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Περίληψη

Οι διασπαστικές αντιδράσεις αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμπεριφοράς των

παιδιών με αυτισμό. Οι αντιδράσεις αυτές δυσχεραίνουν  την ικανότητα και προσφορότητά

τους στη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιβαρύνουν τη λειτουργία της σχολικής τάξης.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της αυτοκαταγραφής και

της ενίσχυσης στη συχνότητα των διασπαστικών αντιδράσεων ενός αγοριού 11 ετών, το

οποίο φοιτούσε σε ειδικό δημοτικό σχολείο της περιφέρειας. Η αποτελεσματικότητα της

παρέμβασης διερευνήθηκε μέσω ενός πειραματικού σχεδιασμού με επιστροφή στη γραμμή

βάσης. Η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των στερεοτυπικών

αντιδράσεων στην ομιλία, καθώς και της συχνότητας με την οποία το παιδί απομακρυνόταν

από τη θέση του την ώρα της ενασχόλησης με ατομικές εργασίες. Σημαντικά οφέλη

καταγράφηκαν στον τομέα αυτό της αυτοδιαχείρισης.

Λέξεις - κλειδιά: αυτισμός, διασπαστική συμπεριφορά, αυτοκαταγραφή, ενίσχυση

1. Εισαγωγή

Οι στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία, όπως είναι οι ασυνάρτητοι ήχοι και οι

φράσεις κατ’ εξακολούθηση, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαταραχής του

αυτισμού (Γενά, 2002. Gomes & Pedroso, 2007. Tager-Flusberg, Paul, & Lord, 2005). Ειδικά

η ηχολαλία, άμεση και επιβραδυμένη, παρατηρείται στο 75% των ατόμων με τη

συγκεκριμένη διαταραχή που αναπτύσσουν προφορικό λόγο (Frith, 1999). Παράλληλα,

πολλά παιδιά με αυτισμό εκδηλώνουν έντονη κινητικότητα, γεγονός που έχει αρνητική

επίπτωση στην κοινωνική τους προσαρμογή και στη σχολική τους επίδοση (Loveland &

Tunali-Kotoski, 2005). Η εκδήλωση διασπαστικών αντιδράσεων, όπως οι ηχολαλίες και η

απομάκρυνση από τη θέση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δυσχεραίνουν τη μαθησιακή

διαδικασία και αναγκάζουν το δάσκαλο να παρέχει συχνή καθοδήγηση και υπενθύμιση της
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επιθυμητής συμπεριφοράς. Συνεπώς, η ελάττωση της συχνότητας, της διάρκειας και της

έντασής τους αποτελεί καίριας σημασίας παράγοντα για την ομαλή λειτουργία της σχολικής

τάξης.

Αρκετοί ερευνητές προτείνουν την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στη χρήση

δεξιοτήτων αυτοκαταγραφής, με σκοπό την ελάττωση της συχνότητας των διασπαστικών

αντιδράσεών τους (π.χ. Koegel & Koegel, 1990. Newman, Tuntigian, Ryan, & Reinecke,

1997. Shabani, Wilder, & Flood, 2001. Stahmer & Schreibman, 1992). Ως αυτοκαταγραφή

(self-monitoring) ορίζεται η διαδικασία, κατά την οποία το ίδιο το άτομο συστηματικά

παρατηρεί τη συμπεριφορά του, διακρίνει και, τελικά, καταγράφει την εκδήλωση ή την

παράλειψη συγκεκριμένων αντιδράσεων (Cooper, Heron, & Heward, 2007). Η

αυτοκαταγραφή έχει διαπιστωθεί πως διευκολύνει τη γενίκευση και τη διατήρηση της

συμπεριφοράς, διευκολύνει τη μείωση της συχνότητας της ενίσχυσης και της ανάγκης για

συνεχή καθοδήγηση και προάγει την αυτονομία του ατόμου. Η εκπαίδευση των μαθητών

στην αυτοδιαχείριση της συμπεριφοράς τους συμβάλλει στην εξοικονόμηση διδακτικού

χρόνου και στην ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης (Cooper et al., 2007. McDougall,

1998).

Η αυτοκαταγραφή έχει εφαρμοστεί τόσο από άτομα τυπικής ανάπτυξης (π.χ. Sainato,

Goldstein & Strain, 1992), όσο και από άτομα που εμφανίζουν κάποια διαταραχή, όπως

νοητική υστέρηση (π.χ. Embregts, 2000), αυτισμό (π.χ. Koegel, Koegel, Hurley, & Frea,

1992) ή μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Dunlap & Dunlap, 1989), κ.ά. Η αυτοκαταγραφή έχει

χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια, όπως για παράδειγμα, στο σπίτι των εκπαιδευόμενων

(π.χ. Strain, Kohler, Storey, & Danko, 1994), στο γενικό σχολείο (π.χ. Harris, Friedlander,

Saddler, Frizzelle, & Graham, 2005), σε τμήμα ένταξης (π.χ. Cavalier, Ferretti & Hodges,

1997). Έχει εφαρμοστεί ως τεχνική παρέμβασης, με στόχο την αύξηση της συχνότητας

εμφάνισης μορφών συμπεριφοράς, όπως είναι η εποικοδομητική συμμετοχή (π.χ. Sainato,

Strain, Lefebvre, & Rapp, 1990), η ψυχαγωγία (Stahmer & Schreibman, 1992), η αυτόνομη

εκτέλεση δραστηριοτήτων, η αναζήτηση βοήθειας (π.χ. Ganz & Sigafoos, 2005), καθώς και

οι σχολικές (π.χ. Rock, 2004) και οι κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. Apple, Billingsley, &

Schwartz, 2005).

Παράλληλα, η αυτοκαταγραφή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη μείωση

δυσπροσάρμοστων μορφών συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό. Για παράδειγμα, οι Koegel

και Koegel (1990) εκπαίδευσαν 4 παιδιά με αυτισμό να αυτοκαταγράφουν την παράλειψη

στερεοτυπικών αντιδράσεων. Η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα οι στερεοτυπίες των

συμμετεχόντων να εξαλειφθούν στις περισσότερες συνεδρίες. Σε άλλη έρευνα, οι Stahmer



3

και Schreibman (1992) κατόρθωσαν να ελαττώσουν τη συχνότητα των διασπαστικών

αντιδράσεων 3 παιδιών με αυτισμό από το 30% περίπου των χρονικών διαστημάτων, κατά

μέσο όρο, στο 2-3% των χρονικών διαστημάτων, μέσω της αυτοκαταγραφής της

εποικοδομητικής ενασχόλησης με ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η Mancina και οι

συνεργάτες της (Mancina, Tankersley, Kamps, Kravits, & Parrett, 2000) εκπαίδευσαν ένα

κορίτσι 12 ετών με αυτισμό που φοιτούσε σε τμήμα ένταξης, να αυτοκαταγράφει την

εκδήλωση ή την παράλειψη στερεοτυπικών αντιδράσεων στην ομιλία. Αν και κατά τη

γραμμή βάσης η συχνότητα των στερεοτυπικών αντιδράσεων κυμαινόταν στο 80-100% των

χρονικών διαστημάτων, μετά την παρέμβαση η συχνότητά τους ελαττώθηκε σε ποσοστό

μικρότερο του 50%. Ανάλογη επίδραση στη συχνότητα των στερεοτυπικών αντιδράσεων

στην κίνηση, καθώς και στη συχνότητα με την οποία τα παιδιά με αυτισμό απομακρύνονταν

από τη θέση τους, είχαν οι έρευνες των Shabani (Shabani et al., 2001) και Newman (Newman

et al., 1997) αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως στις προαναφερθείσες έρευνες η

αυτοκαταγραφή ακολουθείται από ενισχυτικά επακόλουθα, τα οποία παρέχονται είτε από το

ίδιο το άτομο (Koegel & Koegel, 1990) είτε από το θεραπευτή (π.χ. Shabani et al., 2001). Η

αποτελεσματικότητα της αυτοκαταγραφής αυξάνεται, όταν συνδυάζεται με την παροχή

ενίσχυσης, σε συνάφεια με την επιθυμητή συμπεριφορά (Mace et al., 1986).

