
Προγράμματα Ενίσχυσης

Μια ατομική δράση μπορεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας 
αποτελεσματικής δράσης χωρίς να παράγει το ενισχυτικό ερέθισμα.

Η συντελεστική συμπεριφορά μπορεί να διαμορφωθεί και να 
διατηρηθεί ακόμη και όταν δεν ενισχύεται συνεχώς. Ακόμη και όταν 
μερικά δείγματα δράσης μιας συντελεστικής τάξης εμφανίζονται 
χωρίς να επακολουθεί η ενισχυτική συνέπεια.

Η συχνότητα εμφάνισης δράσεων καθορίζεται μακροπρόθεσμα όχι 
μόνο από την ενίσχυση αλλά και από τη μη ενίσχυση δράσεων. Η 
μακροπρόθεσμη καθοριστική σχέση μεταξύ της συντελεστικής 
συμπεριφοράς και των στοιχείων του περιβάλλοντος της είναι 
αδιάκοπη ακόμη και αν η ενίσχυση των ατομικών δράσεων δεν είναι.



• Οι σποραδικές ενισχυτικές συνέπειες δράσεων μπορεί 
να αρκούν για να διατηρήσουν κάποια συχνότητα 
εμφάνισης. Συνεχής ενίσχυση / Μερική ή ασυνεχής 
ενίσχυση. 

• Άλλο ασυνεχής ενίσχυση και άλλο συμπτωματική.
• Στη συμπτωματική οι δράσεις ενισχύονται από 
ερεθίσματα που τυχαίνει να τις ακολουθούν παρότι δεν 
είναι προϊόντα τους.

• Στη μερική πραγματικά οι δράσεις παράγουν 
ενισχυτικά ερεθίσματα αλλά όχι κάθε φορά.



Συνεχής και Μερική ή Ασυνεχής 
Ενίσχυση
• Όταν ενισχύεται κάθε δράση που έχει τη μορφή δράσεων οι οποίες 
παράγουν ενίσχυση λέγεται πως οι δράσεις αυτής της συντελεστικής 
τάξης ενισχύονται συνεχώς.

• Συνεχής ενίσχυση: η ενίσχυση της κάθε δράσης μιας 
συντελεστικής τάξης.

• Όταν κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν όλα τα στοιχεία της μορφής μιας 
συντελεστικής τάξης εκδηλώνονται χωρίς να παράγουν το ενισχυτικό 
ερέθισμα ενώ ενισχύονται άλλες δράσεις με τα ίδια στοιχεία της 
μορφής λέγεται ότι οι δράσεις αυτής της συντελεστικής τάξης 
ενισχύονται μερικώς ή ασυνεχώς.

• Μερική ή ασυνεχής ενίσχυση: Η ενίσχυση μερικών δράσεων μιας 
συντελεστικής τάξης, τη στιγμή που άλλες δράσεις παρότι η 
μορφή τους ικανοποιεί το κριτήριο ενίσχυσης δεν ενισχύονται.





• Η συνεχής και η ασυνεχής ενίσχυση είναι δυο είδη προγραμμάτων 
ενίσχυσης.

• Το πρόγραμμα ενίσχυσης είναι ένας κανόνας που αναπαριστά τις 
συνθήκες υπό τις οποίες τα μέλη μιας συντελεστικής τάξης 
δράσεων είναι και δεν είναι αποτελεσματικά για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Είναι μια περιγραφή της σχέσης συνάρτησης μεταξύ 
δράσεων και συνεπειών.

• Η μερική ενίσχυση είναι ανάμεσα στην εξάλειψη και τη συνεχή.
• Η συχνότητα εμφάνισης δράσεων μιας συντελεστικής τάξης 
αυξάνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα που ενισχύονται (όταν 
άλλοι παράγοντες δεν αλλάζουν).



Προγράμματα Αναλογίας

• Προγράμματα ενίσχυσης με βάση την ποσότητα. Η παραγωγή 
ενίσχυσης εξαρτάται από την επανάληψη αποτελεσματικών δράσεων. 
Πουλάμε αγαθά με τηλεφωνικές υπηρεσίες (προγράμματα αναλογίας).

• Στην εκπαίδευση ενισχύεται ο μαθητής μετά από ένα συγκεκριμένο 
ποσό εργασίας. Η κατ’ αποκοπήν εργασία. Τα παράπονα των παιδιών 
μπορεί να ενισχύονται με προγράμματα αναλογίας.

• Μακροπρόθεσμα όσο πιο γρήγορα η μια προσπάθεια ακολουθεί την 
άλλη τόσο πιο σύντομα μια από αυτές τις επαναλαμβανόμενες 
δράσεις θα παράγει την ενίσχυση.

