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¶ﬁÛÔ ŒÍ˘ÓÔ˜ ∂›Ó·È Ô ∞Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ˜ ¡Ô˘˜; 415

⁄ÓÔ˜ Î·È ŸÓÂÈÚ·: ∫·ÏËÓ‡¯Ù·, ¡Ô˘ 417
@πνος 417
7νειρα 425
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
Δ· ŸÓÂÈÚ· Î·È Ô ∂ÁÎ¤Ê·ÏÔ˜ 427

¡·ÚÎˆÙÈÎ¿ Î·È ™˘ÓÂ›‰ËÛË: ΔÂ¯ÓËÙ‹ ŒÌÓÂ˘ÛË 430
Χρ$ση και Κατχρηση Ουσι-ν 431
Τ"ποι Ψυχοδραστικ-ν Φαρμκων 434
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
√˘Û›Â˜ Î·È Ë ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ™˘ÓÂ›‰ËÛË˜ 440

⁄ÓˆÛË: ¢ÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ÀÔ‚ÔÏ‹ 443
Μ"ηση και Επιδεκτικτητα 443
Επιδρσεις του Υπνωτισμο" 444

¢È·ÏÔÁÈÛÌﬁ˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ∂ÌÂÈÚ›Â˜:
∞ÓÒÙÂÚË ™˘ÓÂÈ‰ËÙﬁÙËÙ· 448
Διαλογισμς 448
Εκστατικς Θρησκευτικς Εμπειρες 449
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
ªÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ NORML Î·È ÙÔ˘ MADD:
¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ∞Ô‰ÂÎÙ‹ ÃÚ‹ÛË ¡·ÚÎˆÙÈÎÒÓ; 450
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KEºA§AIO

9

¡ÔËÌÔÛ‡ÓË 453

∏ ª¤ÙÚËÛË ÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜: ÕÎÚˆ˜ ∞ﬁÚÚËÙÔ 454
Το Νοητικ Πηλκο (IQ) 455
Η Λογικ$ των Τεστ Νοημοσ"νης 457
Συνεπακλουθες Συμπεριφορς 459
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
º·ÓÂ›ÙÂ ŒÍ˘ÓÔÈ 463

∏ º‡ÛË ÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜: Pluribus ‹ Unum; 463
Γενικς και Ειδικς Ικαντητες 464
Οι Ικαντητες του Μσου Επιπδου 466

√È ƒ›˙Â˜ ÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜:
∞ﬁ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ∂›Â‰Ô ÛÙÔ DNA 471
Νοημοσ"νη και Γονδια 472
Νοημοσ"νη και Ομδες Ατμων 477

ΔÔ ª¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜: ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· °›ÓÔ˘ÌÂ ÈÔ ŒÍ˘ÓÔÈ; 481
Μεταβλλοντας τη Νοημοσ"νη 482
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
∏ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¶ÔÏ‡ÏÔÎË 484
Βελτωση της Νοημοσ"νης 485
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¶·È‰È¿ ŒÍ˘Ó· ‹ ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ŒÍ˘Ó· ¶·È‰È¿; 488

KEºA§AIO

10 ™˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ∫›ÓËÙÚ· 491

™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îﬁ μ›ˆÌ·: ∏ ªË¯·Ó‹ ÙˆÓ ™˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ 493
Τι Εναι η Συγκνηση; 493
Το Συγκινησιακ Σ-μα 495
Ο Συγκινησιακς Εγκφαλος 499
Η Ρ"θμιση των Συγκιν$σεων 503
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
√È ∏‰ÔÓ¤˜ ÙË˜ ∞‚Â‚·ÈﬁÙËÙ·˜ 505

™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ªÓÌÙ ¯Ú §Í˜ 507
Επικοινωνιακ$ /κφραση 507
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
∞˘Ùﬁ ∂›Ó·È ∞Ë‰È·ÛÙÈÎﬁ! 511
Παραπλανητικ$ /κφραση 512

∫›ÓËÙÚ·: ™˘Ó-ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ 516
Η Λειτουργα της Συγκνησης 517
Η Εννοιολγηση της Λειτουργας των Κιν$τρων 519
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Τροφ$ και Ζευγρωμα 522
Εδη Κιν$τρων 531
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
π‰Ô‡ Ë ¢ˆÚÔ‰ÔÎ›· 538

11 ∞Ó¿Ù˘ÍË 541
¶ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: ª›· ª‹ÙÚ· ÌÂ ÕÔ„Ë 542

KEºA§AIO

Προγεννητικ$ Ανπτυξη 543
Προγεννητικ Περιβλλον 545

μÚÂÊÈÎ‹ Î·È ¶·È‰ÈÎ‹ ∏ÏÈÎ›·:
ΔÔ ¡ÂÔÁÓﬁ °›ÓÂÙ·È ¶ÚﬁÛˆÔ / ÕÓıÚˆÔ˜ 548
Αντιληπτικ$ και Κινητικ$ Ανπτυξη 548
Γνωστικ$ Ανπτυξη 550
Κοινωνικ$ Ανπτυξη 561
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
§ÔÁÈÛÙ‹˜ ·ﬁ ∫Ô‡ÓÈ·; 563
Ανπτυξη της Ηθικτητας 568
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
∏ ∞Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ 570

∂ÊË‚Â›·: ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ «Ã¿ÛÌ·»! 576
Η Παρταση της Εφηβεας 578
Σεξουαλικτητα 579
Γονες και Συνομληκοι 583

∂Ó‹ÏÈÎË ∑ˆ‹: ΔÔ ™‡ÓÙÔÌÔ ∂˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ ª¤ÏÏÔÓ 586
Μεταβαλλμενες Ικαντητες 586
Μεταβαλλμενοι Προσανατολισμο 588
Μεταβαλλμενοι Ρλοι 590
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ °ÔÓÂ›˜ 594

12 ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· 597
¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·: ΔÈ ∂›Ó·È Î·È ¶Ò˜ ªÂÙÚÈ¤Ù·È 599

KEºA§AIO

Περιγρφοντας και Εξηγ-ντας την Προσωπικτητα 599
Μτρηση της Προσωπικτητας 601

∏ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙË˜ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·˜:
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¶ÚﬁÙ˘· ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ 605
Tα Χαρακτηριστικ της Προσωπικτητας
ως Συμπεριφορικ$ Προδιθεση και Κνητρα 605
Η Αναζ$τηση των Κ"ριων Χαρακτηριστικ-ν της Προσωπικτητας 607
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Τα Χαρακτηριστικ της Προσωπικτητας
ως Βιολογικο Οικοδομικο Λθοι 610
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
Œ¯Ô˘Ó Ù· ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ º‡Ï· ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙÂ˜; 612

∏ æ˘¯Ô‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË:
¢˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¶¤Ú· ·ﬁ ÙË ™˘ÓÂ›‰ËÛË 617
Ασυνεδητα Κνητρα 617
Η Δομ$ του Νου: Εκενο, Εγ- και Υπερεγ- 619
Αντιμετωπζοντας τις Εσωτερικς Συγκρο"σεις 620
Τα Ψυχοσεξουαλικ Στδια και η Ανπτυξη της Προσωπικτητας 624

∏ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹-À·ÚÍÈ·Î‹ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË:
∏ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· ˆ˜ ∂ÈÏÔÁ‹ 628
Ανθρ-πινες Ανγκες και Αυτοπραγμτωση 629
Προϋποθσεις για Ανπτυξη 630
Η Προσωπικτητα ως @παρξη 630

∏ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË:
¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙÂ˜ ÛÂ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 632
Σταθερτητα της Προσωπικτητας Κατ Μ$κος των Καταστσεων 633
Προσωπικς Εννοιολογικς Κατασκευς 635
Προσωπικο Στχοι και Προσδοκες 635

√ ∂·˘Ùﬁ˜: ∏ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫·ıÚ¤ÊÙË 637
/ννοια του Εαυτο" 639
Αυτοεκτμηση 642
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
∞ÓÂÎ‰‹ÏˆÙÔ˜ ∂ÁˆÙÈÛÌﬁ˜: ª·˜ ∞Ú¤ÛÂÈ Ô ∂·˘Ùﬁ˜ Ì·˜
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ •¤ÚÔ˘ÌÂ 646
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
ΔÂÛÙ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ¶Ï¿Î· Î·È ∫¤Ú‰Ô˜ 649

13 æ˘¯ÈÎ¤˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ 653
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ æ˘¯ÈÎ¤˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜: ΔÈ Â›Ó·È ¶·ıÔÏÔÁÈÎﬁ; 655

KEºA§AIO

Θτοντας τα 7ρια του Φυσιολογικο" 657
Ταξινμηση Ψυχικ-ν Διαταραχ-ν 659
Ταξινμηση και Αιτιτητα 663
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ¶·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ 666
Συνπειες της Ετικετοποησης 667
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∞Á¯Ò‰ÂÈ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜: ŸÙ·Ó ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ºﬁ‚Ô˜ 669
Γενικευμνη Διαταραχ$ ;γχους 669
Φοβικς Διαταραχς 671
Διαταραχ$ Πανικο" 673
Ψυχαναγκαστικ$-Καταναγκαστικ$ Διαταραχ$ 675

∞ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎ¤˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜: ™¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ ∫ÔÌÌ¿ÙÈ· 677
Αποσυνδετικ$ Διαταραχ$ της Ταυττητας 678
Αποσυνδετικ$ Αμνησα και Αποσυνδετικ$ Φυγ$ 680

¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ¢È¿ıÂÛË˜: ™ÙÔ ŒÏÂÔ˜ ÙˆÓ ™˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ 681
Καταθλιπτικς Διαταραχς 682
Διπολικ$ Διαταραχ$ 686
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ∞˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ¶ÚﬁÏË„Ë 688

™¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·: Ã¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ E·Ê‹ ÌÂ ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· 691
Συμπτ-ματα και Τ"ποι Σχιζοφρνειας 692
Βιολογικο Παργοντες 695
Ψυχολογικο Παργοντες 699

¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·˜: ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÕÎÚ· 700
Τ"ποι Διαταραχ-ν της Προσωπικτητας 700
Αντικοινωνικ$ Διαταραχ$ της Προσωπικτητας 703
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
£ÂÙÈÎ‹ æ˘¯ÔÏÔÁ›·: ∂ÍÔÏÔıÚÂ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ¡ÔËÙÈÎ¿ ™Ê¿ÏÌ·Ù· 704
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ‹ ¶·ıÔÏÔÁÈÎﬁ 707

KEºA§AIO

14 £ÂÚ·Â›Â˜ ÙˆÓ æ˘¯ÈÎÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ 713

£ÂÚ·Â›·: ¶ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ μÔ‹ıÂÈ· Û’ ∞˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ÙË ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 715
Γιατ Χρειζονται οι ;νθρωποι Θεραπεα; 715
Γιατ οι ;νθρωποι δεν Μπορο"ν να Αναζητ$σουν
$ δεν θα Αναζητ$σουν Θεραπεα; 716
Προσεγγσεις Θεραπευτικ$ς Αντιμετ-πισης 718

æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ £ÂÚ·Â›Â˜:
£ÂÚ·Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¡Ô˘ ª¤Ûˆ ÙË˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ 719
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
∂È‰ÈÎÔ› æ˘¯ÈÎ‹˜ ÀÁÂ›·˜ 719
Ψυχοδυναμικ$ Θεραπεα 722
Συμπεριφορικς και Γνωσιακς Θεραπεες 727
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Ανθρωπιστικς και Υπαρξιακς Θεραπεες 735
Ομδες σε Θεραπεα 738

