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In Memoriam,  

Παύλου Λ. Dημητρόπουλου (1951-2013) 

 

 

« Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου  

πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει·  

ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει ». 

(Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον  κεφ. ιβ΄, ἐδ. κδ΄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orthodoxfathers.com/John-12
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       Η συμπτωματική ενίσχυση της τήρησης ανακριβών κανόνων και η σχέση της με τη 

ψυχοπαθολογία, αποτελεί τον κεντρικό άξονα μελέτης της παρούσας πειραματικής 

έρευνας. Από προηγούμενες έρευνες έχει βρεθεί ότι, προγράμματα συνεχούς 

συμπτωματικής θετικής ενίσχυσης (πλούσιο πρόγραμμα), παράγουν μεγαλύτερη 

συχνότητα εκδήλωσης μη λειτουργικών ή «προληπτικών» συντελεστικών συμπεριφορών 

σε ανθρώπινα υποκείμενα, συγκριτικά με φτωχότερα προγράμματα συμπτωματικής 

θετικής ενίσχυσης (Lee, 1996).   

       Με βάση τα παραπάνω, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν, να μελετηθεί η 

επίδραση της συμπτωματικής ενίσχυσης, στην τήρηση ανακριβών κανόνων από τα 

υποκείμενα, σε πλαίσια ενίσχυσης, αλλά και εξάλειψης της ενίσχυσης. Λαμβάνοντας 

υπόψιν, ένα μακροπρόθεσμο ιστορικό διαφορικής τήρησης κανόνων στη ζωή των 

υποκειμένων, πριν την συμμετοχή τους στο πείραμα, ρυθμίσαμε μέσω προγραμμάτων 

ενίσχυσης μεταβλητής αναλογίας και εξάλειψης, τις πειραματικές συνθήκες, έτσι ώστε 

κατά την παρουσία ενός λεκτικού κανόνα, η τήρησή του, να ενισχύεται συμπτωματικά, 

με την παραγωγή ενός ερεθίσματος (κλειδί ασφάλειας), που σηματοδοτεί το πέρασμα σε 

ένα μη τιμωρητικό περιβάλλον.  

       Ειδικότερα, υποθέσαμε ότι, τα υποκείμενα, τα οποία θα βρίσκονταν σε ένα 

περιβάλλον, όπου η τήρηση του κανόνα ενισχύεται συμπτωματικά με πλούσιο 

πρόγραμμα (μεταβλητής αναλογίας 10), θα παρουσίαζαν την τάση, να τηρούν τον 

κανόνα με μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με εκείνα, που θα βρίσκονταν σε ένα 

περιβάλλον λιγότερο ενισχυτικό (φτωχό πρόγραμμα μεταβλητής αναλογίας 50) ή 

καθόλου ενισχυτικό (εξάλειψη της ενίσχυσης).   

       Επιπλέον υποθέσαμε ότι, τα υποκείμενα με ιστορικό σταθερά ενισχυμένης 

συμμόρφωσης στον κανόνα, εκτός εργαστηρίου (υψηλές επιδόσεις στην κλίμακα της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής), θα τείνουν να τηρούν, τον ανακριβή κανόνα σε όλες 

τις πειραματικές συνθήκες, ενώ η συνολική συμπεριφορά τους, κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, θα παρουσιάζει μεγάλη στερεοτυπία (εκδήλωση δράσεων με συγκεκριμένη 

σειρά για να πετύχουν το κλειδί της ασφάλειας). Σε αντίθεση, τα υποκείμενα των οποίων 

η συμπεριφορά, γενικότερα χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα (υψηλές 
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επιδόσεις στην κλίμακα της παρορμητικότητας και χαμηλές στην κλίμακα αυτοελέγχου), 

θα τηρούν τον κανόνα ελάχιστα. 

       Οι παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, ελέχθησαν πειραματικά με ένα παιχνίδι στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, που περιελάμβανε συνθήκες με πλούσιο πρόγραμμα 

ενίσχυσης, φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης και εξάλειψης της ενίσχυσης.  

       Στόχος του παιχνιδιού ήταν, οι συμμετέχοντες, κλικάροντας με το ποντίκι, στα 

τετραγωνάκια που εμφανίζονταν στο ταμπλό της οθόνης, να κερδίσουν όσα περισσότερα 

κέρματα μπορούσαν, αποφεύγοντας τις βόμβες που τους τα αφαιρούσαν. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, δινόταν ένας ακουστικός κανόνας (π.χ. η ασφάλεια βρίσκεται 

στα δυτικά ή ασφάλεια βρίσκεται στα μαύρα κουτιά), που πληροφορούσε τα 

υποκείμενα, για τη θέση που πιθανόν να βρισκόταν το κλειδί (ασφάλεια), το οποίο 

απενεργοποιούσε τις βόμβες για το χρονικό διάστημα που διαρκούσε (15 sec). Στα 

πειράματα, το κλικάρισμα στα διάφορα τετράγωνα, παρήγαγε, ανεξάρτητα από το 

χρώμα ή την κατεύθυνση των τετραγώνων, κέρματα, βόμβες και ασφάλεια. Στην έρευνα 

συμμετείχαν συνολικά 46 άτομα, φοιτητές, άνδρες και γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 

22 έτη (τυπική απόκλιση = 6,46). 

       Τα πειραματικά αποτελέσματα ανέτρεψαν τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις. Σε 

όλα τα πειράματα, τόσο στις συνθήκες ενίσχυσης, όσο και σε αυτές της εξάλειψης, 

καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά τήρησης του ανακριβούς κανόνα. Παρά τις ατομικές 

διαφορές των υποκείμενων, η δράση τήρησης του κανόνα εμφανίζεται συστηματικά και 

σε πολύ υψηλά επίπεδα στις φάσεις που ενέχουν τιμωρία. Ανεξάρτητα από το εάν είχαν 

κερδίσει ή όχι κέρματα, τα περισσότερα υποκείμενα συστηματικά, έτειναν να 

ακολουθούν τον κανόνα, πολύ περισσότερο μάλιστα στο φτωχό πρόγραμμα και την 

εξάλειψη (πλαίσια στα οποία ενυπάρχει σε μεγάλο βαθμό η τιμωρία), παρουσιάζοντας 

μια μη αναμενόμενη αντίσταση στην εξάλειψη της ενίσχυσης. 

       Συνοψίζοντας, βάσει των πειραματικών δεδομένων, προκύπτει ότι η τιμωρία 

λειτουργεί ως διακριτικό ενισχυτικό ερέθισμα (ΕD) για τη συμμόρφωση των 

υποκειμένων στον κανόνα. Επομένως, η συχνή τιμωρία φαίνεται να θεμελιώνει 

περισσότερο την ενισχυτική δύναμη της αντιστοιχίας με τον κανόνα, σε αντίθεση με τη 

συχνή ενίσχυση, που οδηγεί στη μείωση της τήρησης του κανόνα. Έτσι  η αντιστοιχία με 

τον κανόνα χάνει την ενισχυτική της δύναμη, όταν δεν τιμωρείται πλέον, καθώς η 

τήρηση ενός κανόνα, είναι η «ασφαλής» δράση σε ένα ιστορικό τιμωρίας.  
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       Στο μακροπρόθεσμο ιστορικό αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον, οι 

δράσεις που αντιστοιχούν στις περιγραφές του κανόνα, έχουν αποκτήσει ισχυρή 

ενισχυτική αποτελεσματικότητα, γλιτώνοντας πολλές φορές τα άτομα, από καταστάσεις 

που θεωρούν τιμωρητικές. Έτσι φαίνεται ότι, όσο περισσότερη τιμωρία υφίσταται ένα 

υποκείμενο, τόσο περισσότερο, θα έχει την τάση να συμμορφώνεται στον κανόνα που 

του δίνεται. Όταν βρισκόμαστε γενικότερα σε τιμωρητικά περιβάλλοντα (π.χ. πίεση, 

απειλή), υπό το καθεστώς αυτών των συνθηκών και για οικονομία της συμπεριφοράς, 

χρησιμοποιούμε τον σίγουρο κανόνα, ακόμα κι αν δεν μας βγάζει από τη δύσκολη θέση. 

Σε μια κοινωνία που το «λάθος» τιμωρείται συνεχώς, η τήρηση των κανόνων μοιάζει να 

είναι η μόνη ασφαλής επιλογή για τα άτομα, ακόμη και όταν δεν φέρουν αποτέλεσμα. 

       Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, συνεισφέρουν σημαντικά, στην ερμηνεία και 

κατανόηση της «προληπτικής» τήρησης κανόνων, σε διάφορες «ψυχοπαθολογικές» 

διαταραχές (όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή), αλλά και σε φαινόμενα που 

παρατηρούνται γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας. Για μια 

ευρύτερη ανάλυση των ερευνητικών πορισμάτων, απαιτείται να διεξαχθούν περαιτέρω 

έρευνες, σε μεγαλύτερη κλίμακα συμμετεχόντων, διαφόρων ηλικιών, καθώς και 

διαφορετικών ιδιοτήτων και επαγγελμάτων. 

 
 

 

Λέξεις - κλειδιά: Τήρηση κανόνων, συμπτωματική ενίσχυση, εξάλειψη, καθοδηγητικά 

διακριτικό ερέθισμα, σήμα ασφάλειας, τιμωρία. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

       Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου το «λάθος» θεωρείται μια μη επιθυμητή μορφή δράσης. 

Ήδη από την παιδική ηλικία, μαθαίνουμε και επιδιώκουμε να μη σφάλλουμε μέσα στην 

οικογένεια, στο σχολικό περιβάλλον αλλά και σε κάθε φιλική και κοινωνική σχέση. Το 

λάθος, η αστοχία κατά έναν τρόπο, προϋποθέτει εξ αρχής την ύπαρξη ενός κανόνα. Ο 

κανόνας ή γενικότερα ο νόμος, αποτελεί το πρότυπο που δίνει δυναμική σε κάθε αστοχία 

μας, δηλαδή περιγράφει σε ποια πλαίσια οι πράξεις μας είναι αποτελεσματικές ή μη, 

«σωστές» ή «λάθος». 

       Βέβαια με την πρώτη οργάνωση των κοινωνιών, οι άνθρωποι δέχτηκαν να 

συνάψουν ένα «συμβόλαιο», να ακολουθήσουν έναν κοινώς αποδεκτό κανόνα για τη 

βελτίωση της ζωής τους, η τήρησή του οποίου, θα απέτρεπε την εκδήλωση μη 

επιθυμητών συμπεριφορών. Αυτή είναι μια ιστορία μακρόχρονη, που η γέννησή της 

συμπλέκεται με τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. 

       Επομένως μέσα στο χρόνο, η αντιστοιχία με τον κανόνα, είτε εσωτερικό, είτε 

εξωτερικό, έχει αποκτήσει ισχυρή ενισχυτική αποτελεσματικότητα μεταξύ των 

ανθρώπων. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση, κατά την οποία ο κανόνας είναι 

ανακριβής; Οι άνθρωποι εξακολουθούν να τον τηρούν και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες; 

       Με αυτούς τους αρχικούς προβληματισμούς, οι οποίοι δεν περιορίζονταν κατ’ 

ανάγκην, όπως φαίνεται μόνο στα πλαίσια της ψυχολογικής ανάλυσης, ξεκινήσαμε μια 

ερευνητική διαδικασία, για τη μελέτη της εκδήλωσης δράσεων αντίστοιχων με έναν 

ανακριβή κανόνα σε διαφορετικά πειραματικά πλαίσια, που όμως εμφανίζουν στη βάση 

τους στοιχεία προσομοίωσης στον πραγματικό κόσμο. Με μεγάλη προσοχή, 

προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τον εύκολο δρόμο της ουσιαστικοποίησης, δηλαδή να 

αποδίδουμε την αιτία μιας συμπεριφοράς στην ίδια τη συμπεριφορά, σε κάποιο 

χαρακτηριστικό της ή στο ίδιο το άτομο, προκειμένου με ωφέλιμο και λειτουργικό τρόπο 

να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα. 

       Για έναν ερευνητή, στην προσπάθειά του να μελετήσει πειραματικά την προέλευση 

μιας συμπεριφοράς, μέσω της κατανόησης του προσωπικού ιστορικού κάθε ατόμου, ένα 

τέτοιο ζήτημα, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, πόσο μάλλον όταν στην πορεία της 

πειραματικής διαδικασίας, έρχεται στην «ευχάριστη» θέση, να διαπιστώσει τη διάψευση  
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των αρχικών του υποθέσεων, παρουσιάζοντας στην επιστημονική κοινότητα, 

αποτελέσματα, που συμπληρώνουν ή και αναιρούν τη μέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία. 

       Η ανάλυση συμπεριφοράς, ακόμα και μέσα από τη μικρή μας προσπάθεια, φαίνεται 

πως στο μέλλον, δύναται να αποτελέσει την επιστημονική πυξίδα ερμηνείας, όχι μόνο 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς εν γένει, αλλά και προβληματικών που εντάσσονται στο 

χώρο και στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και παιδαγωγικών θεσμών, 

τα οποία συντελούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώπου.  

    Η ανάλυση της μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των περιβαλλοντικών συνεπειών της 

συμπεριφοράς και της συχνότητας διαφόρων μορφών συμπεριφοράς, αποτελεί το κλειδί 

για να κατανοήσουμε τις υλικές πηγές αυτών των στάσεων, πράξεων και σκέψεων που 

διαφορετικά, εξηγούνται με την προσφυγή σε πνευματικά νοερά ή ανύπαρκτα γεγονότα 

(Μέλλον 2007) . 



11 
 

Η τιμωρία ως πλαίσιο για την ενίσχυση της τήρησης ανακριβών 
κανόνων και η σχέση με τη ψυχοπαθολογία 

 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

        Κάθε άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, βρίσκεται σε μια συνεχή και 

μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, μέσα από 

την οποία διαμορφώνονται οι εκάστοτε δράσεις και συμπεριφορές του, ανάλογα με τα 

αποτελέσματα που έχουν επιφέρει, παρόμοιες δράσεις στο παρελθόν. Το άτομο επιδρά 

στο περιβάλλον του, αλλάζοντάς το και αυτές οι αλλαγές που παρατηρούνται, οδηγούν 

διαδοχικά στην αλλαγή του ατόμου.  

       Πιο συγκεκριμένα, με όρους ανάλυσης της συμπεριφοράς1, σε αντίθεση με την 

προκαλούμενη συμπεριφορά (αντιδράσεις)2, η συντελεστική συμπεριφορά (operant 

behavior) του ατόμου, δηλαδή κάθε δράση (Δ) του, δύναται να εκδηλωθεί, χωρίς να 

προηγείται αυτής κάποιο ερέθισμα και συμβάλλει στην αλλαγή του περιβάλλοντος του 

ατόμου, επιφέροντας κάποιες συνέπειες (ερεθίσματα), οι οποίες εν συνεχεία 

μεταβάλλουν τη συμπεριφορά, επηρεάζοντας τη συχνότητα εκδήλωσης παρόμοιων 

μορφών δράσεων. Οι συνέπειες, οι οποίες ακολουθούν μια δράση, αυξάνοντας τη 

συχνότητα εμφάνισης της μορφής της δράσης που τα παρήγαγε, ονομάζονται ενισχυτικά 

ερεθίσματα (ενισχυτές – ΕΕ). 

          Όταν μια δράση εκδηλώνεται πιο συχνά, επειδή έχει παραγάγει ένα ερέθισμα που 

διαφορετικά θα έλειπε, τότε η συγκεκριμένη συντελεστική συμπεριφορά, ενισχύεται 

θετικά από τα αποτελέσματα της και το ερέθισμα ονομάζεται θετικά ενισχυτικό ή 

θετικός ενισχυτής (ΕΕ+) -για παράδειγμα η βόλτα στο πάρκο, είναι για το παιδί, ένα  ΕΕ+ 

που παράγεται από τη δράση του, να τελειώσει τα μαθήματά του και αυξάνει την 

πιθανότητα εκδήλωσης αυτής της μορφής δράσης στο μέλλον. Ενώ όταν μια δράση 

εμφανίζεται συχνότερα, καθώς τερμάτισε στο παρελθόν, κάποιο ερέθισμα που ήδη 

1 Για μια λεπτομερή μελέτη των αρχών της ανάλυσης της συμπεριφοράς βλ. Μέλλον, Ρ. (2007). Ψυχολογία 
της συμπεριφοράς. Αθήνα: Τόπος. 
2 Ο όρος προκαλούμενη συμπεριφορά (respondent behavior), αναφέρεται σε όλες εκείνες τις 
συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούνται αντανακλαστικά από ερεθίσματα που προηγούνται των 
αντιδράσεων αυτών. Οι αντιδράσεις διαφέρουν από τις δράσεις, καθώς οι μεν πρώτες ακολουθούν ένα 
ερέθισμα, ενώ οι δράσεις εκδηλώνονται και παράγουν ερεθίσματα.  
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υπήρχε, τότε η μορφή της δράσης αυτής ενισχύεται αρνητικά, από την εξαφάνιση αυτού 

του ερεθίσματος, το οποίο συνιστά τον αρνητικό ενισχυτή ή αρνητικά ενισχυτικό 

ερέθισμα (ΕΕ-)3 -για παράδειγμα ο θόρυβος του δρόμου είναι ΕΕ- που τερματίζεται, όταν 

κλείσουμε το παράθυρο. Συγκριτικά με την θετική ενίσχυση, για την αρνητική ενίσχυση, 

απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η παρουσία ενός («δυσάρεστου») ερεθίσματος -πριν από 

τη δράση, το οποίο θα τερματιστεί από την εκδήλωσή της. 

      Παράλληλα, αν η εκδήλωση μιας δράσης, δεν επιφέρει πια ενισχυτικά ερεθίσματα, 

τότε παρατηρείται εξάλειψη της ενίσχυσης (εξάλειψη των ενισχυτικών συνεπειών), 

δηλαδή παύει η παροχή ΕΕ+ ή ο τερματισμός ΕΕ- ως συνέπεια δράσεων. Συνεπώς στην 

εξάλειψη της θετικής ενίσχυσης, έπειτα από μια περίοδο ενισχυτικής παραγωγής 

ερεθισμάτων, το θετικά ενισχυτικό ερέθισμα δεν παράγεται πλέον με την εκδήλωση της 

δράσης, ενώ στην εξάλειψη της αρνητικής ενίσχυσης, έπειτα από μια περίοδο 

ενισχυτικής αφαίρεσης ερεθισμάτων, το αρνητικά ενισχυτικό ερέθισμα δεν τερματίζεται 

πια από τη δράση που παλιά το αφαιρούσε. 

      Κατά την εξάλειψη της ενίσχυσης διαφοροποιείται η σχέση μεταξύ των δράσεων και 

των συνεπειών τους, χωρίς όμως απαραίτητα να αλλάζει και η συχνότητα των δράσεων. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί μια δράση μπορεί ταυτόχρονα να έχει αρκετές ενισχυτικές 

συνέπειες, έτσι ο τερματισμός μιας εξ αυτών, δεν οδηγεί και στην παύση των 

υπολοίπων. Ακόμη δράσεις που στο ιστορικό του ατόμου, έχουν αποκτήσει ενισχυτική 

δύναμη, λόγω του ότι επέφεραν συχνά στο παρελθόν ενισχυτικά αποτελέσματα, τείνουν 

να εκδηλώνονται για περισσότερο χρονικό διάστημα, μετά την διακοπή της ενίσχυσης. 

Όμως όταν μια μορφή δράσης, συνεχίζει να μην επιφέρει ενισχυτικές συνέπειες, η 

συχνότητά της βαθμιαία μειώνεται και άλλες πιο «επιτυχημένες» μορφές, παίρνουν τη 

θέση της.  

      Αρκετές φορές την εξάλειψη της ενίσχυσης, ακολουθεί μια απότομη και προσωρινή 

αύξηση στη συχνότητα και στη μεταβλητότητα της μορφής των δράσεων που έπαψαν 

πια να ενισχύονται, πρόκειται για την λεγόμενη έκρηξη δράσεων λόγω εξάλειψης της 

ενίσχυσης. Η έκρηξη δράσεων είναι συνήθως αρκετά χρήσιμη, στην προσαρμογή της 

3 Σε λεκτικό επίπεδο, τα επίθετα «θετική» και «αρνητική» προσδιορίζουν ποσοτικά και όχι ποιοτικά την 
ενίσχυση, δηλαδή δεν σχετίζονται με την ωφελιμότητα και την ορθότητα των ερεθισμάτων και της 
συμπεριφοράς, αλλά δείχνουν κατά πόσο μια μορφή δράσης, ενισχύεται εξαιτίας του ότι, παράγει ένα 
ερέθισμα που δεν υπήρχε (προσθέτει) ή τερματίζει ένα ερέθισμα που ήδη υπήρχε (αφαιρεί). Έτσι 
σχηματικά στη θετική ενίσχυση: Δ →  ΕΕ+,  
ενώ στην αρνητική ενίσχυση ΕΕ- : Δ →  ΕΕ- 
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συμπεριφοράς σε καινούριες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς μπορεί να οδηγήσει 

στην εμφάνιση εναλλακτικών μορφών δράσεων, που θα είναι πιο αποτελεσματικές.   

       Επομένως η συμπεριφορά του ατόμου διαμορφώνεται διαφορικά, μέσω ενίσχυσης 

και εξάλειψης της ενίσχυσης (διαφορική ενίσχυση και εξάλειψη της ενίσχυσης), δηλαδή 

θετική ή αρνητική ενίσχυση συγκεκριμένων μορφών δράσης σε ένα περιβαλλοντικό 

πλαίσιο και εξάλειψη της ενίσχυσης των ίδιων μορφών σε ένα άλλο περιβαλλοντικό 

πλαίσιο, οδηγώντας έτσι στην εμφάνιση όλο και πιο αποτελεσματικών δράσεων και στην 

επέκταση των ενισχυτικών συνεπειών σε άλλα παρόμοια πλαίσια.  Ακόμη αν μια μορφή 

δράσης, είναι πιο αποτελεσματική (δηλαδή παράγει ενισχυτικά ερεθίσματα) σε ένα 

περιβαλλοντικό πλαίσιο, σε σχέση με ένα άλλο, η παρουσίαση του πρώτου πλαισίου, θα 

αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσής της, ενώ η παρουσία του δεύτερου θα τη μειώνει 

(συντελεστική διάκριση ερεθισμάτων).  

       Αναλυτικότερα, το πλαίσιο στην παρουσία του οποίου, η εμφάνιση μια δράσης έχει 

ενισχυθεί, ονομάζεται διακριτικό ερέθισμα D ή πλαίσιο ενίσχυσης (ΕD).  Όταν τα 

διακριτικά ερεθίσματα (ΕD) εμφανίζονται, η εκδήλωση των δράσεων που έχουν 

ενισχυθεί στο παρελθόν, κατά την παρουσία τους, γίνεται πιο πιθανή, σε αντίθεση με 

εκείνες τις δράσεις, που δεν έχουν ενισχυθεί (κατά την παρουσία των διακριτικών 

ερεθισμάτων4). Επίσης το ερέθισμα εκείνο, που κατά την παρουσία του, μια 

συγκεκριμένη μορφή δράσης δεν έχει ενισχυθεί, συνιστά το διακριτικό ερέθισμα Δ ή 

πλαίσιο εξάλειψης της ενίσχυσης (ΕΔ). Η εκ νέου εμφάνιση του ΕΔ αναστέλλει ή μειώνει 

την πιθανότητα εκδήλωσης των μορφών δράσης, που εκδηλώθηκαν χωρίς ενίσχυση στο 

παρελθόν, κατά την παρουσία του.        

       Η συμπεριφορά κάθε ατόμου, όπως προαναφέρθηκε, διαμορφώνεται 

μακροπρόθεσμα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του. Οι 

συνέπειες των πράξεων του έτσι, λειτουργούν καθοριστικά στην οικοδόμηση του 

συνόλου των δράσεων που απαρτίζουν τη συμπεριφορά του. Μια μορφή δράσης μπορεί 

άλλοτε να ενισχύεται, κάποιες φορές να μην ενισχύεται ή και αρκετά συχνά να 

τιμωρείται.  

4 Η επίδραση των διακριτικών ερεθισμάτων οφείλεται στην ενίσχυση της δράσης που έγινε συστηματικά 
σε ορισμένες συνθήκες και όχι σε κάποιες άλλες, γι’ αυτό και η εκ νέου παρουσία τους μπορεί να αυξήσει 
ή να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης αυτής της δράσης. 
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       Ο όρος τιμωρία, στην ανάλυση συμπεριφοράς, αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις 

συμπεριφοράς – περιβάλλοντος, στις οποίες μια δράση έχει ως συνέπεια είτε τον 

τερματισμό ενός ερεθίσματος που λειτουργεί ως θετικός ενισχυτής (ΕΕ+: Δ → ΕΕ+), 

δηλαδή αρνητική τιμωρία5, είτε την παραγωγή ενός ερεθίσματος που λειτουργεί ως 

αρνητικός ενισχυτής (Δ → ΕΕ-), τη λεγόμενη θετική τιμωρία (Μέλλον, 2007). Στη θετική 

τιμωρία, μια μορφή δράσης επιφέρει ένα αρνητικά ενισχυτικό ερέθισμα, -για παράδειγμα 

το σπάσιμο του βάζου από το παιδί, παράγει την επίπληξη της μητέρας του, ενώ στην 

αρνητική τιμωρία (ή τιμωρία μέσω αφαίρεσης)6, μια μορφή δράσης τερματίζει κάποιον 

θετικό ενισχυτή, που προϋπήρχε της δράσης, -το παιδί ζωγραφίζει με τους μαρκαδόρους 

το τραπεζομάντηλο και η μητέρα του, το τιμωρεί κρύβοντάς τους. 

       Γενικότερα, η τιμωρία χρησιμοποιείται ευρέως στον κόσμο, ως ένα μέσο ελέγχου 

της συμπεριφοράς, καθώς θεωρείται ότι μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης μη επιθυμητών 

συμπεριφορών και δράσεων (Azrin & Holz, 1966). Σε αρκετές περιπτώσεις, η παραγωγή 

ενός αρνητικού ενισχυτή ή αφαίρεση ενός θετικού ενισχυτή, ως συνέπεια μιας δράσης, 

είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει, σχετικά γρήγορα και άμεσα, σε μείωση της συχνότητας 

αυτής της δράσης. Όμως το γεγονός αυτό, συνιστά μια μόνο πλευρά του φαινομένου, 

αφού οι δράσεις που τιμωρούνται, μπορούν ταυτόχρονα και να ενισχύονται (εκδήλωση 

ενίσχυσης παράλληλα με την τιμωρία). 

