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Στα παιδιά που
συμμετείχαν στο
πείραμά μας

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνήσαμε πειραματικά την διαφορική ενίσχυση
της μεταβλητότητας οπτικό-κινητικών δράσεων σε παιδιά με διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος οι οποίες χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση στερεότυπων
προτύπων συμπεριφοράς. Σε τρία παιδιά που πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της
αυτιστικής διαταραχής, ηλικίας 7 έως 9 ετών, παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο δύο επί
δύο στο οποίο μπορούσαν να τοποθετηθούν τέσσερις κύβοι. Στη βασική φάση το
ξύλινο πλαίσιο ήταν κόκκινο και οι κύβοι ήταν πορτοκαλί από τις τρείς πλευρές και
κίτρινοι από τις άλλες τρείς έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούσαν να
σχηματίσουν δεκαέξι ακολουθίες χρωμάτων. Στη φάση αυτή όπου στόχος ήταν η
παρατήρηση της συχνότητας εμφάνισης κάθε ακολουθίας χωρίς την παρέμβαση των
ερευνητών, οι δύο συμμετέχοντες εκδήλωσαν αυξημένη στερεοτυπία στις ακολουθίες
χρωμάτων που σχημάτιζαν. Ακολούθησε η φάση χειρισμού όπου το πλαίσιο ήταν
χρώματος μπλε και οι κύβοι ήταν μπλε από τις τρείς πλευρές και πράσινοι από τις
άλλες τρείς ενώ πάλι δεκαέξι ακολουθίες χρωμάτων μπορούσαν να παραχθούν. Στη
φάση αυτή η διαφορική ενίσχυση της μεταβλητότητας στις ακολουθίες χρωμάτων
που σχημάτιζαν οι συμμετέχοντες, αρχικά με την επίδειξη ακολουθιών προς μίμηση
και κάποιων υποβολών, αύξησε τα επίπεδα μεταβλητότητας στις ακολουθίες και των
τριών συμμετεχόντων. Αρχικά η παραγωγή οποιασδήποτε ακολουθίας διαφορετικής
από την αμέσως προηγούμενη ενισχυόταν. Σταδιακά όμως το απαιτούμενο επίπεδο
μεταβλητότητας για την παραγωγή ενίσχυσης αυξανόταν. Τελικά οι ακολουθίες
χρωμάτων που σχημάτιζε κάθε συμμετέχοντας διέφεραν από τις τέσσερις έως τις
εφτά προηγούμενες ακολουθίες, δηλαδή επιτεύχθηκε ένα σημαντικά υψηλότερο
επίπεδο μεταβλητότητας στην οπτικό-κινητική συμπεριφορά από αυτό που έχει
επιτευχθεί σε προηγούμενες έρευνες στον συγκεκριμένο πληθυσμό.
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