Ο εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός ερευνών στις οποίες εξετάζεται η συμβολή των

διαδικασιών αυτοδιαχείρισης στην ελάττωση της συχνότητας των διασπαστικών

αντιδράσεων παιδιών με αυτισμό και η απουσία σχετικής έρευνας στην ελληνική

πραγματικότητα, καθιστά σημαντική την περαιτέρω πειραματική διερεύνηση των

συγκεκριμένων μεταβλητών στο πλαίσιο του ειδικού δημοτικού σχολείου.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα μιας

συμπεριφορικής – αναλυτικής παρέμβασης στην ελάττωση της συχνότητας των

διασπαστικών αντιδράσεων ενός παιδιού με αυτισμό. Αναλυτικά, στόχοι της έρευνας ήταν,

καταρχήν, η πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας ενός παιδιού με αυτισμό να μάθει και

να εκδηλώνει στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου δεξιότητες αυτοκαταγραφής και

αυτοαξιολόγησης. Δεύτερον, η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού της

αυτοκαταγραφής με την ενίσχυση στη μείωση της συχνότητας των στερεοτυπικών

αντιδράσεων στην ομιλία και της συχνότητας με την οποία το παιδί απομακρυνόταν από τη

θέση του την ώρα της ενασχόλησης με ατομικές εργασίες.
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2. Μέθοδος

2.1. Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε ένα αγόρι ηλικίας 11 ετών 6 μηνών, με διάγνωση

αυτιστικής διαταραχής, η οποία χορηγήθηκε από ανεξάρτητες αρχές (Νοσοκομειακή

Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Το παιδί που μετείχε στην έρευνα αναφέρεται με το

ψευδώνυμο Γιώργος. Ο Γιώργος φοιτούσε σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της περιφέρειας και

συγκεκριμένα σε τμήμα για παιδιά με αυτισμό. Η φοίτησή του στο Ειδικό Σχολείο ξεκίνησε

2 μήνες πριν την έναρξη της έρευνας. Τα προηγούμενα έτη παρακολουθούσε θεραπευτικό

πρόγραμμα 2-3 ώρες την εβδομάδα σε ειδικό κέντρο, ενώ για ένα χρόνο παρακολουθούσε 10

ώρες την εβδομάδα μαθήματα σε τμήμα ένταξης, χωρίς όμως να εντάσσεται στη σχολική

τάξη και να συνεκπαιδεύεται με τους συνομηλίκους του.

Γενικά, ο Γιώργος ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και υπερκινητικός. Παρουσίαζε

σημαντικό έλλειμμα στις δεξιότητες της εποικοδομητικής συμμετοχής και της συγκέντρωσης

της προσοχής, απασχολείτο ελάχιστα με αντικείμενα και παιχνίδια, εκδήλωνε έντονες και

μεγάλης διάρκειας στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία και στην κίνηση. Συχνά εκδήλωνε

ανυπακοή και ήπιες μορφές αυτοτραυματισμού. Ο προφορικός του λόγος, αν και ήταν

συντακτικά και γραμματικά σωστός, χαρακτηριζόταν από επαναλήψεις, ηχολαλίες και

ακατάλληλη ένταση φωνής, η οποία ενοχλούσε τους συμμαθητές του. Λάμβανε

πρωτοβουλίες για αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και τις περισσότερες φορές

ανταποκρινόταν στις πρωτοβουλίες των ενηλίκων και των συμμαθητών του για

αλληλεπίδραση. Ωστόσο, παρουσίαζε σημαντικό ποιοτικό έλλειμμα στις δεξιότητες

αλληλεπίδρασης. Επικέντρωνε τη συζήτηση σε θέματα περιορισμένου και ιδιοσυγκρασιακού

ενδιαφέροντος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του συνομιλητή του και το σκοπό

της επικοινωνίας. Διατύπωνε μη αποδεκτά κοινωνικώς σχόλια, σε μη αρμόζουσες συνθήκες

και περιστάσεις, ενώ οι συναισθηματικές του εκδηλώσεις χαρακτηρίζονταν από έλλειψη

ενσυναίσθησης και ανάρμοστες με το περιβάλλον συναισθηματικές εκφράσεις. Ο Γιώργος

είχε αποκτήσει δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Ωστόσο, το επίπεδο της επίδοσής του

στην κατανόηση της ανάγνωσης υπολειπόταν σημαντικά της χρονολογικής του ηλικίας.

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της διαταραχής του αυτισμού, καθώς και των

κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων του παιδιού, συμπληρώθηκαν οι κλίμακες

«CARS» (Schopler, Reichler, DeVellis, & Daly, 1980) και «Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς

– Vineland» (Carter et al., 1998. Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984) από το δάσκαλο της

τάξης, κατόπιν παρατήρησης της συμπεριφοράς του μαθητή. Ο συνολικός βαθμός στην

κλίμακα «CARS» ήταν 36, ο οποίος παραπέμπει σε αυτιστική διαταραχή ήπιας μορφής.
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Ωστόσο, το γεγονός ότι η κλίμακα συμπληρώθηκε μόνο από τον εκπαιδευτικό και δεν

κατέστη δυνατή η ταυτόχρονη συμπλήρωσή της από το γονέα του μαθητή, περιορίζει την

εγκυρότητα της διαγνωστικής εκτίμησης. Ο Συνολικός Βαθμός στην Κλίμακα

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς ήταν 29. Οι Προσαρμοστικές Δεξιότητες του Γιώργου

κυμαίνονταν από ηλικία 1 έτους έξι μηνών έως 4 ετών 7 μηνών. Την υψηλότερη επίδοση την

είχε στο πεδίο της επικοινωνίας και τη χαμηλότερη στο πεδίο των δεξιοτήτων αυτόνομης

διαβίωσης. Το επίπεδο της Δυσπροσάρμοστης Συμπεριφοράς αξιολογήθηκε ως σημαντικό.

Όπως τα ευρήματα της κλίμακας «CARS» έτσι και τα ευρήματα της κλίμακας «Vineland»

πρέπει να αξιολογούνται με επιφύλαξη, καθώς η κλίμακα, παρότι χρησιμοποιείται ευρύτατα,

δεν είναι σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Κλίμακας

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς «Vineland» παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1.

Αποτελέσματα της Κλίμακας Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς «Vineland»

ΠΕΔΙΑ Τυπικός
βαθμός

Τυπικό
σφάλμα

Συμπληρωμ.
στάθμιση

Αναπτυξιακό
επίπεδο

Επικοινωνία 42 ± 11 45 4-7

Καθημερινές δεξιότητες <20 ± 9 20 3-8

Κοινωνικές δεξιότητες 33 ± 9 20 1-6

Συνολικός Βαθμός 29 ± 7 35 3-3

Δυσπροσάρμοστη Συμπερ. 22

2.2. Πλαίσιο και συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη στην αίθουσα της τάξης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, όπου

φοιτούσε ο Γιώργος, παρουσία των υπολοίπων συμμαθητών του. Στο ίδιο τμήμα φοιτούσαν 4

ακόμα αγόρια ηλικίας 8 έως 12 ετών με αυτιστική διαταραχή. Καμία τροποποίηση δεν έγινε

στο πρόγραμμα της σχολικής τάξης για τις ανάγκες της έρευνας.

