζηθή 

θάζε. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ηέηαξηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, νη δξάζεηο πνπ εθδήισζε ν 

ζπκκεηέρνληαο 10 δηαηεξήζεθαλ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηαζεξέο ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε θάζε 

πξνζέξκαλζεο, ζεκεηψλνληαο, κάιηζηα, ζην ηειεπηαίν 5ιεπην αχμεζε. Αληηζέησο, ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν, πνπ αθνινχζεζε, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ εκθάληζαλ αηζζεηή κείσζε.       

 ην ζεκείν απηφ ζα πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 9. 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα 9, ζε ζρέζε κε ηνπο 2 

πξνεγνχκελνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ 

εθδήισζε δελ εκθάληζαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 2 ζπλζήθεο, 

ρσξίο ήρν θαη κε ήρν, ζε θακία απφ ηηο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ.  

 Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ην δηάγξακκα 10α, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, πνπ 

εθδήισζε ν ζπκκεηέρνληαο 9 θαηά ηε βαζηθή θάζε, ραξαθηεξηδφηαλ ήδε απφ ηε δεχηεξε 5ιεπηε 

πεξίνδν ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο απφ ζεκαληηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπζηεκαηηθφηεηα. 

 
Γηάγξακκα 10α: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 9 θαηά ηε βαζηθή θάζε (Baseline). Οη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ 

ραξαθηεξίδνληαλ, ήδε από ην δεύηεξν 5ιεπην ηεο πξώηεο ζπλεδξίαο, από ζεκαληηθή ζηαζεξόηεηα θαη ζπζηεκαηηθόηεηα.  

 

 ην δηάγξακκα 10β απεηθνλίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν 

ζπκκεηέρνληαο 9 ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. Ύζηεξα απφ ηε θάζε πξνζέξκαλζεο, ν ζπκκεηέρνληαο 

απηφο εθηέζεθε αξρηθά ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε, ε κε παξαγσγή ηνπ 

ήρνπ σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ νδήγεζε ζηελ απφηνκε θαη βξαρχρξνλε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηάο ηνπο ζην πξψην 5ιεπην ηεο πξψηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν. Σελ πξνζσξηλή απηή 

αχμεζε αθνινχζεζε ζην δεχηεξν 5ιεπην ε κείσζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ θαη ε 

ζηαζεξνπνίεζή ηεο ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά ηεο βαζηθήο θάζεο. Όηαλ ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ 

θαηέζηε θαη πάιη εθηθηή, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ παξνπζίαζαλ κία κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

ηειεπηαίν 5ιεπην ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν, πνπ είρε πξνεγεζεί, θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηαηεξήζεθαλ ζε 
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επίπεδα παξφκνηα κε απηά ηεο βαζηθή θάζεο. Σν ίδην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο επέδεημε ν 

ζπκκεηέρνληαο 9 θαη θαηά ηελ αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ, ζηε δεχηεξε 

ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπλζήθε κε ήρν ε ζπρλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ ήηαλ ζηαζεξή θαη παξφκνηα κε εθείλε ηεο βαζηθήο θάζεο, ελψ, κφιηο μεθίλεζε ε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζεκείσζαλ κία κηθξή θαη ζχληνκε αχμεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηα επίπεδα εθείλα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε βαζηθή θάζε.  

 
Γηάγξακκα 10β: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 9 θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). Καη ζηηο 2 

ζπλεδξίεο, ε κε παξαγσγή ηνπ ήρνπ σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνύ (M.P. 1 No Sound & M.P. 2 No Sound) είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή αύμεζε ζηε ζπρλόηεηά ηνπο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ζηαζεξνπνηήζεθε ζε επίπεδα παξόκνηα κε 

εθείλα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε βαζηθή θάζε (Baseline). ηε ζπλζήθε κε ήρν (M.P. 1 Sound & M.P. 2 Sound), θαη ζηηο 2 

ζπλεδξίεο, παξαηεξήζεθε ζηαζεξή ζπρλόηεηα δξάζεσλ, παξόκνηα κε εθείλε ηεο βαζηθήο θάζεο (Baseline).  

 
Γηάγξακκα 10γ: πρλόηεηα δξάζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 9 θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνύ (Manipulation Phase). 

Καη ζηηο 2 πξόζζεηεο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνύ, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνύ δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο θαη ραξαθηεξίδνληαλ 

από παξόκνηα ζπρλόηεηα θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο, ρσξίο ήρν θαη κε ήρν (M.P 3 No Sound & M.P. 4 No Sound, M.P 3 Sound & 

M.P. 4 Sound).  

  

 Γεδνκέλνπ φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ αλάκεζα ζηηο 2 ζπλζήθεο θαηά ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ζεσξήζακε ζθφπηκε ηελ επαλάιεςή 

ηεο. Δληνχηνηο, νχηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζζεησλ ζπλεδξηψλ έγηλε εκθαλήο κία ηέηνηα 
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δηαθνξνπνίεζε· ην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο πνπ επέδεημε ν ζπκκεηέρνληαο 9 ζηελ ηξίηε θαη ζηε 

ηέηαξηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ ήηαλ παξφκνην κε εθείλν πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 2 

αξρηθέο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθαλ 

ζηαζεξέο θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ παξφκνηα ζπρλφηεηα θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο, δειαδή, θαη φηαλ 

παξήγαγαλ ηνλ ήρν θαη φηαλ δελ ηνλ παξήγαγαλ.  
 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ βαζηθψλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο.  

 Καηαξράο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε βαζηθή θάζε παξήγαγαλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ 

ηνλ ήρν κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Η πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ γηα ηε βαζηθή θάζε απνηειεί απφδεημε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ 

ήηαλ ηπραίεο· αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο πίεδαλ ην πεηάιη, επεηδή αθξηβψο ηνπο πξνθχιαζζε απφ 

ηελ απεηιή εκθάληζεο «βφκβαο» θαη, θαη‟ επέθηαζε, απψιεηαο ησλ πφλησλ πνπ είραλ 

ζπγθεληξψζεη. Η αλάδεημε ελφο ζηαζεξνχ ππνδείγκαηνο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε βαζηθή θάζε 

απνηεινχζε αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην πέξαζκα ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, θαζψο καο παξείρε κία 

αζθαιή βάζε γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ αλάκεζα ζηηο 2 θάζεηο (βαζηθή θαη ρεηξηζκνχ). 

 Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 7 απφ ηνπο 10, δηαηήξεζαλ 

ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα (ελίνηε, κάιηζηα, θαη πςειφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηε βαζηθή θάζε) ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Οη 

ππφινηπνη 3 εθδήισζαλ πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ κφλν ζηελ πξψηε θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν, ελψ ζηε 

δεχηεξε νη δξάζεηο ηνπο ήηαλ κεδεληθέο.  

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 2 νκάδσλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο 

ήρν. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε νκάδα ζπκκεηερφλησλ (δειαδή, εθείλνπο πνπ 

εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ κε ήρν), νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ήηαλ, κε εμαίξεζε θάπνηα 

πξνζσξηλή αχμεζε ζηε ζπρλφηεηά ηνπο, ζαθψο κεησκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηε βαζηθή θάζε, αθφκα 

θαη κεδεληθέο. Αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ ζηε δεχηεξε νκάδα (δειαδή, απηνί πνπ 

εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν) δηαηήξεζαλ, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηηο 2 ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζε πςειή 

ζπρλφηεηα, ελίνηε, κάιηζηα θαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε θαη ηε θάζε ρεηξηζκνχ κε 

ήρν.  

 Σα απνηειέζκαηα απηά καο ψζεζαλ ζηελ απφθαζε λα επαλαιεθζεί ε θάζε ρεηξηζκνχ γηα 

ηα άηνκα εθείλα πνπ, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, δηαηήξεζαλ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζε πςειή ή, 

αθφκα, θαη πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλζήθε κε ήρν. Σξεηο απφ ηνπο 5 

ζπκκεηέρνληεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο (θαη ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 7, 9 θαη 10) 

ππνβιήζεθαλ ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ζε 2 πξφζζεηεο ζπλεδξίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

ε απηέο, νη 2 απφ ηνπο 3 ζπκκεηέρνληεο (νη ζπκκεηέρνληεο 7 θαη 10) επέδεημαλ έλα ππφδεηγκα 

ζπκπεξηθνξάο ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλν απφ εθείλν πνπ επέδεημαλ ζηηο αξρηθέο ζπλεδξίεο γηα ηε 

θάζε ρεηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ελψ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθαλ ζε ζηαζεξή θαη πςειή 

ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ζε απηή ρσξίο ήρν παξνπζίαζαλ, κε εμαίξεζε θάπνηα βξαρχρξνλε 

αχμεζε ζηε ζπρλφηεηά ηνπο, ζεκαληηθή κείσζε θαη θηλήζεθαλ ζε ρακειά, αθφκα θαη κεδεληθά 

επίπεδα. Γε ζπλέβε ην ίδην θαη γηα ηνλ ηξίην απφ απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (ηνλ ζπκκεηέρνληα 9): 

ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν παξέκεηλε πςειή θαζ‟ φιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη δελ παξνπζίαζε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλζήθε κε ήρν. 

  Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη, γηα ηνπο 9 απφ ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο, νη πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ηειηθά, κεηψζεθαλ, γη άιινπο ήδε απφ ηελ 

πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ελψ γη άιινπο θαηά ηελ επαλάιεςή ηεο.  

 Η ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο ζπκκεηερφλησλ 

σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ηηο 2 πξψηεο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ζα κπνξνχζε λε ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ ρεηξηζκνχ, πνπ, φπσο έρνπκε ήδε πεη, δελ 

είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ πνπ 

βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο.    
 