π·ÙÚÈÎ¤˜ Î·È μÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ £ÂÚ·Â›Â˜:
∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¡Ô˘ ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ 744
Αντιψυχωτικ Φρμακα 745
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
πÛÙÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙÔ ºÚÂÓÔÎÔÌÂ›Ô 746
Αγχολυτικ Φρμακα 748
Αντικαταθλιπτικ και Σταθεροποιητικ της Διθεσης 749
Βτανα και Φυσικ Προϊντα 751
Η Φαρμακοθεραπεα σε Επαναδιαπραγμτευση 752
Βιολογικς Θεραπεες Πρα απ τη Φαρμακοθεραπεα 754

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ £ÂÚ·Â›·˜: °È· ∫·Ïﬁ ‹ ÁÈ· ∫·Îﬁ 759
Αξιολγηση Θεραπει-ν 758
Ποιες Θεραπεες εναι Αποτελεσματικς; 762
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË £ÂÚ·Â›·:
√Êı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ∞Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ∂·ÓÂÂÍÂÚÁ·Û›· 764
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ º¿ÚÌ·Î·
ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚﬁÏË„Ë ΔÚ·˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ; 768
KEºA§AIO

15 ™ÙÚÂ˜ Î·È ÀÁÂ›· 771

¶ËÁ¤˜ ™ÙÚÂ˜: ΔÈ ÛÂ ∂ËÚÂ¿˙ÂÈ 773
Στρεσογνα Γεγοντα 773
Χρνιοι Στρεσογνοι Παργοντες 774
Αντληψη Ελγχου των Στρεσογνων Γεγοντων 776

∞ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ™ÙÚÂ˜: Δ· ¶¿ÓÙ· ∞Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔÓÙ·È 777
Σωματικς Αντιδρσεις 778
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
°È·Ù› ¡ÈÒıÔ˘ÌÂ ÕÛ¯ËÌ· ŸÙ·Ó ∞ÚÚˆÛÙ·›ÓÔ˘ÌÂ:
√È æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ∂ÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ∞ﬁÎÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ 783
Ψυχολογικς Αντιδρσεις 785

¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ™ÙÚÂ˜: ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ 790
Διαχεριση του Νου 791
Διαχεριση του Σ-ματος 794
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
ª·Û¿˙ Î·È £ÂÚ·Â˘ÙÈÎﬁ ÕÁÁÈÁÌ· 797
Διαχεριση της Κατστασης 799
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∏ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ∞Ûı¤ÓÂÈ·˜:
ŸÙ·Ó Ë ∞Ûı¤ÓÂÈ· ∂›Ó·È ÛÙÔ ª˘·Ïﬁ ÛÔ˘ 803
Ευαισθησα στην Ασθνεια 803
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
ŒÙÛÈ ∂›Ó·È Ô ∂ÁÎ¤Ê·Ïﬁ˜ Û·˜ ŸÙ·Ó ÙÔ˘ ÃÔÚËÁÂ›Ù·È
∫¿ÔÈÔ ∂ÈÎÔÓÈÎﬁ º¿ÚÌ·ÎÔ 806
Το να Εσαι Ασθεν$ς 809

∏ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÀÁÂ›·˜: ¡ÈÒıÔÓÙ·˜ ∫·Ï¿ 812
Προσωπικτητα και Υγεα 812
Συμπεριφορς Προαγωγ$ς Υγεας και Αυτορ"θμιση 815
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
£ÂÒÚËÛÂ ŸÙÈ Œ¯ÂÈ˜ ¶ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËıÂ› 822

KEºA§AIO

16 ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ æ˘¯ÔÏÔÁ›· 825

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: ∏ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ 826
Επιβωση: Ο Αγ-νας για την Ε"ρεση Πρων 827
Αναπαραγωγ$: Η Αναζ$τηση της Αθανασας 839
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
ªÈ· ∞Í¤¯·ÛÙË ™¯¤ÛË 844
ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
ŸÌÔÚÊ· ª¤ÙÚÈÔ˜ 848

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∂ÈÚÚÔ‹: ∞ÛÎÒÓÙ·˜ ŒÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ 852
Το Ηδονιστικ Κνητρο: Η Δ"ναμη της Ευχαρστησης 853
Το Κνητρο της Αποδοχ$ς: Η Δ"ναμη της Κοινωνικ$ς Αποδοχ$ς 854
Το Κνητρο της Ακρβειας: Η Εξουσα το" να /χεις Δκιο 859
√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
This Just πn 864

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¡ﬁËÛË: ∫·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ 868
Στερεοτυποποηση: Εξαγωγ$ Συμπερασμτων απ Κατηγορες 869
Απδοση Αιτων: Εξαγωγ$ Συμπερασμτων απ Πρξεις 876
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;
∂›ÛÙÂ ¶ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÔÈ; 880

Γλωσσρι 885
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Eυρετ$ριο Κυρων Ονομτων 957
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M¿ıËÛË
EΠIΣTHMONIKH EΠIMEΛEIA:

Στλλα Βοσνι δου

OÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M¿ıËÛË: EÌÂÈÚ›·
Ô˘ ¶ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÈ· MﬁÓÈÌË AÏÏ·Á‹
H ¶ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ EÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜
M¿ıËÛË Î·È ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌﬁ˜

KÏ·ÛÈÎ‹ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË:
TÔ ŒÓ· ¶Ú¿ÁÌ· O‰ËÁÂ› ÛÙÔ ÕÏÏÔ
T· ¶ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ Pavlov ¶¿Óˆ
ÛÙËÓ KÏ·ÛÈÎ‹ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË
OÈ B·ÛÈÎ¤˜ AÚ¯¤˜ ÙË˜ KÏ·ÛÈÎ‹˜
EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ M¿ıËÛË˜

√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
K·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ YÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ XÚ‹ÛË
N·ÚÎˆÙÈÎÒÓ
∂Í·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Î¤˜ ∞ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜:
∏ ¶ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ Albert
MÈ· B·ı‡ÙÂÚË K·Ù·ÓﬁËÛË ÙË˜ KÏ·ÛÈÎ‹˜
EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ M¿ıËÛË˜

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜:
MÔÚÔ‡Ó Ù· ZÒ· Ó· M¿ıÔ˘Ó
ÌÈ· °ÏÒÛÛ·;

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË:
EÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
OÈ ¶ÚÒÙÂ˜ M¤ÚÂ˜: O NﬁÌÔ˜
ÙÔ˘ AÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜

H ÎﬁÚË ÙÔ˘ ÕÓÙ·Ì Î·È ÙË˜ Δ¤ÚÈ, Ë ∫¿ÚÏÈ, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ 11
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000 ÛÙÈ˜ 2 Ë ÒÚ· ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ. ∞˘Ùﬁ Â›Ó·È
·ﬁ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘ ·Û‹Ì·ÓÙÔ, ÂÎÙﬁ˜ ‚¤‚·È· ·ﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ
Ë ∫¿ÚÏÈ ÁÈﬁÚÙ·ÛÂ Ù· ÚÒÙ· ÙË˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤Ù˘¯Â ÙﬁÙÂ Ó· ˙ÂÈ ÛÙË μÔÛÙﬁÓË Î·È
Í‡ÓËÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓﬁ ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏ‡
Â˘¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌﬁ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ.
∞˘Ùﬁ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó, ﬁÌˆ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÂÓﬁ˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÙÔ Δ¤Í·˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›Â Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜. Ÿˆ˜ ÔÏÏÔ›
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›, Ô ÕÓÙ·Ì Î·È Ë Δ¤ÚÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÌÂ Ï‡-

EÓ›Û¯˘ÛË, TÈÌˆÚ›·
Î·È Ë AÓ¿Ù˘ÍË ÙË˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜
EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ M¿ıËÛË˜
OÈ B·ÛÈÎ¤˜ AÚ¯¤˜ ÙË˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜
EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ M¿ıËÛË˜
MÈ· B·ı‡ÙÂÚË K·Ù·ÓﬁËÛË
ÙË˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜
M¿ıËÛË˜

M¿ıËÛË M¤Ûˆ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË˜:
KÔ›Ù·Í¤ ÌÂ
M¿ıËÛË XˆÚ›˜ ÙËÓ ÕÌÂÛË EÌÂÈÚ›·
M¿ıËÛË M¤Ûˆ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË˜
ÛÙÔ˘˜ AÓıÚÒÔ˘˜
M¿ıËÛË M¤Ûˆ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ ÛÙ· ZÒ·

ÕÚÚËÙË M¿ıËÛË: XˆÚ›˜ E›ÁÓˆÛË
M¤ıÔ‰ÔÈ MÂÏ¤ÙË˜ ÙË˜ ÕÚÚËÙË˜ M¿ıËÛË˜

√ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ ∫ﬁÛÌÔ˜:
MÔÚÂ›ÙÂ Ó· M¿ıÂÙÂ ÛÙÔÓ ⁄ÓÔ Û·˜;
H ÕÚÚËÙË Î·È Ë PËÙ‹ M¿ıËÛË
XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜
NÂ˘ÚÈÎ¤˜ O‰Ô‡˜
¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ™∞™;

M¿ıËÛË ÁÈ· AÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ‹
ÁÈ· ÙËÓ ÿ‰È· ÙË M¿ıËÛË;

Ë Î·È ÙÚﬁÌÔ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ
ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÛÙË ¡¤· ÀﬁÚÎË, ÛÙËÓ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ù‹ÛË 11 ÙË˜
American Airlines, Ë ÔÔ›· ÂÚ¯ﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙË μÔÛÙﬁÓË ÂÎÂ›ÓÔ
ÙÔ Úˆ›, Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔÓ μﬁÚÂÈÔ ¶‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘
∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·‚Â‚·ÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ·ÁˆÓ›·˜ Ô˘ Â›¯Â ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ
ËÌ¤Ú·. √ ÕÓÙ·Ì Î·È Ë Δ¤ÚÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÛÔÎ·ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Î·ıÒ˜ Ë Ù‹ÛË 175 ÙË˜ United Airlines Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔÓ
¡ﬁÙÈÔ ¶‡ÚÁÔ ÛÂ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË. ∫·ıÒ˜ ÔÈ
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ë Î·ıÂÌ›·
283
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‹Ù·Ó ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·ﬁ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›· Î·Ù¿ÊÂÚÓÂ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿
·ﬁ ÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË, Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ‚Ï¤ÂÈ CNN ﬁÏË
ÙËÓ ËÌ¤Ú·.
ŸÛÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ·˘Ù¿, Ë ÌÈÎÚ‹ ∫¿ÚÏÈ ¤·È˙Â ÌÂ Ù· ‰ÒÚ· ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓﬁÙˆÓ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÙË˜ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË˜.
ŒÓ· ·ﬁ Ù· ‰ÒÚ·, ¤Ó· ÌÈÎÚﬁ Î›ÙÚÈÓÔ Ù¤ÚÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘,
Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔ ÙË˜. ŸÙ·Ó Ë Ì¿Ï· ¯Ù˘-

Ô‡ÛÂ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÛÂ ÌÈ· ÊˆÓ‹ Ë ÔÔ›· ÊÒÓ·˙Â
«°ÎÔÔÔÔÔÏ» Î·È Î·ÙﬁÈÓ ¤·È˙Â ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Â›¯Â ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·. ∏ ∫¿ÚÏÈ ·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÙÔ ·È¯Ó›‰È
ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™Â ÌÈ· ÛÔ˘ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÛÎËÓ‹, Ë ÊˆÙÈ¿, Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈﬁ ÓÙ‡ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË ÌÂÏˆ‰›· ÙÔ˘ «John Jacob Jingleheimer Schmidt».
∫·È ·˘Ùﬁ Â›Ó·È Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ
Ó· Ì·˜ ÂÈ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË.