Η συλλογή δεδομένων και η παρέμβαση έγιναν την ώρα της ενασχόλησης με

ατομικές εργασίες, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γιώργος καθόταν στο θρανίο του και

ολοκλήρωνε δραστηριότητες που απαιτούσαν κεκτημένες προσχολικές και σχολικές

δεξιότητες (π.χ. παζλ, σειροθέτηση, αντιγραφή μοτίβων και κειμένων, αριθμητική,

κατανόηση ανάγνωσης). Ενίσχυση, υπό τη μορφή ενισχυτικών δραστηριοτήτων, παρεχόταν

σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση 2 έως 3 σχολικών εργασιών. Κατά τη διάρκεια της
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συλλογής δεδομένων, ο δάσκαλος της τάξης βρισκόταν σε απόσταση 3 μέτρων περίπου από

το Γιώργο και παρείχε εκπαίδευση σε άλλο παιδί. Οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης

ασχολούνταν με ατομικές εργασίες ή έπαιζαν στο χώρο ελεύθερου παιχνιδιού.

Η συλλογή δεδομένων σε όλες τις φάσεις της πειραματικής διαδικασίας έγινε από το

δάσκαλο της τάξης, ο οποίος ταυτόχρονα εφάρμοσε και το πρόγραμμα παρέμβασης. Στο 1/3

των συνεδριών που διεξήχθησαν δεδομένα συνέλεγε και η βοηθός της τάξης, με σκοπό τον

έλεγχο της συμφωνίας μεταξύ παρατηρητών.

2.3. Λειτουργικοί ορισμοί

Ως διασπαστική συμπεριφορά ορίστηκε κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς η

οποία διατάρασσε τη λειτουργία της σχολικής τάξης και τη μαθησιακή διαδικασία. Από την

αξιολόγηση προέκυψε πως οι συχνότερες διασπαστικές αντιδράσεις του Γιώργου, κατά τη

διάρκεια του μαθήματος, είχαν τη μορφή στερεοτυπικών ασυνάρτητων ήχων, ηχολαλιών,

καθώς και απομάκρυνσης από τη θέση του. Συγκεκριμένα, μέσω συστηματικής παρατήρησης

διαπιστώθηκε πως οι στερεοτυπικές αντιδράσεις του παιδιού στην ομιλία είχαν τη μορφή: α)

ηχολαλιών, όπου ο μαθητής επαναλάμβανε κατ’ εξακολούθηση, μεγαλόφωνα και με

παρόμοια προσωδία φράσεις που είχε ακούσει στο παρελθόν και σε διαφορετικές συνθήκες

(π.χ. «Μην το κάνεις αυτό παιδί μου»), β) επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων (π.χ. «Γιατί

λείπει ο Αντώνης;»), και γ) ασυνάρτητων ήχων (π.χ. κραυγές). Ως απομάκρυνση από τη θέση

ορίστηκε η άσκοπη περιφορά του συμμετέχοντα στην αίθουσα διδασκαλίας, κατά τη

διάρκεια του μαθήματος, ενώ αναμενόταν από το παιδί να απασχολείται εποικοδομητικά με

τις εργασίες που του είχε αναθέσει ο εκπαιδευτικός.

Ως ακρίβεια στην αυτοκαταγραφή ορίστηκε ο βαθμός με τον οποίο ο συμμετέχοντας

κατέγραφε σωστά τις αντιδράσεις του, δηλαδή την εκδήλωση και την απουσία της

επιθυμητής συμπεριφοράς.

2.4. Πειραματικός σχεδιασμός

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης εφαρμόστηκε ένας

πειραματικός σχεδιασμός με επιστροφή στη γραμμή βάσης (ΑΒΑΒ), ο οποίος αποτελεί τη

μέθοδο πειραματικού ελέγχου με τη μεγαλύτερη ισχύ (Cooper et al., 2007. Μέλλον, 2007). Ο

ερευνητής μετά από την αξιολόγηση της συμπεριφοράς στη γραμμή βάσης, εισήγαγε την

ανεξάρτητη μεταβλητή και εν συνεχεία την απέσυρε, επιστρέφοντας σε συνθήκες γραμμής

βάσης. Ο ερευνητής, με αυτόν τον τρόπο, ελέγχει την ισχύ της πρόβλεψης, που είχε

διατυπώσει βασιζόμενος στα δεδομένα της γραμμής βάσης. Η παρέμβαση εφαρμόζεται για
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δεύτερη φορά επιτρέποντας ουσιαστικά την επανάληψη της πειραματικής διαδικασίας,

γεγονός που ισχυροποιεί περαιτέρω την εσωτερική εγκυρότητα και αξιοπιστία των

ευρημάτων (Cooper et al., 2007).

2.5. Γραμμή βάσης

Κατά τη γραμμή βάσης, ο ερευνητής παρατηρούσε και κατέγραφε τις αντιδράσεις του

παιδιού χωρίς να παρεμβαίνει. Κανενός είδους βοήθεια ή ενισχυτικό επακόλουθο δεν

παρεχόταν σε αυτή τη φάση σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά-στόχο. Όταν, από την οπτική

θεώρηση της γραφικής παράστασης της επίδοσης του παιδιού διαπιστώθηκε πως η επίδοσή

του ήταν σταθερή, ξεκίνησε η παρέμβαση.

2.6. Παρέμβαση: Ενίσχυση & αυτοκαταγραφή

Κατά την παρέμβαση το παιδί που μετείχε στην έρευνα εκπαιδεύτηκε να παρατηρεί

συστηματικά το ίδιο τη συμπεριφορά του, να καταγράφει την εκδήλωση της επιθυμητής

(αποχή από στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία) και ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, να

αυτοαξιολογεί την επίδοσή του και να παίρνει την πρωτοβουλία να ζητά ενίσχυση από το

δάσκαλο της τάξης.

2.7. Εκπαίδευση στις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης

Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στην αυτοκαταγραφή έγινε σύμφωνα με το

εγχειρίδιο εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρές διαταραχές στην αυτοδιαχείριση των Koegel,

Koegel και Parks (1992). Ο μαθητής αρχικά εκπαιδεύτηκε στη διάκριση μεταξύ της

επιθυμητής και της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και ακολούθως στην ανεξάρτητη από

προτροπές του ερευνητή αυτοκαταγραφή τους.

Ο ερευνητής, σε πρώτη φάση, παρουσίασε στο Γιώργο παραδείγματα επιθυμητής και

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ονομάζοντας την επιθυμητή ως «είμαι ήσυχος» και την

ανεπιθύμητη ως «δεν είμαι ήσυχος». Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με

ατομικές εργασίες ζητήθηκε από το παιδί να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του. Για

παράδειγμα, ο ερευνητής ρωτούσε το παιδί: «είσαι ήσυχος;». Αν το παιδί δεν είχε εκδηλώσει

στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία, τότε  έπρεπε να δώσει μια καταφατική απάντηση

(π.χ. «ναι»). Αν το παιδί είχε εκδηλώσει στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία, έπρεπε να

δώσει μια αρνητική απάντηση (π.χ. «όχι»). Όταν το παιδί έκανε λάθος, ο ερευνητής

παρουσίαζε τη σωστή απάντηση με σκοπό τη μίμηση και επανάληψή της από το μαθητή.