Γ) Μεηαπεηξακαηηθή δηαδηθαζία  
 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε κεηαπεηξακαηηθή δηαδηθαζία απνηεινχζε επαλάιεςε ηεο 

πξνπεηξακαηηθήο. ηφρνο ηεο ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ αλ ν ήρνο εμαθνινπζνχζε λα έρεη γηα ηνλ θάζε 

ζπκκεηέρνληα αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ε απηή ηε δηαδηθαζία, 9 απφ ηνπο 10 

ζπκκεηέρνληεο ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο θνξέο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε. Μφλν 

έλαο, ν ζπκκεηέρνληαο 5, δελ αθαίξεζε ηνλ ήρν νχηε κία απφ ηηο θνξέο πνπ ηνπ εκθαλίζηεθε (βιέπε 

παξάξηεκα).   
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Κεθάιαηο 5: Σσκπεράζκαηα - Σσδήηεζε  
 

 ην θεθάιαην απηφ ζα επαλαιάβνπκε ηα βαζηθά επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα επηρεηξήζνπκε ηελ εξκελεία ηνπο κέζα απφ ηηο αξρέο 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζεσξεηηθφ νπινζηάζην ηεο επηζηήκεο ηεο  Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο 

Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο. ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε κε πνην ηξφπν ηα απνηειέζκαηα απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ σθέιηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχκε 

θαζεκεξηλά θαη, θπξίσο, γηα ηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ πνιπζρηδνχο θαηλνκέλνπ 

ηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαη ζα θάλνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο ζην κέιινλ.   
 

 Στοιηαζκός θαη ερκελεία ηφλ αποηειεζκάηφλ 
 

 Όπσο έρνπκε αλαθέξεη επαλεηιεκκέλα, ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο αθνξά ηελ πεηξακαηηθή 

δηεξεχλεζε ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο, φηαλ 

απηφ ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ηεξκαηηζκνχ αθφκα πην απνηειεζκαηηθψλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε εγθπξφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο θαη λα είκαζηε βέβαηνη 

φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απνθαιχπηνπλ πξαγκαηηθά ην θαηλφκελν πνπ ζέινπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε, πξνζπαζήζακε ζηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία λα δηαζθαιίζνπκε φηη ην 

εξέζηζκα πνπ είρακε επηιέμεη σο αξλεηηθά εληζρπηηθφ, δειαδή ν ήρνο, εμππεξεηνχζε φλησο κία 

ηέηνηα ιεηηνπξγία γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά.  

 Τπελζπκίδνπκε φηη θαηά ηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία ν θάζε ζπκκεηέρνληαο 

αιιειεπηδξνχζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη έπαηδε έλα ηπρεξφ παηρλίδη. Κάλνληαο 

αξηζηεξφ θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 3 πιήθηξα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ 

θέξδηδε πεξηζηαζηαθά πφληνπο, κε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο κεηαβιεηήο αλαινγίαο 50. 

Σαπηφρξνλα, ηα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ηηκσξνχληαλ ζεηηθά κε ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ήρνπ, κε 

έλα πξφγξακκα ηηκσξίαο κεηαβιεηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 δεπηεξνιέπησλ. ε απηφ ην 

πιαίζην, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ απνηεινχζαλ ηε κνλαδηθή κνξθή δξάζεο ε νπνία απνηειεζκαηηθά 

ηεξκάηηδε ηνλ ήρν, ελψ νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ αθαίξεζή ηνπ.  

 Η πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ θαη νη 10 ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή απηή θάζε απνηειεί απφδεημε ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ν 

ήρνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Με άιια ιφγηα, γηα ηα άηνκα απηά ν ήρνο ιεηηνπξγνχζε σο δηαθξηηηθφ 

εξέζηζκα πνπ πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο (πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ), πνπ, 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ήηαλ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. ρεκαηηθά, ε 

αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ηνπ ήρνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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Τςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ εθδήισζαλ θαη νη 10 ζπκκεηέρνληεο 

θαη ζηε βαζηθή θάζε. ηε θάζε απηή, φκσο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ είραλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε 

ζην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πιένλ, δελ ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν· αληίζεηα, ηνλ παξήγαγαλ θαη, 

ηαπηφρξνλα, πξνθχιαζζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ απεηιή εκθάληζεο «βφκβαο» θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, απψιεηαο πφλησλ.  

Αλ ιακβάλακε σο πιαίζην αλαθνξάο ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηηκσξίαο, 

πνπ αλαθέξεη φηη: «Η ηηκσξία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλέπεηα κίαο ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηψλεη ηε 

κειινληηθή πηζαλφηεηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο» (Azrin N.H. & Holz W., 1966), ε πςειή 

ζπρλφηεηα δξάζεσλ ζηε βαζηθή θάζε ζα καο θαηλφηαλ κε αλακελφκελε. Γεδνκέλνπ φηη ν ήρνο 

ιεηηνπξγνχζε σο αξλεηηθφο εληζρπηήο, ζα αλακέλακε φηη ε παξαγσγή ηνπ κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε θαηαλφεζή 

καο ησλ απνηειεζκάησλ ζα νδεγνχηαλ γξήγνξα ζε αδηέμνδν θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηε 

βαζηθή θάζε ζα παξέκελε γηα εκάο αλεμήγεηε, απνηέιεζκα ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπο. 

Μφλν ε θαηάιιειε καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ζα κπνξνχζε λα καο απνθαιχςεη ην ζχλζεην 

πιέγκα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηβάιινληνο θαηά ηε βαζηθή ζπλζήθε, 

θαζψο, επίζεο, θαη ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχζε κέζα ζε απηφ ν ήρνο, αιιά θαη ε 

απνπζία ηνπ ήρνπ.  

Τπελζπκίδνπκε φηη ζηε βαζηθή θάζε ν θάζε ζπκκεηέρνληαο αιιειεπηδξνχζε κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζηελ νζφλε ηνπ νπνίνπ ππήξρε έλαο ράξηεο κε ηηο ρψξεο πνπ γεσγξαθηθά 

αλήθνπλ ζηελ Δπξψπε. ηηο ρψξεο απηέο ππήξραλ θξπκκέλνη ζεζαπξνί, αιιά θαη «βφκβεο». Η 

δξάζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα λα αλαδεηά ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο, θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ 

κε ην πνληίθη πάλσ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, εληζρπφηαλ κε έλα πξφγξακκα κεηαβιεηήο αλαινγίαο 50. 

Κάζε θνξά πνπ εκθαληδφηαλ έλαο ζεζαπξφο, νη ζπλνιηθνί πφληνη ηνπ ζπκκεηέρνληα απμάλνληαλ 

θαηά έλαλ. ηφρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο 

πφληνπο, θαζψο ηνπο είρε δνζεί ε νδεγία φηη, κφλν αλ ην πεηχραηλαλ απηφ, ζα θαηάθεξλαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ αθέξαηα κία κνλάδα γηα ην κάζεκα «Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο» σο επηβξάβεπζε 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πείξακα.  

Καζψο ν ζπκκεηέρνληαο έθαλε θιηθ πάλσ ζηηο ρψξεο αλαδεηψληαο ηνπο θξπκκέλνπο 

ζεζαπξνχο, ππήξρε, επίζεο, ην ελδερφκελν λα εκθαληζηεί θαη θάπνηα απφ ηηο «βφκβεο» πνπ ήηαλ 

θξπκκέλεο ζηηο ρψξεο απηέο, κε απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε 3 απφ ηνπο ζπλνιηθνχο ηνπ πφληνπο. Ο 

ζπκκεηέρνληαο, φκσο, δελ ήηαλ απξνζηάηεπηνο απέλαληη ζηελ απεηιή εκθάληζεο «βφκβαο»· είρε 

ζηε δηάζεζή ηνπ ην πεηάιη, θάζε πίεζε ηνπ νπνίνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηέιιεη γηα ηα 

επφκελα 20 δεπηεξφιεπηα ηελ εκθάληζε «βνκβψλ». Μέζα ζε απηή ηελ αζθαιή πεξίνδν, ηα 

παηήκαηα πάλσ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο είραλ ηελ πηζαλφηεηα λα εληζρπζνχλ κε ηελ εκθάληζε 

ζεζαπξψλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ηηκσξνχληαλ κε ηελ παξνπζίαζε «βφκβαο». ηα πξψηα 

11 δεπηεξφιεπηα θάζε αζθαινχο πεξηφδνπ αθνπγφηαλ ζπλερφκελα ν ίδηνο ήρνο πνπ παξνπζηαδφηαλ 

θαη ζηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ελψ γηα ηα επφκελα 9 δεπηεξφιεπηα, κέρξη λα ιήμεη ε 

αζθαιήο πεξίνδνο, δελ αθνπγφηαλ.  

Απφ ηελ παξαπάλσ ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο θάζεο θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ν θάζε 

ζπκκεηέρνληαο αιιειεπηδξνχζε κε έλα απεηιεηηθφ θαη, ελ γέλεη, ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ. ηελ 

απνπζία ηνπ ήρνπ, ε αλαδήηεζε ησλ θξπκκέλσλ ζεζαπξψλ πεξηζηαζηαθά εληζρπφηαλ ζεηηθά, αιιά 

θαη ηηκσξνχηαλ ζεηηθά, κε ηελ παξνπζίαζε «βφκβαο». Δπεηδή ε ηειεπηαία είρε ζπλδπαζζεί κε ηελ 

απψιεηα 3 απφ ηνπο ζπλνιηθνχο πφληνπο, είρε απνθηήζεη εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζπκνχ, ηεο απνγνήηεπζεο, ηνπ θφβνπ θαη ηνπ εθλεπξηζκνχ. 