Eνα αρκετ περ εργο γεγονς συνβη. Καθς οι εβδομ δες γ νονταν μνες και το
2001 γινταν 2002, ο μεσος συναισθηματικς αντ κτυπος απ την 11η Σεπτεμβρ ου
ξεθριασε για τον νταμ. Η Κ ρλι μεγ λωσε και αναπτ#χθηκε και συνχισε να
πα ζει με το αγαπημνο της τρμα ποδοσφα ρου. Κ θε φορ μως που παιζε να
τραγο#δι, ο νταμ νιωθε να ρ γος να διαπερν το σμα του και βλεπε νοερ
εικνες κτιρ ων να φλγονται. 'ταν σαν ο John Jacob Jingleheimer Schmidt να
ταν νας παρανοϊκς που ε χε θσει στχο να του κ νει τη ζω δ#σκολη. Η Κ ρλι ε ναι αρκετ μεγαλ#τερη τρα και τα βρεφικ της παιχν δια χουν μπει στο ρ φι. Αλλ μως ακμα και στη θα του μικρο# κ τρινου ποδοσφαιρικο# τρματος,
οι γονε ς της κατακλ#ζονται απ θλιβερς αναμνσεις και ανακαλο#ν να συνονθ#λευμα δυσ ρεστων συναισθημ των.
Αυτ που συνβη εδ ε ναι να ε δος μ θησης που βασ ζεται στο συνειρμ. Ο
νταμ και η Τρι συνδεσαν μια μοναδικ ιστορικ τραγωδ α με να βρεφικ παιχν δι και, ως αποτλεσμα, το καθνα απ τα δ#ο αυτ ερεθ σματα παργαγε συγκεκριμνες νοητικς και συναισθηματικς αντιδρ σεις. Ο φβος και η λ#πη που
πυροδοτθηκαν κατ την παρακολο#θηση των γεγοντων της 11ης Σεπτεμβρ ου,
ρχισαν τρα να πυροδοτο#νται και απ να αθο και κακο παιχν δι και αυτ
ταν μια επ δραση η οπο α διρκεσε για χρνια. Σε αυτ το κεφ λαιο θα μελετσουμε αυτ το ε δος μ θησης καθς και λλους τρπους με τους οπο ους η γνση
αποκτ ται και αποθηκε#εται.

OÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M¿ıËÛË:
EÌÂÈÚ›· Ô˘ ¶ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÈ· MﬁÓÈÌË AÏÏ·Á‹

• • • • • • • • • • • • • • • • •

ª¿ıËÛË (Learning)
∂ÌÂÈÚ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌﬁÓÈÌË ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Ο ρος μ θηση χρησιμοποιε ται εν συντομ α για να περιγρ ψει να σ#νολο απ
διαφορετικς τεχνικς, διαδικασ ες και αποτελσματα που αλλ ζουν τη συμπεριφορ ενς οργανισμο#. Οι ψυχολγοι της μ θησης χουν προσδιορ σει και μελετσει περισστερα απ 40 ε δη μ θησης. Παρ’ λα αυτ , υπ ρχει μια βασικ αρχ
στην καρδι λων αυτν. Η μθηση προρχεται απ εμπειρα που χει ως αποτλεσμα μια σχετικ μνιμη αλλαγ της κατ στασης του μαθητ. Ο ορισμς αυτς
περιλαμβ νει πολλς ννοιες-κλειδι : η μ θηση βασ ζεται στην εμπειρ α, η μ θηση παρ γει μεταβολς στον οργανισμ και αυτς οι αλλαγς ε ναι σχετικ μνιμες.
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Σκεφτε τε για λ γο τις εμπειρ ες του νταμ και της Τρι την 11η Σεπτεμβρ ου 2011
– η παρακολο#θηση των τρομακτικν γεγοντων που ξεδιπλθηκαν στην τηλερασ τους και το κουσμα της μουσικς στο παιχν δι της Κ ρλι λλαξε την αντ δρασ τους απναντι σε κ τι που μχρι ττε ταν να κακο παιδικ παιχν δι.
Επιπλον, η συσχτιση που μαθαν να κ νουν διρκεσε για χρνια.
Η μ θηση μπορε να ε ναι συνειδητ και εσκεμμνη  ασυνε δητη. Για παρ δειγμα, η απομνημνευση λων των ονομ των των προδρων των Ηνωμνων Πολιτειν ε ναι μια συνειδητ και εσκεμμνη δραστηριτητα, με μια αναμφ βολη επ γνωση της διαδικασ ας μ θησης καθς αυτ συντελε ται. Αντ θετα, το ε δος της μ θησης που οδγησε στη συσχτιση του παιχνιδιο# της Carly με τις εικνες τρμου ε ναι
πολ# πιο ρρητη. Ο νταμ και η Τρι σ γουρα δεν ε χαν επ γνωση  δεν επικεντρνονταν συνειδητ στη μ θηση καθς αυτ λ μβανε χρα. Κ ποιες λλες μορφς
μ θησης ξεκινο#ν ως ρητς αλλ γ νονται πιο ρρητες καθς ο χρνος περν ει. Για
παρ δειγμα, ταν αρχ σατε να μαθα νετε να οδηγε τε αυτοκ νητο, δσατε πιθαντατα μεγ λη προσοχ στις πολλς κινσεις και τους συνδυασμο#ς τους που πρεπε
να κ νετε ταυτχρονα («Πατστε ελαφρ το γκ ζι, καθς αν βετε το φλας και κοιτ ξτε τον εσωτερικ καθρφτη καθς στρ βετε το τιμνι»). Αυτ η πολ#πλοκη ακολουθ α κινσεων ε ναι τρα πιθαντατα ε#κολη και αυτματη για σας. Η ρητ μ θηση χει μετατραπε σε ρρητη με το πρασμα του χρνου.
Αυτ η δι κριση αν μεσα σε ρητ και ρρητη μ θηση μπορε να σας θυμ σει
παρμοιες διακρ σεις της μνμης και χι δικα. Στο Κεφ λαιο 5, διαβ σατε σχετικ με τις διαφορς της ρρητης και ρητς μνμης καθς και της διαδικαστικς,
σημασιολογικς και της μνμης επεισοδων. Οι διαφορετικς μορφς μ θησης
αντικατοπτρ ζουν διαφορετικ ε δη μνμης; Δεν ε ναι τσο απλ, αλλ ε ναι αλθεια τι η μ θηση και η μνμη ε ναι αναπσπαστα συνδεδεμνες. Η μ θηση παρ γει μνμες και, αντ στροφα, η #παρξη αναμνσεων υποδηλνει τι αποκτθηκε γνση, τι καταγρ φηκαν εμπειρ ες και καταχωρ στηκαν στον εγκφαλο  τι
η μ θηση συντελστηκε.

H ¶ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ EÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜
Η μ θηση του νταμ και της Τρι σ γουρα δεν ε ναι απλ, αλλ ας λ βουμε υπψη μας ορισμνες απ τις πιο απλς μορφς μ θησης. Αν χετε πτε με νει κοντ
σε αεροδρμιο, κοντ σε γραμμς τρνου  δ πλα σε ναν αυτοκινητδρομο με
αυξημνη κυκλοφορ α, δεν ε ναι δυνατν να μην χετε παρατηρσει τον εκκωφαντικ θρυβο ενς Boeing 737 καθς ετοιμ ζεται για προσγε ωση, τη φασαρ α
του τρνου καθς τρχει π νω στις ρ γες  τον χο απ τα αυτοκ νητα ταν μετακομ σατε πρτη φορ . Πιθαντατα μως θα χετε επ σης παρατηρσει τι μετ απ λ γο καιρ ο θρυβος δεν σας φα νεται πλον τσο εκκωφαντικς και τι
σταδιακ αρχ σατε να αγνοε τε τους χους των αεροπλ νων, των τρνων και των
αυτοκιντων στην περιοχ σας.
Η εξοικε ωση ε ναι μια γενικ διαδικασα κατ την οποα μια επαναλαμβανμενη  παρατεταμνη κθεση σε να ερθισμα χει ως αποτλεσμα τη σταδιακ
μεωση του μεγθους της αντ δρασης σ’ αυτ. Για παρ δειγμα, ο ξαφνικς θρυβος
της μηχανς ενς αυτοκιντου που πα ρνει μπρος καθς εσε ς περπατ τε, θα σας
προκαλσει την αντ δραση του ξαφνι σματος (startle response): θα τραβηχτε τε
προς τα π σω, τα μ τια σας θα ανο ξουν δι πλατα, οι μ#ες σας θα σφιχτο#ν και το

ŸÛÔ Ë ÌÈÎÚ‹ ∫¿ÚÏÈ ¤·È˙Â ÌÂ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙË˜ ·È¯Ó›‰È –¤Ó· Ù¤ÚÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘
ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹– Ë ÔıﬁÓË ÙË˜ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË˜
¤‰ÂÈ¯ÓÂ Ù· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙË˜ 11Ë˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÁÔÓÂ›˜ ÙË˜, Ô ÕÓÙ·Ì Î·È
Ë Δ¤ÚÈ, Û˘Û¯¤ÙÈÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜
ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙË˜ 11Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,
Î¿ÙÈ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ ÁÈ· ¯ÚﬁÓÈ·.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∂ÍÔÈÎÂ›ˆÛË (Habituation)
ª›· ÁÂÓÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ·
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓﬁÌÂÓË ‹ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ¤ÎıÂÛË ÛÂ ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË
ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ﬁÎÚÈÛË˜.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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ΔÔ Ó· Ì¤ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘ÙÔÎÈÓËÙﬁ‰ÚÔÌÔ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛ ÙÔ.
¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ﬁÌˆ˜ Ô˘ Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙË˜ Î›ÓËÛË˜.