Λεκτική περιγραφική ενίσχυση παρεχόταν σε συνεχές πρόγραμμα ενίσχυσης και σε
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συνάρτηση, βέβαια, με τη σωστή αναγνώριση της επιθυμητής (π.χ. «Σωστά, είσαι ήσυχος»)

και της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Ωστόσο, για τη σωστή αναγνώριση της ανεπιθύμητης

συμπεριφοράς, μαζί με την ενίσχυση παρεχόταν και υπενθύμιση της επιθυμητής

συμπεριφοράς (π.χ. «Σωστά, δεν είσαι ήσυχος. Πρέπει, όμως, να είσαι ήσυχος»). Όταν το

παιδί που μετείχε στην έρευνα ήταν σε θέση να χαρακτηρίσει σωστά τη συμπεριφορά του, με

ποσοστό ορθότητας από 80% και άνω, ξεκίνησε η εκπαίδευση στην αυτοκαταγραφή.

Για την αυτοκαταγραφή της συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά

διαμορφωμένο φύλλο συλλογής δεδομένων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Το φύλλο

αυτοκαταγραφής περιελάμβανε: 1) τη γραπτή υπενθύμιση του κριτηρίου βάσει του οποίου το

παιδί θα λάμβανε ή όχι τα ενισχυτικά επακόλουθα, 2) την οπτική υπενθύμιση της

συμπεριφοράς που το παιδί έπρεπε να καταγράψει (ένα ανθρωπάκι με το δείκτη

τοποθετημένο στο στόμα που δηλώνει «σιωπή»), 3) την ερώτηση αυτοαξιολόγησης της

συμπεριφοράς («είμαι ήσυχος;»), 4) τις αυτοκαταγραφές («ναι», «όχι»), 5) την ερώτηση

αυτοαξιολόγησης της επίδοσης («κέρδισα;»). Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σύστημα

συλλογής δεδομένων, εφόσον το παιδί είχε τις προαπαιτούμενες δεξιότητες ανάγνωσης και

γραφής και, κατά συνέπεια, μπορούσε να το χρησιμοποιήσει με ευχέρεια. Πριν την έναρξη

του προγράμματος ο μαθητής επέλεγε και έγραφε στο ανάλογο πεδίο τον ενισχυτή που θα

κέρδιζε, αν εκδήλωνε την επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ, επίσης, διάβαζε μεγαλόφωνα το

κριτήριο, με βάση το οποίο θα λάμβανε ή όχι τα ενισχυτικά επακόλουθα.

Στη συνέχεια ο ερευνητής παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το παιδί έπρεπε να

καταγράφει τη συμπεριφορά του, εξηγώντας του πως εάν τη στιγμή της σηματοδότησης

εκδήλωνε την επιθυμητή συμπεριφορά (δηλαδή απείχε από στερεοτυπικές αντιδράσεις στην

ομιλία), έπρεπε να κυκλώσει το «ναι», ενώ, εάν στερεοτυπούσε, έπρεπε να κυκλώσει το

«όχι». Ακολούθως, ο ερευνητής παρείχε στο μαθητή τη δυνατότητα εξάσκησης στην

αυτοκαταγραφή της συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με ατομικές

εργασίες. Η σηματοδότηση για την αυτοκαταγραφή παρεχόταν από έναν προκαθορισμένο

ήχο. Αρχικά, ο ερευνητής επέλεγε την καταλληλότερη χρονική στιγμή για τη σηματοδότηση

της αυτοκαταγραφής, ώστε να παρέχονται αρκετές ευκαιρίες για εξάσκηση, ενόσω το παιδί

εκδήλωνε την επιθυμητή και την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Όταν ακουγόταν ο

συγκεκριμένος ήχος, ο ερευνητής έλεγε στο παιδί: «Τώρα πρέπει να κυκλώσεις αν ήσουν

ήσυχος ή όχι». Λεκτική ή σωματική καθοδήγηση παρεχόταν, όταν το παιδί δεν κατέγραφε τη

συμπεριφορά του 5΄΄ μετά τη σηματοδότηση, ή την κατέγραφε λάθος. Σταδιακά η

υπενθύμιση για την καταγραφή της συμπεριφοράς και η παρεχόμενη βοήθεια αποσύρθηκαν

πλήρως. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η ηχητική σηματοδότηση παρεχόταν ανά
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προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μέσω ενός υπολογιστή. Συγκεκριμένα, η

σηματοδότηση παρεχόταν μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, η διάρκεια

του οποίου κυμαινόταν βάσει ενός σταθερού μέσου χρονικού διαστήματος, καθιστώντας

απρόβλεπτη τη χρονική στιγμή της σηματοδότησης.

Εικόνα 1.

Παράδειγμα φύλλου αυτοκαταγραφής

Όταν ο Γιώργος κύκλωνε όλα τα «ναι» ή τα «όχι» του φύλλου αυτοκαταγραφής ο

ερευνητής τον ρωτούσε αν κέρδισε ή όχι και τον καθοδηγούσε να κυκλώσει τη σωστή

απάντηση. Αν ο μαθητής κύκλωνε όλα τα «όχι», ο ερευνητής έπρεπε να του υπενθυμίσει την

επιθυμητή συμπεριφορά και να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ασκήσει αυτοέλεγχο στην

ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Ωστόσο, τη δεύτερη φορά το παιδί καλούταν να αυτοδιαχειριστεί

τη συμπεριφορά του για μικρότερο χρονικό διάστημα, καθιστώντας πιθανότερη την επιτυχία

και τη λήψη των ενισχυτικών επακόλουθων. Σταδιακά ο μαθητής έμαθε όταν κύκλωνε όλα

τα «ναι» και να λέει στο δάσκαλό του «κέρδισα», προκειμένου να λάβει τα ενισχυτικά

επακόλουθα.

Η ενίσχυση παρεχόταν με βάση τις καταγραφές του παιδιού και είχε τη μορφή

τροφικού ενισχυτή. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην αυτοκαταγραφή, ο ερευνητής

παρείχε ενίσχυση σε συνάρτηση με την εκδήλωση της επιθυμητής συμπεριφοράς και τη
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σωστή αυτοκαταγραφή της σε συνεχές πρόγραμμα ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, το παιδί έπρεπε

να κυκλώσει μόνο ένα «ναι», προκειμένου να λάβει τα ενισχυτικά επακόλουθα. Σταδιακά, το

πρόγραμμα ενίσχυσης ελαττώθηκε μέσω της αύξησης του αριθμού των «ναι» στο φύλλο

αυτοκαταγραφής, τα οποία ο συμμετέχοντας έπρεπε να κυκλώσει για να λάβει τον ενισχυτή.

Παράλληλα, το χρονικό διάστημα της αυτοκαταγραφής σταδιακά αυξήθηκε σε 20΄-25΄. Αυτό

επιτεύχθηκε με τη σταδιακή αύξηση του μέσου χρονικού διαστήματος που μεσολαβούσε

μεταξύ των σηματοδοτήσεων.