Όπσο, φκσο, γλσξίδνπκε, ε επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή πξφθιεζε 

αληηδξάζεσλ, αιιά δεκηνπξγεί, επηπιένλ, εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά. Έηζη, ε ζησπή θαη ηα 
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ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα θαηά ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ 

ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ ζπζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνπζίαζε «βνκβψλ». Ύζηεξα απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο, ηα εξεζίζκαηα απηά έραζαλ ηελ αξρηθή ηνπο νπδεηεξφηεηα θαη 

απέθηεζαλ ζηαδηαθά ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο παξφκνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο· έγηλαλ, δειαδή, εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα.   

ην ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο βαζηθήο ζπλζήθεο, ν ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ 

ήηαλ εληζρπηηθφο, δειαδή, ε δξάζε πνπ ηα αθαηξνχζε απνηειεζκαηηθά είρε ηελ ηάζε λα 

επαλαιακβάλεηαη πην ζπρλά. Καη πνηα ήηαλ απηή ε δξάζε; Μα, θπζηθά, ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ! Με 

άιια ιφγηα, ε ζησπή θαη ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ θαηά 

ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ, παξάιιεια κε ηελ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο απνγνήηεπζεο, απέθηεζαλ, επίζεο, 

εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. Σελ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη αξλεηηθά εληζρπηηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία ηελ απέθηεζαλ επεηδή, ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ζπζηεκαηηθά πξνεγνχληαλ ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο «βφκβαο»· έγηλαλ, δειαδή, πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη 

πξναλήγγειιαλ ηελ παξαγσγή ηεο «βφκβαο».  

Χο πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, ε ζησπή θαη ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια 

εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ, επίζεο, θαη σο δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα E
D
, πνπ πξνμελνχζαλ ηελ εθδήισζε εθείλεο 

ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ ηα είρε αθαηξέζεη απνηειεζκαηηθά ζην παξειζφλ· πξνμελνχζαλ, δειαδή, 

ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. Η αξλεηηθή ελίζρπζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ νδήγεζε, ιφγσ 

νηθνλνκίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ηηκσξεκέλεο θαη 

αζπκβίβαζηεο κε απηέο κνξθήο δξάζεο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε κε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ θαη ηελ 

αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ.  

Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, κέζσ ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, νδεγνχζε ζηελ αθχξσζε ηεο εκθάληζεο «βφκβαο», αιιά δελ θαζνξηδφηαλ 

απφ απηή. ηεξνχκελν πιηθήο ππφζηαζεο, ην ελδερφκελν παξνπζίαζεο «βφκβαο» δελ κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο ίδηνο ν ηεξκαηηζκφο ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ήηαλ εληζρπηηθφο, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζε πςειή ζπρλφηεηα.         

 Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ζηε βαζηθή θάζε είραλ ξπζκηζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε γηα ηηο δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζπλππάξρνπλ έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο θαη 

έλα ηζηνξηθφ ηηκσξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ απνηεινχζε κία δξάζε πνπ, ζηε 

βαζηθή ζπλζήθε, εληζρπφηαλ αξλεηηθά, κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, θαη, 

ηαπηφρξνλα, ηηκσξνχηαλ ζεηηθά, κε ηελ παξαγσγή ηνπ αξλεηηθά εληζρπηηθνχ ήρνπ. Γε ζα έπξεπε 

λα παξαιείςνπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ήρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επέθηαζε ή 

επαχμεζε ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ ηεο δξάζεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ, θαζψο, φπσο θαη απηά, 

παξάγεηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ (Μέιινλ, 2007). 

 ε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο (βιέπε Θεσξεηηθφ Πιαίζην) παξνπζηάζακε 

πεηξακαηηθά επξήκαηα ηα νπνία ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα 

κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

αηφκνπ έρεη απνηειέζεη ην θχξην πιαίζην ζεηηθήο ελίζρπζεο. Βάζεη ησλ επξεκάησλ απηψλ, 

ππνζηεξίμακε ηελ ππφζεζε φηη έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα κπνξεί, επίζεο, λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή 

θαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ ζην παξειζφλ έρεη απνηειέζεη ην απνθιεηζηηθφ 

πιαίζην αξλεηηθήο ελίζρπζεο.  
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Η πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ φινη αλεμαηξέησο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε βαζηθή θάζε θαίλεηαη φηη πξνζθέξεη εκπεηξηθφ έξεηζκα ζηελ ππφζεζε απηή. 

Πξάγκαηη, νη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ έλα ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο, ζην νπνίν ε παξνπζία ηνπ 

ήρνπ ζπλδέζεθε επηιεθηηθά κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε. Ο ήρνο (θαη, βέβαηα, ηα ζσκαηαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ) ήηαλ ην απνθιεηζηηθφ πιαίζην 

απνηειεζκαηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, ελψ ε απνπζία ηνπ ήρνπ θαη ηα 

ππφινηπα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε κίαο νπνηαζδήπνηε άιιεο 

κνξθήο δξάζεο απνηεινχζαλ πιαίζην εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Μέζα απφ απηή ηε 

δηαθνξηθή αληηζηνίρεζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο θαη ήρνπ, ν ηειεπηαίνο ζηαδηαθά απέθηεζε 

δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, έγηλε, δειαδή, εξέζηζκα E
D
, πνπ πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο 

κνξθήο δξάζεο πνπ εληζρπφηαλ αξλεηηθά ζηελ παξνπζία ηνπ· πξνμελνχζε, δειαδή, ηελ 

επαλάιεςε ηεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ. Σαπηφρξνλα κε ηε δηαθξηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ράξε 

ζε απηή, ν ήρνο απέθηεζε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, δηαηεξψληαο πςειή ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δξάζεο πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, δειαδή ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ.  

 Η δηαθξηηηθή θαη ε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία πνπ απέθηεζε ν ήρνο θαηά ηε 

βαζηθή θάζε ζεκειηψζεθε ζηε δηαθνξηθή ηνπ ζχλδεζε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ. Ο ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ δελ ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξνο· φπσο 

αθξηβψο ε ζησπή θαη ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά 

εξεζίζκαηα γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θφβνπ θαη ηεο απνγνήηεπζεο, έηζη θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπο, 

κέζσ ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, πξνθαινχζε ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο αλαθνχθηζε, εξεκία, αζθάιεηα θαη ραιάξσζε. Ο ήρνο θαη ηα ζσκαηαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ 

αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, απέθηεζαλ ζηαδηαθά εμαξηεκέλα 

πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο.  

 Όπσο είλαη αλακελφκελν, κέζα ζε έλα εθθνβηζηηθφ θαη απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

εξεζίζκαηα θαη ηα γεγνλφηα ηα νπνία πξνθαινχλ αλαθνχθηζε ζην άηνκν έρνπλ ηελ ηάζε λα 

επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. Απηφο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπρλφηεηα ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθε, ζηε βαζηθή θάζε, ζε ηφζν πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή εξκελεία, ν ήρνο θαη ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έγηλαλ 

ζήκαηα αζθάιεηαο, δειαδή εξεζίζκαηα πνπ, ζην ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο βαζηθήο ζπλζήθεο, 

πξνθαινχζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα θαη, ηαπηφρξνλα, ελίζρπαλ ηε δξάζε 

πνπ ηα παξήγαγε. Έηζη, ζηε βαζηθή θάζε νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ εληζρχνληαλ αξλεηηθά, κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, αιιά θαη ζεηηθά, κε ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο. 

 Οη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο πνπ απέθηεζε ζηε βαζηθή ζπλζήθε ν αξρηθά ηηκσξεηηθφο ήρνο 

(εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλαθνχθηζεο, δηαθξηηηθή θαη 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή) βαζίζηεθαλ ζηε δηαθνξηθή ηνπ ζχλδεζε κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Γε ζα παξαβηάδακε ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ 

ππνζηεξίδακε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθαλ ζε πςειή ζπρλφηεηα ζηε βαζηθή θάζε φρη 

παξά ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ, αιιά επεηδή αθξηβψο παξήγαγαλ ηνλ ήρν.     

 Η ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο ζηε βαζηθή ζπλζήθε ζα κπνξνχζε λα 

αλαπαξαζηαζεί δηαγξακκαηηθά σο εμήο:  
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 Η πςειή ζπρλφηεηα δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ θαη νη 10 ζπκκεηέρνληεο ζηε βαζηθή θάζε 

απνηειεί κία πξψηε απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο θαη ηεο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο πνπ 

απέθηεζαλ ηα εξεζίζκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηελ αλαθνπθηζηηθή αθαίξεζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ. ηε θάζε ρεηξηζκνχ έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη γηα ηε ζρεηηθή 

απνκφλσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ήρνπ ζηνλ έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξάζεσλ. Τπελζπκίδνπκε φηη, 

πξηλ μεθηλήζεη ε θάζε ρεηξηζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο δέρνληαλ ηελ νδεγία φηη νη πεξηζζφηεξεο 

«βφκβεο» είραλ εμνπδεηεξσζεί θαη φηη ζηφρνο ηνπο ήηαλ θαη πάιη ε αλαθάιπςε ησλ θξπκκέλσλ 

ζεζαπξψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππήξρε πιένλ θακία «βφκβα». Σν εξψηεκα πξνο δηεξεχλεζε 

ήηαλ θαηά πφζν νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζα ζπλέρηδαλ λα εθδειψλνληαη χζηεξα απφ ηελ νδεγία γηα 

ηελ χπαξμε ελφο αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη δεδνκέλνπ φηη δελ αλέζηειιαλ ηελ εκθάληζε 

«βφκβαο», γηαηί απινχζηαηα δελ ππήξραλ πιένλ «βφκβεο». Οη κφλεο ζπλέπεηέο ηνπο ήηαλ ν 

ηεξκαηηζκφο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη ε παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο.   