        Έτσι όταν μια (θετικά ή αρνητικά) τιμωρημένη δράση συνεχίζει να εκδηλώνεται, 

παράγει επίσης θετικούς ενισχυτές ή/και τερματίζει αρνητικούς ενισχυτές, οι οποίοι 

μπορεί, παρά την ταυτόχρονη τιμωρία της, να διατηρούν την πιθανότητα εκδήλωσής 

της7. Πιθανότατα να συνεχίσουμε να ακούμε μουσική με αυξημένη ένταση, παρά το 

γεγονός, ότι η δράση μας αυτή τιμωρήθηκε, από τα έντονα παράπονα του γείτονα. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, ο δυνατός ήχος στην αγαπημένη μας μουσική, παράγει εκτός από 

αρνητικούς ενισχυτές (φωνές του γείτονα) και θετικούς ενισχυτές (ευχαρίστηση και 

5 Τα επίθετα «αρνητική» και «θετική», προσδιορίζουν ποσοτικά (και όχι ποιοτικά) την τιμωρία, 
λειτουργώντας ως ποσοδείκτες, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με την θετική και αρνητική ενίσχυση. Στην 
θετική τιμωρία μια μορφή δράσης παράγει έναν αρνητικό ενισχυτή, ενώ στην αρνητική τιμωρία, μια 
μορφή δράσης τερματίζει κάποιον θετικό ενισχυτή, που προϋπήρχε της δράσης.  
Σχηματικά στη θετική τιμωρία: Δ →  ΕΕ-,  
ενώ στην αρνητική τιμωρία: ΕΕ+ : Δ → ΕΕ+ 
6 Η αρνητική τιμωρία προϋποθέτει την παρουσίαση ενός θετικού ενισχυτικού ερεθίσματος πριν από την 
εκδήλωση της δράσης, το οποίο αυτή θα τερματίσει. 
7 Η συχνότητα μιας τιμωρημένης δράσης είναι πιθανό να μην μειώνεται, όταν υπάρχουν ταυτόχρονα α) 
θετική ενίσχυση και θετική τιμωρία (Δ → ΕΕ+, ΕΕ-), β) θετική ενίσχυση και αρνητική τιμωρία  
(ΕΕ+

1: Δ → ΕΕ+
1, ΕΕ+

2), γ) αρνητική ενίσχυση και θετική τιμωρία (ΕΕ-
1: Δ → ΕΕ-

1,  ΕΕ-
2), δ) αρνητική 

ενίσχυση και αρνητική τιμωρία ΕΕ-, ΕΕ+: Δ → ΕΕ- ,  ΕΕ+ .  
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άλλα σωματαισθητικά ερεθίσματα8) που έχουν μεγαλύτερη ενισχυτική δύναμη στο 

προσωπικό μας ιστορικό ενίσχυσης και τιμωρίας. 

       Η τιμωρία λοιπόν, είναι δυνατόν, ως διαδικασία, να οδηγήσει άλλοτε στη μείωση 

της συχνότητας της τιμωρημένης συμπεριφοράς και κάποιες φορές όχι. Ανεξάρτητα του 

αν παρατηρείται αλλαγή, στη συχνότητα της τιμωρημένης δράσης, η τιμωρία αφορά, την 

πρόσθεση ή την αφαίρεση ενός ενισχυτή μετά από μια δράση (Skinner, 1953). Σε αυτήν 

την περίπτωση, η απώλεια της θετικής ενίσχυσης ή παραγωγή της αρνητικής ενίσχυσης 

είναι το αποτέλεσμα της δράσης του ατόμου (τα ΕΕ- παράγονται ή τα ΕΕ+ λείπουν, 

εξαιτίας της συμπεριφοράς) και άρα οι δράσεις τιμωρούνται από τις συνέπειές τους. 

       Όταν η τιμωρία έχει ως αποτέλεσμα, τη μείωση της συχνότητας εκδήλωσης 

τιμωρημένων μορφών δράσης, επιδρά στη συμπεριφορά του ατόμου με τέσσερις 

πιθανούς τρόπους. Αρχικά, η παρουσίαση αρνητικά ενισχυτικών ερεθισμάτων ή η 

αφαίρεση θετικά ενισχυτικών ερεθισμάτων, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης 

της δράσης που τα επέφερε, όταν τα συγκεκριμένα ερεθίσματα9, ταυτόχρονα προκαλούν 

αντιδράσεις (ΕΠ → Α), ασυμβίβαστες με την εκδήλωση των τιμωρημένων δράσεων.  

       Με τον τερματισμό θετικών ενισχυτών ή την παραγωγή αρνητικών ενισχυτών, 

προκαλείται έντονη διέγερση του συμπαθητικού τομέα του αυτόματου νευρικού 

συστήματος, δηλαδή αντιδράσεις (όπως συναισθήματα φόβου, θυμού, οργής, ντροπής, 

απογοήτευσης, ταχυκαρδία, επιτάχυνση της αναπνοής). Έτσι οι δράσεις, δεν μπορούν να 

εκδηλωθούν με ταυτόχρονη πρόκληση αταίριαστων αντιδράσεων και η τιμωρία τότε, 

μειώνει την πιθανότητα εμφάνισής τους. Όταν το παιδί ζωγράφισε – λέρωσε (Δ) με τους 

μαρκαδόρους του το λευκό τραπεζομάντηλο, η μητέρα του φώναξε (ΕΕ-) και έκρυψε 

τους μαρκαδόρους (ΕΕ+). Οι έντονες φωνές και η αφαίρεση των μαρκαδόρων, δεν 

τιμώρησαν απλώς τη δράση του παιδιού, αλλά του προκάλεσαν φόβο και λύπη, 

συναισθήματα αταίριαστα με τη δράση να ζωγραφίζει στο τραπεζομάντηλο, μειώνοντας 

έτσι την πιθανότητα να το ξανακάνει. 

8 Σωματαισθητικά αποκαλούνται, εκείνα τα ερεθίσματα, που προκαλούν κάποιας μορφής δραστηριότητα, 
στα αισθητήρια του σώματος (μύες, δέρμα, οστά και άλλα εσωτερικά όργανα) και μπορεί να προέρχονται 
μέσα ή έξω από αυτό. 
9 Κάθε ερέθισμα μπορεί ταυτόχρονα, να επιτελεί περισσότερες από μια λειτουργίες -ενισχυτική (ΕΕ), 
προκλητική (ΕΠ), διακριτική (ΕD/ΕΔ) λειτουργία ερεθισμάτων. 
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       Εκτός από την πρόκληση αντιδράσεων, η τιμωρία επιδρά στη συμπεριφορά, 

δημιουργώντας εξαρτημένα συναισθηματικά αντανακλαστικά.10 Τα εξαρτημένα 

συναισθηματικά αντανακλαστικά δημιουργούνται, όταν τα σωματαισθητικά ερεθίσματα, 

που παράγονται αυτόματα, κατά την εκδήλωση της τιμωρημένης μορφής δράσης, 

συσχετίζονται χωροχρονικά με τα ερεθίσματα (ΕΑΠ/ΕΕ-) που προκαλούν έντονες 

αντιδράσεις (φόβο) και ταυτόχρονα τιμωρούν τη δράση.  

       Η δράση του παιδιού να ζωγραφίσει το τραπεζομάντηλο, επιφέρει τις φωνές της 

μητέρας του. Στο ιστορικό του όμως, οι δυνατές φωνές, προκαλούν έντονη συμπαθητική 

διέγερση, ειδικότερα φόβο. Παράλληλα, όταν το παιδί κρατά τον μαρκαδόρο και 

ζωγραφίζει, παράγονται στους μυς του αυτόματα και αναπόφευκτα, συγκεκριμένα 

σωματαισθητικά ερεθίσματα, τα οποία αρχικά δεν προκαλούν κάποια αντίδραση. Έτσι 

τώρα, κάθε φορά που το παιδί ζωγραφίζει στο τραπεζομάντηλο, τα αυτόματα 

ερεθίσματα από την κίνηση του χεριού του, συσχετίζονται με την έντονη φωνή της 

μητέρας (που ακολουθεί τη δράση του και προκαλεί φόβο), δημιουργώντας εξαρτημένα 

αντανακλαστικά.  

       Συνεπώς τα μέχρι πρότινος, ουδέτερα σωματαισθητικά ερεθίσματα, μετατρέπονται 

σε εξαρτημένα προκλητικά ερεθίσματα και πλέον όταν παράγονται, προκαλούν φόβο, ο 

οποίος ως ασυμβίβαστη αντίδραση με τη δράση ζωγραφική στο τραπεζομάντηλο, 

δύναται να μειώσει τη συχνότητα της. Επιπλέον, η απόκτηση αντανακλαστικών φόβου 

μέσω της τιμωρίας της δράσης του, μπορεί να κάνει το παιδί, να ζωγραφίζει γενικότερα 

λιγότερο, ακόμα και στο μπλοκ ζωγραφικής του, αφού και μόνο το πιάσιμο του 

μαρκαδόρου το φοβίζει. 

       Μια άλλη επίδραση της τιμωρίας στη συμπεριφορά του ατόμου, είναι η διαμόρφωση 

της φυγής από εξαρτημένα αρνητικά ενισχυτικά ερεθίσματα. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, τα αυτόματα σωματαισθητικά ερεθίσματα, παραγόμενα από δράσεις, 

που τιμωρήθηκαν, μπορεί να προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα (μέσω της 

συστηματικής συσχέτισής τους με ΕΑΠ). Έτσι πέρα από εξαρτημένα προκλητικά 

ερεθίσματα (ΕΕΠ), συνιστούν υπό αυτές τις συνθήκες και εξαρτημένα αρνητικούς 

ενισχυτές (ΕΕΕ-) και άρα ο τερματισμός τους ενισχύεται. Δηλαδή οποιαδήποτε δράση 

10 Μετά από μία ή περισσότερες χωροχρονικές συσχετίσεις, ενός ουδέτερου ερεθίσματος (ΕΟ) –που δεν 
προκαλεί κάποια συγκεκριμένη αντίδραση-, με ένα ερέθισμα (ΕΑΠ) το οποίο ήδη προκαλεί αντίδραση 
(ΑΑ), το  ΕΟ μπορεί από μόνο του να αρχίσει να προκαλεί την αντίδραση. Τότε το ΕΟ ονομάζεται 
εξαρτημένα προκλητικό ερέθισμα (EEΠ), οι αντιδράσεις που προκαλούνται από αυτό εξαρτημένες (ΑΕ), 
ενώ η μεταξύ τους σχέση συνιστά ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό (Watson, J.B., Rayner, R., 1920).  
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(ασυμβίβαστη με την τιμωρημένη), τερματίζει το εξαρτημένα αρνητικά ενισχυτικό 

ερέθισμα ή πιο απλά προειδοποιητικό σήμα, αναμένεται να εκδηλώνεται συχνότερα. 

Επομένως τα προειδοποιητικά σήματα, κατά μια έννοια «προειδοποιούν» το άτομο, για 

τις δυσάρεστες συνέπειες της τιμωρημένης δράσης του, ενισχύοντας δράσεις φυγής από 

αυτά.  

       Η δράση του παιδιού, να πιάσει το γυάλινο βάζο, τιμωρήθηκε με το σπάσιμο του και 

τις έντονες φωνές της μητέρας. Οι φωνές που προκαλούν φόβο στο παιδί, συσχετίστηκαν 

με τα σωματαισθητικά ερεθίσματα, τα οποία παράγονται αυτόματα από το άγγιγμα του 

βάζου. Πλέον κάθε φορά, που το παιδί πάει να αγγίξει το βάζο, τα αυτόματα 

σωματαισθητικά ερεθίσματα, προκαλούν φόβο και «προαναγγέλλουν» τις φωνές της 

μητέρας, γι’ αυτόν το λόγο, οποιαδήποτε δράση τα απομακρύνει, θα εμφανίζεται 

συχνότερα (τάση φυγής από τους αυτόματα παραγόμενους αρνητικούς ενισχυτές). Άρα η 

τιμωρία, μπορεί να μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης της τιμωρημένης μορφής δράσης, 

μέσω αρνητικής ενίσχυσης μορφών δράσης φυγής από τα προειδοποιητικά σήματα. 

       Η τελευταία πιθανή επίδραση της τιμωρίας, είναι η δημιουργία των θετικά 

ενισχυτικών σημάτων ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, όπως η παρουσία αρνητικά 

ενισχυτικών ερεθισμάτων, προκαλεί αντιδράσεις (φόβο, ντροπή, θυμό), έτσι και ο 

τερματισμός τους αντίστοιχα, προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις (αν και κάπως 

αντίθετες) -συναισθήματα ανακούφισης, ασφάλειας, ηρεμίας, χαλάρωσης. Με αυτόν τον 

τρόπο, λόγω της συσχέτισης τους με τον τερματισμό ΕΕΕ-, τα σωματαισθητικά 

ερεθίσματα, που παράγονται αυτόματα από την εκδήλωση δράσεων, οι οποίες 

τερματίζουν τους εξαρτημένους αρνητικούς ενισχυτές (προειδοποιητικά σήματα), 

αποκτούν τη δυνατότητα να προκαλούν από μόνα τους ανακούφιση και ασφάλεια.   

       Παράλληλα, τα ερεθίσματα που σε ένα τιμωρητικό πλαίσιο, προκαλούν 

συναισθήματα ανακούφισης, συνήθως  ενισχύουν θετικά, τη δράση που τα επέφερε. 

Έτσι εκτός από εξαρτημένα προκλητικά (ΕΕΠ), τα αυτοπαραγόμενα ερεθίσματα 

(δράσεων που τερματίζουν προειδοποιητικά σήματα), λειτουργούν την ίδια στιγμή και 

ως θετικοί ενισχυτές για τις δράσεις που τα παράγουν. Γίνονται δηλαδή εξαρτημένα 

θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα (ΕΕΕ+), που ονομάζονται σήματα ασφάλειας. Τα σήματα 

ασφάλειας, αυξάνουν την συχνότητα εκδήλωσης της μορφής της δράσης που τα 

επέφερε, ενώ ταυτόχρονα, προκαλούν συναισθήματα ανακούφισης, ηρεμίας και 

ασφάλειας.   
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      Για παράδειγμα, η δράση του παιδιού να κάτσει ακίνητο στον καναπέ, αντί να 

περιεργαστεί με τα χέρια του, τα διάφορα εύθραυστα αντικείμενα στο χώρο (τιμωρημένη 

δράση με δυσάρεστες συνέπειες-φωνές), ενισχύεται, καθώς τερματίζει αφενός, τα 

προειδοποιητικά σήματα (ΕΕΕ- φόβου) από το άγγιγμα των αντικειμένων και αφετέρου, 

παράγει σήματα ασφάλειας (αυτόματα ερεθίσματα που παράγονται όταν κάθεται), τα 

οποία το κάνουν να αισθάνεται πιο ήρεμο –και «ασφαλές» από τις φωνές της μητέρας. 

Είναι πιθανό λοιπόν, το παιδί να κάθεται πιο συχνά ακίνητο στον καναπέ, αφού η δράση 

του αυτή παράγει ερεθίσματα που το ανακουφίζουν. Συνεπώς, η διαδικασία της 

τιμωρίας, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης της τιμωρημένης δράσης, μέσω 

της θετικής ενίσχυσης άλλων μορφών δράσεων (πλήρως ασυμβίβαστων με την 

τιμωρημένη). 

       Έτσι σε όλη τη διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας, τα προειδοποιητικά σήματα και 

τα σήματα ασφάλειας, λειτουργούν για τον άνθρωπο, κατά μια έννοια ως «οδηγίες» ή 

«υποδείξεις», για τον τρόπο δράσης του, παραγόμενα άλλοτε από τον ίδιο και άλλοτε 

από το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, τον πληροφορούν για το τι «πρέπει» ή 

είναι επιθυμητό να κάνει (ή να μην κάνει), σε διάφορες περιστάσεις. Δηλαδή για το 

ποιες μορφές δράσεων του, ενισχύονται θετικά ή αρνητικά, τον απομακρύνουν από 

δυσάρεστες συνέπειες, τερματίζουν τις απειλές τιμωρίας και παράγουν ερεθίσματα, που 

προκαλούν ευχάριστα και ανακουφιστικά συναισθήματα.     

 

Η ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

       Όλα εκείνα τα ερεθίσματα που στην καθημερινότητα των ατόμων, λειτουργούν ως 

οδηγίες, συμβουλές, νόμοι, κανόνες, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη  

διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους. Στο μακροπρόθεσμο ιστορικό αλληλεπίδρασης 

των ατόμων με το περιβάλλον, οι δράσεις που αντιστοιχούν στις περιγραφές του κανόνα, 

έχουν αποκτήσει ισχυρή ενισχυτική αποτελεσματικότητα. Ακολουθώντας τις οδηγίες, 

τηρώντας τους κανόνες ή τις προτροπές άλλων, συχνά τα άτομα καταφέρνουν να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία δύσκολες καταστάσεις (τερματισμός αρνητικών ενισχυτών) 

και να αποκομίσουν θετικά αποτελέσματα (παραγωγή θετικών ενισχυτών).  
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       Στα πλαίσια της ανάλυσης συμπεριφοράς, η τήρηση των κανόνων (rule following), 

είναι μια μορφή συντελεστικής διάκρισης, υπό τους όρους της συμβατικής αντιστοιχίας 

ενός διακριτικού ερεθίσματος (ΕD), με ένα διακριτικό καθοδηγητικό ερέθισμα (ΕD(K))11. 

Σε αυτήν τη διάκριση το ΕD(K) λειτουργεί ως κανόνας, ενώ το ΕD είναι τα ερεθίσματα 

που παράγονται κατά την εκδήλωση δράσεων, που αντιστοιχούν συμβατικά σε αυτό. Ο 

κανόνας δηλαδή, περιγράφει τις συνθήκες στις οποίες ορισμένες μορφές δράσεων, 

ενισχύονται διαφορικά. Η συμβατική αντιστοιχία των ερεθισμάτων της δράσης με τις 

διαστάσεις του κανόνα, αποκτά εξαρτημένα ενισχυτική δύναμη, όταν γίνει πλαίσιο 

ενίσχυσης άλλων δράσεων (Μέλλον, 2007). Έτσι η τήρηση του κανόνα, βασίζεται σε 

ένα ιστορικό διαφορικής ενίσχυσης στην παραγωγή της αντιστοιχίας, με το εκάστοτε 

καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα. 

       Για παράδειγμα, κατά την παρουσία της οδηγίας-υπόδειξης «η αίθουσα Β2 

βρίσκεται όλο ευθεία στο τέλος του διαδρόμου», τα ερεθίσματα που προκύπτουν από 

την αντίστοιχη κατεύθυνσή μας όλο ευθεία, ενισχύουν τη συγκεκριμένη μορφή δράσης 

μας. Αυτό συμβαίνει, γιατί κατά την παρουσία ερεθισμάτων παραγόμενων από δράσεις 

που αντιστοιχούν συμβατικά σε παρόμοιες με αυτήν οδηγίες, οι επόμενες δράσεις μας 

(να προχωρήσουμε), έχουν παραγάγει ενισχυτικά ερεθίσματα (την αίθουσα Β2).  

Αντίθετα, κατά την παρουσία ερεθισμάτων, παραγόμενων από δράσεις που δεν 

αντιστοιχούν συμβατικά με την οδηγία ΕD(K) (στροφή στα αριστερά), οι επόμενες 

δράσεις μας, δεν έχουν ενισχυθεί (βρεθήκαμε σε λάθος αίθουσα). Επιπλέον, καθώς η 

αντιστοιχία της δράσης μας με τον κανόνα, επέφερε το θετικό αποτέλεσμα (τον 

προορισμό μας),  όταν βρεθούμε σε παρόμοιες συνθήκες και πλαίσια, το πιθανότερο 

είναι οι δράσεις μας, να αντιστοιχούν πάλι σε αυτά, που ορίζει ο κανόνας. 

       Επομένως, το ιστορικό ενίσχυσης και εξάλειψης της ενίσχυσης για παρόμοιες 

δράσεις, σε παρόμοιες συνθήκες στο παρελθόν, καθορίζει την τάση των ατόμων να 

δρουν ή όχι, βάσει οδηγιών και κανόνων. O κάθε κανόνας, παρά τις εκάστοτε 

διαφοροποιήσεις του, περιγράφει συναρτήσεις τριών όρων, δηλαδή «Στο περιβαλλοντικό 

πλαίσιο Χ (ΕD), εάν εκδηλωθεί η δράση Δ1, θα ακολουθήσει η συνέπεια Ψ (ΕΕ+ ή ΕΕ-)» . 

Έτσι ο κανόνας είναι καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα για την εκδήλωση δράσεων που 

11 Το καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα (ΕD(Κ)) είναι ένα διακριτικό ερέθισμα, η  παρουσία ή απουσία του 
οποίου, καθορίζει τη λειτουργία ενός άλλου ερεθίσματος ως ΕD ή ΕΔ. Η συγκεκριμένη διεργασία της 
συμπεριφοράς, ονομάζεται συντελεστική διάκριση ερεθισμάτων υπό όρους. 
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παράγουν ερεθίσματα, οι διαστάσεις των οποίων έχουν συμβατική αντιστοιχία με τον 

κανόνα (Skinner, 1953). 

       Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους κανόνες, ως προς το είδος τους, στους κανόνες 

track (ίχνος) και στους κανόνες ply (συμμόρφωση). Στην πρώτη περίπτωση, οι κανόνες 

ακολουθούνται, εξαιτίας ενός παρελθόντος ιστορικού αντιστοιχίας, μεταξύ του κανόνα 

και των φυσικών συνεπειών του, οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από τη 

συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς, στη συγκεκριμένη περίσταση. Σε αυτό το είδος 

τήρησης του κανόνα (tracking), το οποίο υποδηλώνει, ότι ακολουθείς ένα λεκτικά 

διαμορφωμένο μονοπάτι, ο κανόνας λειτουργεί ως ίχνος (Zettle & Hayes, 1982) που σε 

κατευθύνει στο «σωστό» δρόμο.  

       Για παράδειγμα, όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή για πρώτη φορά, ζητάμε από 

κάποιον περαστικό οδηγίες, για το πώς θα φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη οδό. Ο 

περαστικός μας δίνει τη σχετική οδηγία (μια λεκτικά διαμορφωμένη κατεύθυνση προς 

την οδό). Αν ακολουθώντας τις οδηγίες του περαστικού, φτάσουμε τελικά στην οδό που 

θέλουμε, θα τείνουμε στο μέλλον, να ακολουθούμε παρόμοιους κανόνες-οδηγίες. Ο 

κανόνας τότε, θα έχει αποκτήσει ενισχυτική αποτελεσματικότητα, αφού ακολουθώντας 

τον, βρεθήκαμε επιτυχώς στον προορισμό μας (θετική ενίσχυση) και δεν χαθήκαμε 

(αρνητική ενίσχυση). 

       Στο δεύτερο είδος τήρησης κανόνα (pliance), τείνουμε να ακολουθούμε τον κανόνα 

ply, εξαιτίας ενός μακροπρόθεσμου ιστορικού, κοινωνικά διαμεσολαβημένης ενίσχυσης 

της αντιστοιχίας μεταξύ παρόμοιων κανόνων και σχετικών συμπεριφορών. Η ενίσχυση 

της τήρησης του κανόνα συμμόρφωσης, προϋποθέτει ότι μέλη της λεκτικής κοινότητας, 

διακρίνουν την παρουσίαση ενός κανόνα και την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς που 

βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον κανόνα (Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb & Korn, 

1986). Έτσι οι συνέπειες τήρησης αυτού του κανόνα, είναι αποκλειστικά κοινωνικές, 

καθώς η αντιστοιχία κανόνα – συμπεριφοράς, ελέγχεται από το κοινωνικό πλαίσιο του 

ατόμου. 

       Οι κανόνες μπορεί να δημιουργούνται και να διατυπώνονται από άλλους 

ανθρώπους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και από τα ίδια τα άτομα. Οι αυτοπαραγόμενοι 

κανόνες, δηλαδή οι κανόνες που τα άτομα διαμορφώνουν από μόνα τους, ελέγχουν τη 

συμπεριφορά παρόμοια με τους εξωτερικούς κανόνες. Συνιστούν έτσι, λεκτικές 

περιγραφές συνθηκών, στις οποίες ορισμένες μορφές δράσεων είναι αποτελεσματικές ή 
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όχι και η τήρησή τους ενισχύεται, όταν οδηγεί στην παραγωγή θετικών ενισχυτών ή 

στην αφαίρεση αρνητικών ενισχυτών. Το άτομο περιγράφει το ίδιο τις συνέπειες και στη 

συνέχεια συμπεριφέρεται βάσει αυτής της περιγραφής, όπως αν είχε δοθεί αυτή από 

άλλους (Vaughan, 1985). 

       Η ενισχυτική αποτελεσματικότητα της τήρησης ενός κανόνα, μπορεί να διατηρηθεί, 

ακόμα και όταν κάποια στιγμή, ο συγκεκριμένος κανόνας δεν εμφανίζεται πια ως 

καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα, πριν την εκδήλωση της μορφής δράσης που ορίζει. 

Οι «σωστές» συμπεριφορές, ενισχύονται κάθε φορά που εμφανίζονται και από τις 

άμεσες συνέπειές τους, έτσι σταδιακά μπορούν να εκδηλώνονται χωρίς την παρουσία 

του κανόνα. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνουμε να παίζουμε κιθάρα, αρχικά έχουμε 

μπροστά μας οδηγίες με ακόρντα (κανόνας ΕD(Κ)), που μας δείχνουν σε ποια σημεία του 

τάστου της κιθάρας πρέπει να βάζουμε τα δάχτυλά μας, για να ακούγονται σωστά οι 

νότες. Μετά από κάποια μαθήματα, χωρίς την παρουσία των οδηγιών, θα πατάμε με τα 

δάχτυλα μας, στα αντίστοιχα σημεία του τάστου, παράγοντας ωραίες μελωδίες (η δράση 

μας ενισχύεται από τις συνέπειες της) και όχι σε άλλα σημεία («φάλτσοι» ήχοι – 

εξάλειψη της ενίσχυσης) .    

       Η διαδικασία αυτή περιγράφεται, από τις ψυχαναλυτικές και γνωστικές 

προσεγγίσεις, ως εσωτερίκευση του κανόνα. Στην πραγματικότητα όμως, ο κανόνας δεν 

έχει εσωτερικευθεί μέσα μας, απλά η συμπεριφορά μας, καθορίζεται από τα ίδια τα 

γεγονότα που περιγράφονται στον κανόνα, δηλαδή την άμεση επαφή μας, με τη 

συνάρτηση ενίσχυσης που αυτός ορίζει. Συγκεκριμένα, η σχέση συμπεριφοράς 

περιβάλλοντος, η οποία διατυπώνεται στον κανόνα, έχει γίνει ιδιαίτερα καθοριστική για 

το άτομο, ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στον κανόνα 

ακόμα και όταν αυτός απουσιάζει. Συνεπώς, ο κανόνας προοδευτικά εξαφανίζεται, 

γίνεται πια περιττός και οι άμεσες ενισχυτικές συνέπειες των «σωστών» δράσεων (και η 

εξάλειψη της ενίσχυσης των «λανθασμένων» μορφών), διατηρούν πλέον τη 

συμπεριφορά.  

       Η παραγωγή θετικών ενισχυτών ή ο τερματισμός αρνητικών ενισχυτών, ως συνέπεια 

της εκδήλωσης μιας μορφής δράσης, η οποία αντιστοιχεί στη μορφή που ορίζει ο 

κανόνας (αυτοπαραγόμενος ή όχι), ενισχύει όχι μόνο την τάση του ατόμου, για την 

αντίστοιχη με το συγκεκριμένο κανόνα, εκδήλωση δράσης, αλλά και την τάση να τηρεί 

γενικότερα και άλλους κανόνες. Έτσι αν ο κανόνας ορίζει, ότι μια μορφή δράσης 
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ενισχύεται σε ένα ορισμένο πλαίσιο και αυτή, ενισχύεται όντως σε αυτό το πλαίσιο, την 

ίδια στιγμή που μια άλλη διαφορετική μορφή δεν ενισχύεται, τότε θα σημειωθεί αύξηση 

της συχνότητας τήρησης του συγκεκριμένου κανόνα, καθώς και σχετική αύξηση στη 

συχνότητα συμπεριφορών αντίστοιχων με άλλους κανόνες (γενικευμένη τήρηση 

κανόνων). 