Η εκπαίδευση στην αυτοκαταγραφή ολοκληρώθηκε όταν: α) το παιδί ήταν σε θέση να

αυτοκαταγράφει σωστά και χωρίς βοήθεια το 80% των εκδηλώσεων της επιθυμητής

συμπεριφοράς, β) η αναλογία με την οποία παρεχόταν ενίσχυση είχε αυξηθεί σε 5:1, δηλαδή

ο ενισχυτής χορηγούνταν ανά 5 σωστές καταγραφές της επιθυμητής συμπεριφοράς και γ) ο

μαθητής αυτοδιαχειριζόταν τη συμπεριφορά του για 20΄. Μετά την ολοκλήρωση της

εκπαίδευσης στις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, ο ερευνητής τοποθετούσε, κατά την έναρξη

της συνεδρίας, το φύλλο αυτοκαταγραφής στο ατομικό θρανίο του παιδιού, μαζί με τις

σχολικές εργασίες, χωρίς να παρέχει κανενός είδους προτροπή ή υπενθύμιση για την

επιθυμητή συμπεριφορά.

2.8. Επιστροφή στη γραμμή βάσης και επανάληψη της παρέμβασης

Όταν η επίδοση του παιδιού σταθεροποιήθηκε στη συνθήκη παρέμβασης, ο

ερευνητής απέσυρε το σύστημα αυτοκαταγραφής και την ενίσχυση σε συνάρτηση με την

επιθυμητή συμπεριφορά, προκειμένου να διαπιστώσει την επίδραση της παρέμβασης στη

συχνότητα των διασπαστικών αντιδράσεων του Γιώργου. Οι συνθήκες της πειραματικής

διαδικασίας ήταν πανομοιότυπες με αυτές που ίσχυαν κατά την πρώτη γραμμή βάσης.

Ακολούθως ο ερευνητής εισήγαγε για δεύτερη φορά την παρέμβαση, προσδοκώντας σε

άμεση ελάττωση της συχνότητας των διασπαστικών αντιδράσεων.

2.9. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με άμεση παρατήρηση και διήρκησε 7 εβδομάδες.

Τα δεδομένα συλλέγονταν 4 φορές την εβδομάδα. Αν και στόχος της παρέμβασης ήταν η

μείωση της συχνότητας των στερεοτυπικών αντιδράσεων στην ομιλία, ταυτόχρονα

συλλέχθηκαν δεδομένα και για τη συχνότητα με την οποία το παιδί απομακρυνόταν από τη

θέση του, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά

παράπλευρα οφέλη. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν κοινή

και για τις δύο μορφές διασπαστικής συμπεριφοράς.
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Για τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόστηκε η τεχνική της χρονικής δειγματοληψίας

με παρατήρηση σε συγκεκριμένη στιγμή του χρονικού διαστήματος (momentary time

sampling) (Cooper et al., 2007). Η συγκεκριμένη τεχνική ενδείκνυται για αντιδράσεις οι

οποίες εκδηλώνονται με υψηλή συχνότητα (Bailey & Burch, 2006), όπως αυτές που

διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί από το δάσκαλο της τάξης

ταυτόχρονα με τη διδασκαλία (Alberto & Troutman, 1999). Η κάθε συνεδρία είχε διάρκεια

20΄, όσο χρονικό διάστημα, δηλαδή, διαρκούσε η ενασχόληση με τις ατομικές εργασίες και

χωρίστηκε σε 20 μεσοδιαστήματα διάρκειας 1΄ το καθένα. Στο τέλος του κάθε

μεσοδιαστήματος, ο ερευνητής παρατηρούσε τη συμπεριφορά του συμμετέχοντα για 3΄΄ και

κατέγραφε σε ειδικά διαμορφωμένο φύλλο καταγραφής με «Ν» την εκδήλωση της

δυσπροσάρμοστης συμπεριφοράς και με «Ο» τη μη εκδήλωσή της. Η συχνότητα της

εξαρτημένης μεταβλητής εκφράστηκε με ποσοστό, το οποίο υπολογίστηκε βάσει του

πηλίκου της διαίρεσης των δυσπροσάρμοστων αντιδράσεων, προς τα 20 μεσοδιαστήματα,

πολλαπλασιαζόμενου με το 100. Στην Εικόνα 2 παρέχεται ενδεικτικά ένα φύλλο συλλογής

δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.

Εικόνα 2.

Φύλλο συλλογής δεδομένων

Τέλος, δεδομένα συλλέχθηκαν για την ακρίβεια με την οποία το παιδί που μετείχε

στην έρευνα κατέγραφε τη συμπεριφορά του. Η ακρίβεια των αυτοκαταγραφών εκφράστηκε

με ποσοστό, το οποίο υπολογίστηκε μέσω της διαίρεσης των σωστών καταγραφών του

παιδιού, με τις ευκαιρίες για αυτοκαταγραφή (δηλαδή του αριθμού των σηματοδοτήσεων)

και του πολλαπλασιασμού του πηλίκου της διαίρεσης με το 100.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η οπτική

επισκόπηση των γραφικών παραστάσεων (Johnston & Pennypacker, 2009. Kazdin, 1982). Η
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ελάττωση των διασπαστικών αντιδράσεων του συμμετέχοντα αξιολογήθηκε με βάση τις

παρατηρούμενες, από τη γραφική παράσταση, διαφορές, στους μέσους όρους, στο επίπεδο

επίδοσης και στην τάση των δεδομένων σε κάθε πειραματική συνθήκη, καθώς και από το

ρυθμό τροποποίησης της συμπεριφοράς, αμέσως μετά την έναρξη της παρέμβασης (Kazdin,

1982). Μέσω της οπτικής αξιολόγησης των δεδομένων εντοπίζονται μόνο ισχυρές επιδράσεις

της ανεξάρτητης μεταβλητής στη συμπεριφορά (Cooper et al., 2007), γεγονός που ενισχύει

την κλινική σπουδαιότητα και κοινωνική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (Barlow &

Hersen, 1984).

2.10. Συμφωνία παρατηρητών

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της έρευνας διεξήχθη έλεγχος της συμφωνίας μεταξύ

των καταγραφών του ερευνητή και της βοηθού της τάξης για τουλάχιστον το 1/3 των

συνεδριών σε κάθε φάση της έρευνας. Οι καταγραφές των δύο παρατηρητών συγκρίθηκαν

σημείο προς σημείο και η συμφωνία των παρατηρήσεών τους εκφράστηκε από το πηλίκο της

διαίρεσης του αριθμού των συμφωνιών (Σ) προς το άθροισμα των συμφωνιών (Σ) και των

διαφωνιών (Δ), πολλαπλασιαζόμενου με 100. Στην Εικόνα 3 παρατίθεται ο μαθηματικός

τύπος υπολογισμού του ποσοστού συμφωνίας των παρατηρητών.

Εικόνα 3.

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού της συμφωνίας των παρατηρητών

Η συμφωνία των ανεξάρτητων παρατηρητών κυμάνθηκε σε όλες τις φάσεις της

έρευνας και για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές μεταξύ 90 και 100%, γεγονός που καθιστά

τα δεδομένα της έρευνας αξιόπιστα (Kazdin, 1982). Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμφωνίας

των παρατηρητών ανά μεταβλητή ήταν, κατά μέσο όρο, για τις στερεοτυπικές αντιδράσεις

στην ομιλία 95%, για την απομάκρυνση από τη θέση 98% και για την ακρίβεια των

αυτοκαταγραφών 100%.