 Δπηπιένλ, ε θάζε ρεηξηζκνχ πεξηιάκβαλε ηελ έθζεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζε 2 

ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ. ηε κία απφ απηέο, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγαλ ηνλ ήρν, φπσο αθξηβψο 

θαη ζηε βαζηθή θάζε, ελψ ζηελ άιιε ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Η δηάθξηζε 

απηή εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ν ήρνο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Η ζχγθξηζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζε ν 

θάζε ζπκκεηέρνληεο ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ επέηξεςε ην δηαρσξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ ήρνπ ζηνλ 
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έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ απηφλ ησλ απηφκαησλ ζσκαηαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

παξάγνληαλ θαηά ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε βαζηθή θάζε ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζεκαληηθή 

νκνηνκνξθία, δεδνκέλνπ φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο επέδεημαλ πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Γε ζπλέβε ην ίδην θαη κε ηε θάζε ρεηξηζκνχ· ηα δεδνκέλα πνπ αλαδείρζεθαλ 

απφ απηή ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη ήηαλ, θάπνηεο θνξέο, αληηθαηηθά κεηαμχ 

ηνπο. 

 Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ έγηλε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο 

καο (βιέπε Απνηειέζκαηα), δηαπηζηψλεη θαλείο φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο 6 απφ ηνπο 10, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθαλ ζε ζηαζεξή θαη πςειή 

ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ελψ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, εθκεδελίζηεθαλ  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο 4, 5, 6 θαη 8 ήδε απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε 

ρεηξηζκνχ εθδήισζαλ εκθαλψο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν. Μάιηζηα, ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηε ζπλζήθε κε ήρν ήηαλ παξφκνηα θαη, αξθεηέο θνξέο, πςειφηεξε ζε ζρέζε 

κε ηε βαζηθή θάζε. Αληίζεηα, φηαλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ έπαπαλ λα παξάγνπλ ηνλ ήρν, ε 

ζπρλφηεηά ηνπο, χζηεξα απφ κία απφηνκε θαη βξαρχρξνλε αχμεζε, ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα 

ραξαθηεξίζνπκε σο έθξεμε δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, παξνπζίαδε ζεκαληηθή 

κείσζε θαη παξέκελε ζε ρακειά, αθφκα θαη κεδεληθά επίπεδα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 7 θαη 10, απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαγξακκάησλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ ζηηο 2 

πξψηεο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ δηαηεξήζεθε πςειή θαη ζηε ζπλζήθε κε ήρν, αιιά θαη ζε 

απηή ρσξίο ήρν· ελίνηε, κάιηζηα, ήηαλ πςειφηεξε ζηε δεχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην εξκελεχζνπκε ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζα κηιήζνπκε γηα ηηο 

ζπζηεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη 2 νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. Πξνο ην παξφλ ζα 

εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ, ζηηο 2 πξφζζεηεο ζπλεδξίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. ε απηέο, ην ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ επέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο 7 θαη 10 ήηαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ επέδεημαλ ζηηο 

αξρηθέο ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ελψ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθαλ 

ζε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ζε απηή ρσξίο ήρν παξνπζίαζαλ, κε 

εμαίξεζε θάπνηα βξαρχρξνλε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηά ηνπο, ζεκαληηθή κείσζε θαη θηλήζεθαλ ζε 

ρακειά, αθφκα θαη κεδεληθά επίπεδα.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπληζηνχλ κία εχγισηηε απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο θαη ηεο 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ είρε απνθηήζεη ν ήρνο. Μέζσ ηεο δηαθνξηθήο ηνπ 

ζχλδεζεο κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, ν ήρνο είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D 

γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Όπσο γλσξίδνπκε, ηα εξεζίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πιαίζην 

αθαίξεζεο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ ιεηηνπξγνχλ, επίζεο, θαη σο εμαξηεκέλνη ζεηηθνί εληζρπηέο γηα ηηο 

δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ, κε απνηέιεζκα ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ησλ ηειεπηαίσλ λα δηαηεξείηαη 

πςειή. Έηζη, ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ είρε απνθηήζεη εληζρπηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη δηαηήξεζε ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα, 

παξφκνηα κε εθείλε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε βαζηθή θάζε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπλζήθε ρσξίο ήρν εηζήγαγε κία αιιαγή ζηε ζρέζε δξάζεσλ-

ζπλεπεηψλ· πιένλ, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγαλ ηνλ ήρν. Λακβάλνληαο ππφςε φηη: «Δάλ 

ε πηζαλφηεηα επαλάιεςεο κίαο ηάμεο δξάζεσλ εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα πνπ απηή 
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παξάγεη, ηφηε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο ζα κεησζεί, αλ ζηακαηήζεη λα 

παξάγεη απηή ηε ζπλέπεηα» (Μέιινλ, 2007, ζ.197), ηφηε ε κείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν γηα ηνπο 6 ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαθέξακε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζή ηνπο 

ζε πςειή ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, απνηειεί κία ζαθή απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Η κε παξαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ 

σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ απνηεινχζε πιαίζην εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, ή αιιηψο, 

δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ
, πνπ αλέζηειιε ηελ πεξαηηέξσ εθδήισζε ησλ δξάζεσλ, κε απνηέιεζκα ε 

ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, πέξα απφ θάπνηα απφηνκε θαη βξαρχρξνλε αχμεζε (έθξεμε 

δξάζε ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο), λα ζεκεηψζεη αηζζεηή κείσζε θαη λα θηλεζεί ζε πνιχ 

ρακειά, αθφκα θαη κεδεληθά, επίπεδα.  

Η ζαθήο δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ 

νη 6
 
απηνί ζπκκεηέρνληεο ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ απνδεηθλχεη φηη ν ήρνο αζθνχζε κεγαιχηεξν 

δηαθξηηηθφ έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν πνπ αζθνχζαλ ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. Σα ηειεπηαία 

ήηαλ παξφληα θαη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ ζηελ πςειή ζπρλφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηε ζπλζήθε κε ήρν.  

Δάλ αγλννχζακε ην ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ αξλεηηθήο ελίζρπζεο πνπ είραλ βηψζεη νη 

ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηελ παξνπζία ηνπ ήρνπ θαηά ηε βαζηθή, ηφηε ε παξαγσγή ηνπ ζηε θάζε 

ρεηξηζκνχ ζα καο θαηλφηαλ εληειψο άζθνπε θαη, σο ηέηνηα, αιιφθνηε. Θα αλαξσηηφκαζηαλ γηα 

πνην ιφγν ππέκελαλ έλαλ ηφζν έληνλν ζφξπβν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε παξαγσγή ηνπ δελ ηνπο 

πξνζηάηεπε, πιένλ, απφ ηελ απεηιή εκθάληζεο «βφκβαο», γηαηί απινχζηαηα δελ ππήξραλ «βφκβεο» 

ζε απηή ηε θάζε.  

Η καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, φκσο, καο απνθαιχπηεη φηη ε ζπλέρηζε 

ηεο εθδήισζεο δξάζεσλ, παξά ηελ απφιπηε απνπζία «βνκβψλ», νθεηιφηαλ θαζαξά ζηελ αθαίξεζε 

ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. Η ζησπή θαη ηα 

απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ 

απνπζία ηνπ ήρνπ απέθηεζαλ εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο 

κε ηελ παξνπζίαζε «βνκβψλ»· ε επίδξαζή ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά, φκσο, εμαθνινχζεζε λα είλαη 

ζεκαληηθή αθφκα θαη ζηελ απνπζία απηνχ ηνπ θνβνγφλνπ εξεζίζκαηνο. Κάηη παξφκνην ηζρχεη θαη 

γηα ηνλ ήρν, ν νπνίνο απέθηεζε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε 

ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Δπνκέλσο, κπνξεί ζηε θάζε 

ρεηξηζκνχ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ λα κελ αλέζηειιαλ ηελ εκθάληζε «βφκβαο», αιιά νη ζπλέπεηέο 

ηνπο ήηαλ ππαξθηέο θαη ζεκαληηθέο, δηαηεξψληαο πςειή ηε ζπρλφηεηά ηνπο. Γελλεκέλα ζε πιαίζην 

ηηκσξίαο, ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο δηαηεξνχλ ηελ εμαξηεκέλα 

(αξλεηηθά θαη ζεηηθά, αληίζηνηρα) εληζρπηηθή ηνπο δχλακε, αθφκα θαη ζε πιαίζηα φπνπ απνπζηάδεη 

ην ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα ζε ζπζρέηηζε κε ην νπνίν απέθηεζαλ απηή ηνπο ηε δχλακε.  
 

πλερίδνληαο ην ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο 

φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ 3 απφ ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο εκθάληζαλ αηζζεηή 

κείσζε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, θαη θηλήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα θαη 

ζηηο 2 ζπλζήθεο, θηάλνληαο κέρξη ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 1, 2 

θαη 3 ζηε πξψηε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ εθδήισζαλ ειαθξψο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ρσξίο ήρν. Η ζπρλφηεηά ηνπο, φκσο, δε 

δηαηεξήζεθε· παξνπζίαζε κείσζε, θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξία γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ ήηαλ κεδεληθή 

θαη ζηηο 2 ζπλζήθεο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ αηνκηθή κέζνδν νη εμαηξέζεηο ζηελ επίδξαζε ελφο 

ρεηξηζκνχ ζεσξνχληαη «επθαηξίεο παξά εκπφδηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηησδψλ 
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ζρέζεσλ ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο» (Μέιινλ, 2007, ζ.42), ε κε δηαηήξεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε θάζε ρεηξηζκνχ απφ ηνπο 3 απηνχο ζπκκεηέρνληεο ρξήδεη ηεο πξνζνρήο καο θαη ηεο 

πξνζπάζεηάο καο γηα εξκελεία.   

ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε απνπζία «βνκβψλ» ζπληζηνχζε κία εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία
7
, κε 

ηελ έλλνηα φηη κείσλε ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, ηε ζεηηθά εληζρπηηθή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο (ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή θάζε, φπνπ ε 

παξνπζία «βνκβψλ» απνηεινχζε ζεκειησηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ζεκειίσλε ηελ εληζρπηηθή δχλακε 

ησλ αληίζηνηρσλ εξεζηζκάησλ). Γηαρσξηζκέλε, πιένλ, απφ ηελ εκθάληζε «βνκβψλ», ε ζησπή, 

θαζψο, επίζεο, θαη ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ 

απνπζία ηνπ ήρνπ, ράλνπλ ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα λα πξνμελνχλ θπγή θαη, έηζη, ν ήρνο θαη ηα 

απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ παχνπλ ζηαδηαθά λα 

πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη λα εληζρχνπλ ηε δξάζε πνπ ηα παξάγεη.  

Βέβαηα, ε εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία ηεο απνπζίαο «βνκβψλ» ήηαλ θνηλή γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δπνκέλσο, εχινγα ζα αλαξσηηφηαλ θαλείο γηα πνην ιφγν γηα ηνπο 3 απηνχο 

ζπκκεηέρνληεο ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο έραζαλ ηφζν λσξίο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξνχλ ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο 

δηαηήξεζαλ πςειή ηε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ. Μία πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά ηεο αξλεηηθά 

εληζρπηηθήο δχλακεο πνπ είρε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε παξνπζίαζε «βφκβαο». Απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ παξαξηήκαηνο, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 2 θαη 3 

παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο «βφκβεο» θαη ζηηο 3 ζπλεδξίεο γηα ηε βαζηθή θάζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ δε ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε ζπζηεκαηηθφηεηα· δε ζπλέβε ην ίδην 

θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνπο νπνίνπο νη «βφκβεο» πνπ εκθαλίζηεθαλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο βαζηθήο θάζεο ήηαλ ειάρηζηεο ή θαη κεδεληθέο.  

Η δηαθνξά απηή, ίζσο, δειψλεη φηη γηα ηνπο 3 πξψηνπο ζπκκεηέρνληεο νη «βφκβεο» δελ 

είραλ ηφζν κεγάιε αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φζν γηα ηνπο ππφινηπνπο. Καζψο δελ 

απνηεινχζαλ γη απηνχο έλα ηδηαίηεξα θνβνγφλν εξέζηζκα, ε παξνπζίαζή ηνπο δε ζεκειίσζε 

απνηειεζκαηηθά ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ηεο ζησπήο θαη ησλ απηφκαησλ 

ζσκαηαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ 

ήρνπ. Καη‟ επέθηαζε, ν ηεξκαηηζκφο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ απηψλ ζεκάησλ δελ ήηαλ θαη ηφζν 

αλαθνπθηζηηθφο, κε απνηέιεζκα ν ήρνο, ζπζρεηηδφκελνο κε απηφλ, λα απνθηήζεη κία κέηξηα θαη 

πξνζσξηλή ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία. Γεδνκέλνπ φηη ην θέξδνο (ελίζρπζε) ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ήηαλ ζρεηηθά ρακειφ γηα ηνπο 3 πξψηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην θφζηνο πςειφ (παξαγσγή 

ηνπ έληνλνπ ήρνπ), ε ζπρλφηεηά ηνπο δε δηαηεξήζεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε νπνία, φπσο είπακε, 

ιεηηνπξγνχζε σο δηαδηθαζία εθκεδεληζηηθή ησλ εληζρπηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ παξάγνληαλ θαηά ηελ 

πίεζε ηνπ πεηαιηνχ.  
 

Πξηλ νινθιεξψζνπκε ην ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε θαη ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ην νπνίν αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 2 νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ηελ πξψηε νκάδα ζπκκεηερφλησλ (δειαδή, εθείλνπο πνπ εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε 

ρεηξηζκνχ κε ήρν) νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ήηαλ, κε εμαίξεζε θάπνηα πξνζσξηλή αχμεζε ζηε ζπρλφηεηά ηνπο, 

                                                           
7
  Εκμθδενιςτικι διαδικαςία: Παρωκθτικι διαδικαςία που προςωρινά μειώνει ι μθδενίηει τθν ενιςχυτικι δφναμθ 

ενόσ γεγονότοσ ι ερεκίςματοσ.  
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ζαθψο κεησκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηε βαζηθή θάζε, αθφκα θαη κεδεληθέο. Αληίζεηα, 3 απφ ηνπο 5 

ζπκκεηέρνληεο (θαη, ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 7, 9 θαη 10) πνπ αλήθαλ ζηε δεχηεξε νκάδα 

(δειαδή, ηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ πνπ εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρεηξηζκνχ ρσξίο ήρν) 

δηαηήξεζαλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηηο 2 ζπλεδξίεο γηα ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ηηο πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ ζε πςειή ζπρλφηεηα, ελίνηε, κάιηζηα θαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε θαη ηε 

θάζε ρεηξηζκνχ κε ήρν. Βέβαηα, θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 7 θαη 10 ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζεκείσζε θαηαθφξπθε κείσζε ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη παξέκεηλε ζηαζεξή θαη πςειή ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ελψ γηα ην 

ζπκκεηέρνληα 9 δελ παξνπζίαζε κία ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε, θαζψο δηαηεξήζεθε πςειή θαη ζηηο 2 

ζπλζήθεο.  

Οη παξαπάλσ ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο ησλ 2 νκάδσλ είλαη απνθαιππηηθέο ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ηζηνξηθνχ πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηέζεθαλ 

ζηηο 2 ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ. Γηα ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξία γηα ηε 

θάζε ρεηξηζκνχ εθηέζεθαλ πξψηα ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο ζήκαηλε ην 

απηφκαην πέξαζκά ηνπο ζηε ζπλζήθε κε ήρν. Έηζη, νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, χζηεξα απφ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ παξήγαγαλ ηνλ ήρν, γίλνληαλ θαη πάιη απνηειεζκαηηθέο γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ.  

Μέζσ απηήο ηεο αθνινπζίαο, ε απνπζία ηνπ ήρνπ έγηλε δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D
 γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ. Σνλίδνπκε φηη ην πέξαζκα απφ ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζε απηή κε ήρν έγηλε 

απηφκαηα θαη ήηαλ αλεμάξηεην απφ ηηο δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Χζηφζν, έρεη κεγάιε ζεκαζία 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βίσζαλ νη ίδηνη απηφ ην πέξαζκα. Έηζη, ε αιιαγή ζηε ζρέζε ζπκπεξηθνξάο-

πεξηβάιινληνο πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηε θάζε ρεηξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

σο αχμεζε ηεο αλαινγίαο δξάζεσλ-εληζρπηψλ· πιένλ, δε ρξεηάζηεθε κφλν κία δξάζε γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξεο. Η αχμεζε απηή ηεο αλαινγίαο δξάζεσλ-εληζρπηψλ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, ηε καθξφρξνλε δηαηήξεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζε πςειά επίπεδα, αθφκα θαη φηαλ 

δελ παξήγαγε ηνλ ήρν.  

Αληίζεηα, γηα ηελ πξψηε νκάδα ζπκκεηερφλησλ, δειαδή γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ εθηέζεθαλ 

πξψηα ζηε ζπλζήθε κε ήρν, ε κε παξαγσγή ηνπ σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ 

απιψο ην πιαίζην εμάιεηςεο ηεο εμαξηεκέλεο ελίζρπζεο, ην νπνίν, σο εξέζηζκα Δ
Γ
, αλέζηειιε ηελ 

πεξαηηέξσ εθδήισζε δξάζεσλ.  
 

Πψο, φκσο, κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε φηη ν ήρνο, παξάιιεια κε ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή ηνπ δχλακε, εμαθνινπζνχζε λα ιεηηνπξγεί θαη σο αξλεηηθφο εληζρπηήο; Πξνθεηκέλνπ λα 

απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα, απνθαζίζακε ηε δηεμαγσγή κίαο κεηαπεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

πνπ απνηεινχζε, νπζηαζηηθά, ηελ επαλάιεςε ηεο πξνπεηξακαηηθήο. ε απηή, νη 9 απφ ηνπο 10 

ζπκκεηέρνληεο ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν κε ηελ ίδηα ή θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία (βιέπε παξάξηεκα). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφδεημε ηεο αξλεηηθά 

εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ εμαθνινπζνχζε λα έρεη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο ν 

ήρνο. Ο ηειεπηαίνο ιεηηνπξγνχζε σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα E
D
, πνπ πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε 

εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο (πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ), πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αθαίξεζή ηνπ. Οη 2 ιεηηνπξγίεο ηνπ ήρνπ, λα εληζρχεη ηηο δξάζεηο πνπ ηνλ 

παξάγνπλ θαη, παξάιιεια, λα εληζρχεη ηηο δξάζεηο πνπ ηνλ απνκαθξχλνπλ, κπνξεί λα θαίλνληαη 

αληηθαηηθέο, αιιά δελ αθπξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, θαζψο, φπσο είδακε ζην πείξακα, κπνξεί λα 

εθδειψλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.  
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Ο ζπκκεηέρνληαο 5, ελψ ζηελ πξνπεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεξκάηηδε ζπζηεκαηηθά ηνλ ήρν, 

ζηε κεηαπεηξακαηηθή δελ εθδήισζε νχηε κία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. Μάιηζηα, δήισζε φηη ν ήρνο 

θαηάιεμε λα ηνπ αξέζεη! ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε εμαξηεκέλα 

ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε πνπ απέθηεζε ζε έλα πιαίζην ν ήρνο, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, γεληθεχζεθε θαη ζε έλα άιιν πιαίζην, ζην νπνίν δελ 

εμππεξεηνχζε κία ηέηνηα ιεηηνπξγία.  
 