• Εάν η αναλογία δράσεων-ενίσχυσης είναι στην αρχή μικρή και αυξηθεί 
βαθμιαία η εμφάνιση δράσεων μπορεί να διατηρηθεί και με πολύ λίγα 
ενισχυτικά ερεθίσματα.





Προγράμματα Χρονικού 
Διαστήματος
• Προγράμματα ενίσχυσης με χρονική βάση. (Ενισχύεται 
μία μόνο δράση μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος). 
Οι δράσεις που εκδηλώνονται πριν τη λήξη δεν 
συμβάλουν στην παραγωγή του ενισχυτικού ερεθίσματος.

• Βράσιμο νερού. Μια δράση κοιτάγματος αρκεί.
• Περιμένουμε το τραμ (χρονικού διαστήματος). Ωτοστόπ 
(αναλογίας).

• Να θυμόμαστε ότι το πρόγραμμα απαιτεί μια δράση μετά 
από το χρονικό διάστημα και όχι μόνο το πέρασμα του 
χρόνου.





Αμετάβλητα – Μεταβλητά Προγράμματα

Αμετάβλητα προγράμματα.

Όταν απαιτείται το ίδιο ποσό δράσεων αμετάβλητη αναλογία.

Όταν απαιτείται το ίδιο χρονικό διάστημα αμετάβλητο χρονικό 
διάστημα.

Μεταβλητά προγράμματα κατά μέσο όρο.

  ΜΑ (μεταβλητής αναλογίας) : το ποσό των εκδηλωμένων δράσεων μιας 
συντελεστικής τάξης μεταβάλλεται από τον ένα ενισχυτή στον άλλο 
(επιμονή και εμμονή).

  ΜΧΔ (μεταβλητού χρονικού διαστήματος) : η ενίσχυση βασίζεται στην 
εκδήλωση μιας μόνο δράσης της συντελεστικής τάξης μετά την πάροδο 
ενός μεταβλητού χρονικού διαστήματος (υπομονή και αναμονή). 











Οι χαρακτηριστικές επιδράσεις των 
βασικών προγραμμάτων ενίσχυσης
• Ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα προγράμματα 
ενίσχυσης καθορίζουν τη συχνότητα των δράσεων 
σε χρονικά εκτεταμένα υποδείγματα.

• Ωστόσο τα υποδείγματα συμπεριφοράς που τυπικά 
παρατηρούνται με την εφαρμογή διαφόρων 
προγραμμάτων ενίσχυσης είναι πολύπλοκα, 
περιλαμβάνουν συντελεστικές διακρίσεις και 
αλλάζουν ανάλογα με τις παρωθητικές διαδικασίες 
και τα παράλληλα προγράμματα ενίσχυσης.



ΑΑ

• ΑΑ: προσπάθεια  - παύση (η παύση είναι απότομη μετά την ενίσχυση). 
Παύση κατόπιν ενίσχυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ΑΑ τόσο 
μεγαλύτερη η παύση. Όταν όμως αρχίσει η εκδήλωση δράσεων 
η συχνότητα δεν αλλάζει ή είναι ελάχιστα μικρότερη. Ειδικά αν η 
αναλογία εκδηλωμένων δράσεων –ενισχυμένων δράσεων αυξάνεται 
βαθμιαία.

• Κόπωση αναλογίας (αφού όσο περισσότερες δράσεις εκδηλώνονται 
χωρίς ενίσχυση, τόσο το πρόγραμμα ΑΑ πλησιάζει στην απόλυτη 
έλλειψη ενίσχυσης στην αρχή).

• Κατάθλιψη (παντού μεγάλες αναλογίες). Στο σπίτι – στη δουλειά. Όταν 
αυξάνεται απότομα η αναλογία μεγάλη παύση (κατάθλιψη).

• Φοιτητής που έλεγε πεινάω και ερχόταν το φαγητό και τώρα για να 
ενισχυθεί πρέπει να μαγειρέψει.



ΜΑ

• ΜΑ: Η συχνότητα εμφάνισης δράσεων μεγάλη και η παύση ανεπαίσθητη. (Λόττο, 
φρουτάκια, ποδόσφαιρο – παρακολούθηση αθλημάτων, κυνήγι απόλαυσης, λαγών, 
έρωτα, κοχυλιών).

• Στα ΜΑ η κύρια επίδραση της αύξησης της αναλογίας «εκδηλωμένων – 
ενισχυμένων δράσεων» είναι η μείωση της συχνότητας εμφάνισης δράσεων 
(δηλαδή της κλίσης της συσσωρευτικής αναφοράς) ενώ η διάρκεια των σχετικά 
μικρών παύσεων κατόπιν ενίσχυσης συνήθως δεν μεγαλώνει ιδιαίτερα.