2.11. Κοινωνική εγκυρότητα

Η κοινωνική σημαντικότητα των μορφών συμπεριφοράς που αποτελούσαν το στόχο

της παρέμβασης διασφαλίστηκε, εφόσον η επιλογή τους βασίστηκε σε υποκειμενικές
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εκτιμήσεις των αναγκών του παιδιού και της τάξης, από άτομα του άμεσου κοινωνικού -

σχολικού του περιβάλλοντος (Kazdin, 1982).

Συγκεκριμένα, η συχνότητα και η ένταση των διασπαστικών αντιδράσεων του

Γιώργου διατάρασσαν τη λειτουργία της τάξης και τη μαθησιακή διαδικασία. Παρεμπόδιζαν

την ολοκλήρωση των ατομικών εργασιών, ενοχλούσαν τους συμμαθητές του, οι οποίοι σε

ορισμένες περιπτώσεις αντιδρούσαν με εκρήξεις θυμού, ανάγκαζαν το δάσκαλο να παρέχει

συχνά καθοδήγηση, απασχολώντας τον από τα διδακτικά του καθήκοντα. Οι προσπάθειες

κατά το παρελθόν για μείωση της συχνότητας των διασπαστικών αντιδράσεων με χρήση των

τεχνικών απόσβεσης, επίπληξης και καθοδήγησης με οπτικά ερεθίσματα δεν είχαν αποδώσει

τα προσδοκώμενα οφέλη.

Η κοινωνική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της παρέμβασης εξετάστηκε μέσω

της διερεύνησης των υποκειμενικών κρίσεων της βοηθού της τάξης και άλλου δασκάλου του

σχολείου, ο οποίος παρατήρησε τη συμπεριφορά του Γιώργου κατά τη διάρκεια της

ενασχόλησης με ατομικές εργασίες μία φορά πριν και μία μετά την παρέμβαση. Η βοηθός

και ο δάσκαλος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, αναφορικά με: α)

τις αλλαγές που διαπίστωσαν στη συμπεριφορά του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της

παρέμβασης (π.χ. «Ποιες αλλαγές παρατηρήσατε, που πιστεύετε ότι οφείλονται στην

παρέμβαση;»), β) τα πιθανά οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος για ολόκληρη την

τάξη, καθώς και γ) το βαθμό στον οποίο θα υιοθετούσαν την παρέμβαση για τη διαχείριση

των διασπαστικών αντιδράσεων άλλων παιδιών του σχολείου (π.χ. «Θα σας ενδιέφερε να

εφαρμόσετε το πρόγραμμα παρέμβασης στην τάξη σας;»).

3. Αποτελέσματα

Στα Γραφήματα 1, 2 και 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εξαρτημένων μεταβλητών

της έρευνας. Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν τα χρονικά σημεία έναρξης

των διαφορετικών φάσεων της πειραματικής διαδικασίας. Τα 5 πρώτα σημεία δεδομένων της

αρχικής εφαρμογής της παρέμβασης αναπαριστούν τα ποσοστά της εξαρτημένης μεταβλητής

κατά τη διάρκεια του τελευταίου σκέλους της εκπαίδευσης του παιδιού στην

αυτοκαταγραφή, όπου ο μαθητής αναγνώριζε και κατέγραφε τη συμπεριφορά του. Σκοπίμως

δεν παραθέτονται στο διάγραμμα τα δεδομένα από τις 3 συνεδρίες στις οποίες ο

συμμετέχοντας απλώς διέκρινε την εκδήλωση ή απουσία της επιθυμητής συμπεριφοράς, γιατί

δεν προβλέφθηκε ένας τρόπος συστηματικής αξιολόγησης κάθε παραμέτρου της

ανεξάρτητης μεταβλητής ξεχωριστά, παρά μόνο του συνδυασμού των δύο παραμέτρων μαζί.
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Το βέλος καταδεικνύει τη συνεδρία, στην οποία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στην

αυτοκαταγραφή.

Τα ποσοστά των μεσοδιαστημάτων στα οποία ο Γιώργος εκδήλωνε στερεοτυπικές

αντιδράσεις στην ομιλία, ανά 20΄ παρατήρησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 1. Κατά τη

γραμμή βάσης ο Γιώργος εκδήλωνε στερεοτυπικές αντιδράσεις στην ομιλία στο 75-90% των

χρονικών διαστημάτων, με μέσο όρο 83%, ανά 20΄ παρατήρησης. Η παροχή ενίσχυσης, σε

συνδυασμό με το σύστημα αυτοδιαχείρισης είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση της

συχνότητας της διασπαστικής συμπεριφοράς, μέσα σε λίγες συνεδρίες. Συγκεκριμένα, ο

Γιώργος εκδήλωνε στερεοτυπικές αντιδράσεις κατά μέσο όρο στο 16% των

μεσοδιαστημάτων, με διακύμανση από 0 έως 60%. Κατά τη συνθήκη επιστροφής στη

γραμμή βάσης το ποσοστό των στερεοτυπικών αντιδράσεων του Γιώργου αυξήθηκε στο 58%

κατά μέσο όρο, με διακύμανση από 25 έως 80%. Η δεύτερη εφαρμογή της παρέμβασης είχε

ως αποτέλεσμα την άμεση ελάττωση των διασπαστικών αντιδράσεων, ο μέσος όρος των

οποίων ήταν 9%, ανά 20΄ παρατήρησης, με διακύμανση από 0 έως 35%.

Γράφημα 1.

Ποσοστό στερεοτυπικών αντιδράσεων στην ομιλία
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Τα ποσοστά των μεσοδιαστημάτων στα οποία ο Γιώργος απομακρυνόταν από τη

θέση του παρουσιάζονται στο Γράφημα 2. Κατά τη γραμμή βάσης, ο Γιώργος

απομακρυνόταν από τη θέση του στο 40 έως 55% των χρονικών διαστημάτων, με μέσο όρο

46%, ανά 20΄ παρατήρησης. Ο μέσος όρος απομάκρυνσης από τη θέση, κατά τη συνθήκη της

παρέμβασης, ήταν 4%, με διακύμανση από 0 έως 25%. Κατά την επιστροφή στη γραμμή

βάσης, το ποσοστό της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς αυξήθηκε σε 28% κατά μέσο όρο, με

διακύμανση από 10 έως 40%. Τέλος, κατά την επαναφορά της παρέμβασης το ποσοστό της

συμπεριφοράς μειώθηκε στο 2% κατά μέσο όρο, ανά 20΄ παρατήρησης, με διακύμανση από

0 έως 10%.

Γράφημα 2.

Ποσοστό απομάκρυνσης από τη θέση

Όπως προκύπτει από την οπτική επισκόπηση των γραφικών παραστάσεων, το

μεγαλύτερο ποσοστό διασπαστικών αντιδράσεων, που εκδήλωσε το παιδί που μετείχε στην

έρευνα, στη συνθήκη παρέμβασης ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο από το μικρότερο ποσοστό
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διασπαστικών αντιδράσεων που εκδηλώθηκε κατά την αρχική γραμμή βάσης. Επίσης, ενώ

στις γραμμές βάσης η τάση των δεδομένων ήταν σταθερή ή ανοδική, κάθε εισαγωγή της

παρέμβασης είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κατεύθυνσης της τάσης σε καθοδική.

Ο Γιώργος έμαθε να εφαρμόζει το σύστημα αυτοκαταγραφής σε 8 συνεδρίες

διάρκειας 20΄ έκαστη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην αυτοκαταγραφή,

κατέγραφε τη συμπεριφορά του με ακρίβεια, κατά μέσο όρο 88% και διακύμανση από 67

έως 100%. Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό ακρίβειας των αυτοκαταγραφών του

παιδιού που μετείχε στην έρευνα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην

αυτοκαταγραφή, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Γράφημα 3.

