


Τα κίνητρα. Η ενισχυτική δύναμη.

• Ενισχυτική δύναμη είναι η δύναμη των διάφορων συνεπειών να 
ενισχύουν τις δράσεις που τα παράγουν. Τα ερεθίσματα 
αποκτούν ενισχυτική δύναμη – «καλλιεργούμε ενδιαφέροντα».

• Αυτό συμβαίνει λόγω των ενισχυτικών επιδράσεων ορισμένων 
φυσικών ερεθισμάτων στη συμπεριφορά μας. Οι επιδράσεις 
αυτές αλλάζουν δυναμικά ανάλογα με τις συνθήκες και με όσα 
μας συμβαίνουν.

• Γεγονότα που θεμελιώνουν ή μηδενίζουν την 
αποτελεσματικότητα των συνεπειών των δράσεων.

• Αυξάνει ή μειώνει προσωρινά την ικανότητα της συνέπειας.



• Παρωθητικές διαδικασίες είναι γεγονότα που 
θεμελιώνουν ή μηδενίζουν την 
αποτελεσματικότητα των συνεπειών των δράσεων.

• Παρωθητική διαδικασία είναι οποιοδήποτε γεγονός 
αυξάνει ή μειώνει προσωρινά την ικανότητα της 
συνέπειας να λειτουργεί ως ενισχυτικό ερέθισμα, 
δηλαδή να αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης 
δράσεων.



• Ο ορισμός υποδηλώνει ότι πρέπει πάντα να 
συμβαίνουν κάποια άλλα γεγονότα προτού 
οποιοδήποτε ερέθισμα λειτουργήσει ως 
ενισχυτής και ότι η ενισχυτική 
αποτελεσματικότητα του ερεθίσματος βασίζεται 
ή οφείλεται σε αυτά τα προηγούμενα γεγονότα.



• Παρωθιτική διαδικασία.
• Θεμελιωτικές διαδικασίες. Θεμελιώνουν ή αυξάνουν 
προσωρινά την ενισχυτική δύναμη ενός ερεθίσματος.

• Εκμηδενιστικές διαδικασίες. Μειώνουν ή μηδενίζουν 
προσωρινά την ενισχυτική δύναμη ενός ερεθίσματος.

• Η πιο γνωστή εκμηδενιστική διαδικασία είναι ο 
κορεσμός ή ο εθισμός.

•  Η πιο γνωστή θεμελιωτική διαδικασία είναι η στέρηση.



• Διαδικασίες που αλλάζουν τη συχνότητα των δράσεων

-Η αλλαγή των ίδιων των συνεπειών των δράσεων όπως η 
εξάλειψη της ενίσχυσης και η ενίσχυση.

-Διαδικασίες που αλλάζουν την αποτελεσματικότητα των 
συνεπειών χωρίς να αλλάξουν οι συνέπειες όπως ο κορεσμός, 
ο εθισμός ή η στέρηση.

Οπότε αν υπάρχει αλλαγή στη συχνότητα των δράσεων χωρίς 
να υπάρχει αλλαγή στις συνέπειες τότε αυτό μάλλον 
οφείλεται σε αλλαγή στην αποτελεσματικότητα των 
συνεπειών.



• Σχέση της επίδρασης της συμπεριφοράς στο 
περιβάλλον (συνέπειες) αλλά και η σχέση με την 
επίδραση αυτών των συνεπειών στη συμπεριφορά 
(παρωθητικές διαδικασίες).

• Εκμηδενισμός πριν πας σε πάρτυ να τρως κάτι.
• Να μην σας κουράσω άλλο (πριν χάσω εντελώς τη 
δυνατότητα να ενισχύω την προσοχή σας).

• Μπορεί οι προβληματικές δράσεις να μειωθούν όχι 
επειδή έπαψαν να παράγουν προσοχή αλλά λόγω 
κορεσμού.



Παραδείγματα

• Διάλλειμα στο θέατρο για να αποκτηθεί ξανά η 
ενισχυτική δύναμη.

• Το φαγητό, το νερό, η ερωτική επαφή, τα χάδια, το 
χρήμα. Η ενισχυτική τους δύναμη αυξάνεται με την 
απουσία τους.