• Όταν ενδιαφερόμαστε για το ποσό των δράσεων όμως λόγω του ότι έχουμε ιδιαίτερες 
παύσεις κατόπιν ενίσχυσης τα ΜΑ προγράμματα προτιμούνται από τα αντίστοιχα ΑΑ 
αφού μακροπρόθεσμα διατηρούν περισσότερες δράσεις ανά ενισχυτικό ερέθισμα.

• Διασκέδαση ΜΑ.
• Δουλειά ΑΑ.
• Η αγγαρεία ΑΑ.
• Το πάθος ΜΑ.



ΑΧΔ

• ΑΧΔ: Παύση σαν το ΑΑ. Όμως δεν υπάρχει απότομη αλλαγή από 
το Ο στο έντονο. Προοδευτικά αυξανόμενη συχνότητα δράσεων. 
Το τραμ. Κοιτάζουμε πιο συχνά στο τέλος του χρόνου. Δράσεις 
δεν εμφανίζονται πριν περάσει το 1/3 του σχετικού διαστήματος 
(εξετάσεις τριμήνου). 

• Με την αύξηση του ΑΧΔ αυξάνεται η διάρκεια της παύσης 
κατόπιν ενίσχυσης, η προοδευτική αύξηση στη συχνότητα 
εμφάνισης δράσεων είναι πιο βαθμιαία και η τελική 
συχνότητα εμφάνισης δράσεων είναι χαμηλότερη (μπορεί 
όμως η ενισχυτική αποτελεσματικότητα να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα).

• Αν πεινάμε κοιτάμε πιο συχνά το νερό που βράζει.  



ΜΧΔ

• ΜΧΔ: μέτρια συχνότητα και σταθερή με λίγη ή καθόλου παύση. 
Κατειλημμένη γραμμή τηλεφώνου (δεν μπορούμε να μειώσουμε το 
διάστημα με πολλές δράσεις).

• Τα προγράμματα ΜΧΔ διατηρούν χαμηλότερες (εξίσου σταθερές) με τα 
ΜΑ συχνότητες εκδήλωσης δράσεων.

• Η αύξηση του μέσου όρου διαστήματος (το οποίο πρέπει να 
περάσει προκειμένου η μια μόνο δράση να επιφέρει το ενισχυτικό 
ερέθισμα) μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης δράσεων αλλά η 
συχνότητα αυτή παραμένει σταθερή καθ’ όλο το διάστημα μεταξύ 
παρουσιάσεων του ενισχυτικού ερεθίσματος. 

• Στη συνήθεια τα παιχνίδια που είναι ΜΑ μπορεί να γίνουν σαν ΑΑ 
(αγγαρεία) – Αν κάποιος τερματίζει συνεχώς την πίστα για παράδειγμα. 



• Όταν βλέπουμε το πρόγραμμα ενίσχυσης να 
κοιτάμε και την ενισχυτική 
αποτελεσματικότητα.

• Όσο μεγαλύτερο το έργο τόσο μεγαλύτερη η 
παύση (διάβασμα κεφαλαίων). Εκεί τα ΕD που 
παράγουν ενίσχυση βοηθούν.

• Σε μια συντελεστική αλυσίδα ΑΑ η κάθε δράση 
παράγει όλο και πιο δυνατά εξαρτημένα 
ενισχυτικά ερεθίσματα.



• Οι διάρκειες των παύσεων καθορίζονται από τα προγράμματα που μόλις ξεκινούν και όχι 
από αυτά που μόλις έχουν τελειώσει.

• Τα ενισχυτικά ερεθίσματα μιας συντελεστικής αλυσίδας είναι τα κιναισθητικά και άλλα 
ερεθίσματα που παράγονται αυτόματα κατά την εκδήλωση των δράσεων της συντελεστικής 
τάξης. Αυτά τα ερεθίσματα αποκτούν ενισχυτική αποτελεσματικότητα – γίνονται εξαρτημένα 
ενισχυτικά ερεθίσματα- επειδή αποτελούν το μοναδικό πλαίσιο στο οποίο ενισχύεται η επόμενη 
δράση της αλυσίδας.

• Στα προγράμματα ενίσχυσης ΑΑ τα πρώτα διακριτικά και ενισχυτικά ερεθίσματα στην αρχή της 
αλυσίδας είναι αδύναμα. Αυτό διαφέρει στα προγράμματα ΜΑ επειδή δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 
διακριτικά ερεθίσματα αφού μερικές φορές η ενίσχυση μπορεί να παραχθεί και με την πρώτη δράση 
μετά την προηγούμενη ενίσχυση. Έτσι στα ΜΑ έχουμε ανεπαίσθητες παύσεις κατόπιν ενίσχυσης.