       Στη γενικευμένη τήρηση κανόνων, η συμβατική αντιστοιχία της μορφής και των 

συνθηκών εκδήλωσης των δράσεων με εκείνες που περιγράφονται στο λεκτικό κανόνα, 

οδηγεί στην αυτόματη ενίσχυση τους. Αυτό συμβαίνει, επειδή στο παρελθόν, οι μορφές 

δράσης που εκδηλώθηκαν σύμφωνα με τις διαστάσεις παρόμοιων κανόνων, είχαν 

ενισχυθεί. Έτσι η τήρηση κανόνων ενισχύεται, τόσο από τις ενισχυτικές της συνέπειες, 

όσο και από τη συμβατική αντιστοιχία των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς, με τις 

συμπεριφορές που περιγράφονται στον κανόνα.12 

       Παρόλα αυτά, κάθε κανόνας είναι ωφέλιμο να τηρείται μόνο όταν είναι ακριβής, 

δηλαδή περιγράφει συναρτήσεις ενίσχυσης, με αποτελεσματικό τρόπο. Όπως έχει 

διαπιστωθεί πειραματικά, η παροχή κανόνων που περιγράφουν με ακρίβεια τις 

συνθήκες, στις οποίες ορισμένες μορφές δράσης παράγουν ή όχι, ενισχυτικά ερεθίσματα, 

επιταχύνει την απόκτηση συντελεστικών διακρίσεων (Hayes, Brownstein, Haas, 

Greenway, 1986).     

       Όμως η τήρηση κανόνων, ως μορφή συμπεριφοράς, μπορεί να συνεχιστεί, ακόμα 

και όταν ένας κανόνας, λόγω αλλαγών στα περιβαλλοντικά πλαίσια ή στις μορφές 

δράσεων που ενισχύονται, δεν περιγράφει πια με ακρίβεια, συναρτήσεις ενίσχυσης. Στην 

περίπτωση αυτή, παρά την εξάλειψη της ενίσχυσης της τήρησης του πλέον ανακριβούς 

κανόνα, πιθανόν το εκτεταμένο ιστορικό ενίσχυσης της τήρησης σε άλλες διαφορετικές 

καταστάσεις, να διατηρεί αυτές τις συμπεριφορές.  

       Επιπλέον, τα άτομα κάποιες φορές, συνεχίζουν να τηρούν ανακριβείς κανόνες, 

πιθανότατα, όταν η τήρηση τους έχει ενισχυθεί συμπτωματικά13 στο παρελθόν. Η 

12 Η γενικευμένη τήρηση κανόνων (rule-governed behavior), διαφέρει από τη συμπεριφορά που 
διαμορφώθηκε χωρίς κανόνες (contingency-shaped behavior), καθώς στη δεύτερη περίπτωση, οι δράσεις 
ενισχύονται μόνο από τις άμεσες συνέπειες τους και όχι και από την αντιστοιχία της συμπεριφοράς με 
κάποιον κανόνα (Skinner, 1974). 
13 Η συμπτωματική ενίσχυση συμβαίνει, όταν παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης μιας 
μορφής δράσης από την επακόλουθη παρουσίαση ενός θετικού ενισχυτή ή τον τερματισμό ενός αρνητικού 
ενισχυτή, χωρίς όμως η δράση αυτή καθαυτή να έχει επιφέρει το ενισχυτικό αποτέλεσμα. Έτσι ενισχύεται 
αυτή δράση, γιατί μπορεί να προηγήθηκε του ενισχυτικού γεγονότος, ενώ η δράση εκείνη που όντως το 
παρήγαγε, δεν ενισχύεται.  
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τήρηση οποιασδήποτε συμβουλής ή κανόνα, από οποιαδήποτε πηγή, ακόμη και από τον 

εαυτό μας, μπορεί να ακολουθηθεί τυχαία από τον θετικό ενισχυτή ή τη διακοπή του 

αρνητικού ενισχυτή, οπότε ίσως αρχίσει να εκδηλώνεται πιο συχνά, τόσο η τήρηση του 

συγκεκριμένου κανόνα, όσο και η αναζήτηση παρόμοιων συμβουλών.  

       Η συμπτωματική ενίσχυση της τήρησης κανόνων, είναι βασικό στοιχείο 

συμπεριφορών που εμφανίζονται συχνά στην καθημερινότητα των ατόμων (Skinner, 

1948). Για παράδειγμα, αν ένα «προληπτικό» άτομο θεωρεί, ότι όταν βλέπει μαύρη γάτα 

στο δρόμο του, θα του συμβεί κάτι κακό, τότε για να αποφύγει την «ατυχία», θα τείνει 

ίσως στη θέα της μαύρης γάτας, να κάνει την προσευχή του (λόγια με ενισχυτική 

αποτελεσματικότητα στο ιστορικό του). Αν αφού κάνει την προσευχή του, τυχαία δεν 

του συμβεί κάποιο ατύχημα, τότε πιθανό να θεωρήσει, πως τον γλίτωσε από το κακό, η 

προσευχή και άρα θα συνεχίσει να προσεύχεται σε παρόμοιες συνθήκες. Έτσι η 

“προσευχή” αποτελεί ένα είδος κανόνα, η τήρηση του οποίου ενισχύθηκε 

συμπτωματικά. Στην πραγματικότητα, όταν το άτομο είδε τη μαύρη γάτα, ακόμη και αν 

δεν έλεγε τα λόγια της προσευχής, δε θα του συνέβαινε κάποιο ατύχημα (να σκοντάψει 

στη λακκούβα του δρόμου), γιατί εκείνη τη μέρα περπάταγε πιο «προσεκτικά» στο 

δρόμο ή μάλλον δεν πέρασε από μέρη με λακκούβες. 

       Η συμπτωματική ενίσχυση της τήρησης ανακριβών κανόνων, συνιστά επίσης, 

σημαντικό γνώρισμα αρκετών μορφών συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζονται ως 

«ψυχοπαθολογία». Πιο αναλυτικά, λόγω προηγούμενης συμπτωματικής διαμόρφωσης 

των ερμηνειών του, ένα άτομο μπορεί να πιστεύει ότι είναι ικανό να ελέγξει με τη σκέψη 

του («μαγική σκέψη»), τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων (Μέλλον, 2007). Ακόμη η 

τήρηση ανακριβών κανόνων, συγκαταλέγεται στις μορφές συμπεριφοράς που 

περιγράφονται στην κατάθλιψη. Ένα άτομο με κατάθλιψη, τείνει συχνά να διατυπώνει 

μη ακριβείς κανόνες, του τύπου «είμαι αποτυχημένος σε ότι κάνω, άρα δεν πρέπει να 

κάνω τίποτα». Επίσης στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η σκέψη του ατόμου, ότι θα 

συμβεί κάτι κακό, εάν δεν κάνει μια συγκεκριμένη σειρά δράσεων, αποτελεί έναν επίσης 

ανακριβή κανόνα, που η τήρησή του ενισχύεται. 

       Παράλληλα, υπάρχουν και ψυχολογικές διαταραχές, όπως η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),  καθώς και η εναντιωματική 

προκλητική διαταραχή, που χαρακτηρίζονται από ελάχιστη τήρηση κανόνων και 

ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα αυτοδιατύπωσης κανόνων (Barkley, 1997). 
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       Σε κάθε περίπτωση,  η τήρηση κανόνων, δοσμένων από άλλους ή διατυπωμένων 

από τα ίδια τα άτομα, μπορεί να είναι αρκετά ωφέλιμη, άμα η αντιστοιχία των δράσεων 

με τις μορφές δράσης που περιγράφει ο κανόνας, επιφέρει ενισχυτικά αποτελέσματα. 

Όταν όμως οι συνθήκες μεταβληθούν και οι κανόνες χάσουν την ακρίβεια τους, η 

συνέχιση της τήρησης τους, όχι μόνο δεν ενισχύεται από τις συνέπειες της, αλλά 

δυσχεραίνει και την προσαρμογή των ατόμων στα νέα περιβάλλοντα. Τότε η τήρηση των 

κανόνων γίνεται αναποτελεσματική και δυσλειτουργική, ιδιαίτερα μάλιστα αν 

«εγκλωβίζει» τα άτομα στην εκδήλωση μη «πρωτότυπων» δράσεων και τα απομακρύνει 

από την εμφάνιση πιο ωφέλιμων δράσεων. Γι’ αυτό, η τήρηση κανόνων δύναται, άλλοτε 

να συμφέρει τους ανθρώπους και άλλοτε, να τους δυσκολεύει (Podlesnik & Chase, 

2006). 

  

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

       Η τήρηση κανόνων (ή μη τήρηση), όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται άμεσα και με 

αρκετές ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές. Εμφανίζεται δε, ως συμπεριφορά, με αρκετά 

μεγάλη συχνότητα, στη λεγόμενη ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.14  

       Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι ένας όρος που γενικά χρησιμοποιείται στο 

χώρο της κλινικής ψυχολογίας, για την περιγραφή μιας σειράς συγκεκριμένων 

συμπεριφορών, που κάποια άτομα τείνουν να εμφανίζουν και σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό, χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογία. Βέβαια ένα όνομα απλώς, δε 

μπορεί να μας διαφωτίσει, ούτε για την προέλευση, ούτε φυσικά για το πώς 

διαμορφώνεται και αλλάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση ή φαινόμενο. Είναι 

περισσότερο, ένας πιο εύκολος τρόπος να αναφερθούμε σε κάτι, αλλά σε καμία 

περίπτωση αυτή η ονομασία, δεν αποτελεί αίτιο μιας συμπεριφοράς ή την ίδια τη 

συμπεριφορά. Συνεπώς κατά την διερεύνηση ενός τέτοιου φαινομένου, χρειάζεται μια 

αναλυτική, συγκεκριμένη και ακριβής προσέγγιση, όλων εκείνων των στοιχείων που το 

συνθέτουν. 

       Επίσης η ψυχοπαθολογία γενικότερα, είναι μια παρεξηγημένη έννοια και θα ήταν 

καλύτερο να προσεγγίζεται με πιο λειτουργικούς όρους, σαν μια άλλη διάσταση της 

14 Στην αγγλική γλώσσα Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). 
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συμπεριφοράς ενός ατόμου, την οποία απλώς, δεν είμαστε σε θέση ακόμη, να 

κατανοήσουμε πλήρως. Μέσα από την μελέτη των αναφερόμενων ψυχοπαθολογικών 

συμπεριφορών, φαίνεται ότι, τέτοιες συμπεριφορές τελικά, δεν είναι και τόσο 

διαφορετικές ως προς τη δομή τους, σε σχέση με άλλες «φυσιολογικές» συμπεριφορές 

και παρότι πολλοί προσδίδουν στην ψυχοπαθολογία, το στοιχείο της αταξίας, θα 

μπορούσε κάποιος να αντιτείνει, ότι αυτό που λείπει εν τέλει, δεν είναι η τάξη, αλλά η 

κατανόηση αυτής. 

       Έτσι οποιαδήποτε ψυχοπαθολογική συμπεριφορά, δεν είναι εκτός ελέγχου, αλλά 

βρίσκεται εκτός του δικού μας ελέγχου, καθώς δε γνωρίζουμε τις συνθήκες κατά τις 

οποίες, κάποια φαινόμενα εμφανίζονται ή όχι. Άρα δεν είναι τόσο μια παρέκκλιση από 

το κανονικό, μια ανωμαλία, αλλά μια συμπεριφορά που σε κάποιες καταστάσεις και 

πλαίσια (ανάλογα με το ιστορικό του καθενός), έχει αποδειχθεί με το δικό της τρόπο, 

αποτελεσματική για το άτομο, γλιτώνοντάς το ίσως, από κάποια εκλαμβανόμενα από το 

ίδιο ως ενοχλητικά και δυσάρεστα ερεθίσματα, αλλά παράλληλα στερώντας το άτομο κι 

από κάποια ευχάριστα και όμορφα για όλους τους άλλους ανθρώπους, γεγονότα. 

       Πιο συγκεκριμένα όμως, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή εντάσσεται στις 

αγχώδεις διαταραχές και χαρακτηρίζεται από μία σειρά επαναληπτικών σκέψεων, 

εικόνων ή παρορμήσεων (ιδεοληψίες) και επαναληπτικών συμπεριφορών 

(ψυχαναγκασμοί), που επηρεάζουν σημαντικά, την καθημερινότητα του ατόμου. Συχνά 

το ίδιο το άτομο αναγνωρίζει, ότι οι σκέψεις του είναι υπερβολικές ή παράλογες, αλλά 

νιώθει αναγκασμένο να σκέφτεται ή να δρα με τον τρόπο αυτό, γιατί διαφορετικά βιώνει 

έντονο άγχος. 

       Στην «ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή», η συμπεριφορά του ατόμου συνολικά, 

παρουσιάζει ένα είδος μη επιθυμητής στερεοτυπίας15. Έτσι λοιπόν, το ψυχαναγκαστικό 

άτομο, όπως περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία, έχει επίμονες και 

επαναλαμβανόμενες σκέψεις δυσάρεστου περιεχομένου, που θεωρεί ότι «εισβάλλουν» 

στο μυαλό του, χωρίς να το θέλει, προκαλώντας του αγωνία και φόβο. Οι σκέψεις αυτές, 

15 Ως στερεοτυπία γενικά, αναφέρεται η σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα στη μορφή των δράσεων, δηλαδή 
ένα χαμηλό επίπεδο ποικιλίας στις διαστάσεις μιας συγκεκριμένης μορφής δράσεων, που εκδηλώνονται σε 
μια συγκεκριμένη περίοδο. Η στερεοτυπία, μπορεί να εμφανιστεί στη συμπεριφορά των ατόμων, σε 
διάφορες καταστάσεις και ενίοτε να αποκτήσει ενισχυτική αποτελεσματικότητα, αναλόγως του πλαισίου. 
Ωστόσο, όταν η συγκεκριμένη διάσταση κυριαρχεί έναντι άλλων, στις δράσεις των ατόμων, τότε παρότι 
δύναται να τα απομακρύνει από δυσάρεστα γεγονότα (όπως άγχος, κακές σκέψεις), δυσκολεύει την 
καθημερινότητά τους, καθιστώντας προβληματική τη συνολική συμπεριφορά τους. 
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μπορεί να σχετίζονται με τη μετάδοση ασθενειών, τη μόλυνση (μικροβιοφοβία), με 

αμφιβολίες για τυχόν παραλείψεις, με επιθετικές και τρομακτικές παρορμήσεις (το 

άτομο φοβάται ότι θα σκοτώσει τους γονείς του), «ανήθικες» ή απαγορευμένες 

σεξουαλικές εικόνες, καθώς και με την ανάγκη για τάξη και συμμετρία στο χώρο. 

       Προκειμένου να αγνοήσει, να καταστείλει και να εξουδετερώσει τις ιδεοληψίες 

του16, το άτομο κάνει συνεχώς πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά, με 

μια σταθερά καθορισμένη σειρά. Επαναλαμβάνει καταναγκαστικά δράσεις, που έχει 

εκδηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν και έχουν τερματίσει αρνητικούς ενισχυτές ή 

έχουν παραγάγει θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα, ενώ αποφεύγει την εκδήλωση όποιας 

νέας (μη δοκιμασμένης) δράσης. Ελέγχει κάθε κίνηση και δράση του ξανά και ξανά, 

μέχρι να επιφέρει το θετικό αποτέλεσμα, αλλά κι όταν αυτό έρθει, δεν ικανοποιείται, 

άμα δεν αντιστοιχεί σε αυτό που περίμενε (τελειομανία). Ζει με μια μόνιμη αίσθηση 

καθήκοντος (του τι πρέπει κάθε φορά να κάνει), ασχολείται πάρα πολύ με την τάξη, τους 

κανονισμούς και τις λεπτομέρειες, ενώ η «αγωνία» του δε σταματά ποτέ (πάντα θα 

υπάρχει κάτι που θα το προβληματίζει).  

       Επιπλέον το ψυχαναγκαστικό άτομο εμφανίζεται άκαμπτο και πολύ τυπικό, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και έχει υπερβολικά υψηλές προσδοκίες από τον 

εαυτό του και τους άλλους. Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές δράσεις ενός ατόμου 

με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι νοερές πράξεις (όπως προσευχές, μέτρημα, 

σιωπηρή επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων), το συχνό πλύσιμο των χεριών 

(εμμονή με την καθαριότητα), η τοποθέτηση αντικειμένων με συγκεκριμένο τρόπο 

(όπως η επίτευξη απόλυτης συμμετρίας στα έπιπλα και αντικείμενα ενός δωματίου), η 

φύλαξη και συλλογή άχρηστων αντικειμένων, συχνές ερωτήσεις επιβεβαίωσης προς τους 

άλλους και ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος για να δει αν έχει κάνει κάτι σωστά (όπως η 

επαναλαμβανόμενη επίβλεψη των εστιών της κουζίνας, για να δει αν είναι σβηστές ή ο 

συνεχής έλεγχος, για να δει εάν έχει κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού του). 

       Οι ψυχαναγκαστικά επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, δεν διαφέρουν σε 

σημαντικό βαθμό, από κάποιες δράσεις που καθημερινά όλοι οι άνθρωποι 

επαναλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο. Μέσα ειδικά στο σύγχρονο περιβάλλον, με τους 

γρήγορους ρυθμούς και τις πολύ υψηλές απαιτήσεις στην εργασία και τη ζωή, όπου 

16 Συνήθως συγκεκριμένοι τύποι ιδεοληψίας, ακολουθούνται από συγκεκριμένους τύπους 
ψυχαναγκασμών, για παράδειγμα, τις ιδεοληψίες αμφιβολίας ακολουθεί ο συνεχής και 
επαναλαμβανόμενος ψυχαναγκαστικός έλεγχος του ατόμου, για να βεβαιωθεί ότι έκλεισε την πόρτα. 
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ενισχύεται η «ανταγωνιστική» συμπεριφορά και επικρατεί η νοοτροπία του «κερδίζει ο 

καλύτερος», αρκετές μορφές δράσης, πρέπει να εκδηλώνονται με μια συγκεκριμένη 

σειρά και στερεοτυπία, για να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, διαφορετικά 

τιμωρούνται. Έτσι πολλοί άνθρωποι, χαρακτηριζόμενοι συχνά από τους άλλους ως 

«τελειομανείς», για την επίτευξη των στόχων τους, εκδηλώνουν δράσεις που ενέχουν 

κάποια στοιχεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. 

       Για παράδειγμα, οι μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να επιτύχουν, χρειάζεται να εκδηλώσουν 

δράσεις με κάποια στερεοτυπία (να διαβάζουν συστηματικά και επαναλαμβανόμενα, 

μαθαίνοντας απέξω την εξεταστέα ύλη), κάτι το οποίο επιφέρει συνήθως θετικά 

αποτελέσματα (εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και επιβράβευση από τον κοινωνικό 

περίγυρο). Αυτές όμως οι στερεοτυπικές δράσεις, δεν ενισχύονται όταν τα παιδιά 

περάσουν στο Πανεπιστήμιο, καθώς εκεί απαιτείται μια περισσότερο μεταβλητή 

συμπεριφορά (η λεγόμενη «κριτική ικανότητα», εύρεση εναλλακτικών τρόπων στην 

επίλυση προβλημάτων). Συνεπώς στη νέα αυτή συνθήκη, η στερεοτυπία στις 

εκδηλούμενες δράσεις, παύει να είναι αποτελεσματική και λειτουργική για τα άτομα, τα 

οποία πρέπει να εκδηλώσουν νέες μορφές δράσης μεγαλύτερης μεταβλητότητας. 

       Τα λεγόμενα ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, μπορούν να παρουσιαστούν στον 

οποιοσδήποτε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάσχει 

από την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Όταν όμως οι επαναληπτικές συμπεριφορές 

γίνονται πιο έντονες, πιο συχνές και απαιτούν τόσο πολύ χρόνο, ώστε το άτομο δεν 

μπορεί να συνεχίσει τις άλλες του δραστηριότητες, τότε πλέον επηρεάζεται η 

καθημερινή του λειτουργικότητα και τέτοιου είδους συμπεριφορές καθίστανται 

προβληματικές. Η εκδήλωση των ψυχαναγκαστικών δράσεων δεν ευχαριστεί το άτομο, 

είναι όμως ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει προσωρινά, από τις δυσάρεστες σκέψεις του 

και να νιώσει ανακούφιση και ηρεμία. 

       Σίγουρα θα είχε πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι κρύβεται πίσω από την 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ποια είναι η μακροπρόθεσμη σχέση αλληλεπίδρασης 

του «ψυχαναγκαστικού» ατόμου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον (η ρύθμιση 

των συνθηκών της ζωής του), που τελικά οδήγησε στην διαμόρφωση αυτής της 

στερεοτυπικής διάστασης της συμπεριφοράς. Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στο 
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χώρο της ψυχολογίας, έχουν ασχοληθεί με την προέλευση και την ερμηνεία της 

συγκεκριμένης διαταραχής.   

       Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική ιστορία των ατόμων είναι ξεχωριστή και μοναδική 

(κάτι που δεν πρέπει να παραβλέπεται), αλλά λίγο πολύ όμως, μέσα από διάφορες 

πειραματικές έρευνες (Mellon, 2009· Bloom et al., 2007), υποδεικνύεται ότι τις 

περισσότερες φορές ίσως πίσω από την «στερεοτυπία» γενικά (όπου και αν εμφανίζεται) 

και τη διαμόρφωση «προληπτικών» συμπεριφορών, υπάρχει ένα ιστορικό διαφορικής 

συμπτωματικής ενίσχυσης και τιμωρίας (αφαίρεσης θετικών ενισχυτικών ερεθισμάτων ή 

παραγωγή αρνητικών ενισχυτικών ερεθισμάτων) και όσων αυτή συνεπάγεται (όπως 

παραγωγή προειδοποιητικών σημάτων και σημάτων ασφαλείας, γενίκευση σε άλλα 

πλαίσια). 

       Γενικότερα, το δυσάρεστο περιεχόμενο των ιδεοληψιών, παράλληλα με το άγχος και 

την αγωνία που βιώνει το άτομο εξαιτίας τους, συνιστούν ένα αρκετά τιμωρητικό και 

απειλητικό περιβάλλον, το οποίο θέλει να αποφύγει. Συνεπώς, κάθε μορφή δράσης που 

τερματίζει την απειλή και παρέχει μέσω των αυτόματα παραγόμενων ερεθισμάτων της, 

ασφάλεια και ανακούφιση στο άτομο, ενισχύεται. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, μέσα 

από την μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, οι 

επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές μορφές δράσεων (ψυχαναγκασμοί), έχουν αποκτήσει 

ενισχυτική αποτελεσματικότητα.  

       Πιθανότατα, αυτές οι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές να ενισχύθηκαν 

συμπτωματικά, δηλαδή η εκδήλωσή τους, ακολουθήθηκε τυχαία από τον τερματισμό 

των αρνητικά ενισχυτικών ερεθισμάτων. Πλέον όμως, κάθε φορά που οι 

επαναλαμβανόμενες μορφές δράσεων εκδηλώνονται, οδηγούν στην επαναλαμβανόμενη 

παραγωγή σημάτων ασφαλείας και σηματοδοτούν για το «ψυχαναγκαστικό» άτομο, το 

τέλος -έστω και προσωρινό- του κινδύνου και τη μετάβαση σε μια κατάσταση ηρεμίας. 

       Στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η εκδήλωση επαναλαμβανόμενων 

στερεοτυπικών μορφών δράσης, συνιστά κατά έναν τρόπο, τήρηση κανόνων. Ο κανόνας 

σε αυτό το πλαίσιο, διατυπώνεται νοερά από το ίδιο το άτομο και σχετίζεται με τις 

ιδεοληψίες. Οι επίμονες και στρεσογόνες σκέψεις του δηλαδή, συνιστούν το 

καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα που περιγράφει τις συνθήκες, στις οποίες μια δράση 

ενισχύεται -τερματίζει αρνητικούς ενισχυτές, άγχος, αγωνία και παράγει ερεθίσματα που 

προκαλούν ασφάλεια και ανακούφιση.  
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       Για παράδειγμα, η εμφάνιση της σκέψης του ψυχαναγκαστικού ατόμου, ότι μπορεί 

να μολυνθεί από μικρόβια, ακουμπώντας μια χειρολαβή στο τρένο, τον καθοδηγεί στο 

να πλύνει αμέσως τα χέρια του, τότε ο κανόνας έχει τη μορφή «αν δεν πλύνεις τα χέρια 

σου καλά, θα μολυνθείς από τα μικρόβια» και η αντιστοιχία της εκδηλούμενης δράσης 

του ατόμου, με τις διαστάσεις του κανόνα, τερματίζει την απειλή.   

       Έτσι όλη η «ψυχαναγκαστική» συμπεριφορά, κατά μια έννοια, είναι μια διαρκής 

τήρηση κανόνων, κυρίως αυτοπαραγόμενων. Η ανάγκη για συμμετρία και τελειότητα, η 

τάξη στα πράγματα, οι επαναλαμβανόμενες δράσεις με καθορισμένη σειρά, 

αναδεικνύουν την ανάγκη του ατόμου, για όσο το δυνατό, μεγαλύτερη αντιστοιχία της 

συμπεριφοράς του με τον εκάστοτε κανόνα. Όμως γενικότερα, τα άτομα με 

ψυχαναγκασμό, μάλλον λόγω ενός ιστορικού τιμωρίας, θεωρείται, ότι έχουν την τάση να 

τηρούν και κανόνες (κανονισμούς, νόμους, οδηγίες), παρεχόμενους και από άλλες 

εξωτερικές πηγές, στους οποίους συμμορφώνονται αυστηρά και απαρέγκλιτα.  

       Συνήθως οι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, δεν συνδέονται ρεαλιστικά με τις 

επίμονες σκέψεις που αποσκοπούν, να εξουδετερώσουν (Sadock & Sadock, 2007). Έτσι 

ένα ψυχαναγκαστικό άτομο, μπορεί να πιστεύει ότι, αν δεν ισιώσει τις παντόφλες του, 

πριν πέσει για ύπνο, θα συμβεί κάτι άσχημο, σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο. 

Εξαιτίας αυτής της έμμονης σκέψης του, κάθε φορά πριν κοιμηθεί, τοποθετεί τις 

παντόφλες του ευθύγραμμα (όπως ακριβώς ορίζει και ο «παράξενος» κανόνας του). Στην 

πραγματικότητα όμως, αυτή η τελετουργική πρακτική του, δεν προστατεύει τα 

αγαπημένα του πρόσωπα, από οποιονδήποτε κίνδυνο. 

      Παρότι, ο κανόνας στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τις περισσότερες φορές 

είναι ανακριβής και η τήρηση του ενισχύθηκε συμπτωματικά, οι στερεοτυπικές μορφές 

δράσης, συνεχίζουν να εκδηλώνονται με μεγάλη συχνότητα. Στην παρουσία των 

πιεστικών και ενοχλητικών ιδεοληψιών, η εκδήλωση δράσεων που αντιστοιχούν με 

εκείνες τις μορφές δράσεων που ορίζει ο κανόνας, σηματοδοτεί για το ψυχαναγκαστικό 

άτομο, το πέρασμα σε μια ασφαλή περίοδο, ακόμη κι αν ο κανόνας, ποτέ δεν ήταν 

«σωστός». 