• Χαιρόμαστε όταν ακούμε ελληνικά σε ξένη χώρα.
• Εάν δεν έχει ήδη δύναμη το ερέθισμα, η στέρηση δεν την 
αυξάνει.

• Όρεξη για δουλειά μετά τις διακοπές (μόνο αν 
λειτουργεί σαν ενισχυτής).



• Εάν κάποιο ερέθισμα διαθέτει πολύ χαμηλή ενισχυτική 
δύναμη η στέρηση του δεν αυξάνει την 
αποτελεσματικότητά του, ενώ τα ερεθίσματα που είχαν 
ήδη ενισχυτική αποτελεσματικότητα αποκτούν ακόμη 
περισσότερη δύναμη με τη στέρησή τους. Οπότε η 
στέρηση των ερεθισμάτων αυξάνει την ενισχυτική 
αποτελεσματικότητα μόνο στα ερεθίσματα που ήδη 
λειτουργούν ως ενισχυτές.

• Όρεξη για δουλειά μετά τις διακοπές (μόνο αν ήδη πολλά 
ερεθίσματα λειτουργούσαν ως ενισχυτές στο χώρο 
εργασίας).



• Οι εκμηδενιστικές παρωθητικές διαδικασίες 
μπορεί:

- να συμβαίνουν ταυτόχρονα με την παρουσίαση 
των συνεπειών των δράσεων όπως με τη συνεχή 
παροχή τροφής. 

- -να συμβαίνουν πριν την παραγωγή ορισμένων 
συνεπειών όπως το να φάμε κάτι πριν πάμε σε 
ένα πάρτι αν κάνουμε δίαιτα.



• Η επίδραση των παρωθητικών διαδικασιών είναι 
προσωρινή.



Μερικές φορές, η στέρηση των ερεθισμάτων είναι ενσωματωμένη στην εξάλειψη της 
ενίσχυσης και μπορεί να καθυστερήσει τη μείωση στη συχνότητα εμφάνισης δράσεων.

Η εξάλειψη της ενίσχυσης μιας μορφής δράσης παύει να παράγει πλέον ένα ενισχυτικό 
ερέθισμα. Εάν κάποια άλλη μορφή δράσης συνεχίζει να επιφέρει αυτό το ενισχυτικό 
ερέθισμα δεν θα υπάρξει στέρησή του. Εάν όμως καμιά άλλη αποτελεσματική μορφή 
δράσης δεν εκδηλωθεί και δεν εμφανιστεί καθόλου το ενισχυτικό ερέθισμα θα υπάρξει 
και στέρηση αυτού του ερεθίσματος και θα αυξηθεί η ενισχυτική του 
αποτελεσματικότητα. Αυτό θα καθυστερήσει σημαντικά τη μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης δράσεων στη εξάλειψη της ενίσχυσης.

Τότε δεν θα υπάρχει προσωρινή αύξηση λόγω έκρηξης δράσεων λόγω εξάλειψης της 
ενίσχυσης αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω αύξησης της ενισχυτικής 
αποτελεσματικότητας του ερεθίσματος.

Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει μαζί με την εξάλειψη της ενίσχυσης να υπάρχει και η 
ενίσχυση επιθυμητών μορφών δράσεων.



• Ο κορεσμός προσοχής στην ψυχοθεραπεία λόγω 
της συνεχούς θερμής υποστήριξης του 
θεραπευτή μπορεί να μειώσει προσωρινά την 
ενισχυτική αποτελεσματικότητας της προσοχής 
των άλλων και να αφήσει περιθώριο για την 
εκδήλωση μορφών δράσεων εκτός από αυτές 
που μέχρι τώρα επέφεραν την προσοχή.

• Έτσι ο θεραπευόμενος συμπεριφέρεται με 
τρόπους που παράγουν κάτι άλλο.



• Αυτόματοι ενισχυτές ονομάζονται οι σωματικές και άλλες συνέπειες δράσεων 
που λειτουργούν ως ενισχυτικά ερεθίσματα και παράγονται άμεσα ή 
αυτόματα με την εκδήλωση των ίδιων των δράσεων.

• Στην ονυχοφαγία, δάγκωμα μολυβιών, πιπίλισμα υπάρχουν αυτόματοι 
ενισχυτές.