• Στο ΑΧΔ η συνθήκη κατόπιν ενίσχυσης δεν είναι απλώς το πιο αδύναμο διακριτικό ερέθισμα ΕD μιας 
συντελεστικής αλυσίδας που οδηγεί στην παραγωγή ενός ΕΑΕ – λειτουργεί και ως διακριτικό 
ερέθισμα ΕΔ (αναστέλει την εκδήλωση δράσης).

• Τα γράμματα είναι ΑΧΔ. Ενώ το mail είναι ΜΧΔ. 
• Στα παιδιά με ελλειματική προσοχή οι παύσεις ΑΧΔ δεν υπάρχουν διότι δεν μπορούν να διακρίνουν 
ΕD και ΕΔ.



• Γιατί τα αμετάβλητα έχουν παύσεις το είδαμε. Να δούμε 
γιατί τα προγράμματα αναλογίας διατηρούν μεγαλύτερες 
συχνότητες (ΑΑ και ΜΑ) από τα ΑΧΔ και ΜΧΔ.

• Στα ΧΔ παρουσιάζεται συμπτωματική ενίσχυση όσο 
μεγαλύτερο είναι το διάστημα. Η παύση είναι δράση. Μια 
δράση που ακολουθεί μια παύση έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα να παράγει ενίσχυση από ότι μια που 
ακολουθεί την ενίσχυση (στο τηλέφωνο που είναι 
απασχολημένο). Η παύση δεν παρήγαγε αποτέλεσμα αλλά 
ενισχύθηκε. Οπότε το δράση – παύση – δράση – παύση 
ενισχύεται και έχουμε μικρότερη συχνότητα. 



• Καλύτερα να πληρώνεις με το κομμάτι παρά με 
το μήνα.

• Μπορούμε να ενισχύουμε όμως συγκεκριμένες 
περιόδους μεταξύ δράσεων. 















Προγράμματα διαφορικής ενίσχυσης συγκεκριμένων 
συχνοτήτων δράσεων. ΔΕΧ και ΔΕΥ

• ΔΕΧ (διαφορική ενίσχυση χαμηλών συχνοτήτων) 
μεγαλύτερο από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (όταν 
μιλάμε με κάποιον ξένο), (στο κινητό το sms). 
Συμπτωματική ενίσχυση συχνή διότι το άτομο μπορεί να 
κάνει κάτι άλλο όσο περιμένει.

• Στην τεχνητή αναπνοή μετράμε 1, 2, 3, 4. Μπορούμε να 
λέμε περι – περι – μένω.

• ΔΕΥ (υψηλών συχνοτήτων) μικρότερο από κάποιο 
χρονικό διάστημα. Είναι ένα ΑΑ ή ΜΑ με προθεσμία. Στο 
τρέξιμο. Πόσοι δρασκελισμοί σε πόσο χρονικό διάστημα. 



ΔΕΕ και ΔΕΑ

• ΔΕΕ (διαφορική ενίσχυση ενδιάμεσων 
συχνοτήτων) (παλαμάκια στα παιδιά).

• ΔΕΑ (διαφορική ενίσχυση άλλων δράσεων).Το 
ενισχυτικό ερέθισμα εμφανίζεται όταν μια 
συγκεκριμένη μορφή δράσης δεν εμφανίζεται για 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ενισχύουμε 
οτιδήποτε εκτός από τις μη επιθυμητές).

• Η χρονική περίοδος μπορεί να είναι σταθερή ΔΕΑ 
– ΑΧΔ ή μεταβλητή ΔΕΑ – ΜΧΔ.



• Ασυμβίβαστες δράσεις.
• Όταν κάνουμε εξάλειψη να χρησιμοποιούμε ΔΕΑ 
για να μην έχουμε έκρηξη (ενισχύει 
ασυμβίβαστες συμπεριφορές και διατηρείται 
περισσότερο).

• Στην κλινική ψυχολογία οι άλλες δράσεις μπορεί 
να έχουν κοινωνική ενίσχυση.











Τα προγράμματα ΔΕΑ στην κλινική ψυχολογία και 
την καθημερινή ζωή

• Η προσοχή των άλλων λειτουργεί συχνά ως εξαρτημένα 
ενισχυτικό ερέθισμα γενικής αποτελεσματικότητας.

• Στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας, στην τάξη 
δίνουμε προσοχή μόνο όταν οι άλλοι παραπονιούνται, 
είναι άτακτοι, επιτίθενται, αποτυγχάνουν ή κάνουν 
παραβάσεις.

• Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τη συχνότητα 
εμφάνισης οποιασδήποτε ανεπιθύμητης δράσης είναι να 
ενισχύουμε διαφορικά τις δράσεις που είναι 
ασυμβίβαστες με αυτήν. 