Ποσοστό ακρίβειας αυτοκαταγραφών

Το παιδί κατέγραφε τη συμπεριφορά του μετά από κάθε σηματοδότηση για

αυτοκαταγραφή και τα λάθη οφείλονταν σε λανθασμένη καταγραφή της ανεπιθύμητης

συμπεριφοράς (κύκλωνε ότι ήταν ήσυχος, ενώ δεν ήταν), γεγονός που συνάδει με τα

ευρήματα προγενέστερων μελετών (π.χ. Stahmer & Schreibman, 1992). Κάθε συνεδρία της

συνθήκης παρέμβασης ολοκληρωνόταν με τη λήψη ενισχυτικών επακόλουθων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δάσκαλος της τάξης εξακολούθησε να

εφαρμόζει το σύστημα αυτοκαταγραφής μετά τον τερματισμό της έρευνας. Μάλιστα το

χρονικό διάστημα που το παιδί αυτοδιαχειριζόταν τη συμπεριφορά του αυξήθηκε από 20΄σε
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40΄. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια απόσυρσης του συστήματος αυτοκαταγραφής είχε ως

αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των διασπαστικών αντιδράσεων.

Τόσο η βοηθός της τάξης, όσο και ο δεύτερος δάσκαλος έκριναν την παρέμβαση

αποτελεσματική, επισημαίνοντας τόσο τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού κατά τη

διάρκεια της ενασχόλησης με ατομικές εργασίες, όσο και τη γενικότερη βελτίωση του

«κλίματος» μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Μάλιστα, ο δάσκαλος τόνισε πως θα δοκιμάσει

να εφαρμόσει το πρόγραμμα παρέμβασης στη δική του τάξη με σκοπό τη μείωση

διασπαστικών και προκλητικών αντιδράσεων των μαθητών του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο

Γιώργος, μετά την εισαγωγή της παρέμβασης, ολοκλήρωνε περισσότερες εργασίες, χωρίς να

χρειάζεται υπενθύμιση. Επίσης, η μείωση των στερεοτυπικών αντιδράσεων στην ομιλία του

Γιώργου είχε θετικό αντίκτυπο στη μείωση των εκρήξεων θυμού άλλου μαθητή, οι οποίες,

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λειτουργικής αξιολόγησης, πυροδοτούνταν από το θόρυβο

που προκαλούσε η διασπαστική συμπεριφορά του Γιώργου.

4. Συζήτηση και Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη, στην Ελλάδα, δημοσιευμένη ερευνητική

εργασία, που αφορά την εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό σε

δεξιότητες αυτοκαταγραφής στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου. Τα ευρήματα της έρευνας

καταδεικνύουν πως η ενίσχυση, σε συνδυασμό με την αυτοκαταγραφή, είναι δυνατόν να

ελαττώσουν σημαντικά τη συχνότητα των διασπαστικών αντιδράσεων ενός παιδιού με

αυτισμό, στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Μάλιστα, το παιδί που μετείχε στην έρευνα έμαθε να

καταγράφει τη συμπεριφορά του με ακρίβεια, να την αυτοαξιολογεί και να αναζητά την

ενίσχυση, μετά από σύντομης διάρκειας εκπαίδευση, γεγονός που καταδεικνύει πως είναι

εφικτή η διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης σε παιδιά με αυτισμό στο πλαίσιο του

ειδικού σχολείου από το δάσκαλο της τάξης.

Η αύξηση της συχνότητας των ανεπιθύμητων αντιδράσεων, ως αποτέλεσμα της

απόσυρσης της παρέμβασης και η άμεση ελάττωσή τους, ως αποτέλεσμα της εκ νέου

εισαγωγής των διαδικασιών ενίσχυσης και αυτοκαταγραφής διασφαλίζουν την εσωτερική

εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται η ύπαρξη

αιτιώδους σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής και αποκλείεται

η επίδραση παρασιτικών μεταβλητών (Kazdin, 1982).

Η χαμηλή επίδοση του παιδιού που μετείχε στην έρευνα, κατά τη γραμμή βάσης,

πιθανότατα οφείλεται στην απουσία αποτελεσματικών ενισχυτικών επακόλουθων σε

συνάφεια με την επιθυμητή συμπεριφορά, καθώς και στην ενισχυτική ισχύ των
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στερεοτυπικών αντιδράσεων. Η παροχή ενισχυτικών επακόλουθων, με τη μορφή τροφικών

ενισχυτών, σε συνδυασμό με τη διαδικασία της αυτοκαταγραφής, συνέβαλε στην ελάττωση

μιας συμπεριφοράς με πρωτογενείς ενισχυτικές ιδιότητες για το παιδί με αυτισμό, υπό τη

μορφή της αισθητηριακής διέγερσης. Μολονότι η χρήση πρωτογενών ενισχυτών (τροφικών)

δεν προσιδιάζει στη φυσική ενίσχυση (Γενά, 2007), η χρήση τους κρίθηκε επιβεβλημένη,

καθώς ήταν τα μόνα ενισχυτικά επακόλουθα, τα οποία, τη δεδομένη χρονική στιγμή,

μπορούσαν να «συναγωνιστούν» την ενισχυτική ισχύ των στερεοτυπικών αντιδράσεων. Οι

συγκριμένες αντιδράσεις είχαν εδραιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο μαθητής δεν

είχε εξοικειωθεί με τη λήψη κοινωνικών ενισχυτικών επακόλουθων. Ωστόσο, μελλοντικές

έρευνες θα πρέπει να επιδιώξουν τη χρήση κοινωνικών ενισχυτών, ώστε σταδιακά να επέλθει

ο έλεγχος της συμπεριφοράς από ανάλογες μορφές επακόλουθων.

Η χρήση των διαδικασιών αυτοκαταγραφής είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της

συμπεριφοράς, παρότι τα ενισχυτικά επακόλουθα παρέχονταν με χρονική καθυστέρηση 20΄-

25΄. Η ελάττωση της συχνότητας της παρεχόμενης ενίσχυσης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα

των διαδικασιών αυτοδιαχείρισης, αφού προάγει τη διατήρηση της συμπεριφοράς και

απαλλάσσει το δάσκαλο της τάξης από την υποχρέωση να παρέχει ενισχυτικά επακόλουθα

σε συνεχή βάση. Η μείωση της ανάγκης για ενίσχυση σε συνεχή βάση, σε συνδυασμό με την

ελάττωση των διασπαστικών αντιδράσεων, συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της σχολικής

τάξης και στην εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, τον οποίο ο δάσκαλος μπορεί να διαθέσει

σε άλλα διδακτικά καθήκοντα (McDougall, 1998. Sainato et al., 1990).

Η διαδικασία αυτοκαταγραφής επιτελεί λειτουργία μεσολαβητικού ερεθίσματος που

σηματοδοτεί συγκεκριμένα ενισχυτικά επακόλουθα σε συνάρτηση με την εκδήλωση της

επιθυμητής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στην τροποποίησή της (Nelson & Hayes, 1981).