• Η ενισχυτική αποτελεσματικότητα αυξάνεται μόνο όταν δεν εκδηλώνονται οι 
δράσεις αφού η εκδήλωση της συμπεριφοράς αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
παραγωγής του συγκεκριμένου ενισχυτικού ερεθίσματος (στέρηση των 
αυτόματων ενισχυτών δράσεων). 

• Σε ένα ταξίδι η ενισχυτική αποτελεσματικότητα του περπατήματος 
αυξάνεται.

• Το αντίθετο συμβαίνει με τον κορεσμό όπου η ενισχυτική 
αποτελεσματικότητα των αυτόματων ενισχυτών μειώνεται με τη συνεχή 
εκδήλωση των δράσεων που τους επιφέρουν. 



Αρχή Premack

• Δεν μπορούμε να παρέχουμε, ως συνέπεια της επιθυμητής δράσης, τα 
ερεθίσματα που αυτόματα ενισχύουν δράσεις. Μπορούμε όμως να παρέχουμε 
την ευκαιρία της εκδήλωσης της συμπεριφοράς που θα επιφέρει αυτούς τους 
αυτόματους ενισχυτές.

• Το τρέξιμο ακολουθεί το διάβασμα.
• Όταν η ευκαιρία εκδήλωσης δράσεων οι οποίες εμφανίζονται συχνά είναι η 
συνέπεια για δράσεις που εμφανίζονται λιγότερο συχνά τότε η πιθανότητα 
εμφάνισης των τελευταίων αυξάνεται. Αρχή σχετικότητας ενισχυτών.

•  Παρατηρούμε τι κάνει το άτομο όταν δεν περιορίζεται η συμπεριφορά του για 
να διαπιστώσουμε πια ερεθίσματα λειτουργούν ως ενισχυτικά ερεθίσματα. 

  



• Πολλά φάρμακα και διάφορα γεγονότα μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως 
θεμελιωτικές διαδικασίες για κάποιο ερέθισμα και ως εκμηδενιστικές διαδικασίες για 
κάποιο άλλο. Η στέρηση ύπνου μπορεί να αυξήσει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα 
του καφέ και να μειώσει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα του χαμόγελου.

• Η αμφεταμίνη μειώνει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα του φαγητού.
• Η μορφίνη της ηρωίνης.
• Η στέρηση ύπνου αυξάνει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα του καφέ.
• Το μοσχοκάρυδο αυξάνει τη συχνότητα των μορφών δράσεων του να το βρεις όταν 
σου χρειάζεται.

• Δεν αλλάζουμε τα «κίνητρα» αλλάζουμε το περιβάλλον έτσι ώστε η μορφή δράσης να 
αποκτήσει ενισχυτική δύναμη. 

• Πρέπει επίσης εκτός από τη στέρηση ενός ερεθίσματος για να αυξήσουμε την 
ενισχυτική του αποτελεσματικότητα να διασφαλίσουμε ότι κάποια άλλα ενισχυτικά 
ερεθίσματα δεν μπορούν να παραχθούν κατά την απουσία του.



• Το ΕD θα λειτουργεί ως ΕΕ για τις δράσεις που παράγουν 
ενισχυτικά ερεθίσματα.

• ΕΕΕ εξαρτημένο ενισχυτικό ερέθισμα όταν η ικανότητά του 
να λειτουργεί ως ενισχυτής εξαρτάται από τη λειτουργία 
του ως ΕD.

• Έτσι ΕΕ ενισχυτικό ερέθισμα.                                      

           ΕΑΕ   -  (ανεξάρτητα ενισχυτικό ερέθισμα) (δεν βασίζεται στη 
διαφορική παρουσία του).

           ΕΕΕ  - (εξαρτημένα ενισχυτικό ερέθισμα) (βασίζεται στη 
διαφορική παρουσία του). 













• Το κόκκινο για τον Ολυμπιακό είναι ενισχυτικό ερέθισμα.
• Η άρια ήταν ΕΕΕ για το πάτημα του μοχλού, επειδή ήταν ΕD για την 
παραγωγή του ΕΑΕ.

• Τα φυσικά χαρακτηριστικά των γονέων είναι τα πρώτα 
εξαρτημένα ενισχυτικά ερεθίσματα.