σμα σας θα ιδρσει, θα αυξηθε η π εση του α ματος και θα βρεθε τε σε κατ σταση εγργορσης. Αν να λλο αυτοκ νητο κ νει το διο
να τετρ γωνο πιο κ τω, μπορε να τρομ ξετε π λι, λιγτερο δραματικ μως αυτ τη φορ και ο τρμος σας θα υποχωρσει πολ# πιο
γργορα. Θα χετε εξοικειωθε με τον χο ενς αυτοκιντου που κ νει πολ# θρυβο καθς πα ρνει μπρος.
Η εξοικε ωση ε ναι μια απλ μορφ μ θησης. Μια εμπειρ α
οδηγε σε μια μεταβολ της κατ στασης του μαθητευμενου: στο
παρ δειγμα που προηγθηκε, ξεκιν τε αντιδρντας με ναν τρπο
σε να ερθισμα και, με την εμπειρ α, οι αντιδρ σεις σας μεταβ λλονται. Εντο#τοις, αυτο# του ε δους οι μεταβολς δεν ε ναι μνιμες.
Στις περισστερες περιπτσεις εξοικε ωσης, να τομο θα επιδε ξει
την αρχικ αντ δραση αν χει παρλθει ικαν χρονικ δι στημα. Για
να συνεχ σουμε το παρ δειγμ μας, αν να λλο αυτοκ νητο κ νει
πολ# θρυβο β ζοντας μπρος τη μηχαν του μια εβδομ δα αργτερα, ε ναι σχεδν ββαιο τι θα τρομ ξετε πολ#. Ομο ως, ταν επιστρψετε απ διακοπς δ#ο εβδομ δων ο θρυβος των αεροπλ νων θα σας φα νεται πιθαντατα πιο δυνατς απ ποτ.
@να απλ πε ραμα εξτασε το ερτημα σχετικ με την ανθεκτικτητα της εξοικε ωσης (Leaton, 1976). Μια ομ δα ποντικιν εκτθηκε σε εκατοντ δες δυνατο#ς χους μσα σε δι στημα 5 λεπτν.
Μια λλη ομ δα εκτθηκε σε ναν δυνατ χο κ θε μρα για δι στημα 11 ημερν. Οι ερευνητς διαπ στωσαν τι οι δ#ο ομ δες αντδρασαν αρκετ διαφορετικ . Τα ποντ κια της πρτης ομ δας επδειξαν
στην αρχ την αναμενμενη αντ δραση του ξαφνι σματος, αλλ γργορα φ νηκαν να συνηθ ζουν τους χους. Εντο#τοις, αυτ η αντ δραση δεν διρκεσε πολ#. Dταν ο χος ξανακο#στηκε 24 ρες αργτερα, τα ποντ κια εμφ νισαν
ξαν την αντ δραση του ξαφνι σματος. Τα ποντ κια της λλης ομ δας, μως, επδειξαν μια πιο αργ αλλ συνεχμενη με ωση της αντ δρασης του ξαφνι σματος
κατ τη δι ρκεια των 11 ημερν του πειρ ματος. Το δε#τερο αυτ αποτλεσμα
αντικατοπτρ ζει τη βασικ αρχ που διπει τις περισστερες μορφς μ θησης – τι
η αλλαγ στη συμπεριφορ χει μια κ ποια σταθερτητα.

M¿ıËÛË Î·È ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌﬁ˜
Dπως θα θυμ στε απ το Κεφ λαιο 1, να μεγ λο κομμ τι της ιστορ ας της ψυχολογ ας ταν αφιερωμνο σε μια μοναδικ κυρ αρχη οπτικ. Ο συμπεριφορισμς, με την επιμον του να μετρ ει εκε νες μνο τις συμπεριφορς που μπορο#ν
να παρατηρηθο#ν και να μετρηθο#ν και με το να απορρ πτει τη νοητικ δραστηριτητα ως σχετη και ακατανητη, κατστη η κ#ρια θερηση των περισστερων
ψυχολγων που εργ στηκαν απ τη δεκαετ α του 1930 ς τη δεκαετ α του 1950.
Αυτ ταν επ σης η περ οδος κατ τη δι ρκεια της οπο ας θεμελιθηκε το μεγαλ#τερο μρος της θεωρ ας της μ θησης.
Μπορε να θεωρσετε περ εργη τη συν ντηση του συμπεριφορισμο# με τη θεωρ α της μ θησης. λλωστε σε να επ πεδο η μ θηση φα νεται αφηρημνη: κ τι
απροσδιριστο σας συμβα νει και σκφτεστε  συμπεριφρεστε διαφορετικ απ
εκε νο το σημε ο και μετ . Fσως να νομ ζετε τι θα πρεπε να εξηγσετε αυτ την
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αλλαγ ως μια αλλαγ νοοτροπ ας  την αν πτυξη ενς νου τρπου σκψης  με
κ ποια λλη φρ ση που φρνει στο νου νοητικς διαδικασ ες τις οπο ες οι συμπεριφοριστς δεν λαμβ νουν υπψη στις δικς τους θεωρ ες μ θησης. Πρ γματι, οι
περισστεροι συμπεριφοριστς υποστριζαν τι «η μνιμη μεταβολ στην εμπειρ α» που ταν αποτλεσμα της μ θησης θα μπορο#σε να προκ#ψει το διο καλ
σχεδν σε κ θε οργανισμ: αρουρα ους, σκυλι , περιστρια, ποντ κια, γουρο#νια
 ανθρπους. Απ αυτ την οπτικ, οι συμπεριφοριστς αντιμετπισαν τη μ θηση ως μια καθαρ συμπεριφορικ και αμιγς παρατηρσιμη διαδικασ α η οπο α
δεν συνεπ γεται καμ α νοητικ δραστηριτητα.
Dπως θα διαπιστσετε σ#ντομα, οι συμπεριφοριστς ε χαν δ κιο σε πολλ
πρ γματα. Πολλ απ’ σα γνωρ ζουμε για τον τρπο με τον οπο ο μαθα νουν οι
οργανισμο προρχονται κατευθε αν απ τις παρατηρσεις των συμπεριφοριστν
π νω στις συμπεριφορς. Εντο#τοις, οι συμπεριφοριστς υπερβαλλαν σχετικ με
το πεδ ο εφαρμογς της θεωρ ας τους. Υπ ρχουν ορισμνες σημαντικς γνωστικς
πτυχς –δηλαδ, στοιχε α νοητικς δραστηριτητας– οι οπο ες πρπει να ληφθο#ν
υπψη στε να κατανοσει κανε ς τη διαδικασ α της μ θησης.

KÏ·ÛÈÎ‹ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË:
TÔ ŒÓ· ¶Ú¿ÁÌ· O‰ËÁÂ› ÛÙÔ ÕÏÏÔ
Θα θυμ στε απ το Κεφ λαιο 1 τι ο αμερικανς ψυχολγος John B. Watson
δωσε το εναρκτριο λ κτισμα στο κ νημα των συμπεριφοριστν, υποστηρ ζοντας
τι οι ψυχολγοι «δεν πρπει ποτ να χρησιμοποιο#ν τους ρους συνειδηττητα,
νοητικς καταστ σεις, νους, περιεχμενο, ενδοσκοπικ επαληθεσιμο, νοερ εικνα και λλες παρμοιες» (Watson, 1913, σ. 166). Η νθερμη στ ση του Watson
τροφοδοτθηκε σε μεγ λο βαθμ απ τη δουλει ενς ρσου φυσιολγου, ονματι Ivan Pavlov (1849-1936).
Στον Pavlov απονεμθηκε το βραβε ο Νμπελ Φυσιολογ ας το 1904, για την εργασ α του π νω στη σιελρροια των σκ#λων. Ο Pavlov μελτησε τις διαδικασ ες πψης των ζων στο εργαστριο, εμφυτε#οντας χειρουργικ δοκιμαστικο#ς σωλνες
στα μ γουλα σκ#λων στε να μετρσει την ποστητα σιλου που εξρρεαν αποκρινμενα σε διαφορετικ ε δη φαγητο#. Εντο#τοις, και με αρκετ δση τ#χης, οι
ρευνς του σχετικ με το σ λιο και τη σιελρροια αποκ λυψαν τους μηχανισμο#ς
μιας μορφς μ θησης, η οπο α αργτερα ονομ στηκε κλασικ εξαρτημνη μ θηση.
Η κλασικ εξαρτημνη μθηση συντελε ται ταν να ουδτερο ερθισμα προκαλε
μια αντδραση χοντας πρτα συνδεθε με να ερθισμα που φυσιολογικ προκαλε αυτ την αντδραση. Στα κλασικ πλον πειρ ματ του, ο Pavlov απδειξε τι
τα σκυλι μαθαν να εκκρ νουν σ ελο #στερα απ να ουδτερο ερθισμα πως να
κουδο#νι  νας ηχητικς τνος, αφο# το ερθισμα αυτ ε χε συνδεθε με να λλο
ερθισμα το οπο ο εκ φ#σεως προκαλε σιελρροια πως το φαγητ.

T· ¶ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ Pavlov ¶¿Óˆ ÛÙËÓ KÏ·ÛÈÎ‹ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË
Το βασικ πε ραμα του Pavlov περιελ μβανε την τοποθτηση των σκυλιν σε κ ποιο ζυγαρι , στε να τους μοιρ σει το φαγητ και να μετρσει την κκριση σιλου

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∫Ï·ÛÈÎ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË
(Classical conditioning)
¢ÈÂÚÁ·Û›· Ì¿ıËÛË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÈ· ·ﬁÎÚÈÛË ·ÊÔ‡
ÚÒÙ· Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· Ô˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÈ· ·ﬁÎÚÈÛË.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • •

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∞∂)
(Unconditioned stimulus - US)
ŒÓ· ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÎ˘Ú· ÚÔÎ·ÏÂ›
Ì›· ·˘ÙﬁÌ·ÙË ·ﬁÎÚÈÛË ÛÂ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ﬁÎÚÈÛË (∞∞)
(Unconditioned response - UR)
ª›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎ‹ ·ﬁÎÚÈÛË Ë ÔÔ›· ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·ﬁ ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·.

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∂∂)
(Conditioned stimulus - CS)
ŒÓ· ÂÚ¤ıÈÛÌ· Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÈ· ÌË ·ÍÈﬁÈÛÙË ·ﬁÎÚÈÛË Û’
¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

™XHMA 6.1 ∏ ™˘ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Pavlov
ÁÈ· ÙË ªÂÏ¤ÙË ÙË˜ ∫Ï·ÛÈÎ‹˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ª¿ıËÛË˜. √ Pavlov ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ë¯ËÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Û Ù· ˙Ò· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ‹ ¤Ó· ‰È··ÛÒÓ. √ÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ·Û ÙÔ‡Ó Û ÙËÓ ÔıﬁÓË. ™ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ÛˆÏ‹Ó· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÈÂÏÔÁﬁÓÔ˘˜ ·‰¤ÓÂ˜ ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
ÛÈ¤ÏÔ˘.