Η ζεκαζία ηφλ πεηρακαηηθώλ εσρεκάηφλ γηα ηελ εθαρκοζκέλε θαηαλόεζε ηες 

ασηοηρασκαηηθής θαη άιιφλ ζσκπερηθορώλ  
 

 Σν βαζηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αθνξά ηε ζεκειίσζε ηεο 

ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο ηηκσξεηηθνχ εξεζίζκαηνο, σο ζήκα αζθάιεηαο. Σν εχξεκα απηφ 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ πεηξακαηηθή βάζε γηα ηελ εθαξκνζκέλε θαηαλφεζε πνιιψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.  

 Αο ζθεθηνχκε, γηα παξάδεηγκα, έλα κνηνζηθιεηηζηή γηα ηνλ νπνίν ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο 

θαηά ηελ νδήγεζε είλαη εμαηξεηηθά ελνριεηηθή· ηνπ πξνθαιεί ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα ηεο 

δπζθνξίαο θαη, ζπλήζσο, πξνμελεί ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ επαθή καδί ηνπ. Ο 

κνηνζηθιεηηζηήο απηφο έξρεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε απεηιεηηθά κελχκαηα, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ αχμεζε ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Έηζη, ε κε ρξήζε ηνπ 

θξάλνπο θαηά ηελ νδήγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηα απεηιεηηθά απηά κελχκαηα θαη απνθηά, ζηαδηαθά, 

εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θφβνπ θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο. Σαπηφρξνλα, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε κε ρξήζε θξάλνπο θαηά ηελ 

νδήγεζε γίλνληαη εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, δειαδή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, 

ηα νπνία πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπο. Καη πνηα είλαη απηή ε δξάζε; Μα, θπζηθά, ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο θαηά ηελ 

νδήγεζε! Σα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηή ηε δξάζε, ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ 

αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, απνθηνχλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο αλαθνχθηζεο θαη ηεο εξεκίαο θαη, παξάιιεια, 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε· γίλνληαη, δειαδή, ζήκαηα αζθάιεηαο. Έηζη, ηα αξρηθά 

δπζάξεζηα εξεζίζκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ θξάλνπο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ πςειή 

ηε ζπρλφηεηα ηεο δξάζεο πνπ ηα παξάγεη.  

 Μία παξφκνηα καθξνπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο παξαηεξείηαη 

θαη θαηά ηε ρξήζε αλαβνιηθψλ νπζηψλ απφ αζιεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε αλαβνιηθψλ είλαη 

κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία ηηκσξείηαη ζεηηθά, θαζψο επηθέξεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο θαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή. ην ηζηνξηθφ, φκσο, πνιιψλ αζιεηψλ ε 

ζπκπεξηθνξά απηή είλαη πηζαλφ λα εληζρχζεθε αξλεηηθά, ηεξκαηίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνηπρία θαη ηελ ήηηα. Έηζη, ζε πιαίζηα απεηιεηηθά, φπσο έλαο αγψλαο, ηα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζήκαηα γηα ηελ απνηπρία πξνμελνχλ ηε ιήςε αλαβνιηθψλ. Σα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη 

απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε απηήο ηεο δξάζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ 

ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη γίλνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο, δειαδή πξνθαινχλ ζηνλ αζιεηή 

αλαθνχθηζε θαη εξεκία θαη, ηαπηφρξνλα, εληζρχνπλ ηε δξάζε πνπ ηα παξάγεη, κε απνηέιεζκα ε 

ζπρλφηεηα ηεο ηειεπηαίαο λα δηαηεξείηαη πςειή, παξά ηελ ηαπηφρξνλε ηηκσξία ηεο.  

 Έλα αθφκα παξάδεηγκα ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ηηκσξεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ ηεξκαηηζκφ αθφκα 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο. ε πεξηφδνπο 

γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη δπλαηφηεηεο γηα ακεηβφκελε εξγαζία είλαη εμαηξεηηθά 
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πεξηνξηζκέλεο. Έηζη, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ, νη νπνίνη αληηκέησπνη κε ην θάζκα 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο, αλαγθάδνληαη λα απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο, γηα 

κία πιεζψξα ιφγσλ, δε ζα επέιεγαλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Παξά ηελ θαηαπίεζε θαη ηε 

ρακειή ακνηβή πνπ κπνξεί λα δέρνληαη, ηα απηνπαξαγφκελα εξεζίζκαηα απφ ηελ απαζρφιεζε ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζέζεηο πξνθαινχλ ζηα άηνκα κία ζρεηηθή αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, απνθηνχλ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλνδεχνπλ 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιεηηθήο αλεξγίαο.           

 Η ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ σο 

ζήκαηα αζθάιεηαο είλαη έλα απφιπηα θπζηνινγηθφ θαηλφκελν θαη κία πξνζαξκνζηηθή δηεξγαζία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ην 

άηνκν. Η παξαγσγή ζεκάησλ αζθάιεηαο απφ ηε ρξήζε ηνπ, αξρηθά ελνριεηηθνχ, θξάλνπο θαηά ηελ 

νδήγεζε είλαη θάηη ην νπνίν ζπκθέξεη ηνλ κνηνζηθιεηηζηή, θαζψο ε ζπκπεξηθνξά απηή φρη κφλν 

αθαηξεί ηα απεηιεηηθά πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, αιιά, επίζεο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνλ 

πξνζηαηεχεη απφ ζνβαξά ηξαχκαηα. Παξνκνίσο, γηα ηνλ αζζελή ν νπνίνο φρη κφλν ππνκέλεη ηα 

δπζάξεζηα εξεζίζκαηα κίαο επψδπλεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, αιιά ληψζεη θαη αλαθνχθηζε 

ζηελ παξνπζία ηνπο, θαζψο απνηεινχλ ην απνθιεηζηηθφ πιαίζην απνηειεζκαηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

απεηιήο επηδείλσζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ, ε δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο είλαη σθέιηκε.  

 Δληνχηνηο, φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο πξνζαξκνζηηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ σο 

ζήκαηα αζθάιεηαο δε ζπκθέξεη ην άηνκν θαη, αθφκα, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ςπρνπαζνινγηθέο.  

 Αο ζθεθηνχκε, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο, φπσο 

είλαη ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά. Η ρξήζε (ή ε θαηάρξεζε) ηέηνησλ νπζηψλ είλαη κία 

ζπκπεξηθνξά πνπ ηηκσξείηαη ζεηηθά, θαζψο παξάγεη εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ζην άηνκν 

δπζάξεζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο δαιάδα, λαπηία θαη ηάζε πξνο εκεηφ, δειαδή εξεζίζκαηα 

πνπ, ζπλήζσο, ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο. Σαπηφρξνλα, φκσο, νη νπζίεο απηέο επηδξνχλ 

(άιιεο θνξέο δηεγεξηηθά θαη άιιεο θνξέο θαηαζηαιηηθά) ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα θαη 

κεηαβάιινπλ πξνζσξηλά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο, επίζεο, θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ε δξάζε ηεο θαηαλάισζεο ηέηνησλ 

νπζηψλ, παξάιιεια κε ηε ζεηηθή ηηκσξία ηεο, είλαη πηζαλφ λα εληζρχεηαη αξλεηηθά κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ελνριεηηθψλ γηα ην άηνκν εξεζηζκάησλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ζιηβεξέο ζθέςεηο 

θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Σα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα 

θαηά ηε ρξήζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ζπζρεηηδφκελα κε ηελ αλαθνπθηζηηθή αθαίξεζε ησλ 

αξλεηηθψλ απηψλ εληζρπηψλ, γίλνληαη γηα ην άηνκν ζήκαηα αζθάιεηαο, δειαδή εξεζίζκαηα πνπ ην 

εξεκνχλ θαη, ηαπηφρξνλα, εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Έηζη, ην άηνκν κπνξεί λα 

δειψλεη φηη ε θαηαλάισζε απηψλ ησλ νπζηψλ ηνλ ραιαξψλεη θαη φηη ηνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη θαη απφ φζα ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ. 

 Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τπελζπκίδνπκε 

φηη κε ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε κία επξεία γθάκα ζπκπεξηθνξψλ, θνηλφ γλψξηζκα ησλ 

νπνίσλ είλαη ε άκεζε, εκπξφζεηε, θνηλσληθά κε απνδεθηή πξφθιεζε πιεγψλ ζην ζψκα, ρσξίο ηελ 

πξφζεζε απηνθηνλίαο (Nixon & Heath, 2009). Μία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θαίλεηαη 

ηδηαίηεξα αηληγκαηηθή σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ εμππεξεηεί, θαζψο ην 

κνλαδηθφ εκθαλέο απνηέιεζκά ηεο είλαη ν θπζηθφο ηξαπκαηηζκφο ηνπ εαπηνχ. Αληηκέησπνη κε ην 

«γηαηί;» κίαο παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο, έρνπκε ηελ ηάζε λα δίλνπκε νπζηνπνηεηηθέο εξκελείεο, πνπ 

ηνπνζεηνχλ ηελ αηηία ηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ, ζηνλ ηδηφκνξθν ςπρηζκφ ηνπ, ζε 

δπζιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζθέςεο ή ζε ζηαζεξά θαη αλαιινίσηα γλσξίζκαηα ηεο 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, φπσο είλαη «ν καδνρηζκφο», «ε απηνθαηαζηξνθηθφηεηά», ή «ν ελνρηθφο 

ραξαθηήξαο».  