       Αναμφίβολα η συμπεριφορά αυτών των ατόμων δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αναίτια, 

διαμορφώθηκε μέσα από τις σε βάθος χρόνου αλληλεπιδράσεις του οργανισμού με το 

περιβάλλον και υπό την παρουσία συγκεκριμένων πλαισίων, ενισχύθηκε από τα 

αποτελέσματα που παρήγαγε. Τα αποτελέσματα όμως αυτά, μπορεί να βοηθούν τα 
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άτομα σε κάποιες περιστάσεις, αλλά μακροπρόθεσμα τα κάνουν πιο δυστυχή, καθώς 

χάνουν πολλά από τα πλούσια σε θετική ενίσχυση γεγονότα, που μπορεί να συμβαίνουν 

γύρω τους. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

       Η συμπτωματική ενίσχυση της τήρησης ανακριβών κανόνων και η σχέση της με τη 

ψυχοπαθολογία, αποτελεί και τον κεντρικό άξονα μελέτης της παρούσας πειραματικής 

έρευνας. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι, τα άτομα ακολουθούν ως επί το πλείστον, 

ακριβείς κανόνες, καθώς η τήρηση τους επιφέρει ενισχυτικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, 

κανόνες με κάποιο βαθμό ανακρίβειας, σταδιακά είναι πιο πιθανό, να πάψουν να 

τηρούνται από τα υποκείμενα (Hayes et al., 1986). Ωστόσο, τα άτομα κάποιες φορές, 

συνεχίζουν να τηρούν ανακριβείς κανόνες, πιθανότατα, όταν η τήρηση τους έχει 

ενισχυθεί συμπτωματικά στο παρελθόν (Skinner, 1948). 

       Επίσης προγράμματα συνεχούς συμπτωματικής θετικής ενίσχυσης (πλούσιο 

πρόγραμμα), έχει βρεθεί ότι παράγουν μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης μη 

λειτουργικών ή «προληπτικών» συντελεστικών συμπεριφορών σε ανθρώπινα 

υποκείμενα, συγκριτικά με φτωχότερα προγράμματα συμπτωματικής θετικής ενίσχυσης 

(Lee, 1996).   

       Με βάση τα παραπάνω, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν, να μελετηθεί η 

επίδραση της συμπτωματικής ενίσχυσης, στην τήρηση ανακριβών κανόνων από τα 

υποκείμενα, σε πλαίσια ενίσχυσης, αλλά και εξάλειψης της ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, 

λαμβάνοντας υπόψιν, ένα μακροπρόθεσμο ιστορικό διαφορικής τήρησης κανόνων στη 

ζωή των υποκειμένων, πριν την συμμετοχή τους στο πείραμα, ρυθμίσαμε μέσω 

προγραμμάτων ενίσχυσης μεταβλητής αναλογίας και εξάλειψης, τις πειραματικές 

συνθήκες, έτσι ώστε κατά την παρουσία ενός λεκτικού κανόνα, η τήρησή του, να 

ενισχύεται συμπτωματικά, με την παραγωγή ενός ερεθίσματος (κλειδί ασφάλειας), που 

σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα μη τιμωρητικό περιβάλλον.  

       Απώτερος σκοπός μας ήταν, να εξετάσουμε, αν οι κανόνες ακολουθούνται παρά την 

ανακρίβειά τους, κατά πόσον η τήρηση τους είναι πράγματι αποτέλεσμα συμπτωματικής 
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ενίσχυσης, καθώς επίσης και τη σχέση της τήρησης ανακριβών κανόνων με τη 

διαμόρφωση μη λειτουργικών «ψυχοπαθολογικών» συμπεριφορών. 

       Ειδικότερα, υποθέσαμε ότι, τα υποκείμενα  που θα βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον, 

όπου η τήρηση του κανόνα ενισχύεται συμπτωματικά με πλούσιο πρόγραμμα 

(μεταβλητής αναλογίας 10), θα παρουσίαζαν την τάση να τηρούν τον κανόνα με 

μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με εκείνα, που θα βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον 

λιγότερο ενισχυτικό (φτωχό πρόγραμμα μεταβλητής αναλογίας 50) ή καθόλου 

ενισχυτικό (εξάλειψη της ενίσχυσης).  

       Ακόμη, μετά από φτωχό πρόγραμμα, σε γενικές γραμμές, αναμένεται μειωμένη 

τήρηση του κανόνα και ίσως σε κάποια υποκείμενα, να παρατηρηθεί για λίγο, μια 

σύντομη και περιστασιακή αύξηση στη συχνότητα εκδήλωσης της τήρησης, λόγω 

αναβίωσης δράσεων. Επίσης αρχικά, μπορεί να παρατηρηθούν, αυξημένα ποσοστά 

τήρησης, στις φάσεις εξάλειψης μετά από πλούσιο, εξαιτίας της προηγούμενης συχνής 

συμπτωματικής ενίσχυσης, τα οποία όμως περιμένουμε, να μειωθούν σημαντικά στη 

συνέχεια. 

       Επιπλέον υποθέσαμε ότι, τα υποκείμενα με ιστορικό σταθερά ενισχυμένης 

συμμόρφωσης στον κανόνα, εκτός εργαστηρίου (υψηλές επιδόσεις στην κλίμακα της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής), θα τείνουν να τηρούν, τον ανακριβή κανόνα σε όλες 

τις πειραματικές συνθήκες, ενώ η συνολική συμπεριφορά τους, κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού θα παρουσιάζει μεγάλη στερεοτυπία (εκδήλωση δράσεων με συγκεκριμένη 

σειρά για να πετύχουν το κλειδί της ασφάλειας). Σε αντίθεση, τα υποκείμενα των οποίων 

η συμπεριφορά, γενικότερα χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα (υψηλές 

επιδόσεις στην κλίμακα της παρορμητικότητας και χαμηλές στην κλίμακα αυτοελέγχου), 

θα τηρούν τον κανόνα ελάχιστα. 

       Οι παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, ελέχθησαν πειραματικά με ένα παιχνίδι στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, που περιλάμβανε συνθήκες με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης, 

φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης και εξάλειψης της ενίσχυσης.  
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ΜΕΘΟΔΟΣ  

 
Συμμετέχοντες  

       Στην πειραματική διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 46 άτομα,  31 γυναίκες και 15 

άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη (S.D. = 6,46). Τόπος διαμονής όλων, ήταν η 

Αθήνα, με τον τόπο καταγωγής να ποικίλλει. Όλα τα υποκείμενα ήταν φοιτητές 

(ψυχολογίας και άλλων σχολών) και μερικοί από αυτούς, εργάζονταν παράλληλα με τις 

σπουδές τους. Κάθε υποκείμενο, κατόπιν συνεννόησης, προσερχόταν στο εργαστήριο 

Κοινωνικής Ψυχολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, για μια συνεδρία που 

κυμαινόταν από 30 έως 120 λεπτά. 

       Πριν ξεκινήσει το πείραμα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για το δικαίωμά τους, 

να διακόψουν τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή, εάν για οποιοδήποτε λόγο, έκριναν ότι 

αδυνατούν να συνεχίσουν, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση του απορρήτου και της 

προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Όλα τα άτομα συμμετείχαν στην έρευνα 

με μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον. 

 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

       Η συλλογή των δεδομένων, στην παρούσα πειραματική έρευνα, πραγματοποιήθηκε 

μέσω της αλληλεπίδρασης των υποκειμένων, με ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, το οποίο ήταν σχεδιασμένο και ρυθμισμένο σε γλώσσα προγραμματισμού 

java. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιζόταν μεγαλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή των 

ερευνητικών χειρισμών, καθώς και στην παρατήρηση και καταγραφή των αλλαγών στη 

συμπεριφορά των ατόμων, όταν αυτές θα εμφανίζονταν. Επίσης, σε κάθε υποκείμενο, 

συνδυαστικά χορηγήθηκαν, κάποια ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. 

       Τα πειράματα διεξήχθησαν εξ ολοκλήρου, εντός του εργαστηρίου Κοινωνικής 

Ψυχολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 

του τρέχοντος έτους. Το εργαστήριο αποτελείται από δύο πειραματικούς θαλάμους, από 

αυτούς για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε μόνον ο ένας. Στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του πειραματικού θαλάμου, υπήρχαν μια καρέκλα και ένα έπιπλο 

γραφείου, στο οποίο ήταν τοποθετημένα, η οθόνη (17 ιντσών), τα ηχεία και το ποντίκι 
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ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακόμη στους θαλάμους υπήρχε ηχομόνωση, έτσι πολλά 

στοιχεία και γεγονότα του εξωτερικού περιβάλλοντος (όπως θόρυβοι), που μπορούσαν 

να διασπάσουν την προσοχή των υποκείμενων, βρίσκονταν υπό έλεγχο. 

       Μετά το τέλος της πειραματικής διαδικασίας, τα υποκείμενα καλούνταν να 

συμπληρώσουν, μια σειρά ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, που μετρούσαν τα επίπεδα 

της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της κατάθλιψης, της παρορμητικότητας και του 

αυτοελέγχου. Επίσης συμπλήρωναν κάποια στοιχεία δημογραφικού περιεχομένου (τόπος 

γέννησης, τόπος κατοικίας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα, 

θρησκεία, επίπεδο θρησκευτικού αισθήματος). 

 

       Αναλυτικότερα, τα ερωτηματολόγια17 που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες, ήταν 

τα ακόλουθα: 

- Ερωτηματολόγιο Αυτοελέγχου (Tangney, Baumaister & Boone, 2004· μετάφραση 

στα ελληνικά από τους Ρ. Μέλλον & Σ. Τσουκάρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο), το οποίο 

μετρά τη δυνατότητα του άτομου να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Το ερωτηματολόγιο 

απαρτίζεται από 36 προτάσεις (της μορφής «Αντιστέκομαι επιτυχώς στον πειρασμό», 

«Ποτέ δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να χάσει τον έλεγχο») και το άτομο κυκλώνει σε μια 

5βάθμια κλίμακα (όπου 1 = Καθόλου και 5 = Πάρα Πολύ), τον αριθμό που δείχνει 

καλύτερα, το πόσο τον εκφράζει, η εκάστοτε πρόταση. 

- Κλίμακα Κατάθλιψης CES-D (Κέντρο για Επιδημικές Έρευνες, του Εθνικού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Η.Π.Α., Radloff & al., 1977· μετάφραση και προσαρμογή 

στα ελληνικά από τον Ρ. Μέλλον, 1996). Είναι μια ευρέως διαδεδομένη κλίμακα 

αυτοαναφοράς, για τη μέτρηση της κατάθλιψης, αποτελούμενη από 20 προτάσεις (του 

τύπου «Ένοιωθα λυπημένος/ή», «Νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν αποτυχία»), που 

αναφέρονται σε σωματικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά συμπτώματα. Το άτομο 

σημειώνει σε μια 4βάθμια κλίμακα (όπου 0 = Σπάνια ή καθόλου και 3 = Σταθερά ή τις 

περισσότερες φορές), πόσο συχνά, στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, ένοιωσε 

ή συμπεριφέρθηκε, κατά τον τρόπο που περιγράφει η κάθε πρόταση.  

17 Οι φόρμες των ερωτηματολογίων, με τη σειρά που συμπληρώνονταν από τους συμμετέχοντες, 
παρουσιάζονται στο παράρτημα. 
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- Ερωτηματολόγιο Ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής - OCI-R (Obsessive-

Compulsive Inventory - Revised, Foa et al., 1997· μετάφραση και προσαρμογή στα 

ελληνικά, Ρ. Μέλλον). Το OCI-R είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ιδεοψυχαναγκαστικής 

διαταραχής, αποτελούμενο από 18 προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε έξι 

υποκλίμακες, σχετικές με το πλύσιμο («Πλένω τα χέρια μου πιο συχνά και για μεγαλύτερη 

διάρκεια από ότι είναι απαραίτητο»), τον έλεγχο («Ελέγχω επανειλημμένα πόρτες, 

παράθυρα, συρτάρια κτλ.»), την τάξη («Αναστατώνομαι εάν τα πράγματα δεν είναι σωστά 

τακτοποιημένα»), τις εμμονές («Συχνά μου έρχονται κακές σκέψεις και έχω δυσκολία στο 

να απαλλαχτώ από αυτές»), τη συσσώρευση («Αποφεύγω να πετάω πράγματα επειδή 

φοβάμαι ότι μπορεί να τα χρειαστώ αργότερα») και την εξουδετέρωση («Νιώθω ότι 

πρέπει να επαναλαμβάνω συγκεκριμένους αριθμούς»), δηλαδή χαρακτηριστικές μορφές 

συμπεριφοράς των ψυχαναγκαστικών ατόμων. Το άτομο σημειώνει σε μια 5βάθμια 

κλίμακα (όπου 0 = Καθόλου και 4 = Πάρα πολύ), πόσο έχει στεναχωρηθεί ή ενοχληθεί, 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, από τις εμπειρίες που περιγράφονται σε κάθε 

πρόταση. 

-  Κλίμακα Παρορμητικότητας του Barratt - BIS-11-GR (Barratt Impulsiveness 

Scale, 1995· απόδοση στα ελληνικά, Ρ. Μέλλον & Ε. Τσουκάρης, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο). Η συγκεκριμένη κλίμακα χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της 

παρορμητικότητας. Απαρτίζεται από 30 δηλώσεις (της μορφής «Κάνω πράγματα χωρίς 

να το έχω πρώτα σκεφτεί», «Είμαι ανήσυχος/-η στο θέατρο ή σε διαλέξεις»), που 

αναφέρονται στη δυνατότητα συγκέντρωσης και προσοχής του ατόμου, καθώς επίσης 

και στην τάση του, να ενεργεί αυθόρμητα ή κατόπιν σκέψης, σε διάφορες καταστάσεις 

της καθημερινότητάς του. Το άτομο σημειώνει σε μια κλίμακα τεσσάρων απαντήσεων 

(Σπάνια/Ποτέ, Περιστασιακά, Συχνά και Σχεδόν πάντα/Πάντα), τη συχνότητα εμφάνισης 

της συμπεριφοράς που περιγράφεται σε κάθε δήλωση. 

 

Διαδικασία 

       Κάθε πειραματικό υποκείμενο, με την είσοδό του στο εργαστήριο, ενημερωνόταν 

για τη διαδικασία που θα επακολουθούσε και συγκεκριμένα, ότι θα έπαιζε ένα παιχνίδι 

στον υπολογιστή, σε δυο στάδια (περίπου 30 λεπτά το καθένα), με ένα διάλειμμα 

ενδιάμεσα, ενώ μετά το τέλος του παιχνιδιού, θα συμπλήρωνε κάποια ερωτηματολόγια. 
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Εφόσον συμφωνούσε με τα παραπάνω, το άτομο εισερχόταν στον πειραματικό θάλαμο, 

για να ξεκινήσει το πείραμα. 

       Αρχικά στην οθόνη του υπολογιστή, παρουσιάζονταν οι οδηγίες18 του παιχνιδιού, 

τις οποίες το άτομο, παροτρυνόταν να διαβάσει προσεκτικά, ζητώντας, αν χρειαζόταν, 

περαιτέρω διευκρινίσεις από τους πειραματιστές. Αφού επιλύονταν τυχόν απορίες, η 

πόρτα του θαλάμου έκλεινε και μόλις το υποκείμενο πάταγε το «ΟΚ», το παιχνίδι 

άρχιζε.  

       Στην οθόνη του υπολογιστή τότε, εμφανιζόταν ένα πλέγμα πράσινων κουτιών με 13 

γραμμές και 13 στήλες (13  13 = 169 κουτάκια), ενώ πάνω από αυτό, υπήρχε ένας 

μετρητής κερμάτων και το εικονίδιο μιας τράπεζας, στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός 

των κατοχυρωμένων κερδισμένων νομισμάτων. Το κλικάρισμα στα διάφορα κουτιά, 

ήταν δυνατόν, να αποφέρει κέρματα (θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα), βόμβες (αρνητικά 

ενισχυτικά ερεθίσματα) ή κενά (άδεια κουτιά). Έτσι στόχος του παιχνιδιού ήταν, τα 

υποκείμενα, κλικάροντας με το ποντίκι, στα πράσινα κουτάκια που εμφανίζονταν στο 

ταμπλό της οθόνης, να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα κέρματα μπορούσαν, 

αποφεύγοντας τις βόμβες που τους τα αφαιρούσαν (βλ. Εικόνα 1).  

       Κάθε φορά που το υποκείμενο συνέλεγε 10 κέρματα στον μετρητή, αυτά 

μεταφέρονταν αυτομάτως στην τράπεζα και διατηρούνταν ασφαλισμένα μέχρι το τέλος 

του παιχνιδιού. Αν εμφανιζόταν βόμβα, πριν συγκεντρωθούν συνολικά 10 κέρματα 

(δηλαδή υπήρχαν στον μετρητή από 1-9 κέρματα), το άτομο έχανε αυτά τα κέρματα που 

βρίσκονταν προσωρινά στο μετρητή, ενώ όσα είχε στην τράπεζα παρέμεναν 

προστατευμένα. 

       Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δινόταν για 20 δευτερόλεπτα, ένας ακουστικός 

κατευθυντήριος κανόνας, που πληροφορούσε τα υποκείμενα, για τη θέση που πιθανόν να 

βρισκόταν το κλειδί (ασφάλεια), το οποίο απενεργοποιούσε τις βόμβες, για το χρονικό 

διάστημα που διαρκούσε (βλ. Εικόνα 2). Υπήρχαν δύο τύποι κανόνων, ο κανόνας 

μορφής ΠΥΞΙΔΑ και ο κανόνας μορφής ΧΡΩΜΑ.19  

18 Οι οδηγίες του παιχνιδιού, παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα. 
19 Στα πλαίσια του πρώτου πειράματος, οι δύο τύποι κανόνων, εμφανίζονταν εναλλάξ στις φάσεις του 
παιχνιδιού. Όμως στα επόμενα τρία πειράματα (που παρουσιάζονται στη συνέχεια), χρησιμοποιήθηκε 
μόνο, ο κανόνας της μορφής πυξίδα, καθώς στα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος, δεν 
παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση του τύπου του κανόνα, στη συμπεριφορά των υποκειμένων.  
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       Αναλυτικότερα, ο κανόνας τύπου πυξίδα, περιέγραφε σε ποιο σημείο του πλέγματος 

τετραγώνων, βρισκόταν η ασφάλεια («Η ασφάλεια βρίσκεται στα βόρεια/νότια /ανατολικά 

/δυτικά»). Στην παρουσία αυτού του τύπου κανόνα, τα κουτιά του πλέγματος χωρίζονταν 

βάσει μιας πυξίδας (που υπήρχε δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης), σε βόρεια - νότια ή 

ανατολικά - δυτικά (ανάλογα με την οδηγία που ακουγόταν) και πάνω σε κάθε κουτάκι 

εμφανιζόταν το αρχικό γράμμα του σημείου του ορίζοντα, στο οποίο εντάσσονταν. Έτσι, 

τα κουτάκια που ήταν στα βόρεια, είχαν πάνω τους το γράμμα Β, ενώ εκείνα που ήταν 

νότια, είχαν πάνω τους το γράμμα Ν, αντίστοιχα τα κουτιά στα ανατολικά, είχαν το 

γράμμα Α και στα δυτικά, το γράμμα Δ (βλ. Εικόνα. 3).   

       Ο  κανόνας της μορφής χρώμα, περιέγραφε τη θέση της ασφάλειας, με βάσει το 

χρώμα των κουμπιών στα κουτάκια του πλέγματος («Η ασφάλεια βρίσκεται στο 

μαύρο/άσπρο κουμπί»). Έτσι πάνω στα κουτάκια, εμφανίζονταν με τυχαία σειρά, 

στρογγυλά κουμπιά μαύρου και άσπρου χρώματος, χωρίς συγκεκριμένη διάταξη στο 

χώρο.  

       Από τη στιγμή που εμφανιζόταν ο κανόνας στο παιχνίδι και για όσο διάστημα, 

αυτός διαρκούσε, το υποκείμενο έψαχνε να βρει, κλικάροντας στα κουτάκια, την 

ασφάλεια (κλειδί). Όταν την έβρισκε, ξεκινούσε μια «ασφαλής» περίοδος παιχνιδιού, 

διάρκειας 15 δευτερολέπτων, όπου το υποκείμενο μπορούσε να πατήσει σε οποιοδήποτε 

κουτί, χωρίς να χάσει κανένα κέρμα, καθώς οι βόμβες ακόμα και να εμφανίζονταν, ήταν 

απασφαλισμένες. Για τα περισσότερα υποκείμενα, αυτό το διάστημα, δίχως την απειλή 

βόμβας, ήταν αρκετό, για τη συλλογή τουλάχιστον 10 κερμάτων, που θα αποθηκεύονταν 

αυτόματα στην τράπεζα, αυξάνοντας τα συνολικά κέρδη τους -καθώς και την ταχύτητα 

των κλικαρισμάτων τους. Ένα ρολόι στο πάνω μέρος της οθόνης, έδειχνε στο άτομο, το 

χρόνο που απέμενε, μέχρι να εξαφανιστεί η ασφάλεια και η εμφάνιση βομβών να 

αφαιρεί και πάλι, τα προσωρινά κερδισμένα κέρματα. 

       Όσον αφορά τον πειραματικό σχεδιασμό του παιχνιδιού, ήταν ρυθμισμένο από πριν, 

σε κάθε φάση, να εμφανίζονται πάντα 150 κέρματα και 30 βόμβες. Οι δράσεις 

ανοίγματος κουτιών, ενισχύονταν θετικά (με την παραγωγή κερμάτων), μέσω ενός 

προγράμματος ενίσχυσης, Μεταβλητής Αναλογίας 5 (ΜΑ 520, κατώτατο όριο δράσεων:3 

και ανώτατο όριο δράσεων:7), δηλαδή το άτομο ανοίγοντας από 3 ως 7 κουτιά, 

20 Στο πρόγραμμα μεταβλητής αναλογίας, η ενίσχυση βασίζεται στο ποσό των δράσεων μια συντελεστικής 
τάξης που εκδηλώνονται, με το ποσό αυτό να μεταβάλλεται από το ένα ενισχυτικό ερέθισμα στο άλλο 
(Μέλλον, 2007). 
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μπορούσε να κερδίσει κέρμα. Παράλληλα, οι δράσεις ανοίγματος κουτιών τιμωρούνταν 

(με την παραγωγή βομβών και την αφαίρεση κερμάτων), μέσω ενός προγράμματος 

τιμωρίας, Μεταβλητής Αναλογίας 25 (ΜΑ 25, κατώτατο όριο δράσεων:20 και ανώτατο 

όριο δράσεων:26), δηλαδή το άτομο ανοίγοντας από 20 ως 26 κουτιά, μπορούσε να 

πετύχει βόμβα. Ακόμη η παρουσία των κανόνων πραγματοποιούνταν με πρόγραμμα 

μεταβλητού ρολογιού 10 (ΜΡ21 10, κατώτατο όριο:8 δευτερόλεπτα και ανώτατο όριο:12 

δευτερόλεπτα). Αυτές οι ρυθμίσεις, παρέμεναν ίδιες σε όλες τις φάσεις, κάθε 

πειραματικής συνθήκης.  

       Επίσης στο παιχνίδι, κατά την παρουσία του κανόνα, η τήρησή του, ήταν πιθανό να 

ενισχύεται συμπτωματικά, με την εύρεση της ασφάλειας (κλειδί), που σηματοδοτούσε 

για τα άτομα, το πέρασμα σε ένα μη τιμωρητικό περιβάλλον. Η ασφάλεια, ανεξάρτητα 

από το εάν τα υποκείμενα, τηρούσαν τον κανόνα που άκουγαν ή όχι,  παραγόταν μέσω 

προγραμμάτων ενίσχυσης μεταβλητής αναλογίας. Έτσι, οι κανόνες, οι οποίοι 

παρουσιάζονταν στα υποκείμενα, ήταν ανακριβείς, καθώς οποιαδήποτε δράση του 

υποκειμένου που ικανοποιούσε το κριτήριο του προγράμματος ΜΑ, μπορούσε να 

ενισχυθεί, επιφέροντας ασφάλεια. Για παράδειγμα, αν ο κανόνας πρότεινε, ότι η 

ασφάλεια ήταν στα βόρεια, η ασφάλεια μπορούσε να παραχθεί εξίσου και από 

κλικαρίσματα στα νότια.  

       Συγκεκριμένα, στις φάσεις με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης (ΜΑ 10, κατώτατο 

όριο δράσεων:1 και ανώτατο όριο δράσεων:20), το άτομο, για όσο χρόνο εμφανιζόταν ο 

κανόνας (20 sec), γινόταν να βρει την ασφάλεια οπουδήποτε, από το πρώτο κιόλας κουτί 

που θα άνοιγε. Αντιθέτως, στις φάσεις με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης (ΜΑ 50, 

κατώτατο όριο δράσεων:20 και ανώτατο όριο δράσεων:80), η ασφάλεια ήταν πιο 

δύσκολο να παραχθεί, αφού το άτομο για να την βρει οπουδήποτε, έπρεπε να ανοίξει 

από 20 έως 80 κουτάκια, στο διάστημα των 20 δευτερολέπτων εμφάνισης του κανόνα. 

Επιπλέον, στις φάσεις με εξάλειψη της ενίσχυσης (κατώτατο όριο δράσεων:1000 και 

ανώτατο όριο δράσεων:1500), ήταν σχεδόν ακατόρθωτο, να εμφανιστεί η ασφάλεια, 

καθώς ο χρόνος εμφάνισης του κανόνα (20 sec), δεν επαρκούσε, για την εκδήλωση του 

κατώτατου ορίου κλικαρισμάτων που θα την παρήγαγαν. 

21 Τα προγράμματα ενίσχυσης ρολογιού διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των υποκειμένων με 
συμπτωματική ενίσχυση. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ενίσχυσης μεταβλητού ρολογιού,  το ενισχυτικό 
ερέθισμα παρουσιάζεται ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του υποκειμένου, με τη λήξη ενός χρονικού 
διαστήματος, που μεταβάλλεται από τη μία παρουσίαση του ενισχυτικού ερεθίσματος, στην άλλη. 
(Μέλλον, 2007).  
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       Το παιχνίδι τελείωνε, όταν ολοκληρώνονταν όλες οι προγραμματισμένες φάσεις του 

ή αυτόματα με την πάροδο 50 λεπτών από την στιγμή έναρξης του (το χρονικό όριο 

λήξης του παιχνιδιού εφαρμοζόταν, αν κάποιο υποκείμενο, αδυνατούσε να ολοκληρώσει 

τις φάσεις νωρίτερα). Η διάρκεια της κάθε φάσης, καθοριζόταν από την ταχύτητα με την 

οποία, άνοιγε τα κουτάκια το υποκείμενο. Όσο πιο γρήγορα παράγονταν, τα 150 

κέρματα (κατοχυρωμένα ή μη) και οι 30 βόμβες (ενεργές ή απασφαλισμένες), τόσο πιο 

σύντομα τερματιζόταν η φάση.   

       Μετά το τέλος του παιχνιδιού, τα υποκείμενα επέστρεφαν στο χώρο υποδοχής του 

εργαστηρίου, για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Στη συζήτηση που ακολουθούσε 

μετέπειτα, ρωτούνταν για τις εντυπώσεις τους από την πειραματική διαδικασία, τις 

δυσκολίες που τυχόν αντιμετώπισαν στο παιχνίδι και ενημερώνονταν για τους σκοπούς 

της έρευνας. Αφού είχε λυθεί, κάθε απορία των ατόμων σχετικά με το πείραμα, τα 

ευχαριστούσαμε πολύ για τη συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθειά τους στην έρευνα και 

αποχωρούσαν.  

 

 

Εικόνα 1: Το βασικό περιβάλλον του παιχνιδιού. 