πως φα νεται στο Σχμα 6.1. Παρατρησε τι τα σκυλι τα οπο α ε χαν συμμετ σχει και προηγουμνως στο πε ραμα ρχισαν να παρ γουν να ε δος «προβλεπτικς» απκρισης σ λιου, τη στιγμ που μπαιναν στο ζυγ, πριν απ την εμφ νιση
του φαγητο#. Ο Pavlov και οι συνεργ τες του θερησαν στην αρχ αυτς τις αποκρ σεις ενοχλητικς επειδ εμπλκονταν στη συλλογ των φυσιολογικν εκκρ σεων
σιλου. Στην πραγματικτητα, τα σκυλι συμπεριφρονταν σ#μφωνα με τα τσσερα βασικ στοιχε α της κλασικς εξαρτημνης μ θησης.
Dταν αρχικ παρουσ αζαν να πι το φα στα σκυλι , ρχιζε η κκριση σ ελου Αυτ δεν προκαλε φυσικ κπληξη, αφο# η τοποθτηση ενς πι του φαγητο# μπροστ στα περισστερα ζα θα ξεκινσει τη διαδικασ α της σιελρροιας.
Ο Pavlov ονμασε την παρουσ αση του φαγητο# ανεξρτητο ερθισμα (ΑΕ) 
κ τι το οποο αξιπιστα και απ την φση του προκαλε μα αντδραση σε ναν
οργανισμ. Ονμασε τη σιελρροια των σκ#λων ανεξρτητη απκριση (ΑΑ) 
μια αντανακλαστικ απκριση η οποα με αξιπιστα προκαλεται απ να ανεξ ρτητο ερθισμα. Χ ριν συντομ ας, αυτ τα στοιχε α αποκαλο#νται συχν ΑΕ
και ΑΑ και το λο πρ γμα ε ναι αρκετ φυσικ και λογικ: το φαγητ προκαλε
σιελρροια στα ζα.
Ο Pavlov ανακ λυψε σ#ντομα τι μπορο#σε να κ νει τα ζα να χουν σιελρροια και με ερεθ σματα τα οπο α συνθως δεν την προκαλο#ν στα ζα, πως
ο χος ενς κουδουνιο#. Σε δι φορα πειρ ματα, ο Pavlov συνδ#ασε την παρουσ αση του φαγητο# με τον χο ενς κουδουνιο#, το χτ#πο ενς μετρονμου, το
βμβο ενς διαπασν  τη λ μψη ενς λαμπτρα (Pavlov, 1927). Ε ναι ββαιο
τι ανακ λυψε τι τα σκυλι αντιδρο#σαν με κκριση σιλου ταν κουγαν τον
χο του κουδουνιο#, το χτ#πο του μετρονμου, το βμβο του διαπασν  τη
λ μψη του λαμπτρα, καθνα απ τα οπο α ε χε γ νει να εξαρτημνο ερθισμα
(ΕΕ)  να ερθισμα που αρχικ εναι ουδτερο και προκαλε μια μη αξιπιστη
αντδραση σ’ ναν οργανισμ (βλ. Σχμα 6.2). Dταν τα σκυλι ακο#νε τον χο
ενς κουδουνιο# στη φ#ση δεν εκκρ νουν σ ελο. Δεν υπ ρχει τ ποτα φυσιολογικ  προβλψιμο στην εμφ νιση μιας συγκεκριμνης συμπεριφορ ς απ ναν
σκ#λο στο κουσμα του χου ενς κουδουνιο#. Εντο#τοις, ταν να εξαρτημνο ερθισμα (ΕΕ), στην περ πτωσ μας ο χος ενς κουδουνιο#, συνδεται για
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1. ¶ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË

2. ¶ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË

∞ﬁÎÚÈÛË

∞ﬁÎÚÈÛË
º·ÁËÙﬁ
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ
∂Ú¤ıÈÛÌ·

™ÈÂÏﬁÚÚÔÈ·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
∞ﬁÎÚÈÛË

º·ÁËÙﬁ ∞ﬁÎÚÈÛË

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓÔ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ
∂Ú¤ıÈÛÌ·
∂Ú¤ıÈÛÌ·

∫·Ì›· ÛÈÂÏﬁÚÚÔÈ·

√˘‰¤ÙÂÚÔ
∂Ú¤ıÈÛÌ·

ªË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË
∞ﬁÎÚÈÛË
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™XHMA 6.2 Δ· ™ÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ∫Ï·ÛÈÎ‹˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ª¿ıËÛË˜. ™ÙËÓ
ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË, ¤Ó· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (ﬁˆ˜ Ô
‹¯Ô˜ ÂÓﬁ˜ ‰È··ÛÒÓ) Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (ﬁˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡). ŒÂÈÙ· ·ﬁ ÔÏÏ¤˜ ‰ÔÎÈÌ¤˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô, ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (Ô ‹¯Ô˜) ·ﬁ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ·ﬁÎÚÈÛË.

4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË

3. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË

¢È··ÛÒÓ

¢È··ÛÒÓ



¢È··ÛÒÓ
™ÈÂÏﬁÚÚÔÈ·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
∞ﬁÎÚÈÛË

∞ﬁÎÚÈÛË

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓÔ
∂Ú¤ıÈÛÌ·

™ÈÂÏﬁÚÚÔÈ·
∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË
∞ﬁÎÚÈÛË

να χρονικ δι στημα με να ανεξ ρτητο ερθισμα (ΑΕ), δηλαδ το φαγητ, το
ζο θα μ θει να συσχετ ζει το φαγητ με τον χο και τελικ το εξαρτημνο ερθισμα ε ναι αρκετ για να παραχθε μια απκριση, δηλαδ η σιελρροια. Η
απκριση αυτ μοι ζει με την ανεξ ρτητη αντ δραση, αλλ ο Pavlov την ονμασε εξαρτημνη απκριση (ΕΑ)  μια απκριση που μοι ζει με ανεξ ρτητη αλλ
χει προκληθε απ να εξαρτημνο ερθισμα. Στο παρ δειγμα αυτ, η σιελρροια του σκ#λου (ΕΑ) παρακινο#νταν εντλει απ τον χο του κουδουνιο# (ΕΕ)
και μνο επειδ ο χος του κουδουνιο# και το φαγητ (ΑΕ) ε χαν συνδεθε τσο συχν στο παρελθν. Dμως, η σιελρροια δεν ε ναι μια ανεξ ρτητη απκριση
(δηλαδ η αντανακλαστικ απκριση που απ τη φ#ση προκαλε ται στην παρουσ αση του φαγητο#), διτι, αντ θετα, παρ γεται απ το εξαρτημνο ερθισμα (τον
χο του κουδουνιο#). Dπως μπορε τε να φανταστε τε, να ε#ρος ερεθισμ των
μπορε να χρησιμοποιηθο#ν ως εξαρτημνα ερεθ σματα, και πως σημεισαμε
νωρ τερα, πολλ διαφορετικ ερεθ σματα γιναν εξαρτημνα ερεθ σματα στο
πε ραμα του Pavlov.
Ας εφαρμσουμε αυτ τα τσσερα βασικ στοιχε α της διαδικασ ας της κλασικς εξαρτημνης μ θησης –το ανεξ ρτητο ερθισμα, την ανεξ ρτητη αντ δραση, το εξαρτημνο ερθισμα και την εξαρτημνη απκριση– σε μερικ παραδε γματα. Πρτον, φρτε στο νου σας τον δικ σας σκ#λο ( γ τα). Πιθαντατα να
νομ ζετε τι ο σκ#λος σας ε ναι μοναδικς και μπορε να λει την ρα επειδ ξρει π ντα πτε θα σερβιριστε το δε πνο και ετοιμ ζεται. Ε ναι σαν να χει κ θε
μρα το να μ τι του στο ρολι, περιμνοντας τη στιγμ του δε πνου. Συγνμη
που θα σας απογοητε#σουμε, αλλ ο σκ#λος σας δεν ε ναι να θα#μα της φ#σης
που μπορε να παρακολουθσει την ρα. Αντ θετα, η προετοιμασ α του φαγητο#
(ανεξ ρτητο ερθισμα) χει συσχετισθε με να πολ#πλοκο εξαρτημνο ερθισμα
–εσ ς που σηκνεστε, κινε στε προς την κουζ να, ανο γετε το ντουλ πι, χρησιμοποιε τε το ανοιχτρι– ττοιο που το εξαρτημνο ερθισμα δ νει σμα στο σκ#λο
σας τι το φαγητ ρχεται και επομνως πυροδοτε την εξαρτημνη απκριση 
αλλις να ε ναι τοιμος να φ ει.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË ·ﬁÎÚÈÛË (∂∞)
(Conditioned response - CR)
ª›· ·ﬁÎÚÈÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
·ﬁÎÚÈÛË ·ÚﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ ¤Ó·
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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@να λλο παρ δειγμα προρχεται απ την ταιν α Super Size Me, να ντοκιμαντρ του σκηνοθτη Morgan Spurlock σχετικ με την καταν λωση φαστ-φουντ
και την παχυσαρκ α στις Ηνωμνες Πολιτε ες. Σε μια σκην, ο Spurlock παραπονιται σε ναν συνεντευξιαζμενο σχετικ με τους κινδ#νους της παιδικς παχυσαρκ ας και το πς τα εστιατρια φα νεται να δελε ζουν τα παιδι με παιδικς
χαρς, «Παιδικ Γε#ματα» που περιχουν παιχν δια και εορτασμο#ς γενεθλ ων.
Αντικατοπτρ ζοντας τη φαινομενικ αδυναμ α του να κατευθ#νει κανε ς τα μικρ παιδι μακρι απ τα θλγητρα αυτ των φαστ-φουντ, ο Spurlock σχολ ασε
με χιο#μορ τι αν ε χε να παιδ , θα του δινε να χαστο#κι κ θε φορ που θα
πρναγαν μπροστ απ να McDonald’s. Αυτ η σοκαριστικ αλλ ευτρ πελη
εικνα ε ναι η κλασικ εξαρτημνη μ θηση στην πρ ξη. Το οδυνηρ ανεξ ρτητο ερθισμα (το χαστο#κι) πρπει να συσχετισθε με να εξαρτημνο ερθισμα
(την ψη των McDonald’s), στε εντλει το εξαρτημνο ερθισμα απ μνο του
να παρ γει την εξαρτημνη αντ δραση (αισθματα φβου και αποφυγς ποτε
αντικρ ζει κανε ς το εστιατριο). Φυσικ , εννοε ται τι ακμα και αν αυτ μπορε να ε ναι μια αποτελεσματικ μθοδος να κρατσει κανε ς τα παιδι μακρι
απ τα φαστ-φουντ, οι γονε ς δεν πρπει ο#τε καν να διανοηθο#ν να την εφαρμσουν.
Τλος, φρτε π λι στο νου σας τις εμπειρ ες του νταμ, της Τρι και της Κ ρλι,
την 11η Σεπτεμβρ ου 2001. Καθς ο νταμ και η Τρι παρακολουθο#σαν στην
τηλεραση το Παγκσμιο Κντρο Εμπορ ου να καταρρει, αισθ νθηκαν λ#πη,
φβο και αγων α. Οι εικνες της καταστροφς και του τρμου ταν τα ανεξ ρτητα ερεθ σματα και τα αρνητικ συναισθματα οι ανεξ ρτητες αντιδρ σεις: το
να αντικρ ζει κανε ς τρομακτικ πρ γματα συνθως τον κ νει να αισθ νεται πολ#
σχημα. Εντο#τοις, το ποδοσφαιρικ τρμα της Κ ρλι λειτο#ργησε ως εξαρτημνο ερθισμα. Το παιχν δι και ιδια τερα τα τραγο#δια τα οπο α παιζε – ταν
αρχικ να ουδτερο ερθισμα το οπο ο συνδθηκε με το ανεξ ρτητο ερθισμα
εκε νη τη μρα. Καθς οι εικνες τρμου διαδχονταν η μ α την λλη στην οθνη, τα τραγο#δια «Skip to My Lou», «Twinkle Twinkle, Little Star» και «She’s a
Grand Old Flag», αποτλεσαν να ατελε ωτο μουσικ θμα. Dπως το β ωσε ο
νταμ, εντλει το εξαρτημνο ερθισμα απ μνο του –η μουσικ που ακουγταν
απ το παιχν δι– ταν αρκετ για να προκαλσει την εξαρτημνη αντ δραση –
δηλαδ συναισθματα λ#πης, φβου και αγων ας.