• Απλά πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο 
ανταποκρινόμαστε στη συμπεριφορά των άλλων. Πχ. Αν 
θέλουμε να μας λένε λιγότερα ψέματα απλά ενισχύουμε 
μόνο όταν μας λένε την αλήθεια. Πρέπει όμως να 
ενισχύουμε και τις αλήθειες που δεν μας αρέσουν.

• Αποτελεσματικός τρόπος χωρίς τιμωρία να μειώσουμε τη 
συχνότητα μιας μορφής δράσης.

  1) δεν την ενισχύουμε

  2) ενισχύουμε όλες τις μορφές δράσης των οποίων η 
εκδήλωση είναι ασυμβίβαστη με αυτήν. 



• Ένα μειονέκτημα των ΔΕΑ είναι ότι βασίζονται στη 
συμπτωματική ενίσχυση.

• Στο σχολείο, για παράδειγμα μπορεί να εφαρμόσουμε μαζί 
με την εξάλειψη της προσοχής επιθετικών δράσεων – ένα 
ΑΔΧ για την ενασχόληση με το εκπαιδευτικό υλικό.

• Άρα μετά τη λήξη ενός μεταβλητού διαστήματος 
ενισχύουμε αν ασχολείται το άτομο με το εκπαιδευτικό 
υλικό (το κριτήριο ενίσχυσης του προγράμματος ΑΧΔ) υπό 
τον όρο ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν εκδηλώθηκε καμία 
επιθετική δράση (το κριτήριο ενίσχυσης του 
προγράμματος ΔΕΑ).



ΜΡ και ΑΡ

• Πρόγραμμα ενίσχυσης μεταβλητού και αμετάβλητου 
ρολογιού (ΜΡ και ΑΡ): η παροχή των ΕΕ ανεξάρτητα από 
την συμπεριφορά.

• Βασίζεται αποκλειστικά στο πέρασμα του χρόνου.
• ΑΡ: Ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του υποκειμένου 
το ενισχυτικό ερέθισμα παρουσιάζεται με τη λήξη ενός 
αμετάβλητου χρονικού διαστήματος.

• ΜΡ: Ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του υποκειμένου 
το ενισχυτικό ερέθισμα παρουσιάζεται με τη λήξη ενός 
μεταβλητού χρονικού διαστήματος. 





• Για παράδειγμα, στις επιθετικές μορφές δράσης στο σχολείο.
• Υποτίθεται ότι εάν οι επιθετικές δράσεις συμβαίνουν συχνά άλλες 
συμβαίνουν πιο συχνά.

• Επειδή οι επιθετικές δράσεις  ούτε παράγουν πλέον την προσοχή του 
δασκάλου αλλά ούτε και ενισχύονται (συχνά) συμπτωματικά, η μείωση 
της συχνότητας ενίσχυσης ή εξάλειψης της ενίσχυσης επιθετικών 
δράσεων θα μειώσει τελικά τη συχνότητα εμφάνισής τους.

• Ένα πρόγραμμα ρολογιού «παίζει με τις πιθανότητες» της 
συμπτωματικής ενίσχυσης επιθυμητών/ανεπιθύμητων μορφών δράσης.

• Το παιδί που βλέπει τηλεόραση ενισχύεται επειδή όταν έρθει ο πατέρας 
συνήθως βλέπει.

• Ο ομιλητής κοιτάζει τους ακροατές.



• Η αρχική επίδραση της ενίσχυσης είναι η επαγωγή 
καινούργιων μορφών δράσεων. Με το πέρασμα του 
χρόνου η συμπεριφορά γίνεται όλο και πιο 
προβλέψιμη και στερεότυπη.

• Η εξάλειψη της ενίσχυσης αυξάνει τη 
μεταβλητότητα της συντελεστικής συμπεριφοράς.

• Επομένως η αρχική ενίσχυση μιας μορφής δράσης 
αυξάνει τη μεταβλητότητα (για να δει τι έγινε) 
μετά τη μειώνει και στην εξάλειψη την αυξάνει.



• Η ασυνεχής ενίσχυση είναι ανάμεσα στην συνεχή ενίσχυση 
και την εξάλειψη. Άρα έχει κάποια μεταβλητότητα.

• Όταν θέλουμε στερεοτυπία       συνεχής ενίσχυση (ποίημα).
• Όταν θέλουμε μεταβλητότητα      ασυνεχής (γράφω 
ποίημα).

• Όταν αποκτήσει κάποιος δόξα και πλούτη η συνεχής 
ενίσχυση «χαλάει» τη μεταβλητότητα και τη 
δημιουργικότητα.

• Όταν αυξάνουμε τη μεταβλητότητα μειώνουμε την 
πιθανότητα εκδήλωσης των ίδιων μορφών δράσεων.