Κέρμα 
(ΕΕ+) 

Βόμβα 
(ΕΕ-) 

Άδειο κουτί 

Μη «ασφαλή» 
κέρματα 

 

«Ασφαλή» 
κέρματα 
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Εικόνα 2: Παίζοντας με «ασφάλεια». 

 

Εικόνα 3: Το περιβάλλον του παιχνιδιού κατά την εμφάνιση του κανόνα της μορφής ΠΥΞΙΔΑ. 

Μη «ασφαλή» 
κέρματα 

 

Μη «ασφαλή» 
κέρματα 

 

«Ασφαλή» 
κέρματα 

«Ασφαλή» 
κέρματα 

Κέρμα 
(ΕΕ+) 

Άδειο κουτί 

«Ανενεργή» 
Βόμβα 

«Ασφάλεια» 

 

Σήμα 
ασφάλειας 

Κανόνας (ΠΥΞΙΔΑ): 
η ασφάλεια βρίσκεται 

στα δυτικά 

Δ = Δυτικά 

Α = Ανατολικά 
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Πειραματικές Συνθήκες 

       Με τη μέθοδο της εκτεταμένης ατομικής ανάλυσης, μελετήθηκαν διεξοδικά οι 

επιδράσεις του πειραματικού χειρισμού σε κάθε υποκείμενο, μέσα από τη συστηματική 

χωροχρονική σχέση, μεταξύ των επιπέδων της ανεξάρτητης και εξαρτημένης 

μεταβλητής και έως ένα βαθμό το ιστορικό του κάθε ατόμου, μέσω εκτεταμένης 

παρατήρησης της συμπεριφοράς του, πριν από το πειραματικό χειρισμό.   

      Βέβαια, καθώς σε ένα πείραμα, όλα τα ενδεχόμενα, είναι πιθανό, να προκύψουν, 

ανατρέποντας ανά πάσα στιγμή τον αρχικό πειραματικό σχεδιασμό· έπρεπε κάθε φορά 

που συνέβαινε κάτι τέτοιο, να είμαστε σε θέση, να εγκαταλείψουμε όλους τους 

προηγούμενους χειρισμούς μας και να ξεκινήσουμε την πειραματική διαδικασία από το 

μηδέν, προσεγγίζοντας τα νέα δεδομένα με την ανάλογη ερευνητική ευελιξία και 

διαμορφώνοντας τις συνθήκες καταλλήλως. 

       Έτσι στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, με βάση τα ευρήματα που 

προέκυπταν κάθε φορά από την πειραματική διαδικασία, χρειάστηκε να γίνουν συνολικά 

τέσσερα πειράματα, με διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό των πειραματικών συνθηκών. 

Σε όλα τα πειράματα, το πειραματικό περιβάλλον, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, 

καθώς και τα μέσα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν κοινά. Ακόμη, για 

όλα τα υποκείμενα, σε κάθε πείραμα, ο στόχος και οι οδηγίες του παιχνιδιού ήταν ίδιες. 

Διαφορές και αλλαγές, εντοπίζονταν στο χειρισμό, ως προς το είδος του κανόνα 

(ΠΥΞΙΔΑ - ΧΡΩΜΑ), αλλά και τη σειρά των φάσεων και των πλαισίων ενίσχυσης ή 

εξάλειψης,  στα οποία υποβάλλονταν τα υποκείμενα.  

       Η κατανομή των υποκειμένων στα τέσσερα πειράματα, όπως επίσης και στις 

πειραματικές συνθήκες αυτών, έγινε με τυχαία επιλογή. Όταν ολοκληρώνονταν οι δυο 

πρώτες φάσεις (διάρκειας περίπου 30 λεπτών) της κάθε συνθήκης των πειραμάτων, τα 

υποκείμενα έκαναν ένα σύντομο διάλειμμα, με σκοπό να αποφευχθεί η επίδραση της 

κόπωσης στην πειραματική διαδικασία. Ύστερα από τη μικρή διακοπή, το παιχνίδι 

συνεχιζόταν με τις επόμενες φάσεις (διάρκειας περίπου 30 λεπτών).  

       Αναλυτικότερα, στο πρώτο πείραμα, η πειραματική διαδικασία διαφοροποιήθηκε 

σε τέσσερις συνθήκες, που κάθε μία από αυτές, αποτελείτο από τέσσερις φάσεις (βλ. 

Πίνακα 1). Οι συνθήκες διέφεραν ως προς τη σειρά εφαρμογής των δύο προγραμμάτων 

ενίσχυσης (φτωχό – πλούσιο πρόγραμμα), καθώς και τη σειρά παρουσίασης των δύο 
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τύπων κανόνων (πυξίδα – χρώμα), προκειμένου να μελετηθεί η επίδρασή τους, στη 

συμπεριφορά των υποκειμένων και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Στη δεύτερη και στην τέταρτη φάση όλων των συνθηκών, υπήρχε εξάλειψη. Ακόμη σε 

κάθε συνθήκη, υποβλήθηκαν δύο υποκείμενα, ενώ στο πείραμα, συμμετείχαν συνολικά 

οχτώ άτομα.  

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ  (Ν = 8) 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 1η    (Ν = 2) 2η   (Ν = 2) 3η  (Ν = 2) 4η  (Ν = 2) 

 

Α΄ 
Πυξίδα - Φτωχό 

πρόγραμμα 

Πυξίδα - Πλούσιο 

πρόγραμμα 

Χρώμα - Φτωχό 

πρόγραμμα 

Χρώμα - Πλούσιο 

πρόγραμμα 

 

Β΄ 
Πυξίδα - 

Εξάλειψη 

Πυξίδα - 

Εξάλειψη 

Χρώμα - 

Εξάλειψη 

Χρώμα - 

Εξάλειψη 

 

Γ΄ 
Χρώμα - Πλούσιο 

πρόγραμμα 

Χρώμα - Φτωχό 

πρόγραμμα 

Πυξίδα - Πλούσιο 

πρόγραμμα 

Πυξίδα - Φτωχό 

πρόγραμμα 

 

Δ΄ 
Χρώμα - 

Εξάλειψη 

Χρώμα - 

Εξάλειψη 

Πυξίδα - 

Εξάλειψη 

Πυξίδα - 

Εξάλειψη 

Πίνακας 1: Πειραματικές συνθήκες 1ου πειράματος. 

 

       Στο δεύτερο πείραμα, προκειμένου να μελετηθεί εκτενέστερα, η επίδραση της 

παρουσίας του ανακριβούς κανόνα στη συμπεριφορά των υποκειμένων σε πλαίσια 

ενίσχυσης και εξάλειψης, η πειραματική διαδικασία διαφοροποιήθηκε σε δύο συνθήκες, 

που κάθε μία από αυτές, αποτελείτο από τέσσερις φάσεις (βλ. Πίνακα 2). Σε αυτό το 

πείραμα, οι συνθήκες διέφεραν μόνο, ως προς τη σειρά εφαρμογής των προγραμμάτων 

ενίσχυσης (φτωχό – πλούσιο πρόγραμμα) και εξάλειψης. Έτσι τα υποκείμενα έπαιζαν 

δύο συνεχόμενες φάσεις με πλούσιο ή φτωχό πρόγραμμα και στη συνέχεια δύο 

συνεχόμενες φάσεις εξάλειψης.  
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       Αναφορικά με το είδος του κανόνα, σε όλες τις φάσεις και των δύο συνθηκών, 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά, για την απλοποίηση της διαδικασίας, ο κανόνας της 

μορφής πυξίδα, καθώς στα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική επίδραση του τύπου του κανόνα, στη συμπεριφορά των υποκειμένων. Ακόμη 

σε κάθε συνθήκη, υποβλήθηκαν οχτώ υποκείμενα, ενώ στο πείραμα, συμμετείχαν 

συνολικά 16 άτομα.  

 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ   (Ν = 16) 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 1η  (Ν = 8) 2η  (Ν = 8) 

Α΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Β΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Γ΄ Πυξίδα – Εξάλειψη Πυξίδα - Εξάλειψη 

Δ΄ Πυξίδα – Εξάλειψη Πυξίδα - Εξάλειψη 

Πίνακας 2: Πειραματικές συνθήκες 2ου πειράματος. 

 

       Το τρίτο πείραμα, ως προς τη ρύθμιση των πειραματικών συνθηκών, αποτελεί μια 

προέκταση του δεύτερου πειράματος. Σε μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

δεύτερου πειράματος, παρατηρήθηκαν συστηματικά, ομοιότητες στη συμπεριφορά των 

υποκειμένων, όσον αφορά τα επίπεδα τήρησης του κανόνα (υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης), σε φάσεις με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης και εξάλειψη. 

        Έτσι για μια περαιτέρω διερεύνηση των πειραματικών ευρημάτων, 

πραγματοποιήθηκε ένα τρίτο πείραμα, οι συνθήκες του οποίου, διέφεραν από το 

προηγούμενο, μόνο ως προς τις φάσεις της εξάλειψης που εφαρμόστηκαν, δηλαδή είχε 

προστεθεί ακόμη, άλλη μια φάση εξάλειψης. Αυτή η αλλαγή στο χειρισμό, έγινε για να 

μελετηθεί το αν θα διατηρούνταν ή όχι, οι δράσεις τήρησης του ανακριβούς κανόνα σε 
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ένα περιβάλλον συνεχούς εξάλειψης, όπου η εύρεση της ασφάλειας ήταν πρακτικά 

αδύνατη  (το φαινόμενο της αντίστασης στην εξάλειψη της ενίσχυσης). 

       Συγκεκριμένα, η πειραματική διαδικασία διαφοροποιήθηκε σε δύο συνθήκες, που 

κάθε μία από αυτές, αποτελείτο από πέντε φάσεις (βλ. Πίνακα 3). Έτσι τα υποκείμενα 

έπαιζαν δύο συνεχόμενες φάσεις με πλούσιο ή φτωχό πρόγραμμα και στη συνέχεια (μετά 

από το διάλειμμα) τρείς συνεχόμενες φάσεις εξάλειψης. Σε όλες τις φάσεις και των δύο 

συνθηκών, ο κανόνας που εμφανιζόταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν της 

μορφής πυξίδα. Ακόμη σε κάθε συνθήκη, υποβλήθηκαν τέσσερα υποκείμενα, ενώ στο 

πείραμα, συμμετείχαν συνολικά οχτώ άτομα.  

 

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ   (Ν = 8) 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 1η    (Ν = 4) 2η   (Ν = 4) 

Α΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Β΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Γ΄ Πυξίδα – Εξάλειψη Πυξίδα - Εξάλειψη 

Δ΄ Πυξίδα – Εξάλειψη Πυξίδα - Εξάλειψη 

Ε ΄ Πυξίδα – Εξάλειψη Πυξίδα - Εξάλειψη 

Πίνακας 3: Πειραματικές συνθήκες 3ου πειράματος. 

 

       Τέλος, στο τέταρτο πείραμα υπήρχαν δύο πειραματικές συνθήκες, που κάθε μία 

από αυτές, περιλάμβανε τέσσερις φάσεις (βλ. Πίνακα 4). Η διαφορά του τελευταίου 

πειράματος, σε σχέση με τα τρία προηγούμενα, είναι πως δεν εφαρμόστηκαν καθόλου 

φάσεις εξάλειψης της ενίσχυσης.  

       Στα αποτελέσματα που προέκυψαν από το τρίτο πείραμα, σημειώθηκαν 

συστηματικά, υψηλότερα ποσοστά τήρησης του κανόνα στις φάσεις με φτωχό 
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πρόγραμμα, συγκριτικά με τις φάσεις πλούσιου προγράμματος, γεγονός που ανέτρεπε τις 

αρχικές μας υποθέσεις. Για να διαμορφωθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γύρω από την 

επίδραση της παρουσίας του κανόνα στα διαφορετικά πλαίσια ενίσχυσης, ήταν 

αναγκαία, η συλλογή επιπλέον δεδομένων.  

       Έτσι στο τέταρτο πείραμα, η διαφοροποίηση των πειραματικών συνθηκών 

αποσκοπούσε, στη συγκριτική μελέτη των συχνοτήτων εμφάνισης της τήρησης του 

ανακριβούς κανόνα, στα δύο προγράμματα ενίσχυσης. Γι’ αυτόν το λόγο, στην πρώτη 

συνθήκη, τα υποκείμενα έπαιζαν τέσσερις φάσεις με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης και 

στη δεύτερη συνθήκη, τέσσερις φάσεις με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης. Σε όλες τις 

φάσεις και των δύο συνθηκών, ο κανόνας που εμφανιζόταν στο παιχνίδι ήταν της 

μορφής πυξίδα. Ακόμη σε κάθε συνθήκη, υποβλήθηκαν επτά υποκείμενα, ενώ στο 

πείραμα, συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα.  

 

 

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ   (Ν = 14) 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 1η   (Ν = 7) 2η  (Ν = 7) 

Α΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Β΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Γ΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Δ΄ Πυξίδα - Πλούσιο πρόγραμμα Πυξίδα - Φτωχό πρόγραμμα 

Πίνακας 4: Πειραματικές συνθήκες 4ου πειράματος. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1ο Πείραμα 

       Στο πρώτο πείραμα (Ν=8), παρά τις ατομικές διαφορές που καταγράφηκαν, 

παρατηρήθηκε ότι τα υποκείμενα, τα οποία υποβλήθηκαν αρχικά σε συνθήκες με φάσεις 

πλούσιου προγράμματος ενίσχυσης και στη συνέχεια φάσεις φτωχού προγράμματος 

ενίσχυσης ύστερα από εξάλειψη (2η και 4η συνθήκη), παρουσίασαν στο φτωχό 

πρόγραμμα, υψηλότερα ποσοστά τήρησης του κανόνα (δηλαδή μεγαλύτερη αντιστοιχία 

στις δράσεις τους με τα όσα όριζε ο κανόνας, για την εύρεση της ασφάλειας). Τα 

ποσοστά αυτά διατηρήθηκαν και στη φάση εξάλειψης που ακολούθησε μετά το φτωχό 

πρόγραμμα (βλ. Πίνακα 5). 

       Αντιθέτως, όταν τα υποκείμενα μετέβαιναν από φτωχό σε πλούσιο πρόγραμμα με 

ενδιάμεσα φάση εξάλειψης (1η και 3η συνθήκη), τα ποσοστά τήρησης του κανόνα, 

έτειναν να αυξάνονται στο πλούσιο. Στις φάσεις εξάλειψης της ενίσχυσης, τα ποσοστά 

συμμόρφωσης22 στον κανόνα αυξάνονταν ή παρέμεναν σταθερά για τα περισσότερα 

υποκείμενα. Επιπλέον δεν σημειώθηκε σημαντική επίδραση του τύπου του κανόνα, στη 

συμπεριφορά των υποκειμένων. 

       Αναλυτικότερα, το 1ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη 

φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά συμμόρφωσης στον κανόνα, της τάξης του 98,6% (βλ. Διάγραμμα 1). Στη 

μετέπειτα φάση εξάλειψης που ακολούθησε, το ποσοστό της συμμόρφωσης διατηρήθηκε 

σε υψηλά επίπεδα (98,2%), αν και επήλθε μια μικρή μείωση της τάξης του 0,4%. Κατά 

τη φάση του πλούσιου προγράμματος, το άτομο συνέχισε να τηρεί τον κανόνα με 

μικρότερη όμως συχνότητα (95,9%), σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις. Στην 

τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από πλούσιο πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης 

αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας συνολικά στο πολύ υψηλό ποσοστό του 99,0%. 

       Το 2ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε σχετικά υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 82,6% (βλ. Διάγραμμα 1). Στη μετέπειτα φάση εξάλειψης 

που ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης του κανόνα (75,3%). Κατά τη 

22 Για μια πιο ευσύνοπτη παρουσίαση, η τήρηση του κανόνα αναφέρεται στα αποτελέσματα και στα 
διαγράμματα συχνοτήτων και ως συμμόρφωση στον κανόνα.   

                                                           



46 
 

φάση του πλούσιου προγράμματος, το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε σημαντικά 

(97,9%). Όμως στην τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από το πλούσιο πρόγραμμα), η 

συχνότητα τήρησης μειώθηκε αρκετά (80,2%).  

 

         Διάγραμμα 1: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης πειραματικής συνθήκης, 1ου και  2ου 
υποκείμενου (1ο πείραμα = Π1). 

 

       Το 3ο υποκείμενο23 (2η πειραματική συνθήκη), γενικότερα σε όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, παρουσίασε χαμηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 2). Στην 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης) το ποσοστό 

συμμόρφωσης ήταν αρκετά χαμηλό (61,0%), όπως επίσης και στη φάση εξάλειψης που 

ακολούθησε (60,8%). Όμως κατά τη φάση του φτωχού προγράμματος, παρατηρήθηκε 

αύξηση του επιπέδου συμμόρφωσης (67,2%). Στην τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από 

φτωχό πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης μειώθηκε (60,9%), επιστρέφοντας στα αρχικά 

ποσοστά συμμόρφωσης. 

       Το 4ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης, της τάξης του 96,0% (βλ. Διάγραμμα 2). Στη μετέπειτα φάση εξάλειψης 

που ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης του κανόνα (94,6%). Όμως 

κατά τη φάση του φτωχού προγράμματος, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του 

23 Για το συγκεκριμένο υποκείμενο, ο Μ.Ο των απαντήσεων στην κλίμακα της παρορμητικότητας (BIS-
11-GR) ήταν 2,30 και στο ερωτηματολόγιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCI-R) ήταν 0,22     
(βλ. Παράρτημα,  IV. Μ.Ο απαντήσεων υποκειμένων στα ερωτηματολόγια, 1ο Πείραμα).  
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ποσοστού συμμόρφωσης (98,6%). Στην τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από φτωχό 

πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (98,9%), με μικρή 

αύξηση της τάξης του 0,3%.  

 

    Διάγραμμα 2: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης πειραματικής συνθήκης, 3ου και  4ου 
υποκείμενου (1ο πείραμα = Π1). 

 

       Το 5ο υποκείμενο (3η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε σχετικά υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης στον κανόνα, της τάξης του 88,5% (βλ. Διάγραμμα 3). Στη μετέπειτα 

φάση εξάλειψης που ακολούθησε, επήλθε σημαντική αύξηση στη συχνότητα τήρησης 

του κανόνα (95,8%). Κατά τη φάση του πλούσιου προγράμματος, το άτομο συνέχισε να 

τηρεί τον κανόνα με μικρότερη όμως συχνότητα (94,5%). Στην τελευταία φάση 

(εξάλειψη μετά από πλούσιο πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης αυξήθηκε σημαντικά, 

φτάνοντας συνολικά στο υψηλό ποσοστό του 98,5%. 

       Το 6ο υποκείμενο (3η πειραματική συνθήκη) στις τρεις πρώτες φάσεις του 

παιχνιδιού, παρουσίασε σχετικά χαμηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 

3). Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), το ποσοστό 

συμμόρφωσης ήταν της τάξης του 70,3%. Στη μετέπειτα φάση εξάλειψης που 

ακολούθησε, επήλθε αύξηση στη συχνότητα τήρησης (74,3%). Κατά τη φάση του 

πλούσιου προγράμματος, σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης 

(79,3%). Στην τελευταία δε φάση (εξάλειψη μετά από πλούσιο πρόγραμμα), η 
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συχνότητα τήρησης αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας συνολικά στο υψηλό ποσοστό του 

95,5%. 

 

    Διάγραμμα 3: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 3ης  πειραματικής συνθήκης, 5ου και  6ου 
υποκείμενου (1ο πείραμα = Π1). 

 

       Το 7ο υποκείμενο (4η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 91,5% (βλ. Διάγραμμα 4). Στη μετέπειτα φάση εξάλειψης 

που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης του κανόνα αυξήθηκε αρκετά (94,0%). Επιπλέον 

κατά τη φάση του φτωχού προγράμματος, σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού 

συμμόρφωσης (98,5%), της τάξης του 4,5%. Στην τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από 

φτωχό πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (96,4%), με 

μια όμως μείωση της τάξης του 2,1%.  

        Το 8ο υποκείμενο (4η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, 

της τάξης του 85,1% (βλ. Διάγραμμα 4). Στη μετέπειτα φάση εξάλειψης που 

ακολούθησε, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη συχνότητα τήρησης του κανόνα 

(97,0%). Κατά τη φάση του φτωχού προγράμματος, η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε 

σε υψηλά επίπεδα (96,6%), αν και επήλθε μια μικρή μείωση της τάξης του 0,4%. Στην 

τελευταία φάση (εξάλειψη μετά από φτωχό πρόγραμμα) το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 

εξίσου υψηλό (96,4%), παρότι σημειώθηκε μια ελάχιστη μείωση, της τάξης του 0,2%. 
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Διάγραμμα 4: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 4ης πειραματικής συνθήκης, 7ου και  8ου 
υποκείμενου (1ο πείραμα = Π1). 

 
 
 
 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 

ΦΑΣΕΙΣ 1η ΣΥΝΘΗΚΗ ΥΠ.1 ΥΠ.2 3η ΣΥΝΘΗΚΗ ΥΠ.5 ΥΠ.6 

Α' 
1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       
98.6 82.6 

1.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

88.5 70.3 

Β' 
2.ΠΥΞΙΔΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
98.2 75.3 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

95.8 74.3 

Γ' 
3.ΧΡΩΜΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
95.9 97.9 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
94.5 79.3 

Δ' 
4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

99.0 80.2 
4.ΠΥΞΙΔΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
98.5 95.5 

ΦΑΣΕΙΣ 2η ΣΥΝΘΗΚΗ ΥΠ.3 ΥΠ.4 4η ΣΥΝΘΗΚΗ ΥΠ.7 ΥΠ.8 

Α' 
1.ΠΥΞΙΔΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
61.0 96.0 

1.ΧΡΩΜΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
91.5 85.1 

Β' 
2.ΠΥΞΙΔΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
60.8 94.6 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

94.0 97.0 

Γ' 
3.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
67.1 98.6 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

98.5 96.6 

Δ' 
4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

60.9 98.9 
4.ΠΥΞΙΔΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
96.4 96.4 

Πίνακας 5: Συχνότητες συμμόρφωσης υποκειμένων  (1ο ΠΕΙΡΑΜΑ).  
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2ο Πείραμα 

       Στο δεύτερο πείραμα (Ν=16), παρά τις ατομικές διαφορές που καταγράφηκαν, το 

ποσοστό συμμόρφωσης των ατόμων στον κανόνα (βλ. Διάγραμμα 5), στις φάσεις με 

φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης ήταν συνολικά υψηλότερο (91,5%), από το αντίστοιχο των 

φάσεων με πλούσιο πρόγραμμα (86,8%). Η συχνότητα τήρησης, στις φάσεις εξάλειψης 

μετά από πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης (88,7%), ήταν συνολικά ελαφρώς μεγαλύτερη, 

σε σχέση με τις φάσεις εξάλειψης μετά από φτωχό πρόγραμμα (84,9%). 

       Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη φάση με πλούσιο πρόγραμμα (1η πειραματική 

συνθήκη), τα υποκείμενα εκδήλωναν δράσεις που αντιστοιχούσαν στις διαστάσεις του 

κανόνα, με μεγάλη συχνότητα (91,4%). Όμως στη δεύτερη φάση με πλούσιο πρόγραμμα 

που ακολουθούσε, ο μέσος όρος της συμμόρφωσης παρουσίαζε σημαντική μείωση 

(82,1%). Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, η συχνότητα τήρησης του κανόνα 

συνολικά αυξανόταν αρκετά, επιστρέφοντας περίπου στα αρχικά επίπεδα τήρησης 

(90,6%), ενώ στη δεύτερη φάση εξάλειψης, η συμμόρφωση μειωνόταν ξανά (86,8%). 

       Στην πρώτη φάση με φτωχό πρόγραμμα (2η πειραματική συνθήκη), συνολικά τα 

υποκείμενα εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (91,0%). Στη δεύτερη φάση 

με φτωχό πρόγραμμα που ακολουθούσε, η συχνότητα τήρησης αυξανόταν (92,0%). 

Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης όμως, ο μέσος όρος της συμμόρφωσης των 

υποκειμένων, παρουσίαζε μείωση (86,4%), η οποία συνεχιζόταν και στη δεύτερη φάση 

της εξάλειψης (83,2%).  

 

Διάγραμμα 5: Μέσος όρος συχνοτήτων τήρησης του κανόνα όλων των υποκειμένων 1ης και 2ης  
πειραματικής συνθήκης (2ο πείραμα). 
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      Αναλυτικότερα, το 1ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 6). 

Ξεκινώντας την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), 

σημείωσε ένα υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 99,6%. Στη δεύτερη φάση 

του πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης 

(96,8%). Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης 

αυξήθηκε και πάλι (98,6%). Στη δεύτερη φάση της εξάλειψης, η συμμόρφωση 

διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (98,1%), αν και παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση, της 

τάξης του 0,5%.  

       Το 2ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης στον κανόνα, της τάξης του 95,5% (βλ. Διάγραμμα 6). Όμως στη δεύτερη 

φάση του πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα 

τήρησης του κανόνα (93,1%). Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, η συμμόρφωση 

μειώθηκε περαιτέρω (88,1%), ενώ στη δεύτερη φάση της εξάλειψης η μείωση 

συνεχίστηκε (74,9%).  

        Το 3ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης 

στον κανόνα, της τάξης του 82,0% (βλ. Διάγραμμα 6). Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε σημαντική μείωση (72,6%) στη συχνότητα 

τήρησης του κανόνα, της τάξης του 9,4%. Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, 

παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό της συμμόρφωσης (76,0%). Όμως στη δεύτερη 

φάση της εξάλειψης, το ποσοστό τήρησης μειώθηκε ξανά (73,8%).  

       Το 4ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης 

στον κανόνα, της τάξης του 80,9% (βλ. Διάγραμμα 6). Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, παρατηρήθηκε ραγδαία μείωση (54,1%) στη συχνότητα 

τήρησης, της τάξης του 26,8%, δηλαδή το υποκείμενο τηρούσε τον κανόνα ελάχιστα. 

Όμως κατά την πρώτη φάση εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης άρχισε να 

αυξάνεται σημαντικά (84,6%), ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα τήρησης της πρώτης 

φάσης πλούσιου προγράμματος. Η αύξηση της συμμόρφωσης συνεχίστηκε και στη 

δεύτερη φάση της εξάλειψης (86,1%).  
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Διάγραμμα 6: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=8 (2ο πείραμα = Π2),  

Α’ Μέρος παρουσίασης (Υποκείμενα 1, 2, 3, 4). 
        

       Το 5ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 90,4% (βλ. Διάγραμμα 7). Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μεγάλη μείωση (73,4%) στη συχνότητα 

τήρησης του κανόνα, της τάξης του 17,0%. Όμως κατά την πρώτη φάση εξάλειψης, το 

ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε σημαντικά (82,7%). Στη δεύτερη δε φάση της 

εξάλειψης, παρατηρήθηκε ξανά, μείωση του ποσοστού της συμμόρφωσης (77,8%).   

       Το 6ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 7). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό 

ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 96,9%. Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μια μείωση στη συχνότητα τήρησης (88,9%), 

της τάξης του 8%. Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της 

συμμόρφωσης αυξήθηκε σημαντικά (98,7%). Παρά ταύτα, στη δεύτερη φάση εξάλειψης 

που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης μειώθηκε και πάλι (91,2%).  
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       Το 7ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 92,4% (βλ. Διάγραμμα 7). Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε αύξηση στη συχνότητα τήρησης του κανόνα 

(97,64%). Το ποσοστό της συμμόρφωσης συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά και στην 

πρώτη φάση της εξάλειψης (99,1%), πλησιάζοντας τα επίπεδα της απόλυτης 

συμμόρφωσης. Ωστόσο στη δεύτερη φάση εξάλειψης, αν και η συχνότητα τήρησης 

διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, καταγράφηκε μια μείωση του ποσοστού συμμόρφωσης 

(93,1%), της τάξης του 6%. 