• Αυτές είναι διασυνδεδεμένες συναρτήσεις τριών όρων. Το 
ενισχυτικό ερέθισμα για μια δράση αποτελεί και το διακριτικό 
ερέθισμα ΕD για την επόμενη δράση. Όταν υπάρχει μια σειρά από 
διασυνδεδεμένες συναρτήσεις τριών όρων, η συνολική αλληλουχία 
γεγονότων ονομάζεται συντελεστική αλυσίδα με την κάθε 
συνάρτηση τριών όρων ΕD: Δ – ΕΕ να αποτελεί ένα κρίκο της 
αλυσίδας.







Συντελεστικές αλυσίδες με και χωρίς λειτουργική 
ένωση

• Παρουσιάζουν λειτουργική ένωση οι δράσεις και τα ενισχυτικά 
ερεθίσματα όταν η κάθε δράση δεν μπορεί να παράγει ενίσχυση 
παρά μόνο κατά την παρουσία ενός συγκεκριμένου διακριτικού 
ερεθίσματος και έτσι ολόκληρη η αλυσίδα βασίζεται στο ενισχυτικό 
ερέθισμα της τελευταίας δράσης (στην καθημερινότητα είναι σαν 
μια δράση όπως παίρνω τηλέφωνο, μαγειρεύω).

• Όμως οι συντελεστικές αλυσίδες δεν είναι πάντα μοναδικά και 
αμετάβλητα ενωμένες (ζάπιν τηλεόραση). Όμως δεν υπάρχουν 
άπειρες επιλογές (ή θα δεις τηλεόραση ή θα την κλείσεις - δεν θα 
τραγουδήσεις τον εθνικό ύμνο). Δηλαδή θα κάνεις πράγματα που 
έχουν ενισχυθεί στο παρελθόν. Είναι σχετικά απρόβλεπτη η 
συμπεριφορά επειδή έχουν ενισχυθεί διαφορετικές μορφές δράσης 
στο παρελθόν.







• Οι Δημιουργικές δραστηριότητες είναι συντελεστικές 
αλυσίδες χωρίς λειτουργική ένωση.

• Το να μαθαίνεις γνωστό κομμάτι μουσικής (με λειτουργική 
ένωση) ή το να συνθέτεις νέο (χωρίς λειτουργική ένωση).

• Καθώς μεγαλώνουμε ενισχύονται οι αλυσίδες με λειτουργική 
ένωση και τιμωρούνται οι χωρίς (χαζεύεις;). Ακόμη και η 
ερωτική επαφή μπορεί να γίνει με λειτουργική ένωση.

• Τα περισσότερα γεγονότα που ενισχύουν τις δράσεις μας 
είναι πλαίσια στα οποία ενισχύονται κάποιες άλλες δράσεις - 
δηλαδή είναι εξαρτημένα ενισχυτικά ερεθίσματα.



• Σοβαρή, στερεότυπη, τυπολατρική, τελετουργική 
συμπεριφορά (ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή) εκδηλώνεται 
όταν η συμπεριφορά του ατόμου αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από αλυσίδες με λειτουργική ένωση και χάνει 
την ενίσχυση από την χαλαρή συμπεριφορά.

• Μικρή συχνότητα συντελεστικών αλυσίδων με λειτουργική 
ένωση λέγεται υστερία.

• Βασικό στοιχείο της ΔΕΠ, της παρορμητικότητας ή της 
οριακής διαταραχής της προσωπικότητας είναι η 
συμπεριφορά που αποτελείται από ως επί το πλείστον 
συντελεστικές αλυσίδες χωρίς λειτουργική ένωση.



Μείωση της ενισχυτικής 
αποτελεσματικότητας των ΕΕΕ

• Όταν σε μια συντελεστική αλυσίδα η επόμενη δράση παύει 
να παράγει ενίσχυση κατά την παρουσία του ΕD, τότε το ΕD 
σταδιακά θα πάψει να προξενεί την επόμενη δράση και 
παράλληλα θα πάψει να λειτουργεί ως ΕΕΕ για τις άλλες 
δράσεις που το παράγουν.

• Εάν το επόμενο ενισχυτικό ερέθισμα αρχίσει να παράγεται 
και κατά την παρουσία του ΕΔ.

• Όταν παρέχεται το ΕΑΕ   (έχουμε το άτομο αντί για τη 
φωτογραφία.

• Όταν μπορούμε να «κόψουμε δρόμο» προς το ΕΑΕ 
(διαβάζουμε το τέλος του μυθιστορήματος).  