ΔΕΜ

• Τη στιγμή που μας κάνει να συμπεριφερόμαστε πιο 
πρωτότυπα το φτωχό πρόγραμμα ενίσχυσης μειώνει τις 
πιθανότητες να συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

• Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα 
διαφορικής ενίσχυσης της μεταβλητότητας των 
δράσεων.

• ΔΕΜ (κάνουμε την ίδια τη μεταβλητότητα στη μορφή 
των δράσεων το κριτήριο για ενίσχυση).

• ΔΕΜ 5 (όταν διαφέρει από τις 5 προηγούμενες 
ενισχυμένες μορφές δράσης). 





• Όμως οι προηγούμενα ενισχυμένες πράξεις δεν ενισχύονται.
• Δημιουργούν τα ΔΕΜ συντελεστικές διακρίσεις ερεθισμάτων 
των οποίων τα ΕD παράγονται αυτόματα κατά την εκδήλωση 
των δράσεων.

• Τα πλαίσια στα οποία ενισχύονται ΕD  και δεν ενισχύονται ΕΔ 
συγκεκριμένες μορφές δράσεων παράγονται αυτόματα από 
τη συμπεριφορά του ατόμου.

• Τα ερεθίσματα που παράγονται αυτόματα κατά την 
εκδήλωση δράσεων λειτουργούν ως διακριτικά ερεθίσματα 
ΕD και ΕΔ.



• Στην αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι ΔΕΜ. Στον ΡΙΝ όμως για 
το mail πρέπει να επαναλάβει το άτομο την ίδια μορφή 
δράσης.

• Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από χαμηλή συντελεστική 
μεταβλητότητα.

• Το άτομο που γκρινιάζει πρέπει πρώτα να κάνει τη λεκτική 
του συμπεριφορά πιο μεταβλητή.

• ΔΕΜ εφαρμόζεται και στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
• Η επίδραση οποιουδήποτε προγράμματος ενίσχυσης 
εξαρτάται εν μέρει από το προηγούμενο ιστορικό ενίσχυσης 
της συμπεριφοράς του εκάστοτε ατόμου. 



 
Ιστορικό ενίσχυσης.
 Άλλα προγράμματα που ισχύουν ταυτόχρονα, εναλλακτικά ή σε 
συνδυασμό.

• Στη βιομηχανία λανσάρουμε ένα προϊόν με χαμηλή 
τιμή και αυξάνουμε σταδιακά (δεν θα το αγόραζαν 
χωρίς το προηγούμενο ΑΑ).

• Ένα πρόγραμμα θα ισχύει για καιρό έστω και αν 
αλλάξει το πρόγραμμα ενίσχυσης.

• Έτσι προσέχουμε
• 1) Ιστορικό ενίσχυσης.
• 2) Άλλα προγράμματα που ισχύουν ταυτόχρονα, 
εναλλακτικά ή σε συνδυασμό με τα δικά μας.



• Το διάβασμα δεν έχει σχέση μόνο με την ενισχυτική 
αποτελεσματική του αλλά και από το αν έχει ταινία.

• Σύνθετα: 1) Αλυσίδας

                    2) Πολλαπλά

                    3) Ταυτόχρονα

                    4) Συνδυασμένα

 Αλυσίδα όταν πας στο γραφείο: βήματα ΑΑ 130 – πόρτα ΑΑ1

 -βήματα ΑΑ 12 -πίεση ασανσέρ ΑΑ1 -κοιτάζω πόρτα ΜΧΔ.

 



Προγράμματα Αλυσίδας

• Το κάθε ΕD ενός σύνθετου προγράμματος αλυσίδας 
προξενεί την εκδήλωση δράσεων ανάλογα με το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης που ισχύει κατά 
την παρουσία του. Η παραγωγή ενός επιμέρους 
προγράμματος και το σχετικό του 
διακριτικό/εξαρτημένα ενισχυτικό ερέθισμα 
εξαρτάται από την ολοκλήρωση του προηγούμενου 
προγράμματος.

Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα του γραφείου αν δεν 
πάω πρώτα από το σπίτι στο γραφείο.





ΠΟΛ. Πολλαπλά Προγράμματα

ΠΟΛ (πολλαπλά προγράμματα ενίσχυσης). Τα 
επιμέρους προγράμματα ισχύουν ξεχωριστά στη σειρά, το 
καθένα κατά την παρουσία του δικού του διακριτικού 
ερεθίσματος ΕD. Μια συγκεκριμένη μορφή δράσης 
ενισχύεται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα ενίσχυσης σε ένα 
περιβαλλοντικό πλαίσιο και σύμφωνα με άλλο πρόγραμμα 
ενίσχυσης όταν αλλάζει το περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Όταν μιλάει ένα αγόρι για το ποδόσφαιρο στους φίλους του 
ή στην αδερφή του που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο.