OÈ B·ÛÈÎ¤˜ AÚ¯¤˜ ÙË˜ KÏ·ÛÈÎ‹˜ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ M¿ıËÛË˜
Dταν τα ευρματα του Pavlov εμφαν στηκαν πρτη φορ στην επιστημονικ αλλ και στη λαϊκ βιβλιογραφ α (Pavlov 1923a, b), δημιο#ργησαν να ξσπασμα
ενθουσιασμο# γιατ οι ψυχολγοι πλον διθεταν χειροπιαστς αποδε ξεις για τον
τρπο με τον οπο ο η εξαρτημνη μ θηση παργαγε συμπεριφορς. Αυτ ταν το
ε δος της συμπεριφοριστικς ψυχολογ ας την οπο α πρτεινε ο John B. Watson:
νας οργανισμς βινει γεγοντα  ερεθ σματα τα οπο α μπορο#ν να παρατηρηθο#ν και να μετρηθο#ν. Τα σκυλι μαθαν να εκκρ νουν σ ελο στο κουσμα του
χου ενς κουδουνιο# και δεν υπρχε αν γκη να καταφ#γει κανε ς σε εξηγσεις
σχετικ με το γιατ συνβαινε αυτ, τι θελε ο σκ#λος  το πς σκεφτταν το ζο
σχετικ με την κατ σταση. Με λλα λγια δεν υπρχε λγος να εξεταστε ο νους
σε αυτ το παρ δειγμα κλασικς εξαρτημνης μ θησης, στο οπο ο προσφευγαν
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ο Watson και οι συμπεριφοριστς. Ο Pavlov εκτιμο#σε και ο διος τη σημασ α της
ανακ λυψς του και ξεκ νησε μια συστηματικ ρευνα γ#ρω απ τους μηχανισμο#ς της κλασικς εξαρτημνης μ θησης. Ας ρ ξουμε μια πιο κοντιν ματι σε
ορισμνες απ αυτς τις αρχς. (Dπως δε χνει το πλα σιο «Ο Πραγματικς Κσμος», παρακ τω, αυτς οι αρχς βοηθο#ν να εξηγσουμε πς προκ#πτει η υπερβολικ χρση ναρκωτικν.)
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• • • • • • • • • • • • • • • • •

¶ÚﬁÛÎÙËÛË (Acquisition)
∏ Ê¿ÛË ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ Ì¿ıËÛË˜
ﬁÔ˘ ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∂∂) Î·È ÙÔ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∞∂) ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

¶ÚﬁÛÎÙËÛË

™XHMA 6.3 ¶ÚﬁÛÎÙËÛË, ∞ﬁÛ‚ÂÛË
Î·È ∞˘ıﬁÚÌËÙË ∞Ó¿Î·Ì„Ë. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ
ÂÚ¤ıÈÛÌ· (CS) Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ⁄Û ÙÂÚ· ·ﬁ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ˘
ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ·ﬁ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÎ·ÏÂ›
ÙËÓ ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË ÙË˜ ÛÈÂÏﬁÚÚÔÈ·˜ (Ë
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ·ﬁÎÚÈÛË). ∏ Ì¿ıËÛË ÙÂ›ÓÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚÔ
Ú˘ıÌﬁ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍÈÛÔÚÚÔÂ›Ù·È Î·ıÒ˜ Ë
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ﬁÎÚÈÛË. ™ÙÔ
Û Ù¿‰ÈÔ ÙË˜ ·ﬁÛ‚ÂÛË˜, Ë ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË
·ﬁÎÚÈÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘
ÛËÌÂ›Ô˘ Ô˘ Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È. ªÈ·
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ËÚÂÌ›·˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ﬁ ÌÈ· ·˘ıﬁÚÌËÙË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·ﬁÎÚÈÛË˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÌÈ· Î·Ï¿ Ì·ıËÌ¤ÓË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ·ﬁÎÚÈÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·˘ıﬁÚÌËÙË ·Ó¿Î·Ì„Ë ‡Û ÙÂÚ· ·ﬁ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ ÌÈ· ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜ ËÚÂÌ›·˜ ·ÎﬁÌ·
ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÂÈÚﬁÛıÂÙÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ì¿ıËÛË˜.

Θυμ στε ταν αποκτσατε τον πρτο σας σκ#λο; Οι πιθαντητες ε ναι τι δεν
δειχνε τσο ξυπνος, ειδικ ταν σας κοιτο#σε με δειο βλμμα την ρα που
πηγα νατε στην κουζ να, χωρ ς να αντιλαμβ νεται τι το φαγητ ταν καθ’
οδν. Αυτ συμβα νει γιατ η μ θηση μσω της κλασικς εξ ρτησης απαιτε μια
περ οδο συσχετισμο# μεταξ# του εξαρτημνου ερεθ σματος και του ανεξ ρτητου ερεθ σματος. Η περ οδος αυτ ονομ ζεται πρσκτηση  αλλις η φ ση της
κλασικς εξαρτημνης μ θησης που το εξαρτημνο ερθισμα (ΕΕ) και το ανεξ ρτητο ερθισμα (ΑΕ) εμφανζονται ταυτχρονα. Κατ τη δι ρκεια της αρχικς φ σης της κλασικς εξαρτημνης μ θησης, συνθως παρατηρε ται μια
α#ξηση στη μ θηση: ξεκιν ει χαμηλ , αυξ νει ταχ#τατα και κατπιν ελαττνεται σταδιακ , πως φα νεται στην αριστερ πλευρ του Σχματος 6.3. Τα σκυλι του Pavlov σταδιακ α#ξησαν την ποστητα σιελρροιας πειτα απ αρκετς δοκιμς σ#νδεσης ενς ηχητικο# τνου με την παρουσ αση του φαγητο#, και
ομο ως, ο σκ#λος σας μαθε εντλει να συνδει τις προετοιμασ ες στην κουζ να
με την επακλουθη εμφ νιση του φαγητο#. Dταν η μ θηση χει επιτευχθε , το
εξαρτημνο ερθισμα απ μνο του θα προκαλσει με αξιοπιστ α την εξαρτημνη απκριση.

Σταγόνες σιέλου
που προκαλούνται
από το εξαρτημένο
ερέθισμα
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O ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ KﬁÛÌÔ˜

K·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÀÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ÃÚ‹ÛË ¡·ÚÎˆÙÈÎÒÓ

∞ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆË ÌÂ ¤Ó·
ÂÚ›ÏÔÎÔ Úﬁ‚ÏËÌ·: ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎﬁ ı¿Ó·ÙÔ ¯ÚËÛÙÒÓ ·ﬁ
˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ‰ﬁÛË Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ. √È ı¿Ó·ÙÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛ ÙÔÓ ÙÚÂÈ˜ ÏﬁÁÔ˘˜:
Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ¤ÌÂÈÚÔÈ ¯Ú‹Û ÙÂ˜ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ, Ë
‰ﬁÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·ﬁ ÂÎÂ›ÓË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÛÎËÓÈÎ¿. √È ¤ÌÂÈÚÔÈ
¯Ú‹Û ÙÂ˜ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·˘Ùﬁ: ¤ÌÂÈÚÔÈ! £·
ÓÔÌ›˙·ÙÂ ﬁÙÈ ·Ó ¤Ó·˜ ÂıÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ËÚˆ›ÓË ‹ ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ ÎÔÎ·˝ÓË˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙË Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ÔÛﬁÙËÙ· ÌÈ·˜
Ô˘Û›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
Û ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ, ÔÈ Èı·ÓﬁÙËÙÂ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹˜ ‰ﬁÛË˜ ı·
‹Ù·Ó ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÂ˜ ·’ ﬁ,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜.
∏ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î¿ÔÈ·
ÂÍ‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ò˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ. ¶ÚÒÙÔÓ, ﬁÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË, ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·ﬁ ¤Ó· ·Ïﬁ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈÛÌ· ‹ ¤Ó·˜ Ë¯ËÙÈÎﬁ˜ ÙﬁÓÔ˜: ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛË˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ
ÔÔ›Ô Ë ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
Ù· ÛÎ˘ÏÈ¿ ÙÔ˘ Pavlov ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÈÂÏﬁÚÚÔÈ· ·ÎﬁÌ· Î·È Î·ıÒ˜ ÏËÛ›·˙·Ó ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ.
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·.
™Â ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ô Pavlov ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ¤Ó· ‹ÈÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÔÍ¤Ô˜ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÂÂÈ‰‹ ·Ú‹Á·ÁÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÛﬁÙËÙÂ˜ ÛÈ¤ÏÔ˘ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·Ú·›ˆÓ·Ó ÙÔ ÔÍ‡ Û ÙÔ Û ÙﬁÌ· ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘. ŸÙ·Ó
Ë ·ﬁÎÚÈÛË ÙË˜ ÛÈ¤ÏÔ˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ·ﬁ ÙÔÓ
‹¯Ô ÂÓﬁ˜ ÙﬁÓÔ˘, ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔ ÙÚﬁÔ Ù·
·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜.
∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÈÔ ÏÂÙ¿ ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ Ì¿ıËÛË˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ﬁÙ·Ó
Î¿ÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Ó·ÚÎˆÙÈÎ‹ Ô˘Û›· ﬁˆ˜ Ë ËÚˆ›ÓË
(Siegel, 1984). ŸÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ó·ÚÎˆÙÈÎﬁ, ﬁÏÔ ÙÔ
ÛÎËÓÈÎﬁ (Ù· ·ÚÂÏÎﬁÌÂÓ· ÙÔ˘ Ó·ÚÎˆÙÈÎÔ‡, ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ,

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË Ì¿ıËÛË ‰Â‡ÙÂÚË˜ Ù¿ÍË˜
(Second-order conditioning)
ª¿ıËÛË ﬁÔ˘ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∞∂)
ıÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
ÈÎ·ÓﬁÙËÙ¿ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ì¿ıËÛË, ·ﬁ Ì›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ˆ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∂∂).
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Ô ÊˆÙÈÛÌﬁ˜, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂÈ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ÂıÈÛÌ¤ÓÔ˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Û·Ó ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, Î·È Ô ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÂıÈÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÓÙÈ‰Ú¿ ÛÙËÓ ËÚˆ›ÓË ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÓÂ˘ÚÔ‰È·‚È‚·Û Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÛ Ù·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜
·ﬁÎÚÈÛË˜ Î·È ﬁˆ˜ ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜,
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ˘ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ Ï‹„Ë ·˘Ù‹ Î·ı·˘Ù‹ ÙÔ˘
Ó·ÚÎˆÙÈÎÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÙÈÛ Ù·ıÌÈÛ ÙÈÎ¤˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜
·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰ﬁÛÂÈ˜
ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÛÙ· Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿, Ë ÔÔ›·
Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Û ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8.
ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÈ˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜
Ì¿ıËÛË˜, Ë Ï‹„Ë Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‚Â› ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈÔ ¯Ú‹ÛÙË.
∞Ó ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ‰ﬁÛË ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤Ô ‹ ÛÂ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ Í·Ó¿ ËÚˆ›ÓË, ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ
ÂÚ¤ıÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÌÂÙ·‚ÏËıÂ›. ∂›ÛË˜, ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Â›ÙÂ ‰ÂÓ
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Â›ÙÂ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ. ∞˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ‰ﬁÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹Û ÙË Ó· Á›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ÌÂ Û˘¯ÓﬁÙ·ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∏
Â›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿: ÔÓÙ›ÎÈ· Ù· ÔÔ›· Â›¯·Ó ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ›ÓË
ÛÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÎËÓÈÎﬁ Â›¯·Ó ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
Èı·ÓﬁÙËÙÂ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ﬁÛÂˆÓ
ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎﬁ ·Ú¿ ÛÂ ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ (Siegel, 1976).
√È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ Ì¿ıËÛË˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎﬁÛÌÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹˜ ‰ﬁÛË˜ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ. ¢È·ÈÛıËÙÈÎ¿, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛÎÔÏÏËÌ¤ÓÔÈ Û ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì¤Û· Û ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈÎÂ›Ô˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’
·˘ÙﬁÓ ÙÔ ÏﬁÁÔ.