Οι διαδικασίες αυτοδιαχείρισης καθιστούν την ενίσχυση άμεσα διαθέσιμη προσδίδοντάς της,

ταυτόχρονα, πιο απτή μορφή (Baer, 1984. Cooper et al., 2007). Στην παρούσα έρευνα, τα

«ναι» που κύκλωνε το παιδί ως άμεσο αποτέλεσμα της αυτοκαταγραφής της επιθυμητής

συμπεριφοράς, πιθανώς λειτουργούσαν ως ανταλλάξιμες αμοιβές, οι οποίες παρέχονταν σε

συνεχές πρόγραμμα ενίσχυσης. Αντίστοιχα, η καταγραφή των «όχι» λειτουργούσε

τιμωρητικά για την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και αυτό δικαιολογεί την προσπάθεια του

παιδιού να διαφύγει από την τιμωρητική συνθήκη καταγράφοντας ψευδώς ότι «ήταν ήσυχο».

Επίσης, η διαδικασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αυτοκαταγραφή είναι

πιθανό να προσέλαβαν, σταδιακά, ενισχυτικές ιδιότητες (Agran, King-Sears, Wehmeyer, &

Copeland, 2003. Hughes, Korineck, & Gorman, 1991). Στην επιτυχία του προγράμματος

αυτοκαταγραφής, πιθανώς, συνέβαλε, μεταξύ άλλων, το γεγονός πως η σηματοδότηση για
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την αυτοκαταγραφή παρεχόταν ανά χρονικά διαστήματα που μεταβάλλονταν. Το παιδί που

μετείχε στην έρευνα δεν μπορούσε να προβλέψει τη χρονική στιγμή της σηματοδότησης και

κατέβαλε διαρκώς προσπάθεια να εκδηλώνει την επιθυμητή συμπεριφορά, κατά την

ενασχόλησή του με τις ατομικές εργασίες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως μετά την εισαγωγή της παρέμβασης μειώθηκε

σημαντικά η συχνότητα της απομάκρυνσης του παιδιού από τη θέση του, παρότι η

συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αποτελούσε αντικείμενο αυτοκαταγραφής ή ενίσχυσης. Έχει

διαπιστωθεί πως η μείωση ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί

έμμεσα, χωρίς, δηλαδή, να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης αυτοκαταγραφής (π.χ. Stevenson

& Fantuzzo, 1984). Για παράδειγμα, στην έρευνα του Koegel και των συνεργατών του

(Koegel, Harrower, & Koegel, 1999) η διασπαστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων

μειώθηκε ως αποτέλεσμα της αυτοκαταγραφής της εποικοδομητικής τους ενασχόλησης με

τις σχολικές εργασίες. Στην παρούσα έρευνα, πιθανώς το παιδί με αυτισμό παρέμενε στη

θέση, του προκειμένου να αυτοκαταγράφει τη συμπεριφορά του τη στιγμή της

σηματοδότησης, γεγονός που καταδεικνύει πως η διαδικασία της αυτοκαταγραφής είχε

αποκτήσει ισχυρές ενισχυτικές ιδιότητες.

Ωστόσο, ένας σημαντικός μεθοδολογικός περιορισμός της έρευνας αφορά την

απουσία αξιολόγησης της ακρίβειας με την οποία διεξήχθη η παρέμβαση (treatment fidelity),

ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία της ανεξάρτητης μεταβλητής. Ταυτόχρονα, οι παρατηρητές

δεν ήταν «τυφλοί» στους σκοπούς της έρευνας, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τις

κρίσεις τους. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν πως είναι εξαιρετικά απίθανο

οι προσδοκίες των παρατηρητών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης, να

αποτελέσουν από μόνες τους παράγοντα αλλοίωσης των παρατηρήσεών τους (Kazdin, 1982).

Άλλωστε τα υψηλά ποσοστά συμφωνίας μεταξύ των δύο παρατηρητών μας επιτρέπουν να

χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα με σχετική ασφάλεια (Johnston & Pennypacker, 2009). Ένα

ακόμα μεθοδολογικό ζήτημα, που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ακόλουθη έρευνα, αφορά τη

διεξοδικότερη διερεύνηση της κοινωνικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της

παρέμβασης, μέσω γραπτής αξιολόγησης με χρήση ερωτηματολογίου.

Επίσης, το μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων της

παρούσας έρευνας στον ευρύτερο πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό. Τα ευρήματα

γενικεύονται μόνο σε άτομα με συναφή χαρακτηριστικά και ιδιότητες με αυτές του

δείγματος. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διερεύνηση της εξωτερικής

εγκυρότητας αποτελεί η συστηματική επανάληψη της έρευνας, η οποία μπορεί να γίνει μέσω

πειραματικών σχεδιασμών με διαφορετικές γραμμές βάσεις ανά πειραματοπρόσωπο.
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Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η αξιολόγηση της γενίκευσης των αποτελεσμάτων της

παρέμβασης σε νέα πλαίσια και παρουσία άλλων εκπαιδευτικών. Σκοπός της συγκεκριμένης

διερεύνησης θα είναι να εξετάσει τη δυνατότητα γενίκευσης της αυτοκαταγραφής σε νέα

ερεθίσματα, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της συχνότητας της διασπαστικής συμπεριφοράς

σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα δεν επιτρέπει την εξαγωγή

συμπερασμάτων αναφορικά με τη διαφορική επίδραση που ασκούν στη συμπεριφορά τα

επιμέρους στοιχεία της παρέμβασης, δηλαδή της αυτοαξιολόγησης, της αυτοκαταγραφής και

της ενίσχυσης.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, το σύστημα

αυτοκαταγραφής ήλεγχε τη συμπεριφορά του παιδιού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η απόσυρσή του

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των διασπαστικών αντιδράσεων. Ωστόσο,

ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της διατήρησης της συμπεριφοράς παρά την απόσυρση του

συστήματος αυτοκαταγραφής. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί με τη σταδιακή

απόσυρση του συγκεκριμένου συστήματος, όπου το παιδί θα το χρησιμοποιούσε μερικές

μόνο ημέρες την εβδομάδα και με την ταυτόχρονη ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς

με πρόγραμμα ενίσχυσης, αρχικά, σταθερών και ακολούθως, μεταβλητών χρονικών

διαστημάτων.

Παρόλο που η αυτοδιαχείριση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης

(Carter, 1993), οι τεχνικές αυτοδιαχείρισης, όπως η αυτοκαταγραφή, δεν έχουν ιδιαίτερη

απήχηση στους δασκάλους ειδικής αγωγής. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν

πως είναι εφικτή η μεταβίβαση μέρους του ελέγχου της συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτή

στο σύστημα αυτοδιαχείρισης και, κατ’ επέκταση, στο ίδιο το άτομο (Baer, 1984).

Παράλληλα, η παρούσα έρευνα κατέδειξε πως είναι εφικτή η εφαρμογή διαδικασιών

αυτοδιαχείρισης στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου, από το δάσκαλο της τάξης.

Υποσημείωση

Ο αγγλικός όρος «self-monitoring» είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει εκτός από

τη διαδικασία της αυτοκαταγραφής και τις διαδικασίες της αυτοπαρατήρησης και

αυτοαξιολόγησης. Ωστόσο, επιλέξαμε να μεταφράσουμε τον όρο «self-monitoring» ως

«αυτοκαταγραφή», με το σκεπτικό ότι αυτό είναι το στοιχείο της συμπεριφοράς, που

υπόκειται σε άμεση παρατήρηση και μπορεί να μετρηθεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τη

διαδικασία της αυτοπαρατήρησης. Άλλωστε, ο όρος «αυτοκαταγραφή» (self-recording)

συναντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως συνώνυμο του «self-monitoring» (π.χ. Nelson

& Hayes, 1981).
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