Αντίθεση προγραμμάτων

• Η αντίληψη εξαρτάται από το πλαίσιο (επίδραση αντιληπτικής 
αντίθεσης). 

• Η αντίληψη ενός αντικειμένου αλλάζει ανάλογα με το πλαίσιο 
εμφάνισής του.

• Μπορεί να φαίνεται πιο πλούσιο ένα πρόγραμμα ενίσχυσης σε 
σχέση με ένα άλλο (διδασκαλία – τηλεόραση).

• Όταν ενισχύονται λίγο τα παράπονα στο σχολείο εντείνονται 
στο σπίτι (θετική αντίθεση) αν όχι και επιθυμητή.

• Για αυτό να διατηρούμε τις παλιές συμπεριφορές όταν 
δημιουργούνται νέες διακρίσεις. Μπορεί όμως να επιβραδύνει 
τη διαμόρφωση καινούργιων διακρίσεων (αρνητική αντίθεση).



• Θετική αντίθεση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια μείωση στη συχνότητα ενίσχυσης σε ένα επιμέρους 
πρόγραμμα ενός πολλαπλού προγράμματος ενίσχυσης αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης δράσεων στο άλλο 
επιμέρους πρόγραμμα.

• Αρνητική αντίθεση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια αύξηση στη συχνότητα ενίσχυσης σε ένα επιμέρους 
πρόγραμμα ενός πολλαπλού προγράμματος ενίσχυσης μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης δράσεων στο άλλο 
επιμέρους πρόγραμμα.

• Η επίδραση της αντίθεσης προγραμμάτων παρατηρείται ακόμη και αν ενισχύονται διαφορετικές μορφές 
δράσης με διαφορετικά ερεθίσματα στα δυο επιμέρους προγράμματα.

• Είναι συνήθως προσωρινή. Εάν οι συνθήκες παραμείνουν σταθερές η συχνότητα εμφάνισης δράσεων θα 
επανέλθει προοδευτικά στο αρχικό της επίπεδο.

• Πολύπλοκο φαινόμενο που αποτελείται από πολλαπλές συντελεστικές διακρίσεις, προκαλούμενη συμπεριφορά 
και παρωθητικές διαδικασίες.

• Οι άνθρωποι που δεν έχουν φίλους και χόμπι δουλεύουν πιο πολύ. Σε άλλα προγράμματα έχουν φτωχή 
ενίσχυση.

• Όταν ερωτευόμαστε άλλα προγράμματα φαίνονται φτωχά.

• Γνώση τι γίνεται σε άλλους χώρους ή περιβάλλοντα. 



ΤΑΥΤ. Ταυτόχρονα προγράμματα

• Τα ΕD παρουσιάζονται ταυτόχρονα και κάθε 
πρόγραμμα θέλει τις δικές του δράσεις.

• Το υποκείμενο έρχεται να επιλέξει μεταξύ 
προγραμμάτων .

• Να συμπληρώσω έντυπο ή να κάνω τηλεφώνημα; 
Το έντυπο (ΑΑ) το τηλεφώνημα ΜΧΔ (αν είναι 
κατειλημμένο). 





Ο νόμος του ταιριάσματος

• Η σχετική συχνότητα εμφάνισης των δύο μορφών 
δράσεων ταιριάζει με τη σχετική συχνότητα 
ενίσχυσης των δύο δράσεων (νόμος του 
ταιριάσματος).

• Συχνότητα ΕΕ πορτοκαλί
• Συχνότητα ΕΕ πορτοκαλί + Συχνότητα ΕΕ λευκό                   

• Συχνότητα Δ πορτοκαλί
• Συχνότητα Δ πορτοκαλί + Συχνότητα Δ λευκό

  
  
  
 



• Η σχετική συχνότητα δράσεων ταιριάζει πάντα 
με τη σχετική συχνότητα ενίσχυσης στα δύο.

• Άρα η δράση εξαρτάται και από άλλα 
προγράμματα ενίσχυσης.

• Στο γήπεδο: Συχνότητα ΕΕ τρίποντα      1,5

                         Συχνότητα ΕΕ τρίποντα      1,5 + 
Συχνότητα ΕΕ δίποντα

           0,43





• Διάβασμα / τηλεθέαση (λιγότερα αλλά 
ισχυρότερα).

• Όταν μειώθηκε η γραμμή για τρίποντο 
αυξήθηκαν τα τρίποντα.

• Στη δίαιτα         να μη βρίσκουμε έτοιμο μιλφέιγ 
αλλά έτοιμα λαχανικά.

• Αν θέλουμε να αλλάξουμε δράσεις να αλλάξουμε 
τη σχετική συχνότητα ενίσχυσής τους.