• Τα κακομαθημένα άτομα δεν ξέρουν την αξία του 
χρήματος επειδή δεν γνωρίζουν την εξάλειψη 
ενίσχυσης κατά την απουσία χρημάτων.

• Όταν συντομεύουμε την αλυσίδα χάνουμε 
περισσότερη ενίσχυση από όση κερδίζουμε.

• Τα εξαρτημένα ενισχυτικά ερεθίσματα στην πορεία 
προς τον τελικό ενισχυτή εμπλουτίζουν τη ζωή μας 
και αρκετές φορές η ενισχυτική αποτελεσματικότητα 
του τελικού ενισχυτή είναι μεγαλύτερη εξαιτίας τους. 
 



• Η διακοπή της δράσης πιο εύκολα συμβαίνει στην αρχή 
της αλυσίδας (καλύτερα να μην αγοράσουμε το παχυντικό 
φαγητό). Όσο πιο μακριά βρίσκεται μια δράση από το 
τελικό ή ανεξάρτητο ενισχυτικό ερέθισμα τόσο η 
πιθανότητα εμφάνισής της θα μειωθεί όταν εκδηλωθεί 
χωρίς να παράγει το εξαρτημένα ενισχυτικό ερέθισμα που 
είναι το ΕD για την επόμενη δράση της αλυσίδας .

• Όταν ο γεωργός οργώνει το ενισχυτικό ερέθισμα δεν είναι 
οι καρποί αλλά η μυρωδιά της οργωμένης γης στοιχείο 
που απέκτησε ενισχυτική αποτελεσματικότητα διότι 
συνιστά τη μόνη κατάσταση για να σπείρει και να θερίσει.



• Για τον πρωτάρη μάγειρα η δουλειά φαίνεται βουνό 
επειδή οι αρχικές φάσεις δεν έχουν αποκτήσει ακόμη 
ενισχυτική αποτελεσματικότητα.

• Στην εμπειρία δεν είναι οι ικανότητες που αποκτήσαμε 
αλλά και η αλλαγή στη δυνατότητα των γεγονότων να 
ενισχύουν τις δράσεις που τα παράγουν.

• Ο άνθρωπος με υπομονή είναι αυτός που έχει παραγάγει 
ενίσχυση περιμένοντας και ο άνθρωπος με επιμονή 
αυτός που έχει παραγάγει ενίσχυση επιμένοντας.



Συντελεστική αλυσίδα προς τα πίσω 

• Όταν μόνο το τελευταίο προς στιγμήν ερέθισμα 
λειτουργεί ως ενισχυτής.

• Όταν χάνεις το δρόμο σου σημαίνει ότι αποτυγχάνεις να 
παράγεις το επόμενο ΕΕΕ / ΕD προς το τελικό ενισχυτικό 
ερέθισμα.

• Με τη μακρά εξάσκηση και τη διαφορική ενίσχυση οι 
κινήσεις του δακτυλογράφου οργανώνονται σε 
μεγαλύτερες μονάδες – μονάδες που περιέχουν πολλαπλές 
κινήσεις οι οποίες παλιότερα ελέγχονταν ξεχωριστά. 
Σταδιακά δημιουργούνται μεγαλύτερες μονάδες δράσης.







• Ακόμη και η συντελεστική αλυσίδα που περιέχει 
χρονικά εκτεταμένες μονάδες δράσης θέλει τα 
ΕΕΕ / ΕD της (η δακτυλογράφος κοιτάζει κάπου – 
κάπου).

• Δημιουργία συντελεστικών αλυσίδων προ τα 
πίσω στην κλινική ψυχολογία (παιδί που δεν 
έπινε).





• Συντελεστική αλυσίδα προς τα μπρος με την προσωρινή χρήση 
του τελικού ΕΕ.

• Η δράση του πρώτου κύκλου έχει δύο συνέπειες την κανονική 
(αλλά μη ενισχυτική) και το τελευταίο ΕΑΕ. 