¢Â‡ÙÂÚË˜ T¿ÍË˜ EÍ·ÚÙËÌ¤ÓË M¿ıËÛË
Αφο# η εξαρτημνη μ θηση χει καθιερωθε , να φαινμενο το οπο ο ονομ ζεται δετερης τξης εξαρτημνη μ θηση μπορε να παρατηρηθε : η εξαρτημνη
μ θηση που το ανεξ ρτητο ερθισμα (ΑΕ) αποκτ την ικαντητ να παρ γει
μ θηση απ μα προηγομενη διαδικασα στην οποα εχε χρησιμοποιηθε ως
εξαρτημνο ερθισμα (ΕΕ). Για παρ δειγμα, σε μια απ τις πρτες μελτες, ο Pavlov
επανειλημμνα συνδ#ασε να καινο#ργιο εξαρτημνο ερθισμα, να μα#ρο τετρ -
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γωνο, με τον χο ο οπο ος ε χε αξιπιστα συνδεθε με την επιθυμητ συμπεριφορ .
Rστερα απ ναν αριθμ εκπαιδευτικν δοκιμν, τα σκυλι του παργαγαν μια
σιελογνο αντ δραση στο μα#ρο τετρ γωνο, παρλο που το τετρ γωνο αυτ καθαυτ δεν ε χε συνδυαστε ποτ μεσα με το φαγητ. Θα μπορο#σατε να κ νετε
το διο πρ γμα με τον δικ σας σκ#λο. Αφο# χει μ θει τους συσχετισμο#ς μεταξ#
των θορ#βων στην κουζ να και την προετοιμασ α του φαγητο#, μπορε τε να προσπαθσετε να παρ γετε ναν συγκεκριμνο χο κ θε φορ που π τε στην κουζ να για οποιονδποτε λγο. Rστερα απ λ γο θα διαπιστσετε τι η παραγωγ
του χου αυτο# προκαλε σιελρροια στο σκ#λο σας.
Οι ψυχολγοι εκτ μησαν πολ# γργορα τις εφαρμογς της εξαρτημνης μ θησης δε#τερης τ ξης στην καθημεριν ζω. Για παρ δειγμα, μπορε να εξηγσει
το γιατ ορισμνοι νθρωποι επιθυμο#ν το χρμα μχρι του σημε ου να το αποταμιε#ουν και να του δ νουν αξ α πολ# μεγαλ#τερη ακμα και απ τα αντικε μενα
τα οπο α μπορο#ν να αγοραστο#ν με αυτ. Το χρμα χρησιμοποιε ται αρχικ για
την αγορ αντικειμνων τα οπο α δημιουργο#ν ευχαρ στηση, πως τα ακριβ αυτοκ νητα και οι τηλεορ σεις με μεγ λη οθνη. Παρλο που το χρμα δεν συνδεται μεσα με το ρ γος που προκαλε η οδγηση με υψηλς ταχ#τητες με να σπορ
αυτοκ νητο,  η αξιοθα#μαστη καθαρτητα μιας τηλερασης υψηλς ευκρ νειας,
μσω της δε#τερης τ ξης εξ ρτησης το χρμα μπορε να συσχετισθε με αυτς τα
επιθυμητ χαρακτηριστικ .

AﬁÛ‚ÂÛË
Αφο# ο Pavlov και οι συνεργ τες του ερε#νησαν ενδελεχς τη διαδικασ α της
πρσκτησης, θεσαν την επμενη λογικ ερτηση: Τι θα συνβαινε αν συνχιζαν
να παρουσι ζουν το εξαρτημνο ερθισμα (ηχητικς τνος) αλλ σταματο#σαν να
παρουσι ζουν το ανεξ ρτητο ερθισμα (φαγητ); Η επαναλαμβανμενη παρουσ αση του εξαρτημνου ερεθ σματος χωρ ς το ανεξ ρτητο ερθισμα θα ε χε ακριβς το αποτλεσμα που φαντ ζεστε. Dπως φα νεται στη δεξι πλευρ του πρτου
μρους του Σχματος 6.3, η συμπεριφορ φθ νει απτομα και συνεχ ζει να φθ νει
μχρι τελικ ο σκ#λος να σταματσει να χει σιελρροια στο κουσμα του ηχητικο#
τνου. Η διαδικασ α αυτ καλε ται απσβεση, η σταδιακ μεωση μιας εξαρτημνης αντδρασης που συντελεται ταν το ανεξ ρτητο ερθισμα δεν εναι πια παρν.
Ο ρος εισχθη επειδ η εξαρτημνη απκριση χει εξαλειφθε και δεν παρατηρε ται πλον. Αν κ νετε θρυβο στην κουζ να χωρ ς κατπιν να παρουσι σετε να
πι το με κρας, ο σκ#λος σας θα σταματσει εντλει να χει σιελρροια  ακμα και
να αναστατνεται κ θε φορ που περπατ τε προς την κουζ να.

A˘ıﬁÚÌËÙË AÓ¿Î·Ì„Ë
Αφο# επιβεβα ωσε τι θα μπορο#σε να παρ γει γνση μσα απ την εξαρτημνη μ θηση και μετ να την εξαλε ψει, ο Pavlov αναρωτθηκε αν αυτ η απσβεση της εξαρτημνης συμπεριφορ ς ταν μνιμη. Αρκε μ α και μοναδικ συνεδρ α
εξ λειψης για να διξει τελε ως την εξαρτημνη απκριση  υπ ρχει να κατ λοιπο της μεταβολς στη συμπεριφορ του σκ#λου ττοιο στε η εξαρτημνη
αντ δραση να επανεμφανιστε ;
Προκειμνου να απαντσει αυτ την ερτηση ο Pavlov εξ λειψε την κλασικ
εξαρτημνη απκριση της σιελρροιας και μετ φησε τα σκυλι να ξεκουραστο#ν

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∞ﬁÛ‚ÂÛË (Extinction)
∏ ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂ›ˆÛË ÌÈ·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ﬁÙ·Ó ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÚﬁÓ.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 6 M¿ıËÛË

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∞˘ıﬁÚÌËÙË ·Ó¿Î·Ì„Ë
(Spontaneous recovery)
∏ Ù¿ÛË ÌÈ·˜ Ì·ıËÌ¤ÓË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ó·
·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ¤ÂÈÙ· ·ﬁ Î¿ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ﬁÛ‚ÂÛË˜.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

για κ ποια περ οδο. Dταν τα ξαναφερε στο εργαστριο και τους παρουσ ασε το
εξαρτημνο ερθισμα, εκε να επδειξαν μια αυθρμητη ανκαμψη, την τ ση μιας
μαθημνης συμπεριφορ ς να ανακ μπτει πειτα απ κ ποιο χρονικ δι στημα
απσβεσης. Το φαινμενο αυτ φα νεται στο μεσα ο τμμα του Σχματος 6.3. Σημειστε τι αυτ η αν καμψη λαμβ νει χρα ακμα και αν δεν χουν υπ ρξει
επιπρσθετες συσχετ σεις μεταξ# του εξαρτημνου και του ανεξ ρτητου ερεθ σματος. Μια κ ποια αυθρμητη αν καμψη της εξαρτημνης αντ δρασης λαμβ νει χρα κατ τη δι ρκεια μιας δε#τερης συνεδρ ας εξ λειψης #στερα απ μια
ακμα περ οδο ξεκο#ρασης (δε τε τη δεξι πλευρ του Σχματος 6.3). Ε ναι ξεκ θαρο τι η εξ λειψη δεν ε χε εξαφαν σει τελε ως τη γνση η οπο α ε χε αποκτηθε . Η ικαντητα του εξαρτημνου ερεθ σματος να προκαλε την εξαρτημνη
αντ δραση ε χε εξασθενσει αλλ δεν ε χε εξαφανιστε .
Ο Pavlov πρτεινε τι η αυθρμητη αν καμψη προκυψε επειδ η διαδικασ α εξ λειψης χει δ#ο ευδι κριτες επιδρ σεις. Πρτον, εξασθνησε τις συσχετ σεις που δημιουργθηκαν κατ την πρσκτηση και δε#τερον, εμπδισε την εξαρτημνη απκριση. Αν αυτ η εξγηση ταν σωστ, πσο συχν θα μπορο#σε να
λαμβ νει χρα η εξαρτημνη αντ δραση; Ε ναι δυνατν να εξαλειφθε ολοκληρωτικ μια εξαρτημνη αντ δραση αφο# χει μαθευτε ; Dπως βλπετε στο Σχμα
6.3, κ ποια αυθρμητη αν καμψη ε ναι ορατ και πειτα απ μια δε#τερη περ οδο ξεκο#ρασης και περιστασιακ και πειτα απ μια τρ τη. Εντλει, μως, η εξαρτημνη αντ δραση θα π ψει να λαμβ νει χρα.
Αναλογιστε τε μως αυτ. Ακμα κι αν πραγματοποιηθε νας ικανς αριθμς δοκιμν εξ λειψης τσι στε να μην παρουσι ζεται πλον καμ α νδειξη αυθρμητης απκρισης, μπορο#με να συμπερ νουμε τι οποιαδποτε κατ λοιπα
συσχετ σεων χουν εξαλειφθε πλρως; Η απ ντηση ε ναι χι. Αν το ζε#γος εξαρτημνου - ανεξ ρτητου ερεθ σματος παρουσιαστε π λι, το ζο θα παρουσι σει
ταχε α εξαρτημνη μ θηση, πολ# πιο γργορη απ’ ,τι κατ τη δι ρκεια της αρχικς φ σης πρσκτησης. Το φαινμενο αυτ ε ναι γνωστ ως απθεμα, αφο# υποδηλνει τι κ ποιες υποκε μενες νευρικς μεταβολς οι οπο ες συνβησαν κατ
τη δι ρκεια της αρχικς μ θησης χουν «αποθηκευθε » σχετα με το πσες δοκιμς εξ λειψης θα εκτελεστο#ν.