• Τα φαστ φουντ είναι πιο γρήγορα από το σπιτικό 
φαγητό.

• Βιβλίο – τηλεόραση (επίτηδες στην τηλεόραση 
είναι εύκολα τα προγράμματα).

• Μακροπρόθεσμα η σχετική συχνότητα των 
επιλογών μας τείνει να ταιριάζει με τη σχετική 
συχνότητα ενίσχυσης αυτών των εναλλακτικών 
επιλογών.



ΣΥΝ. Συνδυασμένα προγράμματα ενίσχυσης

• Πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις 
και των δύο προγραμμάτων για να παραχθεί το 
κοινό τους ενισχυτικό ερέθισμα.

• Τα δύο κριτήρια για την ενίσχυση δεν είναι 
απαραίτητο να ικανοποιηθούν με μια 
συγκεκριμένη σειρά (όπως στην αλυσίδα) και η 
ευκαιρία να ικανοποιηθεί το ένα κριτήριο δεν 
εξαρτάται από την ικανοποίηση του άλλου.





Προγράμματα ενίσχυσης και εξάλειψη

• Η συχνή ενίσχυση αυξάνει την επιμονή.
• Προγράμματα που ενισχύουν δράσεις πιο συχνά ή με μικρότερη 
αναλογία δράσεων – ενισχύσεων παράγουν συχνότητες 
δράσεων που μειώνονται πιο αργά μετά την εξάλειψη.

• Σε γενικές γραμμές η ενίσχυση προσφέρει αντίσταση στην 
εξάλειψή της.

• Το παιδί που επιμένει δεν πιστεύει ότι θα πετύχει αλλά έχει ήδη 
πετύχει. Και το αντίθετο.

• Δεν χρειάζεται προσδοκία επιτυχίας αλλά η ίδια η επιτυχία.
• Εγγύτατες προσεγγίσεις προς την επιτυχία.



ΑΑ. Αρχικά συνέχεια υποδείγματος «προσπάθειας-
παύσης». Στη συνέχεια όλο και μεγαλύτερες παύσεις.



ΜΑ. Σταθερή μείωση της 
συχνότητας εμφάνισης δράσεων.



ΜΧΔ. Σταθερή αλλά σχετικά 
σύντομη μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης δράσεων.



ΑΧΔ. Σταδιακά πιο «ρηχά» «κύματα». Η διάρκεια 
παύσεων μεγαλώνει βαθμιαία και στα «κύματα» 
εκδηλώνονται όλο και λιγότερες δράσεις.



• Εξαίρεση η εξάλειψη μετά τη συνεχή ενίσχυση (ΑΑ1). Η 
συχνότητα εμφάνισης δράσεων μειώνεται πιο γρήγορα 
όταν η εξάλειψη έπεται της συνεχούς ενίσχυσης (ΑΑ1).

• Λόγω γενίκευσης.
• Όταν δεν είναι ΑΑ1 τότε η μη ενίσχυση είναι πιο 
οικεία.

• Να ενισχύουμε δράσεις μετά από αποτυχία. Η ενίσχυση 
δεν πρέπει να συμβαίνει τόσο συχνά ώστε να αποκλείει 
το βίωμα της αποτυχίας.



• Οι κακομαθημένοι εγκαταλείπουν τις προσπάθειες 
(αυτοί που δεν έχουν κοπιάσει).

• Στα μεταβλητά προγράμματα το πρόγραμμα 
ενίσχυσης «μοιάζει» με το εξάλειψης.

• Στην εξάλειψη της ενίσχυσης αυξάνεται η 
μεταβλητότητα των δράσεων (επαγωγή δράσεων 
λόγω της εξάλειψης της ενίσχυσης).

• Το ΔΕΜ είναι το πιο ανθεκτικό στην εξάλειψη. 
Διότι ούτως ή άλλως η μεταβλητότητα ενισχύεται.



• Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι επίμονοι. Γι’αυτούς η 
μεταβλητότητα που είναι το φυσικό προϊόν της «αποτυχίας» ή 
της μη ενίσχυσης έχει γίνει καλό σημάδι – δηλαδή ένα 
διακριτικό ερέθισμα ΕD για την παραγωγή ενισχυτικών 
ερεθισμάτων. Δεν απογοητεύονται με την αποτυχία επειδή 
γι’αυτούς η αποτυχία και η αύξηση της μεταβλητότητας στη 
μορφή δράσης που επάγεται με την εξάλειψη της ενίσχυσης 
έχουν γίνει αφετηρία προς την ενίσχυση.

• Προγράμματα ενίσχυσης εξαρτώνται

  1) από το προηγούμενο ιστορικό

  2) από άλλα προγράμματα
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