• Στη συντελεστική αλυσίδα από την αρχή θα πρέπει να υπάρχει 
ρεπερτόριο μίμησης προτύπου που σημαίνει ότι πρέπει να 
υπάρχει ένα ήδη λειτουργικό ΕD το οποίο να προξενεί την αρχική 
δράση η οποία να ενισχύεται προσωρινά από κάποιο άλλο 
ερέθισμα εκτός από το αυτόματο αλλά μη ενισχυτικό προϊόν 
τους μέχρι αυτό να γίνει ΕD για την εκδήλωση της επόμενης 
δράσης και επομένως ΕΕΕ για την προηγούμενη δράση. 















• Δημιουργία αλυσίδας προς τα μπρος στην κλινική 
ψυχολογία (τα παιδιά που μιλούσαν για να πάρουν 
παιχνίδι).

• Συνήθως το ενισχυτικό ερέθισμα είναι λεκτικό (άλφα) όπως 
και το εξαρτημένα ενισχυτικό «μπράβο» του γονέα ή 
δασκάλου.

• Ενώ το μπράβο στην αρχή παράγεται από την εκφορά ενός 
μόνο γράμματος, βαθμιαία η θέση του μεταφέρεται 
(πάντοτε ως προς το τελευταίο ερέθισμα) στο τέλος μιας 
συντελεστικής αλυσίδας με λειτουργική ένωση η οποία 
αποτελείται από 24 κρίκους για την αλφαβήτα.



Ενδολεκτικές αλυσίδες (επίσης
κοινωνικά διασυνδεδεμένες συντελεστικές αλυσίδες)

• Στις διαπροσωπικές σχέσεις ο καθορισμός της 
συμπεριφοράς είναι πάντοτε αμοιβαίος.

• Κοινωνικά διασυνδεδεμένες συντελεστικές 
αλυσίδες χωρίς λειτουργική ένωση. 

• Η πιθανότητα εμφάνισης των προτάσεων των 
συνομιλητών αυξάνεται και μειώνεται σε σχέση 
με τις προτάσεις του άλλου, ανάλογα με την 
κοινωνική ενίσχυση δράσεων σε παρόμοιες 
καταστάσεις στο παρελθόν.







• Εξαρτημένα ενισχυτικά ερεθίσματα γενικής 
αποτελεσματικότητας.

• Τα χρήματα για παράδειγμα δεν χάνουν την ενισχυτική 
τους αποτελεσματικότητα όσα κι αν συσσωρεύονται.

• Η συμβολική οικονομία στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
• Εξαρτημένοι ενισχυτές γενικής αποτελεσματικότητας – 
διακριτικά ερεθίσματα ΕD για την παραγωγή ποικίλων 
ενισχυτικών ερεθισμάτων.

• Το προσωπικό δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τους ενισχυτές 
για τη δική του διευκόλυνση.  



• Εξαρτημένοι ενισχυτές γενικής αποτελεσματικότητας στην 
καθημερινή ζωή: χρήματα, προσοχή, επιδοκιμασία, τρυφερότητα.

• Γενικά γεφυρώνουν τις καθυστερήσεις προς τους ανεξάρτητους 
ενισχυτές και γενικώς διευκολύνουν τη διαμόρφωση και τη 
διατήρηση της συμπεριφοράς.

• Ο Bill Gates δεν θα έπαιρνε 20€ από κάτω ούτε θα καθάριζε 
σκάλες για να το πάρει. Για τους περισσότερους λειτουργεί η 
στέρηση.

• Η προσοχή των γονέων είναι δυνατός ενισχυτής γενικής 
αποτελεσματικότητας για τα μικρά παιδιά επειδή πολλά 
πράγματα (φαγητό, νερό) ενισχύονται κυρίως όταν ο γονέας 
δείχνει προσοχή.



• Άλλες δράσεις που η συχνότητά τους βασίζεται στην 
προσοχή που επιφέρουν είναι η επιδεικτική, η κραυγαλέα ή 
ενοχλητική, η αυτοτραυματική συμπεριφορά και οι 
εκφράσεις ανησυχίας.

• Στον αυτισμό η προσοχή των άλλων δεν έχει ενισχυτικό 
αποτέλεσμα. Σε άλλους είναι ενοχλητική η προσοχή 
(επιδράσεις τιμωρίας και απειλών τιμωρίας).

• Ο άνθρωπος που δε νοιάζεται για την επιδοκιμασία 
ενισχύεται συχνά εκτός πλαισίου κοινωνικής έγκρισης.