 Σέηνηνπ είδνπο αηηηαθέο απνδφζεηο ζπγθαιχπηνπλ ηε ζρέζε πνπ δηαηεξεί ε απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ην πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηεο ζηεξνχλ θαη ην 

ηδηαίηεξν λφεκά ηεο. ε επζεία αληηπαξάζεζε κε απηέο, ε ζεψξεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ε απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζηα 

γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πνπ θαζνξίδνπλ απηή ηελ ακνηβαία ζρέζε έρεη ην αδηακθηζβήηεην 

πιενλέθηεκα φηη καο απνθαιχπηεη ηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ε ζπκπεξηθνξά απηή, 

θαζψο, επίζεο, θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη. 

 Τπφ ην πξίζκα κίαο ηέηνηαο ζεψξεζεο, ην θαηλφκελν ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζεηηθά 

εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηηκσξεηηθψλ εξεζηζκάησλ, φηαλ απηά ζπλνδεχνπλ ηνλ 

ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην πιαίζην αλαθνξάο καο 

ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.   

  Αλαιπηηθφηεξα, ν θπζηθφο ηξαπκαηηζκφο ηνπ εαπηνχ ηηκσξείηαη ζεηηθά, θαζψο παξάγεη 

δπζάξεζηεο ακπρέο θαη πιεγέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα γηα ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ θαη, ζπλήζσο, πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα 

αθαηξνχλ. Δίλαη, φκσο, πηζαλφ ζην ηζηνξηθφ ελφο αηφκνπ, ην νπνίν αιιειεπηδξά κε έλα απεηιεηηθφ 

θαη ελ γέλεη ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ 

εθδήισζε δξάζεσλ απηήο ηεο κνξθήο λα απνηέιεζαλ ην πιαίζην ζην νπνίν ηεξκαηίζηεθαλ 

απνηειεζκαηηθά άιινη αξλεηηθνί εληζρπηέο, φπσο ε αδηαθνξία, ε παξακέιεζε, αθφκα θαη ε βία πνπ 

δερφηαλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο, ηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα, ε 

απνδνθηκαζία, νη πςειέο πξνζδνθίεο θαη ε απζηεξή θξηηηθή απφ ηνπο γχξσ ηνπ, ν ξαηζηζκφο θαη ε 

απεηιή ηεο εγθαηάιεηςεο. Η απηνηηκσξία, κέζσ ηεο εθδήισζεο απηνηξαπκαηηζκψλ, ζπλήζσο, 

ιεηηνπξγεί σο έλα εξέζηζκα Δ
Γ
 κε ηελ έλλνηα φηη αλαζηέιιεη ηελ πεξαηηέξσ ηηκσξία ηνπ αηφκνπ 

απφ ηνπο άιινπο. «Γηα λα κε αθήζνπλ ήζπρν νη άιινη», «γηα λα ζηακαηήζνπλ νη γνλείο κνπ λα 

ηζαθψλνληαη» (Nixon & Heath, 2009), είλαη ιίγεο κφλν απφ ηηο καξηπξίεο αηφκσλ, νη νπνίεο 

απνθαιχπηνπλ έλα ηζηνξηθφ θνηλσληθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 Σα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ηεξκαηίδνληαη ζηελ παξνπζία ησλ επψδπλσλ 

εξεζηζκάησλ απφ ηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο δελ παξέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηνλ θχθιν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ· ελδέρεηαη, επίζεο, λα πξφθεηηαη 

γηα ηδησηηθά παξαηεξήζηκα εξεζίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ζιηβεξέο 

ζθέςεηο ή ελνριεηηθέο αλακλήζεηο. Μαξηπξίεο αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εκπεηξηθέο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη ζπρλά ζε απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο: «γηα λα μεθχγσ 

απφ ηηο καηαηψζεηο κνπ», «γηα λα κεησζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο κνπ πφλνο», «γηα λα εθθξάζσ ην 

ζπκφ κνπ», «γηα λα εθηνλψζσ ηελ έληαζε» (Nixon & Heath, 2009).    

 Η εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ζηξέθνληαη κε ηξφπν άκεζν θαη βίαην ελάληηα ζηνλ εαπηφ είλαη 

πηζαλφ λα απνηειεί ηε δξακαηηθή έθθξαζε ελφο ηζηνξηθνχ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο, ζην νπνίν ηα 

επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εθδήισζε απηνηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ έρνπλ 

απνηειέζεη ην απνθιεηζηηθφ ή ην θχξην πιαίζην αθαίξεζεο κίαο πιεζψξαο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, 

ηε ζηηγκή πνπ νη άιινη ηξφπνη επελέξγεηαο πάλσ ζην πεξηβάιινλ δελ έρνπλ επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

γηα ην άηνκν απνηειέζκαηα. Μέζσ απηήο ηεο δηαθνξηθήο ζχλδεζεο ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ 

απφ ηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο κε ηνλ ηεξκαηηζκφ αθφκα απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ, ηα πξψηα απνθηνχλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία· γίλνληαη δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα E
D
, πνπ 

πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε εθείλεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ εληζρχεηαη ζηελ παξνπζία ηνπο, δειαδή, 

πξνμελνχλ ηελ πεξαηηέξσ εθδήισζε ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ, κε απνηέιεζκα ε ζπρλφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ λα δηαηεξείηαη πςειή.     



75 

Σα νδπλεξά εξεζίζκαηα απφ ηηο απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ζπλνδεχζεη 

ζην παξειζφλ ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ αθφκα απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, 

απνθηνχλ ζηαδηαθά εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αλαθνχθηζεο, ηεο 

εξεκίαο, ηνπ θαζεζπραζκνχ θαη ηεο ραιάξσζεο, θαη, παξάιιεια, εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε 

γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ· γίλνληαη, δειαδή, ζήκαηα αζθάιεηαο. Πνιχ ζπρλά, άηνκα πνπ 

απηνηξαπκαηίδνληαη αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη κεγάιε αλαθνχθηζε θαη εξεκία χζηεξα απφ ηελ 

πξάμε ηνπο θαη φηη, αθφκα, ηνπο αξέζεη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ πνπ βηψλνπλ. Ο ιφγνο απηήο ηεο 

θαηλνκεληθά παξάδνμεο παξαδνρήο δελ είλαη ν «καδνρηζκφο» ησλ αηφκσλ απηψλ, νχηε ε 

«δηαζηξνθή» ηνπ κπαινχ ηνπο, αιιά έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο ζην νπνίν ηα εξεζίζκαηα απφ ηνλ 

απηνηξαπκαηηζκφ ηα πξνζηάηεπζαλ απφ άιια επψδπλα εξεζίζκαηα θαη, επνκέλσο, απέθηεζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη ραιάξσζεο.        

 Η απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά εληζρχεηαη επεηδή ηεξκαηίδεη απνηειεζκαηηθά αξλεηηθνχο 

εληζρπηέο θαη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα γηα ηελ ηηκσξία. Χζηφζν, νη απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο 

κπνξεί λα εθδειψλνληαη αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηα άκεζε απεηιή γηα επαθή κε γεγνλφηα 

θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζην άηνκν θφβν, ληξνπή, ελνρέο, ζιίςε θαη άιια αθφξεηα γηα ην 

ίδην ζπλαηζζήκαηα. Αθφκα, δειαδή, θη αλ δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν αξλεηηθά εληζρπηηθφ 

εξέζηζκα πξνο αθαίξεζε, ζην γεληθφ πιαίζην απεηιψλ θαη ηηκσξίαο φπνπ δεη ην άηνκν, ε παξαγσγή 

εξεζηζκάησλ ηα νπνία ζην παξειζφλ ζπλδέζεθαλ κε ηνλ αλαθνπθηζηηθή απνκάθξπλζε αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ είλαη ζεηηθά εληζρπηηθή (Μέιινλ, 2007). Γε ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ππνζηεξίδακε φηη ε 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά δηαηεξείηαη φρη παξά ηα επψδπλα εξεζίζκαηα ηα νπνία παξάγεη, 

αιιά επεηδή, αθξηβψο, παξάγεη ηα εξεζίζκαηα απηά, ηα νπνία κέζσ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπλδπαζκνχ 

ηνπο κε ηνλ ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθνπθίδνπλ 

απφ κφλα ηνπο ην άηνκν θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ εθδήισζε ησλ δξάζεσλ πνπ ηα 

παξάγνπλ.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

δηακνξθψζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη ε ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

παξάγεη λα ζεκειηψζεθε κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ. Ίζσο, αξρηθά, νη απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο λα ηεξκάηηδαλ ηελ απζηεξή θξηηηθή θαη ηα 

ππνηηκεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο γνλείο. ηε ζπλέρεηα, φκσο, είλαη πηζαλφ ε επίδξαζε ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε λα γεληθεχζεθε θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ήηαλ 

παξφληεο αξλεηηθνί εληζρπηέο θαη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα γηα ηελ ηηκσξία. Μέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνμελνχλ ηελ 

εθδήισζε απηνηξαπκαηηθψλ δξάζεσλ ιφγσ πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο ζε παξφκνηα κε απηά 

πιαίζηα.  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ παξάγεη 

κφλν επψδπλα γηα ηνλ εαπηφ εξεζίζκαηα. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί δελ είλαη ππνζεηηθέο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα «ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ελζηίθηνπ ζαλάηνπ» ή «ε έθθξαζε ελφο ηηκσξεηηθνχ 

Τπεξεγψ», αιιά πξαγκαηηθέο, απιά κπνξεί λα κελ είλαη νξαηέο ζην εδψ θαη ζην ηψξα. Μφλν ε 

καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηθαλή λα καο απνθαιχςεη ηηο 

εληζρπηηθέο ζπλέπεηέο ηεο θαη ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επελεξγεί ζην πεξηβάιινλ.  
 