°ÂÓ›ÎÂ˘ÛË

• • • • • • • • • • • • • • • • •

°ÂÓ›ÎÂ˘ÛË (Generalization)
¢È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË
·ﬁÎÚÈÛË (∂∞) Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌË ·ÚﬁÏÔ Ô˘ ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· (∂∂) Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ
·Ú¯ÈÎﬁ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚﬁÛÎÙËÛË.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Ας υποθσουμε τι αποφασ ζετε να αγορ σετε να νο ανοιχτρι για κονσρβες,
αντικαθιστντας το τρισ θλιο που ε χατε για χρνια. Ας υποθσουμε επ σης τι
το καινο#ργιο κ νει να ελαφρ διαφορετικ χο. Σκεφτκατε ποτ τι επ δραση
θα χει στο σκ#λο σας αυτ η απφασ σας; O Φ ντο ε χε συσχετ σει τον χο του
παλιο# ανοιχτηριο# με την ναρξη του φαγητο# και τρα εσε ς πγατε και αλλ ξατε τα πρ γματα. Νομ ζετε τι ο σκ#λος σας δεν θα αντιδρ σει στον νο χο,
αν κανος να προβλψει την εμφ νιση του φαγητο# του; Νομ ζετε τι θα χρειαστε
νας ολκληρος νος γ#ρος εξαρτημνης μ θησης με αυτ το μεταβληθν εξαρτημνο ερθισμα;
Πιθαντατα χι. Δεν θα ταν ιδια τερα προσαρμοστικ για ναν οργανισμ
αν κ θε μικρ αλλαγ στο ζε#γος εξαρτημνου - ανεξ ρτητου ερεθ σματος απαιτο#σε μια να, εκτεταμνη περ οδο νας μ θησης. Αντ θετα, χουμε το φαινμενο
της γεν κευσης, κατ την οπο α η εξαρτημνη απκριση (ΕΑ) συνεχζει να εμφανζεται παρλο που το εξαρτημνο ερθισμα (ΕΕ) εναι ελαφρ διαφορετικ απ
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το αρχικ που χρησιμοποιθηκε κατ την πρσκτηση. Αυτ σημα νει τι η εξ ρτηση «γενικε#εται» σε ερεθ σματα τα οπο α ε ναι παρμοια με το εξαρτημνο ερθισμα που χρησιμοποιθηκε κατ τη δι ρκεια της αρχικς εκπα δευσης. Dπως
πιθανς να περιμνατε, σο περισστερο αλλ ζει το καινο#ργιο εξαρτημνο ερθισμα τσο λιγτερη εξαρτημνη αντ δραση παρατηρε ται. Αν αντικαταστσατε
το ανοιχτρι με να ηλεκτρικ, ο σκ#λος θα παρουσ αζε πιθαντατα μια πολ# πιο
αδ#ναμη εξαρτημνη αντ δραση (Pearce, 1987S Rescola, 2006).
Ορισμνες μελτες π νω στη γεν κευση χρησιμοπο ησαν ναν ηχητικ τνο
1.000 Hertz (Hz) ως εξαρτημνο ερθισμα κατ τη δι ρκεια της φ σης της πρσκτησης. Το ερθισμα υπ δοκιμ ταν τνοι υψηλτερης  χαμηλτερης συχντητας. Dπως θα περιμνατε, να ζο χει τη μεγαλ#τερη απκριση στο αρχικ
ερθισμα των 1.000 Hz, με μια συστηματικ πτση σο η συχντητα του υποκατ στατου ερεθ σματος απομακρ#νεται απ τον αρχικ τνο των 1.000 Hz, σχετα
με το αν ο τνος ε ναι υψηλτερος  χαμηλτερος. Παρουσι ζει ενδιαφρον το
γεγονς τι ταν το ερθισμα διαφρει απ το αρχικ ερθισμα κατ μια οκτ βα
(οι οκτ βες στη μουσικ ε ναι οι τνοι οι οπο οι ε ναι μεσο πολλαπλ σιο ο νας
του λλου), ε τε στα 500 Hz ε τε στα 2.000 Hz, παρατηρε ται μια ελαφρ νοδος
στην απκριση. Σε αυτς τις περιπτσεις, ο βαθμς (ρυθμς;) αντ δρασης (rate of
responding) ε ναι χαμηλτερος απ’ ,τι στο αρχικ εξαρτημνο ερθισμα, αλλ
υψηλτερος απ’ ,τι σε λλες περιπτσεις ανμοιων τνων. Τα ζα δε χνουν ξεκ θαρα τι αναγνωρ ζουν τις οκτ βες πως και εμε ς και σε αυτ την περ πτωση
η αντ δραση χει γενικευθε σε αυτς τις οκτ βες (βλ. Σχμα 6.4).

¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË
Dταν νας οργανισμς γενικε#ει απναντι σε να νο ερθισμα, δ#ο πρ γματα
συμβα νουν. Πρτον, αντιδρντας στο νο ερθισμα που χρησιμοποιθηκε κατ
τη δοκιμ της γεν κευσης, ο οργανισμς υποδηλνει τι αναγνωρ ζει την ομοιτητα μεταξ# του αρχικο# εξαρτημνου ερεθ σματος και του νου ερεθ σματος. Δε#τερον, επιδεικν#οντας μειωμνη απκριση σε αυτ το νο ερθισμα, μας λει επ σης τι αναγνωρ ζει τη διαφορ μεταξ# των δ#ο ερεθισμ των. Στη δε#τερη περ πτωση, ο οργανισμς επιδεικν#ει μια διαφοροπο ηση  αλλις μια ικαντητα να
ξεχωρζει αν μεσα σε παρμοια αλλ ξεχωριστ ερεθσματα.

¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË (Discrimination)
∏ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÌÂÙ·Í‡
·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ·ÏÏ¿ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‹ Í¤¯ˆÚˆÓ
ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ.
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™XHMA 6.4 °ÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ Â›Ú·Ì·, ¤Ó· ˙ÒÔ
Â›¯Â ÂÎ·È‰Â˘ÙÂ› ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓﬁ˜ ÙﬁÓÔ˘
1.000 Hz (ÙÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·) Î·È
‰ÔÎÈÌ¿Û ÙËÎÂ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ÙﬁÓˆÓ
˘„ËÏﬁÙÂÚˆÓ ‹ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ.
∫·ıÒ˜ ÔÈ Û˘¯ÓﬁÙËÙÂ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÔ¤Ó·
Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ÙÔ ·Ú¯ÈÎﬁ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, Ë ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜
·ﬁÎÚÈÛË˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡ÛÂ Û˘Û ÙËÌ·ÙÈÎ¿.
∂ÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ﬁÙ·Ó Ô ÙﬁÓÔ˜ ·¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÌÈ·
ÔÎÙ¿‚· ·ﬁ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎﬁ (‰ËÏ·‰‹ 500 ‹
2.000 Hz), ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ·ﬁÎÚÈÛË.
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 6 M¿ıËÛË

Η παρακ τω ε ναι μια αληθιν ιστορ α σχετικ με να προικισμνο σκυλ λαμπραντρ ονματι Σπλας. Ο Σπλας ταν πολ# καλ εκπαιδευμνος να εκτελε
ναν αριθμ εντολν ταν κουγε το νομ του. Του λεγαν «Πγαινε Σπλας»,
για να π ει να φρει μια μπ λα. Ο χος του ονματς του ταν το εξαρτημνο
ερθισμα και το τρξιμο π σω απ ναν στχο ταν το ανεξ ρτητο ερθισμα.
Επαναλαμβανμενες προσπ θειες να τον κοροϊδψουν φων ζοντας «Πγαινε
Σπλατ»  «Πγαινε Κρας»  ακμα «Πγαινε Σπλα» οδγησαν σε προβλψιμα
αποτελσματα. Ο Σπλας ξεκινο#σε να κινε ται, αλλ μετ δ σταζε, δε χνοντας τι
ε χε κ νει τη διαφοροπο ηση μεταξ# του σωστο# ερεθ σματος («Σπλας!») και των
υποκατ στατων («Σπλατ!»).
Η γεν κευση και η διαφοροπο ηση αποτελο#ν τις δ#ο πλευρς του διου νομ σματος. Dσο περισστερο οι οργανισμο επιδεικν#ουν τη μ α τσο λιγτερο επιδεικν#ουν την λλη και η εκπα δευση μπορε να μεταβ λει την ισορροπ α μεταξ#
των δ#ο.

EÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Î¤˜ AÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜:
H ¶ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ ÕÏÌÂÚÙ
Πριν καταλξετε στο συμπρασμα τι η κλασικ εξαρτημνη μ θηση ε ναι αποκλειστικ και μνο μια εξεζητημνη μθοδος για να εκπαιδε#σετε το σκ#λο σας,
ας ξαναδο#με τις βασικς αρχς της εργασ ας του Pavlov. Η κλασικ εξαρτημνη
μ θηση αποδεικν#ει τι σημαντικς και με δι ρκεια χρνου αλλαγς στη συμπεριφορ μπορο#ν να επιτευχθο#ν απλς με τη δημιουργ α των κατ λληλων συνθηκν. Συσχετ ζοντας επιδξια να ανεξ ρτητο ερθισμα το οπο ο λαμβ νει χρα φυσιολογικ , με το κατ λληλο εξαρτημνο ερθισμα, νας οργανισμς μπορε
να μ θει να εκτελε μια πλει δα συμπεριφορν, συχν πειτα απ λ γες δοκιμς
πρσκτησης. Δεν υπ ρχει καμι αναφορ στη θληση ενς οργανισμο# για να
μ θει τη συμπεριφορ , την επιθυμα του να το κ νει, τη σκψη του σχετικ με την
κατ σταση  την αιτιολγηση μσω των διαθσιμων επιλογν. Δεν χρει ζεται να
λ βουμε υπψη μας τις εσωτερικς και γνωστικς εξηγσεις για να αποδε ξουμε
τις επιδρ σεις της κλασικς εξαρτημνης μ θησης: τα ερεθ σματα, οι περιστ σεις
που προκαλο#νται και η συνεπακλουθη συμπεριφορ ε ναι εκε για να τα παρατηρσουν λοι.
Αυτο# του ε δους η απλτητα ταν που γοτευσε τους συμπεριφοριστς
πως ο John B. Watson. Το εναρκτριο λ κτισμα για μια συμπεριφορικ ψυχολογ α βασ στηκε, σε μεγ λο βαθμ, στη δυσαρσκει που νιωσε με σα θερησε ως
μυστηριδεις, φιλοσοφικς και ανεπιβεβα ωτες εσωτερικς εξηγσεις σχετικ με
τη συμπεριφορ που ε χαν δοθε απ τον Wundt, τον Freud και τους λλους, τις
πρτες μρες της ψυχολογ ας (βλ. Κεφ λαιο 1). Πρ γματι, ο Watson και οι μαθητς του υποστριζαν τι ταν δυνατν να αναπτ#ξουν γενικς εξηγσεις σχεδν
για οποιαδποτε συμπεριφορ οποιουδποτε οργανισμο# με β ση τις αρχς της
κλασικς εξαρτημνης μ θησης.
Ως να βμα προς αυτ την κατε#θυνση, ο Watson ξεκ νησε μια αμφιλεγμενη
μελτη με την βοηθ του ερευντρια Rosalie Rayner (Watson & Rayner, 1920). Για
να υποστηρ ξει την αμφισβητο#μενη θση του τι ακμα και σ#νθετες συμπεριφορς ταν αποτλεσμα εξαρτημνης μ θησης, ο Watson επιστρ τευσε τη βοθεια