• Όταν έχεις ανάγκη επιδοκιμασίας παράγεις ενισχυτές σπάνια 
στην απουσία της επιδοκιμασίας.



• Οι ψυχροί και σκληροί δεν ενισχύονται από την 
επιδοκιμασία. Τα συναισθήματα των άλλων τους 
είναι αδιάφορα ακόμη και απειλητικά όχι επειδή 
οι ίδιοι είναι σκληροί αλλά η μακροπρόθεσμη 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ήταν σκληρή 
(κατά την παρουσία τρυφερών ερεθισμάτων οι 
δράσεις τους είχαν παραγάγει απόρριψη, 
εγκατάλειψη, βία, κοροϊδία ή εκμετάλλευση).



• Πολλές επαναληπτικές δράσεις (κούνημα του 
χεριού – σώματος) ενισχύονταν μόνο από 
ερεθίσματα που παράγονταν αυτόματα κατά την 
εκδήλωσή τους.



Τα λεγόμενα «εσωτερικά κίνητρα», το πάθος και 
η αυτόματη ενίσχυση δράσεων. 

• Στον γλύπτη οι ενισχυτικές συνέπειες της 
συμπεριφοράς είναι οι ίδιες οι αλλαγές στη μορφή 
του ξύλου – οι όμορφες γραμμές που παράγονται 
από το καλέμι και το σφυρί. Είναι ανεξάρτητη από 
τις συνέπειες που προέρχονται από άλλους 
ανθρώπους αλλά δεν είναι ανεξάρτητη από τις 
συνέπειες των εκφραστικών μέσων – χωρίς 
ενίσχυση από τις κινήσεις των χεριών η 
πιθανότητα εκδήλωσης της καλλιτεχνικής δράσης 
μειώνεται.  



• Όταν λέμε ότι κάποιος αγαπά μια δραστηριότητα 
εννοούμε ότι τα ερεθίσματα που παράγονται κατά 
την εκδήλωση των σχετικών δράσεων έχουν 
αποκτήσει ενισχυτική αποτελεσματικότητα ώστε 
η διατήρηση της συχνότητας εμφάνισής τους να 
μην απαιτεί  - τουλάχιστον προσωρινά – ούτε 
επιδοκιμασία ούτε χρήματα ούτε δόξα ούτε κάτι 
άλλο εκτός από αυτές τις εξαρτημένα 
ενισχυτικές, άμεσες αλλαγές στο φυσικό κόσμο. 



• Τα καθοριστικά γεγονότα της συμπεριφοράς 
είναι όλα υλικά και φυσικά αλλά δεν βρίσκονται 
στο φυσικό παρόν. Η διατήρηση των δράσεων 
του ανθρώπου με πάθος μπορεί να μην απαιτεί 
κοινωνικές συνέπειες αλλά δεν παύει να απαιτεί 
εξαρτημένα ενισχυτικές συνέπειες (τέχνη, 
επιστημονική έρευνα, απόκτηση γνώσης, 
αθλητισμός).



Εξαρτημένα ενισχυτικές αυτόματες συνέπειες

• Το σεξ είναι αυτόματος ενισχυτής. Ο χορός είναι 
εξαρτημένα αυτόματος ενισχυτής.

• Συμμετέχουμε σε ομάδες με ίδια ενδιαφέροντα για να 
έχουμε ενίσχυση (κάποιος δάσκαλος, μέντορας μας έφερε 
σε επαφή με δραστηριότητες που αγαπάμε).

• Οπότε όταν σταματά η εξωτερική ενίσχυση δεν σταματά 
η δράση (στο διάβασμα για παράδειγμα).

• Η απειλή μειώνει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα.
• Αν πάρεις καλύτερες βαθμολογίες θα σου αγοράσω 
αυτοκίνητο (απειλή ότι θα χάσω την αμοιβή). 



• Εάν θέλουμε να αυξήσουμε την ενισχυτική 
αποτελεσματικότητα του διαβάσματος θα το 
κάνουμε σε πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν ωραία 
πράγματα όχι σε πλαίσιο στο οποίο 
τερματίζονται άσχημα πράγματα. Αυτά τα καλά 
πράγματα πρέπει να παρουσιάζονται ως 
πραγματικές συνέπειες τωρινών πράξεων και όχι 
ως θεωρητικές συνέπειες μελλοντικών 
εκτελέσεων. 
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