       Το 8ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 93,8% (βλ. Διάγραμμα 7). Στη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε σημαντική μείωση (80,1%) στη συχνότητα 

τήρησης του κανόνα, της τάξης του 13,7%. Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, 

το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε σημαντικά (97,1%), ενώ η αύξηση συνεχίστηκε 

και στη δεύτερη φάση της εξάλειψης (98,5%).  

 

Διάγραμμα 7: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=8 (2ο πείραμα = Π2), 

Β’ Μέρος παρουσίασης (Υποκείμενα 5, 6, 7, 8). 
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       Το 9ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε χαμηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 8). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 70,8%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού προγράμματος που 

ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης (60,5%), ενώ κατά την πρώτη 

φάση της εξάλειψης, η μείωση συνεχίστηκε (58,1%). Όμως στη δεύτερη φάση 

εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε και πάλι (60,1%). 

       Το 10ο υποκείμενο24 (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε πολύ υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 8). Ξεκινώντας 

την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης 98,9%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα 

(98,2%), αν και επήλθε μια μικρή μείωση της τάξης του 0,7%. Όμως κατά την πρώτη 

φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε περαιτέρω (99,0%), 

παραμένοντας εξίσου υψηλό (99,0%) και στη δεύτερη φάση εξάλειψης. 

       Το 11ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, 

της τάξης του 77,7% (βλ. Διάγραμμα 8). Όμως στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μεγάλη αύξηση στη συχνότητα τήρησης 

(97,6%), της τάξης του 19,9%. Η αύξηση συνεχίστηκε και κατά την πρώτη φάση της 

εξάλειψης (97,9%). Ωστόσο στη δεύτερη φάση εξάλειψης, το ποσοστό της 

συμμόρφωσης μειώθηκε σημαντικά (67,7%). 

        Το 12ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε πολύ υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 8). Ξεκινώντας 

την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 97,3%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης (92,7%). Όμως 

κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε 

σημαντικά (98,4%), παραμένοντας εξίσου υψηλό (98,3%) και στη δεύτερη φάση 

εξάλειψης, παρά την ελάχιστη μείωση που σημειώθηκε. 

24 Για το συγκεκριμένο υποκείμενο, ο Μ.Ο των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCI-R) ήταν 2,17  (βλ. Παράρτημα, IV. Μ.Ο απαντήσεων υποκειμένων 
στα ερωτηματολόγια, 2ο Πείραμα). 
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Διάγραμμα 8: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=8 (2ο πείραμα = Π2), 

Α’ Μέρος παρουσίασης (Υποκείμενα 9, 10, 11, 12). 

 

       Το 13ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 98,6% (βλ. Διάγραμμα 9). Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης του κανόνα αυξήθηκε περαιτέρω 

(99,5%). Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης 

μειώθηκε (85,6%), ενώ η μείωση συνεχίστηκε και στη δεύτερη φάση εξάλειψης (82,1%). 

       Το 14ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 97,4% (βλ. Διάγραμμα 9). Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης του κανόνα διατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα, αν και επήλθε μια μικρή μείωση στο ποσοστό της συμμόρφωσης 

(96,7%). Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης 

μειώθηκε περαιτέρω (87,8%), ενώ η μείωση συνεχίστηκε και στη δεύτερη φάση 

εξάλειψης (81,1%). 
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       Το 15ο υποκείμενο25 (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 9). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 98,2%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης του κανόνα διατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα, αν και επήλθε μια μικρή μείωση στο ποσοστό της συμμόρφωσης 

(97,6%). Τα ποσοστά συμμόρφωσης παρέμειναν εξίσου υψηλά, τόσο στην πρώτη φάση 

της εξάλειψης (97,4%), όσο και στη δεύτερη φάση εξάλειψης που ακολούθησε (97,3%). 

Το 16ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης 89,5% (βλ. Διάγραμμα 9). Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης του κανόνα αυξήθηκε περαιτέρω 

(93,4%). Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, σημειώθηκε μεγάλη μείωση στο 

ποσοστό της συμμόρφωσης (68,8%). Ωστόσο στη δεύτερη φάση εξάλειψης, η 

συχνότητα τήρησης αυξήθηκε σημαντικά (79,8%).  

 

Διάγραμμα 9: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης πειραματικής συνθήκης, Ν= 8 (2ο πείραμα = Π2), 
Β’ Μέρος παρουσίασης (Υποκείμενα 13, 14, 15, 16). 

25 Ο Μ.Ο των απαντήσεων του ατόμου, στο ερωτηματολόγιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCI-
R) ήταν 2,00 (βλ. Παράρτημα, IV. Μ.Ο απαντήσεων υποκειμένων στα ερωτηματολόγια, 2ο Πείραμα). 
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3ο Πείραμα 

       Στο τρίτο πείραμα (Ν=8), παρά τις ατομικές διαφορές που καταγράφηκαν, το 

ποσοστό της συνολικής συμμόρφωσης των ατόμων στον κανόνα, ήταν και στις δυο 

πειραματικές συνθήκες υψηλό (βλ. Διάγραμμα 10), δηλαδή οι δράσεις που 

εκδηλώνονταν από τα υποκείμενα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρουσίαζαν πολύ 

μεγάλη αντιστοιχία με όσα όριζε ο κανόνας.  

       Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι το ποσοστό της συμμόρφωσης στις φάσεις με φτωχό 

πρόγραμμα ενίσχυσης, ήταν συνολικά υψηλότερο (97,7%), από το αντίστοιχο των 

φάσεων με πλούσιο πρόγραμμα (85,7%). Επίσης η συχνότητα τήρησης του κανόνα, στις 

φάσεις της εξάλειψης μετά από φτωχό πρόγραμμα (97,5%), εμφάνισε μεγάλη αύξηση, 

σε σχέση με τις φάσεις εξάλειψης μετά από πλούσιο πρόγραμμα (79,3%).  

       Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση του πλούσιου προγράμματος (1η πειραματική 

συνθήκη), συνολικά τα υποκείμενα εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα 

(90,6%). Όμως στη δεύτερη φάση με πλούσιο πρόγραμμα που ακολουθούσε, όπως και 

στο προηγούμενο πείραμα, ο μέσος όρος της συμμόρφωσης παρουσίαζε σημαντική 

μείωση (80,8%). Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, μετά από το πλούσιο 

πρόγραμμα, συνολικά η συχνότητα τήρησης του κανόνα μειωνόταν περαιτέρω (79,4%). 

Στη δεύτερη φάση εξάλειψης σημειωνόταν μια μικρή αύξηση (82,2%), ωστόσο στην 

τρίτη φάση εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης μειωνόταν και πάλι (76,2%). 

       Στην πρώτη φάση με φτωχό πρόγραμμα (2η πειραματική συνθήκη), καταγράφηκαν 

συνολικά πολύ υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα, της τάξης του 98,0%. Στη δεύτερη 

φάση με φτωχό πρόγραμμα που ακολουθούσε, η συχνότητα τήρησης για όλα τα 

υποκείμενα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (97,5%), αν και επήλθε μια ελάχιστη μείωση 

στο ποσοστό της συμμόρφωσης, της τάξης του 0,5%. Τα ποσοστά της συμμόρφωσης 

παρέμεναν υψηλά και κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης μετά από το φτωχό 

πρόγραμμα (97,1%), ενώ σταδιακά αυξάνονταν στις επόμενες δύο φάσεις της εξάλειψης 

(η συνολική συμμόρφωση στη δεύτερη φάση εξάλειψης ήταν 97,4% και στην τρίτη 

φάση 97,9%). 
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Διάγραμμα 10: Μέσος όρος συχνοτήτων τήρησης του κανόνα όλων των υποκειμένων 1ης και 2ης  

πειραματικής συνθήκης (3ο πείραμα). 

 

       Αναλυτικότερα, το 1ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού και ιδιαίτερα στις φάσεις της εξάλειψης, παρουσίασε υψηλά ποσοστά 

τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 11). Ξεκινώντας την πρώτη φάση του παιχνιδιού 

(με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, 

της τάξης του 97,9%. Στη δεύτερη φάση του πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, 

επήλθε μια μείωση στη συχνότητα τήρησης (95,1%). Όμως κατά την πρώτη φάση της 

εξάλειψης μετά από το πλούσιο πρόγραμμα, το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε 

σημαντικά (99,4%). Στη δεύτερη φάση εξάλειψης, παρά την μικρή μείωση που 

παρατηρήθηκε, η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (99,2%), όπως 

επίσης και στην τρίτη φάση της εξάλειψης (99,4%), στην οποία καταγράφηκε και μικρή 

αύξηση. 

       Το 2ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 92,6% (βλ. Διάγραμμα 11). Στη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης μειώθηκε (87,5%), ενώ 
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η μείωση συνεχίστηκε (72,9%) και κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης (μετά το 

πλούσιο πρόγραμμα). Στη δεύτερη φάση εξάλειψης, σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό 

της συμμόρφωσης (86,6%), όμως κατά την τρίτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε σημαντικά (63,4%).   

 

 

 Διάγραμμα 11: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, 1ου, 2ου 3ου και 4ου 

υποκειμένου (3ο πείραμα = Π3). 

 
 

       Το 3ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε χαμηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 11). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 73,1%. Στη δεύτερη φάση του πλούσιου προγράμματος 

που ακολούθησε, επήλθε μια μεγάλη μείωση στη συχνότητα τήρησης (41,5%), της τάξης 

του 31,6%. Όμως κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης 

αυξήθηκε σταδιακά (56,8%). Η αύξηση συνεχίστηκε και στη δεύτερη φάση της 

εξάλειψης (63,4%), ενώ στην τρίτη φάση εξάλειψης, το ποσοστό τήρησης μειώθηκε και 

πάλι (57,5%).  
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       Το 4ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

τήρησης του κανόνα, της τάξης του 99,0% (βλ. Διάγραμμα 11), το οποίο διατηρήθηκε 

στα ίδια επίπεδα και στη δεύτερη φάση πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε 

(99,0%). Κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, επήλθε μείωση στη συχνότητα τήρησης 

(88,6%), ενώ η μείωση συνεχίστηκε και στη δεύτερη φάση εξάλειψης (79,4%). Όμως 

στην τρίτη φάση της εξάλειψης, το ποσοστό της συμμόρφωσης  αυξήθηκε (84,7%). 

       Το 5ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 12). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό 

ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 98,0%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, 

αν και επήλθε μια μικρή μείωση (97,1%), ενώ κατά την πρώτη φάση της εξάλειψης, το 

ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε (98,2%). Η αύξηση συνεχίστηκε και στις δύο 

επόμενες φάσεις της εξάλειψης (98,4%). 

       Το 6ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης) παρουσίασε ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

τήρησης του κανόνα, της τάξης του 99,3% (βλ. Διάγραμμα 12). Στη δεύτερη φάση του 

φτωχού προγράμματος, σημειώθηκε μικρή αύξηση στη συχνότητα τήρησης (99,4%). Το 

ποσοστό της συμμόρφωσης παρέμεινε υψηλό και στις φάσεις της εξάλειψης που 

ακολούθησαν, αν και παρατηρήθηκε σταδιακά μια μικρή μείωση. Συγκεκριμένα η 

συνολική συμμόρφωση κατά την πρώτη φάση εξάλειψης ήταν 97,7%, στην δεύτερη 

φάση 97,1% και στην τρίτη 96,4%. 

       Το 7ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης) παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό τήρησης 

του κανόνα, της τάξης του 97,2% (βλ. Διάγραμμα 12). Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, 

αν και επήλθε μια μικρή μείωση (95,6%). Η μείωση συνεχίστηκε και στην πρώτη φάση 

της εξάλειψης (93,2%), όμως το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε σημαντικά κατά 

τη δεύτερη φάση της εξάλειψης (96,7%), αλλά και την τρίτη φάση της εξάλειψης 

(98,1%). 
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        Το 8ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 12). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό 

ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 97,6%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στη συχνότητα τήρησης 

(97,7%). Το ποσοστό της συμμόρφωσης αυξήθηκε περαιτέρω κατά την πρώτη φάση της 

εξάλειψης (99,3%), ενώ στη δεύτερη φάση της εξάλειψης, μειώθηκε ελάχιστα (97,6%). 

Ωστόσο στην τρίτη φάση της εξάλειψης, η συχνότητα τήρησης αυξήθηκε και πάλι 

(98,5%).  

 

 

 

Διάγραμμα 12: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης πειραματικής συνθήκης, 5ου, 6ου 7ου και 8ου 

υποκειμένου (3ο πείραμα = Π3). 
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4ο Πείραμα 

       Στο τέταρτο πείραμα (Ν=14), παρά τις ατομικές διαφορές που καταγράφηκαν, η 

τήρηση του κανόνα, εκδηλωνόταν με μεγάλη συχνότητα από τα υποκείμενα και στις δυο 

πειραματικές συνθήκες (βλ. Διάγραμμα 13). Όμως, το ποσοστό της συμμόρφωσης στις 

φάσεις με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης, ήταν συνολικά υψηλότερο (94,4%), από το 

αντίστοιχο των φάσεων με πλούσιο πρόγραμμα (88,3%) –κάτι που παρατηρήθηκε και 

στα προηγούμενα πειράματα26. 

 

 

Διάγραμμα 13: Μέσος όρος συχνοτήτων τήρησης του κανόνα όλων των υποκειμένων 1ης και 2ης 

πειραματικής συνθήκης (4ο πείραμα). 

        
       Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση του πλούσιου προγράμματος ενίσχυσης (1η 

πειραματική συνθήκη), συνολικά τα υποκείμενα εμφάνιζαν σχετικά υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης (89,0%), τα οποία μειώνονταν κατά τη δεύτερη φάση του πλούσιου 

προγράμματος (85,5%). Στην τρίτη φάση με πλούσιο πρόγραμμα που ακολουθούσε, 

26 Αναλυτικά οι συχνότητες τήρησης του κανόνα όλων των υποκειμένων, κάθε πειράματος, 
παρουσιάζονται στο παράρτημα (βλ. II. Πίνακες συχνοτήτων συμμόρφωσης). 
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σημειωνόταν αύξηση στη συχνότητα τήρησης του κανόνα (90,5%), αλλά στην τέταρτη 

φάση πλούσιου προγράμματος, το ποσοστό συμμόρφωσης μειωνόταν και πάλι (88,2%).  

       Στην πρώτη φάση με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης (2η πειραματική συνθήκη), 

σημειώνονταν υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα, της τάξης του 96,0% (βλ. 

Διάγραμμα 13). Στη δεύτερη φάση του φτωχού προγράμματος που ακολουθούσε, η 

συχνότητα τήρησης για όλα τα υποκείμενα, παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, αν και υπήρχε 

μια μικρή μείωση (93,2%). Στην τρίτη φάση με φτωχό πρόγραμμα, το ποσοστό της 

συμμόρφωσης σταδιακά αυξανόταν (94,2%), ενώ η αύξηση συνεχιζόταν και στην 

τέταρτη φάση του φτωχού προγράμματος (94,5%). 

       Αναλυτικότερα το 1ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη 

φάση του παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 88,6% (βλ. Διάγραμμα 14). Στη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, το ποσοστό τήρησης του κανόνα μειώθηκε 

(84,9%). Όμως κατά την τρίτη φάση του πλούσιου προγράμματος, παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση στη συχνότητα τήρησης (97,9%). Στην τέταρτη φάση πλούσιου 

προγράμματος, το άτομο συνέχισε να τηρεί τον κανόνα (93,5%), αν και με μικρότερη 

συχνότητα σε σχέση με την προηγούμενη φάση.  

       Το 2ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, 

της τάξης του 81,9%. Κατά τη δεύτερη φάση του πλούσιου προγράμματος, η συχνότητα 

τήρησης του κανόνα, αυξήθηκε σημαντικά (97,7%), ενώ το ποσοστό τήρησης άρχισε 

σταδιακά να μειώνεται στην τρίτη (93,3%) και στην τέταρτη φάση (90,6%) του 

πλούσιου προγράμματος, παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με την 

πρώτη φάση (βλ. Διάγραμμα 14). 

       Το 3ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 93,8% (βλ. Διάγραμμα 14). Κατά τη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος, η συχνότητα τήρησης του κανόνα μειώθηκε ελάχιστα (93,2%), 

ενώ η μείωση συνεχίστηκε και στην τρίτη φάση του πλούσιου προγράμματος που 

ακολούθησε (90,5%). Όμως στην τέταρτη φάση του πλούσιου προγράμματος, το 

ποσοστό τήρησης αυξήθηκε και πάλι (93,1%). 
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Διάγραμμα 14: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = Π4), 

Α’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 1, 2, 3). 

 

       Το 4ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 90,7% (βλ. Διάγραμμα 15). Κατά τη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος, η συχνότητα τήρησης του κανόνα αυξήθηκε (95,2%), ενώ η 

αύξηση συνεχίστηκε και στην τρίτη φάση πλούσιου προγράμματος (95,6%). Όμως στην 

τέταρτη φάση του πλούσιου προγράμματος, το ποσοστό τήρησης μειώθηκε σημαντικά 

(87,5%). 

       Το 5ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 92,4% (βλ. Διάγραμμα 15). Στη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, επήλθε μείωση στο ποσοστό τήρησης του 

κανόνα (88,6%). Όμως κατά την τρίτη φάση πλούσιου προγράμματος, η συχνότητα 

τήρησης αυξήθηκε σημαντικά (94,5%), ενώ μικρή αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης 

καταγράφηκε και στην τέταρτη φάση πλούσιου προγράμματος (94,8%). 
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Διάγραμμα 15: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = 

Π4), Β’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 4, 5). 

 

       Το 6ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), συνολικά στο παιχνίδι παρουσίασε 

χαμηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα. Ξεκινώντας την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με 

πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 

84,2% (βλ. Διάγραμμα 16). Κατά τη δεύτερη φάση του πλούσιου προγράμματος, 

καταγράφηκε πολύ μεγάλη μείωση (49,3%) στη συχνότητα τήρησης, της τάξης του 

34,9%. Ωστόσο στη τρίτη φάση πλούσιου προγράμματος, το ποσοστό συμμόρφωσης 

αυξήθηκε (70,8%), ενώ η αύξηση συνεχίστηκε σε μικρότερο βαθμό και στην τέταρτη 

φάση πλούσιου προγράμματος (71,0%). 

       Το 7ο υποκείμενο (1η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 91,7% (βλ. Διάγραμμα 16). Στη δεύτερη φάση του 

πλούσιου προγράμματος που ακολούθησε, το ποσοστό τήρησης του κανόνα μειώθηκε 

(89,5%), ενώ κατά την τρίτη φάση του πλούσιου προγράμματος, παρατηρήθηκε αύξηση 

στη συχνότητα τήρησης (91,0%). Όμως στην τέταρτη φάση πλούσιου προγράμματος, το 

ποσοστό της συμμόρφωσης μειώθηκε ξανά (86,9%).  
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Διάγραμμα 16: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 1ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = 

Π4),  Γ’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 6, 7). 

 

       Tο 8ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη), ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, 

της τάξης του 82,4% (βλ. Διάγραμμα 17). Κατά τη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος, η συχνότητα τήρησης του κανόνα, αυξήθηκε σημαντικά (96,3%), ενώ το 

ποσοστό τήρησης άρχισε σταδιακά να μειώνεται στην τρίτη (90,7%) και στην τέταρτη 

φάση (88,0%) του φτωχού προγράμματος, παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα, 

συγκριτικά με την πρώτη φάση. 

       Το 9ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε πολύ υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 17). Ξεκινώντας 

την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό 

ποσοστό συμμόρφωσης (97,2%), το οποίο διατήρησε και στη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος (97,0%). Κατά την τρίτη φάση του φτωχού προγράμματος που 

ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης αυξήθηκε (98,1%), ενώ το ποσοστό της 

συμμόρφωσης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (96,2%) και στην τέταρτη φάση του φτωχού 

προγράμματος, παρά τη μικρή μείωση που υπέστη.  
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Διάγραμμα 17: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = 

Π4), Α’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 8, 9). 

 

       Το 10ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 18). 

Ξεκινώντας την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), 

σημείωσε ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης (97,8%), το οποίο διατήρησε και στη 

δεύτερη φάση του φτωχού προγράμματος (97,8%). Κατά την τρίτη φάση του φτωχού 

προγράμματος που ακολούθησε, η συχνότητα τήρησης αυξήθηκε σημαντικά (99,7%), 

πλησιάζοντας τα επίπεδα της απόλυτης συμμόρφωσης. Το ποσοστό της συμμόρφωσης 

ήταν εξίσου υψηλό (98,7%) και στην τέταρτη φάση του φτωχού προγράμματος, παρά τη 

μικρή μείωση (της τάξης του 1%) που υπέστη, σε σχέση με την προηγούμενη φάση. 

       Το 11ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα, πλησιάζοντας συχνά τα 

επίπεδα της απόλυτης συμμόρφωσης (βλ. Διάγραμμα 18). Ξεκινώντας την πρώτη φάση 

του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα ποσοστό της τάξης του 

99,4%. Στη δεύτερη φάση του φτωχού προγράμματος, η συχνότητα τήρησης παρέμεινε 

σε υψηλά επίπεδα, αν και επήλθε μια πολύ μικρή μείωση στο ποσοστό της 

συμμόρφωσης (99,2%), της τάξης του 0,2%. Το ποσοστό της συμμόρφωσης μειώθηκε 

ελάχιστα και κατά την τρίτη φάση του φτωχού προγράμματος (98,1%), ενώ στην 

τέταρτη φάση του φτωχού προγράμματος αυξήθηκε και πάλι (98,8%). 
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Διάγραμμα 18: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης  πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = 

Π3), Β’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 10, 11). 

 

       Το 12ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) ξεκινώντας την πρώτη φάση του 

παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), παρουσίασε ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

συμμόρφωσης, της τάξης του 99,1% (βλ. Διάγραμμα 19). Κατά τη δεύτερη φάση του 

φτωχού προγράμματος, η συχνότητα τήρησης του κανόνα, μειώθηκε σημαντικά (68,4%). 

Ωστόσο το ποσοστό της συμμόρφωσης άρχισε να αυξάνεται και πάλι στην τρίτη φάση   

(80,0%) και περισσότερο στην τέταρτη φάση του φτωχού προγράμματος (82,9%).  

       Το 13ο υποκείμενο27 (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα (βλ. Διάγραμμα 19). Ξεκινώντας την 

πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε ένα υψηλό 

ποσοστό συμμόρφωσης της τάξης του 97,0%, ενώ κατά τη δεύτερη φάση του φτωχού 

προγράμματος, παρά τη μικρή μείωση που καταγράφηκε, η συχνότητα τήρησης 

παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (94,5%). Το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν εξίσου υψηλό 

και στην τρίτη φάση του φτωχού προγράμματος (94,1%), όμως κατά την τέταρτη φάση 

του φτωχού προγράμματος, αυξήθηκε σημαντικά (98,2%), ξεπερνώντας κάθε 

προηγούμενο. 

27 Για το συγκεκριμένο υποκείμενο, ο Μ.Ο των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCI-R) ήταν 2,67  (βλ. Παράρτημα, IV. Μ.Ο απαντήσεων υποκειμένων 
στα ερωτηματολόγια, 4ο Πείραμα). 
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       Το 14ο υποκείμενο (2η πειραματική συνθήκη) σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τήρησης του κανόνα, πλησιάζοντας με μικρές 

αυξομειώσεις τα επίπεδα της απόλυτης συμμόρφωσης (βλ. Διάγραμμα 19). Έτσι 

ξεκινώντας την πρώτη φάση του παιχνιδιού (με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης), σημείωσε 

ένα υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης (98,9%), το οποίο αυξήθηκε ελάχιστα (99,0%) στη 

δεύτερη φάση φτωχού προγράμματος που ακολούθησε. Η συχνότητα τήρησης, παρά τη 

μικρή μείωση που καταγράφηκε, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, τόσο στην τρίτη (98,6%), 

όσο και στην τέταρτη φάση του φτωχού προγράμματος (98,5%). 

 

 

Διάγραμμα 19: Συχνότητες τήρησης του κανόνα 2ης πειραματικής συνθήκης, Ν=7 (4ο πείραμα = Π4), 

Γ’ Μέρος Παρουσίασης (Υποκείμενα 12 13,14). 
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Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την πειραματική διαδικασία 

       Στα πειράματα που διεξήχθησαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, πέρα από τη 

συχνότητα τήρησης του κανόνα (συμμόρφωση), μελετήθηκε διεξοδικά και η γενικότερη 

συχνότητα εκδήλωσης δράσεων των υποκειμένων σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

δηλαδή τα συνολικά πατήματα (κλικαρίσματα) κάθε υποκειμένου στα κουτάκια του 

παιχνιδιού, κατά την ουδέτερη περίοδο,28 την εμφάνιση του κανόνα και την περίοδο 

ασφάλειας. 

       Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για κάθε πείραμα, παρατηρήθηκε ότι, 

τα υποκείμενα στο σύνολό τους, έτειναν να εκδηλώνουν περισσότερες δράσεις 

(κλικαρίσματα) κατά την «ασφαλή» περίοδο.29 Από τη στιγμή που εμφανιζόταν η 

ασφάλεια και για όσο διάστημα αυτή διαρκούσε, οι βόμβες ήταν απενεργοποιημένες, 

έτσι παρουσιάζονταν περισσότερα κλικαρίσματα, καθώς τα υποκείμενα μπορούσαν τότε 

να κερδίσουν εύκολα κέρματα, χωρίς απώλειες, αυξάνοντας τα συνολικά κέρδη τους στο 

παιχνίδι. 

       Επομένως σε ένα ασφαλές από αρνητικούς ενισχυτές περιβάλλον, η συμπεριφορά 

των ατόμων χαρακτηριζόταν από μεγαλύτερη μεταβλητότητα και ένταση. Αντίθετα υπό 

την απειλή τιμωρίας (ουδέτερη περίοδος, κανόνας) τα άτομα δρούσαν συγκριτικά 

λιγότερο, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο εμφάνισης του κανόνα, όπου 

καταγράφηκε γενικά και η μικρότερη συχνότητα δράσεων. Η χαμηλή συχνότητα 

δράσεων σε αυτήν την περίοδο, πιθανόν να οφείλεται στο ότι τα υποκείμενα, παρουσία 

του κανόνα, προσπαθώντας να τον επεξεργαστούν και ίσως να τον ακολουθήσουν, 

δρούσαν πιο αργά και προσεκτικά.  

       Ξέχωρα από την περιοδική εμφάνιση του κανόνα, τα άτομα ενδεχομένως να 

διατύπωναν και τα ίδια, δικούς τους κανόνες κατά τη διάρκεια της ουδέτερης και της 

ασφαλούς περιόδου, προκειμένου να κερδίσουν κέρματα ή να αποφύγουν βόμβες. Οι 

συναρτήσεις αυτών των αυτοπαραγόμενων κανόνων, ίσως διέφεραν από εκείνες που 

όριζε ο εξωτερικός κανόνας για την παραγωγή ασφάλειας, έτσι με την εμφάνισή του 

28 Η περίοδος που ακολουθούσε μετά τη λήξη της ασφάλειας, μέχρι την επόμενη παρουσίαση του κανόνα 
για τη δυνατότητα εκ νέου παραγωγής ασφάλειας. 
29 Αναλυτικά, οι συχνότητες εκδήλωσης δράσεων των υποκειμένων σε κάθε πείραμα, παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα (βλ. Πίνακες συχνότητας κλικαρισμάτων). 
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κάθε φορά, η συμπεριφορά των υποκειμένων άλλαζε (στην προκειμένη περίπτωση, η 

συχνότητα δράσεων), ώστε να επιτευχθεί η αντιστοιχία με τον εξωτερικό κανόνα. 