Περηορηζκοί ηες παρούζας έρεσλας θαη προηάζεης γηα ηο κέιιολ  
 

 Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αθνξά ην γεγνλφο φηη ε 

παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο ζπλέπηπηε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη εκθαλήο ε αλεμάξηεηε επίδξαζή ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ. Τπάξρεη, δειαδή, ε πηζαλφηεηα νη πεξηζζφηεξεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ λα 

εθδειψζεθαλ επεηδή ηεξκάηηδαλ ηε ζησπή (θαη ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζεζαπξψλ ζηελ απνπζία ηνπ ήρνπ), θαη φρη επεηδή παξήγαγαλ 

(εθηφο απφ ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηά ηνπο) θαη ηνλ ζεηηθά εληζρπηηθφ ήρν.  

 Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία νξηζηηθή απφδεημε γηα ηε ζεηηθά εληζρπηηθή επίδξαζε ηνπ ήρνπ 

θαη ησλ άιισλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπζηεκαηηθά ζπλφδεπαλ ηελ αλαθνπθηζηηθή αθαίξεζε ηεο ζησπήο 

θαη ησλ ππφινηπσλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, ζα πξέπεη, ζηα πιαίζηα ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, λα 

δηεμαρζνχλ δηάθνξεο ζπλεδξίεο, ζηηο νπνίεο ν ήρνο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ 

δε ζα έρεη πάληα ηελ ίδηα έληαζε· ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπλεδξίεο ν ήρνο ζα έρεη κηθξφηεξε 

έληαζε ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε, ζε άιιεο κεγαιχηεξε θαη ζε άιιεο ηελ ίδηα. Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ζπλεδξηψλ απηψλ ζα απνηειεί, βεβαίσο, ε κε χπαξμε «βνκβψλ».  

 ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαηεξεζεί δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηδξάζεηο ησλ δηαθφξσλ 

εληάζεσλ ηνπ ήρνπ, απηφ ζα ζεκαίλεη φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαζνξίδνληαη κφλν απφ ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιεηηθήο ζησπήο θαη ησλ ππφινηπσλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. ε πεξίπησζε, 

φκσο, πνπ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ εθδεισζνχλ κε ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε 

εθείλε ζηελ νπνία ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή ήρνπ ίδηαο έληαζεο κε ηε βαζηθή θάζε, 

ηφηε ζα κπνξνχκε λα πνχκε κε αζθάιεηα φηη δελ είλαη απνθιεηζηηθά ν ηεξκαηηζκφο ησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ πνπ δηαηεξεί ζε πςειή ζπρλφηεηα ηηο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, αιιά θαη 

απηή θαζαπηή ε παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο, δειαδή ηνπ ήρνπ.  

 Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απηήο αθνξά ην γεγνλφο φηη ζηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ εληζρχνληαλ αξλεηηθά κε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ακεηάβιεηεο αλαινγίαο 1, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θάζε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ ηεξκάηηδε γηα έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ απεηιή εκθάληζεο «βφκβαο». Θα ήηαλ σθέιηκν λα εμεηάζνπκε κε πνην 

ηξφπν ζα δηαθνξνπνηνχηαλ ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ αλ απαηηνχληαλ πεξηζζφηεξεο 

δξάζεηο θάζε θνξά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αθαίξεζε ηεο απεηιήο παξνπζίαζεο «βφκβαο». 

  Σέινο, ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηεμαρζνχλ πεηξάκαηα ηα νπνία ζα εμεηάδνπλ ηε 

ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πεηξακαηηθφ έξγν ζα κπνξνχζε λα δίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε δπλαηφηεηα λα 

ηεξκαηίδνπλ ηελ απεηιή απψιεηαο πφλησλ κέζα απφ ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ αθαηξνχλ πφληνπο 

απφ ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ. ε έλα ηέηνην πεηξακαηηθφ έξγν ζα είρακε ηελ επθαηξία λα 

παξαηεξήζνπκε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

επηιεγκέλνπ εξεζίζκαηνο θαη, επηπιένλ, ηα άηνκα ζα εκπιέθνληαλ πεξηζζφηεξν ελεξγά θαη 

πξνζσπηθά ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Η δηεμαγσγή πεηξακάησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνζηδηάδνπλ ζηηο εθηφο εξγαζηεξίνπ θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κεγαιχηεξεο νηθνινγηθήο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο.      
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Επίιογος  
 

 Φηάλνληαο ζην ηέινο, θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε γηα κία αθφκα θνξά ηηο δχν 

θεληξηθέο ηδέεο πνπ απνηέιεζαλ γηα εκάο πιαίζην αλαθνξάο ζε θάζε ζηάδην απηήο ηεο εξγαζίαο, 

απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κέρξη ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ.    

 Η πξψηε απφ απηέο ζπλνςίδεηαη ζηελ πξφηαζε φηη ν νξγαληζκφο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

απνηεινχλ κία εληαία δηεξγαζία δσήο. Ο άλζξσπνο θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε 

έλαλ ηξφπν κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην· νη δξάζεηο ηνπ επηδξνχλ ζηνλ θφζκν θαη ηνλ κεηαβάιινπλ 

θαη, ηαπηφρξνλα, κεηαβάιινληαη θαη νη ίδηεο ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Μία ηέηνηα 

πξφηαζε ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ καο ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη κπνξεί λα 

βξίζθεη αληηκέησπνπο φζνπο θεξχζζνπλ ην απηφβνπιν ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο δελ αλαιχεη ηα θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ αλαγσγή ηνπο 

ζε απηφ πνπ νη άλζξσπνη είλαη, ζηελ χπαξμε κίαο αλεμάξηεηεο νπζίαο πνπ θηλεί ηα λήκαηα ηεο 

ζθέςεο ηνπο· νχηε ζ‟  απηφ πνπ έρνπλ, κε ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο κίαο ζηαζεξήο ηδηφηεηαο, φπσο 

είλαη γηα πνιινχο ε ςπρνπαζνινγία, ε νπνία ειέγρεη αηηηαθά ηε ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, 

ελδηαθέξεηαη γη απηφ πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μία ηέηνηα νπηηθή ηνπνζεηεί ηα πξάγκαηα ζε έλα 

ζπλερέο «γίγλεζζαη», ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο, φπσο δηαξθήο είλαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ.  

 Η δεχηεξε θεληξηθή ηδέα, ε νπνία απνξξέεη άκεζα απφ ηελ πξψηε, αλαθέξεηαη ζηελ 

πξφηαζε φηη ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ελδεηθηηθέο ςπρνπαζνινγίαο ζεσξνχληαη ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο καθξνπξφζεζκεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ςπρνπαζνινγία δε γίλεηαη αληηιεπηή σο απφθιηζε απφ ην θαλνληθφ, αιιά 

σο απνηεινχκελε απφ θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ζα ήηαλ πξνζαξκνζηηθέο θαη σθέιηκεο γηα ην άηνκν. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε πξνζθξνχεη 

ζε βαζηά ξηδσκέλνπο θαη επξέσο δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο ζέαζεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο σο 

αλσκαιίαο θαη παξέθθιηζεο απφ ην θπζηνινγηθφ θαη ην αλακελφκελν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ. Σέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζπρλά απφ ηελ θνηλή γλψκε, αιιά 

θαη απφ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, επηηεινχλ νξηζκέλεο ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο.  

πγθεθξηκέλα, επηβάιινληαο κία ειαηησκαηηθή ηαπηφηεηα ζηνλ Άιιν θαηαθέξλεη θαλείο λα 

δηαρσξίζεη ζαθψο ηε ζέζε ηνπ απφ απηφλ θαη λα δηαθπιάμεη ηε δηθή ηνπ εχζξαπζηε αίζζεζε 

θπζηνινγηθφηεηαο. Δπηπιένλ, απνδίδνληαο ηελ αηηία κίαο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο ζηελ παζνινγία 

ηνπ αηφκνπ, απελνρνπνηείηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπγθαιχπηεηαη ε επζχλε πνπ θέξνπλ νη 

δνκηθνί παξάγνληεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ζηε δηακφξθσζε κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, 

κεγάινη ζεζκνί, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ν ζηξαηφο, ε θπιαθή θαη ην ςπρηαηξείν, 

απαιιάζζνληαη απφ θάζε θξηηηθή ζεψξεζε, ακθηζβήηεζε θαη πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ηνπο.   

ηελ επηζηήκε, φκσο, νη έλλνηεο ηεο «αλσκαιίαο» θαη ηεο «παξέθθιηζεο» δελ έρνπλ θακία 

ζέζε. Σν κφλν πνπ ππάξρεη ζηελ επηζηήκε είλαη ε άγλνηα γηα ηελ πξνέιεπζε νξηζκέλσλ 

θαηλνκέλσλ· ελ πξνθεηκέλσ, νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο.      
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