       Εξαίρεση των προηγουμένων, μπορούν βεβαία να αποτελέσουν, οι διαφοροποιήσεις 

που καταγράφηκαν στις φάσεις των πειραματικών συνθηκών με εξάλειψη της ενίσχυσης. 

Στα συγκεκριμένα πλαίσια, μιας και δεν ήταν δυνατή η παραγωγή ασφάλειας από τα 

υποκείμενα, η συχνότητα των κλικαρισμάτων αυξανόταν κατά την περίοδο εμφάνισης 

του κανόνα, γιατί μάλλον θεωρούσαν πως όσο περισσότερο κλίκαραν, τόσο μεγαλύτερη 

θα ήταν και η πιθανότητα να βρεθεί η ασφάλεια. 

       Όσον αφορά τη συνολική συμπεριφορά των υποκειμένων στο παιχνίδι και όπως τα 

ίδια ανέφεραν στη συνομιλία που ακολούθησε μετά το πείραμα, αρκετά συχνά 

διαμόρφωναν δικούς τους κανόνες, σχηματίζοντας συγκεκριμένα μοτίβα κινήσεων και 

υιοθετώντας προσωπικές στρατηγικές (π.χ. άνοιγμα όλων των κουτιών διαγωνίως), 

προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα. Αξίζει δε να σημειωθεί ο τρόπος αντίδρασης 

των υποκειμένων σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικότερα κατά την παραγωγή 

θετικών (κέρματα) και αρνητικών (βόμβες) ενισχυτών. Όταν τα υποκείμενα παίζοντας, 

έβρισκαν την πολυπόθητη ασφάλεια ή συγκέντρωναν τα δέκα κέρματα που αυτομάτως 

αποθηκεύονταν στην τράπεζά τους, εκφράζονταν με ζητωκραυγές και επευφημίες, ενώ 

αντίθετα, κάθε φορά που έσκαγαν βόμβες και έχαναν τα προσωρινά τους κέρματα, 

εξέφραζαν έντονη δυσαρέσκεια, αποδοκιμασίες και επιφωνήματα απογοήτευσης.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

       Από την έναρξη κιόλας της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα που προοδευτικά 

συγκεντρώνονταν, σχετικά με τη συμπεριφορά των υποκειμένων κατά την πειραματική 

διαδικασία, φαίνονταν να ανατρέπουν τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις. Με βάση τα 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αρχικά 

αναμενόταν, ότι η συχνότητα εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς, που ενισχυόταν 

συμπτωματικά, θα εμφάνιζε μείωση, όταν η συμπτωματική ενίσχυση γινόταν πιο αραιή 

ή εξαλειφόταν.  

       Έτσι υποθέταμε, ότι τα άτομα που θα βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον, όπου η δράση 

τήρησης του ανακριβούς κανόνα ενισχύεται συμπτωματικά, μέσω της συχνής 

παραγωγής «ασφάλειας» (με πλούσιο πρόγραμμα ΜΑ10), θα παρουσίαζαν την τάση να 

τηρούν τον κανόνα με μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με εκείνα, που θα βρίσκονταν 

σε ένα περιβάλλον λιγότερο ενισχυτικό (φτωχό πρόγραμμα ΜΑ50) ή καθόλου 

ενισχυτικό (εξάλειψη της ενίσχυσης). Ακόμη, στις φάσεις της εξάλειψης, ήταν πιθανό, 

να παρατηρηθεί για λίγο, μια σύντομη και περιστασιακή αύξηση στη συχνότητα 

εκδήλωσης της τήρησης, λόγω έκρηξης δράσεων, στη συνέχεια όμως, τα ποσοστά 

συμμόρφωσης, αναμενόταν να μειωθούν σημαντικά. Παρόλα αυτά, σε όλα τα πειράματα 

που διεξήχθησαν στην συγκεκριμένη έρευνα και ιδιαίτερα στα τρία τελευταία, έτεινε να 

συμβαίνει το αντίθετο.  

       Αναλυτικότερα, ήδη από το πρώτο πείραμα, παρά τις ατομικές διαφορές που 

καταγράφηκαν, παρατηρήθηκε ότι τα υποκείμενα, τα οποία υποβλήθηκαν αρχικά σε 

συνθήκες με φάσεις πλούσιου προγράμματος ενίσχυσης και στη συνέχεια φάσεις 

φτωχού προγράμματος ενίσχυσης ύστερα από εξάλειψη, παρουσίασαν στο φτωχό 

πρόγραμμα, υψηλότερα ποσοστά τήρησης του κανόνα (δηλαδή μεγαλύτερη αντιστοιχία 

στις δράσεις τους με τα όσα όριζε ο κανόνας, για την εύρεση της ασφάλειας). Τα 

ποσοστά αυτά, διατηρήθηκαν και στη φάση εξάλειψης που ακολούθησε μετά το φτωχό 

πρόγραμμα.  

       Οι πρώιμες ενδείξεις για την τήρηση του κανόνα σε πλαίσια που ενέχουν σε μεγάλο 

βαθμό τιμωρία, διευρύνθηκαν περαιτέρω με μετατροπές στις συνθήκες των επόμενων 

πειραμάτων και εν τέλει, επιβεβαιώθηκαν μέσω των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 

Έτσι στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πείραμα, ανεξάρτητα από το εάν είχαν κερδίσει ή 
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όχι κέρματα, τα περισσότερα υποκείμενα συστηματικά, ακολουθούσαν τον κανόνα, 

καταγράφοντας στις φάσεις με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης, ποσοστά συμμόρφωσης 

συνολικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των φάσεων με πλούσιο πρόγραμμα.  

       Επίσης στο τρίτο πείραμα, η συχνότητα τήρησης του κανόνα, στις συνεχόμενες 

φάσεις της τριπλής εξάλειψης μετά από φτωχό πρόγραμμα, εμφάνιζε σταθερά μεγάλη 

αύξηση (97,5%), σε σχέση με τις φάσεις εξάλειψης μετά από πλούσιο πρόγραμμα 

(79,3%). Η σθεναρή αντίσταση των υποκειμένων στην εξάλειψη της ενίσχυσης, 

εμφανιζόμενη από το δεύτερο κιόλας πείραμα (συνθήκες με φάσεις διπλής εξάλειψης), 

φάνηκε ξεκάθαρα στην δεύτερη πειραματική συνθήκη του τρίτου πειράματος (δυο 

φάσεις φτωχού προγράμματος και τρείς φάσεις εξάλειψης της ενίσχυσης). Τα  

υποκείμενα που υποβλήθηκαν σε αυτήν, παίζοντας σε ένα αρκετά τιμωρητικό 

περιβάλλον (με συχνή εμφάνιση βομβών, απώλεια προσωρινά κερδισμένων κερμάτων)30 

και παρότι ήταν δύσκολο ως αδύνατον να βρουν την ασφάλεια, συνέχιζαν να τηρούν τον 

ανακριβή κανόνα με μεγάλη συχνότητα σε κάθε φάση, με ποσοστά συμμόρφωσης που 

σε αρκετές περιπτώσεις έφταναν το 99%.  

       Αξίζει δε να αναφερθεί, πως γενικότερα στα τέσσερα πειράματα, τα ποσοστά 

συνολικής συμμόρφωσης των ατόμων ξεπερνούσαν τη βάση του 50% (συνήθως 

κυμαίνονταν μεταξύ 80-90%) και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις έπεφταν κάτω από 

αυτό το ποσοστό, ενώ ακόμη και για εκείνα τα υποκείμενα, που ξεκινούσαν το παιχνίδι 

με πολύ χαμηλή συμμόρφωση, κάποια στιγμή στην πορεία (ιδίως στις φάσεις της 

εξάλειψης), η συχνότητα τήρησης του κανόνα αυξανόταν. Επιπλέον τα πιο χαμηλά 

ποσοστά τήρησης (κάτω του 50%), παρατηρήθηκαν μόνο σε δυο υποκείμενα31, στη 

δεύτερη φάση πλούσιου προγράμματος του τρίτου και τέταρτου πειράματος αντίστοιχα. 

       Μια άλλη σημαντική παρατήρηση γύρω από τα αποτελέσματα, που δεν πρέπει να 

παραλειφθεί, σχετίζεται με την τήρηση του κανόνα, στις συνθήκες με πλούσιο 

πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, στα πειράματα, όπου τα υποκείμενα υποβάλλονταν 

αρχικά σε πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμόρφωσης 

στον κανόνα κατά την πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση πλούσιου που ακολουθούσε, 

30 Για τα υποκείμενα, περισσότερο εκνευριστικό και τιμωρητικό, όπως τα ίδια ανέφεραν, ήταν το γεγονός 
ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι βόμβες οι οποίες οδηγούσαν στην απώλεια κερμάτων, πολλές 
φορές εμφανίζονταν τη στιγμή που είχαν ήδη συγκεντρωθεί προσωρινά 9 κέρματα στο μετρητή και 
χρειαζόταν ακόμη ένα κέρμα, για να καταχωρηθούν αυτόματα στην τράπεζα.   
31 Συγκεκριμένα στο 3ο υποκείμενο (41,5%) του τρίτου πειράματος και το 6ο υποκείμενο (49,3%) του 
τέταρτου πειράματος (βλ. την ενότητα με τα Αποτελέσματα).  
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σταθερά έτειναν να τηρούν τον ανακριβή κανόνα λιγότερο32. Κατά την πρώτη φάση της 

εξάλειψης (μετά το πλούσιο πρόγραμμα), η συχνότητα τήρησης του κανόνα συνολικά 

αυξανόταν αρκετά (λόγω της έκρηξης δράσεων), ενώ στη δεύτερη φάση εξάλειψης, η 

συμμόρφωση συνήθως μειωνόταν και πάλι. 

       Η ανάλυση όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων, μέσω της εκτεταμένης 

παρατήρησης της επίδρασης των ερευνητικών χειρισμών στη συμπεριφορά των 

υποκειμένων, εκτός από τις ατομικές διαφορές που αποτυπώνουν τη μοναδικότητα και 

το ξεχωριστό ιστορικό του κάθε ατόμου πριν τη συμμετοχή του στο πείραμα, ανέδειξε 

συστηματικά σημαντικές ομοιότητες στον τρόπο δράσης τους.  

       Σε ένα πρώτο επίπεδο ερμηνείας, στην παρούσα έρευνα, η μεγάλη αντιστοιχία των 

δράσεων των ατόμων με τις διαστάσεις που περιγράφονται στον ανακριβή κανόνα, 

πιθανότατα σχετίζεται με το ιστορικό γενικευμένης τήρησης κανόνων στη ζωή τους. 

Πριν ακόμη ξεκινήσει η πειραματική διαδικασία, τα υποκείμενα έρχονταν στο 

εργαστήριο, με ένα ήδη διαμορφωμένο σε βάθος χρόνου, ιστορικό ενίσχυσης της 

τήρησης κανόνων (νόμων, οδηγιών, συμβουλών), το οποίο σε ποικίλες καταστάσεις, 

καθορίζει τη δυνατότητα ενός κανόνα, να προξενεί τις κατάλληλες και ίσως τις πιο 

αποτελεσματικές σε κάθε πλαίσιο, μορφές δράσης. 

       Έτσι μια μορφή δράσης που εμφανίστηκε σε συγκεκριμένες συνθήκες και υπό την 

καθοδηγητική παρουσία ενός κανόνα, ενισχύθηκε, θα συνεχίσει να εκδηλώνεται στις 

κατάλληλες για την ενίσχυσή της συνθήκες. Άρα αν η τήρηση του κανόνα αποδείχθηκε 

αποτελεσματική σε κάποια πλαίσια, βοηθώντας τα άτομα να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 

δύσκολες καταστάσεις (τερματισμός αρνητικών ενισχυτών) και να αποκομίσουν θετικά 

αποτελέσματα (παραγωγή θετικών ενισχυτών), τότε θα τείνει να εκδηλώνεται και σε 

άλλα παρόμοια πλαίσια, στα  οποία οι εκάστοτε αρχές παρέχουν κανόνες προς τήρηση. 

Γι’ αυτό στα πειράματα που διεξήχθησαν στην παρούσα έρευνα, το πλαίσιο του 

παιχνιδιού, καθιστούσε αρκετά πρόσφορο το έδαφος για την εκδήλωση δράσεων 

τήρησης, μιας και το «παιχνίδι» από μόνο του προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων, που 

ακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα, προκειμένου να κερδίσουν. 

32 Στη δεύτερη φάση πλούσιου προγράμματος σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης, μόνο για 
το 7ο υποκείμενο του δεύτερου πειράματος, καθώς και για το 2ο και το 4ο υποκείμενο του τρίτου 
πειράματος (βλ. την ενότητα με τα Αποτελέσματα).  
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       Ωστόσο το γενικευμένο ιστορικό ενίσχυσης της τήρησης κανόνων, παρότι σε 

κάποιες καταστάσεις επιταχύνει την προσαρμογή της συμπεριφοράς, είναι δυνατό να την 

επιβραδύνει κιόλας, όταν οι συνθήκες αλλάξουν. Τότε τα άτομα, αν και η τήρηση του 

ανακριβούς κανόνα δεν επιφέρει ενισχυτικά ερεθίσματα («ασφάλεια»), συνεχίζουν να 

τον ακολουθούν, καθώς η αντιστοιχία των δράσεων τους με τις διαστάσεις των δράσεων 

και των συνθηκών που περιγράφει ο κανόνας, έχει αποκτήσει πλέον ισχυρή ενισχυτική 

αποτελεσματικότητα.  

       Βέβαια σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση γενικά υψηλών ποσοστών συμμόρφωσης 

από τα υποκείμενα, διαδραμάτισε και η συμπτωματική ενίσχυση των δράσεων τήρησης. 

Συγκεκριμένα στις συνθήκες με πλούσιο ή φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης μεταβλητής 

αναλογίας, κατά την παρουσία του ανακριβούς λεκτικού κανόνα, η τήρησή του, 

ενισχυόταν συμπτωματικά, με την παραγωγή της «ασφάλειας» και το αποτέλεσμα ήταν, 

αυτή η συμπεριφορά να εκδηλώνεται πιο συχνά.  

       Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η συχνότητα τήρησης ήταν 

πολλές φορές υψηλότερη στο φτωχό πρόγραμμα (που η συμπτωματική ενίσχυση ήταν 

πιο αραιή), σε σχέση με το πλούσιο πρόγραμμα, ενώ τα ποσοστά συμμόρφωσης 

παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα και στις φάσεις της εξάλειψης. Συνεπώς εάν η εξάλειψη 

μιας συνέπειας δεν καταλήγει βαθμιαία σε μείωση της συχνότητας της δράσης, τότε θα 

πρέπει αυτή η μορφή δράσης να παραγάγει κάποιο άλλο ενισχυτικό ερέθισμα, το οποίο 

στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από την γενικευμένη αντιστοιχία με τον κανόνα, 

υπό την παρουσία όμως τιμωρητικών πλαισίων.  

       Βάσει των παραπάνω, φαίνεται λοιπόν, ότι όσο περισσότερη τιμωρία υφίσταται ένα 

υποκείμενο, τόσο περισσότερο θα έχει την τάση να συμμορφώνεται στον κανόνα. 

Ακολούθως συνεπάγεται ότι, η συχνή παροχή ασφάλειας, σε πλούσιο πρόγραμμα 

ενίσχυσης (λιγότερο τιμωρητικό πλαίσιο) και ξέχωρα από την τήρηση ή μη του κανόνα, 

μειώνει την ενισχυτική δύναμη της αντιστοιχίας με τον κανόνα, ενισχύοντας τελικά τη 

μη τήρηση του.  

       Στις συνθήκες με πλούσιο πρόγραμμα, λόγω της συχνής συμπτωματικής ενίσχυσης, 

τα άτομα μπορούσαν σχετικά εύκολα να βρουν την ασφάλεια, κάποιες φορές 

κλικάροντας τυχαία, ακόμα και σε κουτάκια διαφορετικά από αυτά που όριζε ο κανόνας. 

Ωστόσο, η σημαντική μείωση που καταγράφηκε στα ποσοστά της συμμόρφωσης από το 

σύνολο των υποκειμένων στη δεύτερη φάση με πλούσιο πρόγραμμα ενίσχυσης, στο 
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δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πείραμα, εξηγείται μάλλον ως αποτέλεσμα της επίδρασης της 

παρωθητικής διαδικασίας33. Σε ένα πλούσιο περιβάλλον, λόγω της συχνής παροχής της 

ασφάλειας, ίσως επέρχεται κορεσμός34. Έτσι αν τα υποκείμενα έχουν κερδίσει πολλά 

κέρματα, δεν «φοβούνται» να ρισκάρουν και δρουν με μεγαλύτερη ελευθερία, 

δοκιμάζοντας και άλλες στρατηγικές, πέρα του δοσμένου κανόνα, καθώς ήδη έχουν 

αρκετά κέρματα (με λιγότερη τιμωρία τολμούν και το «λάθος», διακινδυνεύουν). 

       Αντίθετα, στις συνθήκες με φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης (πιο σπάνια παροχή 

ασφάλειας) και εξάλειψη, τα άτομα έτειναν να τηρούν τον κανόνα περισσότερο, γιατί το 

τιμωρητικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν, αύξανε την εξαρτημένα θετικά 

ενισχυτική δύναμη των ερεθισμάτων που παράγονταν από την εκδήλωση δράσεων με 

αντιστοιχία στις συναρτήσεις του κανόνα.  

       Συνεπώς η τιμωρία λειτουργεί ως καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα (ED) για τη 

συμμόρφωση στον κανόνα, θεμελιώνοντας τη θετικά ενισχυτική δύναμη της 

αντιστοιχίας των εκδηλούμενων δράσεων με τις διαστάσεις του κανόνα. Είναι δηλαδή 

πλαίσιο, στην παρουσία του οποίου, προξενείται η δράση τήρησης . Επομένως, τα άτομα 

θα συνεχίζουν να ακολουθούν τον ανακριβή κανόνα με μεγαλύτερη συχνότητα, όσο πιο 

πολλή τιμωρία δέχονται, καθώς η τήρηση του, είναι η «ασφαλής» δράση σε ένα ιστορικό 

τιμωρίας, ενώ η αντιστοιχία με τον κανόνα χάνει την ενισχυτική της δύναμη, όταν δεν 

τιμωρείται πλέον.        

       Στο μακροπρόθεσμο ιστορικό αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον, οι 

δράσεις που αντιστοιχούν στις περιγραφές του κανόνα, έχουν αποκτήσει ισχυρή 

ενισχυτική αποτελεσματικότητα, γλιτώνοντας πολλές φορές τα άτομα, από καταστάσεις 

που θεωρούν τιμωρητικές και προσφέροντάς τους άλλοτε, (συμπτωματικά ή όχι) 

θετικούς ενισχυτές. Όταν βρισκόμαστε γενικότερα σε τιμωρητικά περιβάλλοντα (π.χ. 

πίεση, απειλή), υπό το καθεστώς αυτών των συνθηκών και για οικονομία της 

συμπεριφοράς, χρησιμοποιούμε το σίγουρο κανόνα που μας δίνεται κι ας μη μας βγάζει 

πάντα από τη δύσκολη θέση.  

33 Η παρωθητική διαδικασία αναφέρεται γενικά σε οποιαδήποτε περιβαλλοντική συνθήκη, η οποία οδηγεί 
στην προσωρινή αύξηση ή μείωση, της θετικά ενισχυτικής ή της αρνητικά ενισχυτικής 
αποτελεσματικότητας ερεθισμάτων (Μέλλον, 2007). 
34 Εκμηδενιστική παρωθητική διαδικασία που προσωρινά μειώνει ή μηδενίζει την ενισχυτική δύναμη ενός 
ερεθίσματος ή γεγονότος (Μέλλον, 2007). 
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       Σε μια κοινωνία που το λάθος, η αμφιβολία, η παρέκκλιση35 από τα «επιτυχημένα» 

πρότυπα συμπεριφοράς τιμωρείται συνεχώς, η τήρηση  κανόνων μοιάζει να είναι η μόνη 

ασφαλής επιλογή για τα άτομα, ακόμη και όταν δεν φέρουν φαινομενικά αποτέλεσμα. Η 

τήρηση του οποιουδήποτε κανόνα αποτελεί δηλαδή, κατά μια έννοια, δράση για την 

αποφυγή της απειλής και άρα ενισχύεται, ενώ τα ερεθίσματα που παράγονται από την 

εκδήλωσή της, καθίστανται αυτόματα σήματα ασφάλειας, που προκαλούν ηρεμία, 

ανακούφιση στα άτομα. Έτσι από ένα σημείο και μετά, η τιμωρία (ή η απειλή) της 

αναντιστοιχίας των δράσεων του ατόμου με τους εκάστοτε κανόνες, νόμους, πρότυπα, 

γίνεται η ίδια το πλαίσιο, στο οποίο πλέον η αντιστοιχία με τον κανόνα (έστω και 

ανακριβή) αποκτά τόσο μεγάλη ενισχυτική δύναμη, ώστε να εμφανίζεται όλο και 

συχνότερα. 

       Γι’ αυτόν το λόγο, αν και σε αρκετές θεωρητικές πηγές (Azrin & Holz, 1966), η 

τιμωρία παρουσιάζεται, ως αντίθετη διαδικασία της ενίσχυσης, οδηγώντας σε μείωση 

της συχνότητας εμφάνισης μιας μορφής συμπεριφοράς, όπως φαίνεται στα πειράματα 

της παρούσας έρευνας, μπορεί τελικά και να αυξάνει τη συχνότητα εκδήλωσης δράσεων. 

Έτσι ενώ η ενίσχυση δυνητικά αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης μιας δράσης, η τιμωρία, 

δεν τη μειώνει απαραίτητα (τα υποκείμενα αν και τιμωρούνταν συνεχώς, δεν έπαυαν να 

ακολουθούν τον ανακριβή κανόνα).  

       Ανεξάρτητα όμως από το αν παρατηρείται αλλαγή, στη συχνότητα μιας 

τιμωρημένης δράσης, η τιμωρία ως διαδικασία, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται ως 

τρόπος ελέγχου της συμπεριφοράς, κάνει τη ζωή των ανθρώπων λιγότερο ευχάριστη, 

περιορίζοντάς τους και απομακρύνοντάς τους από πολλά όμορφα και ενισχυτικά 

γεγονότα, ενώ κάποιες φορές ευνοεί και τη διαμόρφωση δυσλειτουργικών και όχι τόσο 

ωφέλιμων για τα άτομα συμπεριφορών. Αυτές οι επιδράσεις της τιμωρίας μάλιστα, 

ανιχνεύονται αρκετά συχνά πίσω από τις λεγόμενες ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές. 

       Εστιάζοντας στη λειτουργία της τιμωρίας ως διακριτικού ερεθίσματος που αυξάνει 

την ενισχυτική αποτελεσματικότητα της εκδήλωσης δράσεων με αντιστοιχία στις 

περιγραφές του κανόνα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνεισφέρουν σημαντικά, 

35 Φυσικά δεν ωφελεί να κατηγοριοποιούνται οι συμπεριφορές σε σωστές και λάθος, φυσιολογικές ή 
παρεκκλίνουσες. Με όρους ανάλυσης συμπεριφοράς, καμία συμπεριφορά δεν είναι λανθασμένη (ακόμη 
και αν χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο από τους άλλους), απλά οι μορφές δράσεων που εκδηλώνονται 
από τα άτομα, δεν είναι πάντα το ίδιο αποτελεσματικές, χρηστικές και λειτουργικά ωφέλιμες σε όλες τις 
καταστάσεις και τα πλαίσια. 
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στην ερμηνεία και κατανόηση της «προληπτικής» τήρησης κανόνων, σε διάφορες 

ψυχοπαθολογικές διαταραχές (όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή), αλλά και σε 

φαινόμενα που παρατηρούνται γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας.  

       Συγκεκριμένα στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η συμπεριφορά των ατόμων, 

συνιστά με έναν τρόπο, λόγω πιθανότατα ενός ιστορικού τιμωρίας, μια διαρκή τήρηση 

κανόνων, κυρίως αυτοπαραγόμενων, αλλά άλλοτε και παρεχόμενων από εξωτερικές 

πηγές36, στους οποίους συμμορφώνονται αυστηρά και απαρέγκλιτα. Η τάση για 

συμμετρία και τελειότητα, η τάξη στα πράγματα, οι επαναλαμβανόμενες δράσεις με 

καθορισμένη στερεοτυπική σειρά, αναδεικνύουν την ανάγκη του ατόμου, για όσο το 

δυνατό, μεγαλύτερη αντιστοιχία της συμπεριφοράς του με τον εκάστοτε κανόνα. 

       Ο κανόνας τις περισσότερες φορές, διατυπώνεται νοερά από το ίδιο το άτομο και 

σχετίζεται με τις ιδεοληψίες. Οι επίμονες και στρεσογόνες σκέψεις του δηλαδή, 

συνιστούν το καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα που περιγράφει τις συνθήκες, στις 

οποίες μια δράση ενισχύεται -τερματίζει αρνητικούς ενισχυτές, άγχος, αγωνία και 

παράγει ερεθίσματα που προκαλούν ασφάλεια και ανακούφιση.  

       Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τα υποκείμενα των πειραμάτων της παρούσας 

έρευνας, έτσι και το ψυχαναγκαστικό άτομο, παρότι ο κανόνας του είναι ανακριβής και 

η τήρηση του ενισχύθηκε συμπτωματικά, συνεχίζει να εκδηλώνει με μεγάλη συχνότητα 

στερεοτυπικές μορφές δράσης, που αντιστοιχούν στα όσα περιγράφουν οι συναρτήσεις 

του αυτοπαραγόμενου «παράξενου» κανόνα του. Στην παρουσία των πιεστικών, 

ενοχλητικών και άρα τιμωρητικών ιδεοληψιών, η εκδήλωση δράσεων που αντιστοιχούν 

με εκείνες τις μορφές δράσεων που ορίζει ο αυτοπαραγόμενος κανόνας, σηματοδοτεί για 

το ψυχαναγκαστικό άτομο, ίσως το πέρασμα σε μια ασφαλή περίοδο, ακόμη κι αν ο 

κανόνας, ποτέ δεν ήταν «σωστός».  

       Έτσι μιας και η τιμωρία φαίνεται, να θεμελιώνει την ενισχυτική δύναμη της 

αντιστοιχίας με τον κανόνα, όσο πιο συχνές, έντονες και δυσάρεστες είναι οι ιδεοληψίες 

του ατόμου με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τόσο περισσότερο θα τείνει να 

ακολουθεί τον κανόνα του. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα, στη διαιώνιση της τήρησης των 

36 Αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί, ότι στην παρούσα έρευνα, τα άτομα με σχετικά υψηλές επιδόσεις στην 
κλίμακα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, παρουσίαζαν πολύ υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης στον 
κανόνα που τους δινόταν, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλονταν σε 
συνθήκες με πλούσιο ή φτωχό πρόγραμμα ενίσχυση.  
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ανακριβών κανόνων, οι οποίοι βαθμιαία εμποδίζουν τη διαμόρφωση πιο 

αποτελεσματικών μορφών συμπεριφοράς, εγκαθιδρύουν αποκρίσεις αποφυγής και 

δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον.  

       Κάτω από ένα ευρύτερο πρίσμα, το φαινόμενο της τήρησης ανακριβών κανόνων σε 

πλαίσια τιμωρίας, δεν εμφανίζεται μόνο ως μια πτυχή της συμπεριφοράς ατόμων με 

κάποια ψυχοπαθολογική διαταραχή (κατάθλιψη ή ψυχαναγκασμό), αλλά και ως 

διαδεδομένη μορφή δράσης των περισσότερων ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. 

Στο μακροπρόθεσμο κοινωνικό και ατομικό ιστορικό των ατόμων, η συμβατική 

αντιστοιχία της συμπεριφοράς με ένα πρότυπο δράσης για κάθε περίσταση, έχει 

αποκτήσει ισχυρή ενισχυτική αποτελεσματικότητα, τη στιγμή που η «παρέκκλιση» 

(αναντιστοιχία) από αυτό, όχι απλά δεν ενισχύεται, αλλά τιμωρείται.  

       Σε ένα περιβάλλον που μια μορφή δράσης θεωρείται ως λανθασμένη και τιμωρείται, 

όταν δεν συμβαδίζει με τον κανόνα (την οδηγία), οι άνθρωποι για να αποφύγουν τα  

λάθη, τηρούν τους κανόνες που τους δίνονται, ώστε ανεξάρτητα του αποτελέσματος, να 

παράγουν πάντα την ενισχυτική αντιστοιχία με το πρότυπο. Η παραγωγή της 

αντιστοιχίας, μειώνει το αίσθημα αβεβαιότητας, το άγχος των ατόμων και όποια άλλα 

αρνητικά συναισθήματα, προκαλώντας παράλληλα συναισθήματα ανακούφισης, ηρεμίας 

και ασφάλειας. Σταδιακά, τα άτομα τείνουν ολοένα, να εκδηλώνουν δράσεις αντίστοιχες, 

με τις μορφές που περιγράφει κάποιος κανόνας και όσο περισσότερο τιμωρούνται, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η προσπάθειά τους να επιτύχουν την αντιστοιχία.  

       Έτσι σε κάθε νέα συνθήκη και πλαίσιο, τα άτομα πριν ακόμη δράσουν, ψάχνουν να 

βρουν κανόνες, ώστε να αποφύγουν το «λάθος», μοιάζει σαν να χρειάζονται «οδηγίες 

χρήσης» για οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους (στα πειράματα της παρούσας έρευνας, 

σχεδόν όλα τα υποκείμενα, πριν μπουν στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ρωτούσαν τι πρέπει 

να κάνουν, ψάχνοντας εξαρχής για το καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα που θα 

διαμόρφωνε τον τρόπο δράσης τους, στη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας). 

Επιπλέον η τήρηση του κανόνα, πιθανότατα συνεχίζεται και όταν αυτός δεν περιγράφει 

πλέον με ακρίβεια, τις συνθήκες στις οποίες μια μορφή δράσης ενισχύεται ή όχι. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί στην παρουσία τιμωρίας, η αντιστοιχία των εκδηλούμενων δράσεων με 

αυτά που ο κανόνας ορίζει, αποκτά ενισχυτική δύναμη για τα άτομα.  

       Σε αρκετές περιπτώσεις, η τήρηση κανόνων πράγματι αποφέρει ενισχυτικές 

συνέπειες  (παραγωγή θετικών ενισχυτών ή τερματισμό αρνητικών ενισχυτών), ειδικά αν 
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οι κανόνες είναι ακριβείς. Γενικότερα όμως, η συνεχής αναζήτηση για αντιστοιχίες των 

δράσεων με κανόνες, δύναται βαθμιαία να περιορίσει τα άτομα στην εκδήλωση όλο και 

πιο στερεότυπων δράσεων, οδηγώντας στη διαμόρφωση συμπεριφορών που 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη της λεγόμενης πρωτοτυπίας και δημιουργικότητας.  

       Αυτή η τάση γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στο εκπαιδευτικό σύστημα, από τις πρώτες 

κιόλας εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπου οι μαθητές για να αποφύγουν την τιμωρία που 

ακολουθεί την εκδήλωση «λάθος» απαντήσεων, τείνουν να εκφράζονται στο γραπτό και 

προφορικό λόγο, μόνο βάσει των όσων αναφέρονται στα βιβλία τους, δηλαδή να 

εκδηλώνουν δράσεις με απόλυτη αντιστοιχία στο εκάστοτε καθοδηγητικά διακριτικό 

ερέθισμα-βιβλίο. Ωστόσο, όταν η εκπαιδευτική βαθμίδα αλλάξει και οι μαθητές γίνουν 

φοιτητές σε κάποιο πανεπιστήμιο, η τήρηση του μέχρι πρότινος αποτελεσματικού 

κανόνα τους  (του τύπου, γράφω ό,τι λέει το βιβλίο), πλέον δεν ενισχύεται.  

       Στις νέες συνθήκες απαιτείται μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην εκδήλωση δράσεων, 

(η λεγόμενη «κριτική ικανότητα», εύρεση εναλλακτικών τρόπων στην επίλυση 

προβλημάτων, καινοτόμες προτάσεις), την οποία μπορούν να σχηματίσουν τα άτομα 

κυρίως μέσα από τα «λάθη» τους. Παρόλα αυτά, τα άτομα συνεχίζουν να ακολουθούν 

τον ανακριβή κανόνα, γιατί φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι άλλο που δεν αντιστοιχεί σε 

αυτόν. Φοβούνται να τολμήσουν, να καινοτομήσουν, καθώς το ίδιο σύστημα κάποτε, 

τους έμαθε πως δεν πρέπει να κάνουν λάθη, δεν πρέπει να αμφιβάλλουν ποτέ. Τελικά τα 

άτομα μπορεί όντως να κάνουν λιγότερα «λάθη», λόγω φόβου, ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας, αλλά μάλλον μακροπρόθεσμα θα κάνουν και λιγότερα πράγματα γενικώς!  

       Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας, κρίνεται απαραίτητο και ωφέλιμο για μια πιο διεξοδική μελέτη των 

ερευνητικών πορισμάτων και δυνατότητα γενίκευσής τους, να διεξαχθούν περαιτέρω 

έρευνες, σε μεγαλύτερη κλίμακα υποκειμένων, διαφόρων ηλικιών, καθώς και 

διαφορετικών ιδιοτήτων και επαγγελμάτων.  

       Ακόμη στα πειράματα της παρούσας έρευνας, στις συνθήκες με πλούσιο 

πρόγραμμα, λόγω της συχνής παροχής ασφάλειας, ήταν πιθανό να επέρχεται κορεσμός, 

καθώς τα υποκείμενα μπορούσαν πιο εύκολα (συγκριτικά με φτωχά προγράμματα) να 

κερδίσουν πάρα πολλά κέρματα, ενώ κλικάροντας τυχαία στα διάφορα κουτάκια του 

παιχνιδιού, ήταν δυνατό να εμφανιστεί η ασφάλεια και σε σημεία που δεν όριζε ο 

κανόνας. Τα παραπάνω ίσως οδηγούσαν σε μείωση των ποσοστών της συμμόρφωσης 



81 
 

στο πλούσιο πρόγραμμα, γι’ αυτόν το λόγο είναι σημαντικό σε επόμενα πειράματα, με 

παρόμοιο σχεδιασμό, να μειωθεί η μεταβλητή αναλογία των πλούσιων προγραμμάτων 

ενίσχυσης, προκειμένου η «ασφάλεια» να παράγεται πιο αραιά. 

       Επίσης, όσον αφορά τη ρύθμιση των πειραματικών συνθηκών, θα ήταν σκόπιμο σε 

ένα μελλοντικό ερευνητικό εγχείρημα, τα υποκείμενα να υποβληθούν επιπλέον και σε 

συνθήκες, στις οποίες κατά την παρουσία ενός λεκτικού κανόνα, η τήρησή του, επιφέρει 

πράγματι ως συνέπεια (όχι μόνο συμπτωματικά), την παραγωγή ασφάλειας, έτσι ώστε να 

μελετηθεί εν συνεχεία, στις φάσεις εξάλειψης της ενίσχυσης που ακολουθούν, η 

συχνότητα τήρησης του πλέον αναποτελεσματικού κανόνα. Για μια εκτενή διερεύνηση 

της τήρησης κανόνων σε τιμωρητικά πλαίσια, θα μπορούσε να δοκιμαστεί περισσότερο 

και το είδος του κανόνα που ακολουθούν ή όχι τα άτομα και μάλλον να εφαρμοστούν 

περισσότερες φάσεις συνεχόμενης εξάλειψης. 

       Επιπροσθέτως, θα είχε ενδιαφέρον σε μεγαλύτερο δείγμα υποκειμένων, η 

αναζήτηση σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ των ατομικών επιδόσεων στις κλίμακες 

ψυχοπαθολογίας (ιδιαίτερα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής) και της 

συμπεριφοράς των ατόμων στην πειραματική διαδικασία.  

       Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, συνεισφέρουν σημαντικά στην κατανόηση 

της προέλευσης ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών, εμμονικής και προληπτικής τήρησης 

του κανόνα, αποτελώντας συγχρόνως αφετηρία, μιας περαιτέρω επισταμένης και  

εποικοδομητικής ερμηνείας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σε τελική 

ανάλυση, αρχικός προσανατολισμός και σημείο σύγκλισης της συγκεκριμένης και κάθε 

μελλοντικής ερευνητικής προσπάθειας είναι η εύρεση τρόπων μείωσης της συχνότητας 

εμφάνισης δυσλειτουργικών δράσεων των ατόμων, μέσα από την εκδήλωση νέων, 

λειτουργικών και πιο ωφέλιμων συμπεριφορών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν, την 

μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση τους με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.   
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IΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ  

 

2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

1ο 99.6 96.8 98.6 98.1 

2ο 95.5 93.1 88.1 74.9 

3ο 82.0 72.6 76.0 73.8 

4ο 80.9 54.1 84.6 86.1 

5ο 90.4 73.4 82.7 77.8 

6ο 96.9 88.9 98.7 91.9 

7ο 92.4 97.6 99.1 93.1 

8ο 93.8 80.1 97.1 98.5 

 

2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

9ο 70.8 60.5 58.1 60.1 

10ο 98.9 98.2 99.0 99.0 

11ο 77.7 97.6 97.9 67.7 

12ο 97.3 92.7 98.4 98.3 

13ο 98.6 99.5 85.6 82.1 

14ο 97.4 96.7 87.8 81.1 

15ο 98.2 97.6 97.4 97.3 

16ο 89.5 93.4 68.8 79.8 
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3ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

1ο 97.9 95.1 99.4 99.2 99.4 

2ο 92.6 87.5 72.9 86.6 63.4 

3ο 73.1 41.5 56.8 63.4 57.5 

4ο 99.0 99.0 88.6 79.4 84.7 

 

 

 

3ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ50) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ50) 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5ο 98.0 97.1 98.2 98.4 98.4 

6ο 99.3 99.4 97.7 97.1 96.4 

7ο 97.2 95.6 93.2 96.7 98.1 

8ο 97.6 97.7 99.3 97.6 98.5 
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4ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ10) 

1ο 82.4 96.3 90.7 88.0 

2ο 97.2 97.0 98.1 96.2 

3ο 97.8 97.8 99.7 98.7 

4ο 99.4 99.2 98.1 98.8 

5ο 99.1 68.4 80.0 82.9 

6ο 97.0 94.5 94.1 98.2 

7ο 98.9 99.0 98.6 98.5 
 

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (%) 
ΦΤΩΧΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(ΜΑ50) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ50) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ50) 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΑ50) 
8ο 88.6 84.4 97.9 93.5 
9ο 81.9 97.7 93.3 90.6 

10ο 93.8 93.2 90.5 93.1 
11ο 90.7 95.2 95.6 87.5 
12ο 92.4 88.6 94.5 94.8 
13ο 84.2 49.3 70.8 71.0 

14ο 91.7 89.5 91.0 86.9 
 

4ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (%) 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΘΗΚΗ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
90,90 

 
92,70 

 
90,64 

 
92,19 

 
69,71 

 
92,63 

 
89,78 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΗΚΗ 

8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 

ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
89,03 

 
97,10 

 
98,38 

 
83,33 

 
98,89 

 
96,00 

 
98,71 
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IΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

1ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
1η  & 2η ΦΑΣΗ 3η & 4η ΦΑΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1ο 40,17 42,10 - 55,81 80,58 90,31 
2ο 36,71 27,06 - 39,39 52,66 65,07 
3ο 66,12 40,37 63,04 91,35 58,35 90,94 
4ο 78,34 78,97 104,10 94,07 113,03 105,75 
5ο 94,18 86,42 125,00 132,10 122,49 139,34 

6ο 89,89 80,26 137,80 148,72 147,35 173,84 
7ο 73,90 68,14 72,34 83,86 81,65 82,09 

8ο 80,73 67,58 90,72 98,75 90,13 96,45 

ΣΥΝΟΛΟ 70 61,36 98,83 92,96 93,28 105,47 

 

2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
1η  & 2η ΦΑΣΗ 3η & 4η ΦΑΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1ο 60,82 67,05 80,27 81,14 82,07 - 
2ο 51,23 49,39 54,71 54,83 44,73 - 
3ο 104,47 75,47 139,47 133,64 103,69 - 
4ο 80,45 72,30 134,58 100,82 97,47 - 
5ο 105,67 81,53 104,41 113,45 90,55 - 
6ο 54,87 79,49 124,92 78,71 78,04 - 
7ο 127,12 109,60 137,36 143,04 141,48 - 
8ο 116,63 104,94 129,70 116,95 129,32 - 
9ο 44,12 31,18 63,08 57,44 33,85 - 

10ο 54,84 58,48 118,15 95,75 95,89 - 
11ο 112,81 107,37 121,26 116,05 100,52 - 
12ο 68,72 67,58 125,20 108,42 106,77 - 
13ο 74,58 99,02 133,26 97,31 92,51 - 
14ο 160,65 155,73 166,36 133,82 134,46 - 
15ο 78,23 96,47 120,61 83,88 98,81 - 
16ο 109,47 122,66 148,06 99,29 91,54 - 

ΣΥΝΟΛΟ 87,79 86,14 118,83 87,79 95,10 - 
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3ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
1η  & 2η ΦΑΣΗ 3η & 4η ΦΑΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1ο 66,28 77,79 105,10 77,54 94,34 - 

2ο 124,37 126,96 170,42 145,43 106,74 - 

3ο 70,46 59,92 125,90 89,13 59,50 - 

4ο 118,41 105,89 123,47 91,66 93,54 - 

5ο 101,81 104,89 127,75 105,63 105,37 - 

6ο 83,33 85,77 71,21 95,51 91,37 - 

7ο 101,62 118,32 139,79 104,12 122,16 - 

8ο 74,22 94,39 112,84 94,65 104,46 - 

ΣΥΝΟΛΟ 92,56 96,74 122,06 100,45 97,18 - 

 

4ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
1η  & 2η ΦΑΣΗ 3η & 4η ΦΑΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1ο 82,34 70,85 121,61 130,27 128,70 134,02 

2ο 95,29 106,02 124,70 104,09 118,23 130,76 

3ο 81,53 83,74 110,65 97,63 99,19 124,18 

4ο 54,87 56,32 79,73 68,14 70,30 82,24 

5ο 95,66 81,84 119,52 73,87 94,25 129,40 

6ο 68,18 49,23 129,15 88,04 154,21 62,58 

7ο 87,20 83,75 90,73 106,01 93,33 99,23 

8ο 69,44 65,36 94,11 88,60 89,02 100,04 

9ο 131,62 146,25 157,57 143,98 147,58 175,71 

10ο 73,66 90,95 109,95 69,58 126,46 129,70 

11ο 86,38 88,02 124,94 106,86 100,09 131,27 

12ο 60,90 90,73 115,32 93,17 106,60 122,78 

13ο 75,86 78,60 115,38 88,05 96,09 103,74 

14ο 65,01 83,26 108,28 72,03 74,60 126,57 

ΣΥΝΟΛΟ 80,56 83,92 114,40 95,02 107,04 118,01 
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IV. Μ.Ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

(1 = Καθόλου και 5 = 

Πάρα πολύ) 

 

CES-D 

(0 = Σπάνια/Καθόλου 

και 3 = Σταθερά/Τις 

περισσότερες φορές) 

OCI-R 

(0 = Καθόλου 

και 4 = Πάρα πολύ) 

 

BIS-11-GR 

(1 = Σπάνια/Ποτέ και 

4 = Σχεδόν 

πάντα/Πάντα) 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

1ο 2,92 0,85 1,94 2,40 

2ο 3,28 0,85 1,39 2,30 

3ο 3,03 0,65 0,22 2,30 

4ο 3,08 0,90 1,39 1,93 

5ο 3,25 0,70 1,50 2,17 

6ο 4,22 0,55 2,00 1,60 

7ο 3,53 0,60 0,61 2,00 

8ο 4,03 0,50 0,06 1,63 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

(1 = Καθόλου και 5 = 

Πάρα πολύ) 

 

CES-D 

(0 = Σπάνια/Καθόλου 

και 3 = Σταθερά/Τις 

περισσότερες φορές) 

OCI-R 

(0 = Καθόλου 

και 4 = Πάρα πολύ) 

 

BIS-11-GR 

(1 = Σπάνια/Ποτέ και 

4 = Σχεδόν 

πάντα/Πάντα) 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

1ο 3,77 0,81 0,89 1,47 

2ο 2,92 0,56 1,33 2,00 

3ο 3,31 1,19 0,94 2,16 

4ο 3,92 1,31 1,44 2,26 

5ο 4,31 0,44 1,11 1,95 

6ο 3,46 0,50 1,11 2,05 

7ο 3,31 0,69 0,61 1,84 

8ο 3,38 0,94 1,06 1,53 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

(1 = Καθόλου και 5 = 

Πάρα πολύ) 

 

CES-D 

(0 = Σπάνια/Καθόλου 

και 3 = Σταθερά/Τις 

περισσότερες φορές) 

OCI-R 

(0 = Καθόλου 

και 4 = Πάρα πολύ) 

 

BIS-11-GR 

(1 = Σπάνια/Ποτέ και 

4 = Σχεδόν 

πάντα/Πάντα) 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

1ο 3,58 0,30 0,89 1,70 

2ο 3,22 0,80 0,72 1,87 

3ο 3,03 0,85 0,44 2,43 

4ο 3,50 0,55 1,67 1,83 

5ο 3,44 0,40 1,50 1,77 

6ο 3,00 0,60 1,67 2,17 

7ο 3,94 0,80 0,94 1,93 

8ο 3,44 0,75 1,72 2,10 

9ο 3,22 0,65 1,00 1,97 

10ο 3,11 0,80 2,17 2,37 

11ο 2,69 0,55 0,89 2,43 

12ο 3,14 1,35 1,11 2,03 

13ο 3,83 0,20 0,44 1,67 

14ο 3,97 0,70 0,56 1,97 

15ο 4,00 0,90 2,00 1,69 

16ο 2,56 0,55 0,44 2,87 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

(1 = Καθόλου και 5 

= Πάρα πολύ) 

 

CES-D 

(0 = Σπάνια/Καθόλου 

και 3 = Σταθερά/Τις 

περισσότερες φορές) 

OCI-R 

(0 = Καθόλου 

και 4 = Πάρα πολύ) 

 

BIS-11-GR 

(1 = Σπάνια/Ποτέ και 

4 = Σχεδόν 

πάντα/Πάντα) 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

1ο 3,62 0,56 0,94 1,84 

2ο 3,23 0,38 0,17 1,95 

3ο 3,85 0,31 0,72 1,74 

4ο 3,62 1,13 0,89 2,26 

5ο 3,54 0,13 0,33 1,63 

6ο 3,85 0,44 0,44 2,63 

7ο 3,46 0,25 0,50 1,79 

8ο 3,54 0,56 1,22 1,95 

9ο 3,77 0,56 1,56 2,16 

10ο 3,62 0,13 1,33 2,37 

11ο 3,54 0,81 0,33 1,79 

12ο 3,15 0,94 1,67 1,89 

13ο 4,23 0,50 2,67 1,21 

14ο 3,46 0,50 1,28 2,21 
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V. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

Α. ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 
 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=16) 
 
 

 

 

 

 
 

91.44 

82.08 

90.62 

86.78 

76.00 

78.00 

80.00 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

91.05 
92.03 

86.64 

83.17 

78.00 

80.00 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=8) 
 
 

 

 

 

90.63 

80.77 
79.43 

82.15 

76.24 

65.00 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

98.03 

97.45 

97.10 

97.44 

97.86 

96.60 

96.80 

97.00 

97.20 

97.40 

97.60 

97.80 

98.00 

98.20 

1 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Φ Τ Ω Χ Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

2 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Φ Τ Ω Χ Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

3 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Ε Ξ Α Λ Ε Ι Ψ Η   

4 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Ε Ξ Α Λ Ε Ι Ψ Η   

5 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Ε Ξ Α Λ Ε Ι Ψ Η   

ΣΥ
Μ

Μ
Ω

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
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4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=14) 

 
 

 

 

 

 

  

89.04 

85.48 

90.53 

88.21 

82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 

1 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

2 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

3 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

4 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

95.95 

93.16 

94.18 
94.46 

91.50 
92.00 
92.50 
93.00 
93.50 
94.00 
94.50 
95.00 
95.50 
96.00 
96.50 

1 . Φ Τ Ω Χ Ο  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

2 . Φ Τ Ω Χ Ο  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

3 . Φ Τ Ω Χ Ο  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

4 . Φ Τ Ω Χ Ο  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 



99 
 

Β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=8) 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

98.6 
98.2 

95.9 

99.0 

95.0 

96.0 

97.0 

98.0 

99.0 

100.0 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΧΡΩΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1 

82.6 

75.3 

98.0 

80.2 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΧΡΩΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 2 
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1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

61.0 60.8 

67.2 

61.0 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 3 

96.0 

94.6 

98.6 
99.0 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 4 



101 
 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

3η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

88.5 

95.8 
94.5 

98.5 

80.00 

84.00 

88.00 

92.00 

96.00 

100.00 

1.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 5 

70.3 

74.3 

79.3 

95.5 

65.00 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1.ΧΡΩΜΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 6 
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1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

4η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

  

91.5 
94.0 

98.5 
96.4 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1.ΧΡΩΜΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

YΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 7 

85.1 

97.0 96.6 96.4 

80.00 

84.00 

88.00 

92.00 

96.00 

100.00 

1.ΧΡΩΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΧΡΩΜΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 8 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=16) 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

  

99.64 

96.80 

98.61 
98.07 

95.00 
95.50 
96.00 
96.50 
97.00 
97.50 
98.00 
98.50 
99.00 
99.50 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1 

95.53 93.14 88.07 
74.91 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 2 



104 
 

2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

82.04 

72.57 

76.02 

73.84 

66.00 

68.00 

70.00 

72.00 

74.00 

76.00 

78.00 

80.00 

82.00 

84.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 3 

80.89 

54.14 

84.63 86.10 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 4 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

90.35 

73.37 
82.70 

77.75 

0.00 
10.00 
20.00 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
  %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 5 

96.91 

88.87 

98.73 

91.95 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
  %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 6 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

  

92.36 

97.64 

99.06 

93.14 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
  %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 7 

93.82 

80.12 

97.11 98.48 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
  %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 8 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ  

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 

 

 

 

 

 

 

70.80 

60.47 58.15 60.09 
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20.00 
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60.00 

70.00 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 9 

98.85 

98.20 

98.99 99.02 

97.60 

97.80 

98.00 

98.20 

98.40 

98.60 

98.80 

99.00 

99.20 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 10 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ  

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 

 

 

 

 

77.72 

97.63 97.90 

67.70 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 
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1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 11 

97.32 

92.73 

98.45 98.27 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 12 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ  

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 

 

 

 

 

98.64 99.46 

85.61 82.09 

0.00 
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40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
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Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 13 

97.36 96.66 

87.82 

81.14 
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75.00 

80.00 
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100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
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Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 14 
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2ο  ΠΕΙΡΑΜΑ  

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

98.20 

97.64 

97.41 
97.29 

96.80 

97.00 

97.20 

97.40 

97.60 

97.80 
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98.20 

98.40 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

ΣΥ
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Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 15 

89.52 93.44 

68.81 
79.77 
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 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 16 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=8) 

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 
 

 
 

 

97.88 

95.09 

99.44 99.23 99.42 

92.00 

93.00 
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95.00 

96.00 

97.00 
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99.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
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Μ
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 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1 

92.59 
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72.89 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  
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 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 2 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ  
1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 
 

 

73.08 

41.52 

56.79 
63.42 

57.49 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 3 

98.95 99.02 
88.59 

79.36 
84.66 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ 

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 4  
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ  
2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 
 

 

97.97 

97.14 

98.15 

98.39 98.40 

96.40 

96.60 

96.80 

97.00 

97.20 

97.40 

97.60 

97.80 

98.00 

98.20 

98.40 

98.60 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 5 

99.34 99.37 

97.71 

97.12 

96.44 

94.50 

95.00 

95.50 

96.00 

96.50 

97.00 

97.50 

98.00 

98.50 

99.00 

99.50 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 6 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ  
2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 
 

 

97.19 

95.60 

93.24 

96.66 

98.10 

90.00 

91.00 

92.00 

93.00 

94.00 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 7 

97.60 97.70 

99.28 

97.61 

98.48 

96.50 

97.00 

97.50 

98.00 

98.50 

99.00 

99.50 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

4.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

5.ΠΥΞΙΔΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 8 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ (Ν=14)  

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

  

88.59 

84.89 

97.94 

93.52 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

2 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

3 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

4 . Π Υ Ξ Ι Δ Α  
Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1 

81.87 

97.68 

93.26 
90.61 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 2 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ  

1η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

93.84 
93.21 

90.54 

93.13 

88.00 

89.00 

90.00 

91.00 

92.00 

93.00 

94.00 

95.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 3 

90.71 

95.19 95.56 

87.46 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 4 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ  

1Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

  

92.35 

88.63 

94.54 94.84 

85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
92.00 
93.00 
94.00 
95.00 
96.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 5 

84.20 

49.29 

70.82 71.01 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 6 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ  

1Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

91.69 

89.46 

91.04 

86.93 

84.00 

85.00 

86.00 

87.00 

88.00 

89.00 

90.00 

91.00 

92.00 

93.00 

1.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 7 

82.36 

96.29 

90.69 
87.95 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 8 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

97.16 
96.98 

98.14 

96.23 

95.00 

95.50 

96.00 

96.50 

97.00 

97.50 

98.00 

98.50 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 9 

97.77 97.81 

99.65 

98.69 

96.50 

97.00 

97.50 

98.00 

98.50 

99.00 

99.50 

100.00 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 10 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

99.41 
99.15 

98.06 

98.84 

97.00 

97.50 

98.00 

98.50 

99.00 

99.50 

100.00 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 11 

99.05 

68.42 
80.00 82.87 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 12 
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

97.04 

94.48 
94.14 

98.16 

92.00 

93.00 

94.00 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 13 

98.87 
98.97 

98.59 

98.45 

98.10 
98.20 
98.30 
98.40 
98.50 
98.60 
98.70 
98.80 
98.90 
99.00 
99.10 

1.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.ΦΤΩΧΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥ
Μ

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΣΗ
 %

 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 14 
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VI. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
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Ερωτηματολόγιο Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής 
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	(Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον  κεφ. ιβ΄, ἐδ. κδ΄)

