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Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς 

Η κυρία Delaware έφθασε εγκαίρως στην κλινική για την αρχική συνέντευξή 

αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η διάθεσή της 

ήταν γενικά καλή και ανάλογη με την περίσταση. Σε κάποιες στιγμές παρατηρήθηκε 

να δακρύζει, να γελάει νευρικά ή να αστειεύεται. Η κυρία Delaware ανέφερε ότι, 

εξαιτίας ενός έντονου φόβου θανάτου που την κατακυρίευε, της ήταν αδύνατο να 

περπατά μόνη σε «ανοιχτούς χώρους» ή να οδηγεί μόνη της για περισσότερο από ένα 

ή δύο μίλια έξω από τη μικρή πόλη όπου έμενε. 

Η κυρία Delaware ανέφερε ότι οι φόβοι της έκαναν την εμφάνισή τους μερικά χρόνια 

νωρίτερα, σε μία περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα 

με το γάμο της. Θυμήθηκε ότι ένα βράδυ, που έκανε πάρα πολύ κρύο και φυσούσε, 

καθώς περπατούσε στο δρόμο αισθάνθηκε ξαφνικά ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.Την 

ίδια στιγμή άρχισε να σκέπτεται άτι Θα πεθάνει από ασφυξία. Μόλις αυτή η σκέψη 

έκανε την εμφάνισή της, ανακάλυψε ότι άρχισε να φοβάται όλο και περισσότερο. Ο 

αυξανόμενος φόβος της συνοδευόταν από μία σειρά άλλων οργανικών συμπτωμάτων, 

όπως ταχύς καρδιακός ρυθμός, μυϊκή ένταση στο λαιμό και στο στήθος, λαχάνιασμα 

και αυξημένη εφίδρωση. Καθώς η κυρία Delaware αγωνιζόταν να αναπνεύσει, άρχισε 

να ανασαίνει πολύ βαθιά και, όπως ήταν επόμενο, αισθάνθηκε ζάλη. Αυτή η ζάλη 

πυροδότησε μία δεύτερη σκέψη, ότι Θα λιποθυμήσει προτού προλάβει να καλέσει σε 

βοήθεια. Παρά το αυξανόμενο επίπεδα του φόβου της και την ενεργοποίηση των 

ψυχοφυσιολογικών μηχανισμών, η κυρία Delaware κατάφερε τελικά να βρει το 

κουράγιο και να μπει σε ένα κοντινό εστιατόριο. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών συνεδριών, επιχειρήθηκε μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς της. Η κυρία Delaware ερωτήθηκε αναλυτικά για τις 

σκέψεις της, τα συναισθήματά της, τα σωματικά της συμπτώματα και τις ενέργειες που 

χαρακτήριζαν τη φοβική της αντίδραση, καθώς και για τις καταστάσεις που την 

πυροδοτούσαν. Της ζητήθηκε επίσης να κρατά ένα καθημερινό ημερολόγιο, στο οποίο 

θα κατέγραφε τα επίπεδα του φόβου της και τις καταστάσεις, σκέψεις και 

συναισθήματα που προηγούνταν ή ακολουθούσαν τα επεισόδια του υπερβολικού 

φόβου. Τέλος, η κυρία Delaware υποβλήθηκε σε ψυχοφυσιολογική αξιολόγηση, κατά 

την οποία εκτιμήθηκαν οι σωματικές της αντιδράσεις σε φανταστικές καταστάσεις 

βαδίσματος ή οδήγησης, ελαφριάς άσκησης, ταχείας αναπνοής και 

αυτοκαθοδηγούμενης χαλάρωσης. 

Σύμφωνα με  το μοντέλο των θεραπευτών, το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν από την αξιολόγηση καθώς και στη γνώση της σχετικής με τη 

συμπεριφοριστική έρευνα βιβλιογραφίας, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η κυρία 

Delaware είχε μια προδιάθεση για υπερβολικές φοβικές αντιδράσεις ή κρίσεις πανικού. 

Αυτή η προδιάθεση, σε συνδυασμό με το αυξημένο της άγχος, είναι πιθανό να 

προκάλεσαν τις πρώτες προσβολές πανικού. Μέσω της διαδικασίας της κλασικής 

εξάρτησης, οι καταστάσεις και οι δραστηριότητες που συνδέονταν στενά με τις αρχικές 

κρίσεις πανικού (π.χ. να οδηγεί ή να περπατά μόνη) μεταβλήθηκαν σε εξαρτημένα 

ερεθίσματα φοβικών αντιδράσεων. 'Έτσι, με την επανέκθεσή της σε αυτά τα 
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ερεθίσματα, η κυρία Delaware βίωνε αυξημένα επίπεδα φόβου (που στην περίπτωσή 

της προσδιορίζονταν ως αυξημένη ενεργοποίηση των νευρoφυσιολογικών μηχανισμών 

και ως αγχώδεις αυτοαναφορές). Για να περιορίσει την πιθανότητα εμφάνισης 

πρόσθετων εξαρτημένων φοβικών αντιδράσεων, η κυρία Delaware έμαθε να αποφεύγει 

ή να εγκαταλείπει καταστάσεις που απαιτούσαν να περπατά ή να οδηγεί μόνη. Αυτές 

οι συμπεριφορές αποφυγής και διαφυγής ενισχύθηκαν αρνητικά, οπότε και αυξήθηκε 

η πιθανότητα να επαναληφθούν λόγω της ανακούφισης που η κυρία Delaware 

αισθανόταν όταν τις εκδήλωνε. 

Οι πληροφορίες από την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της χρησιμοποιήθηκαν για το 

σχεδιασμό μιας γνωστικής-συμπεριφοριστικής παρέμβασης. Αυτή η παρέμβαση είχε 

στόχο να αλλάξει τους παράγοντες που Θεωρήθηκε ότι είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση 

στα προβλήματα συμπεριφοράς της κυρίας Delaware. Η γνωστική-συμπεριφοριστική 

παρέμβαση περιλάμβανε: (1) την εκπαίδευση στη χαλάρωση και στις τεχνικές 

αναπνοής, που της επέτρεπαν να ανακτήσει και να βελτιώσει τον έλεγχο των προτύπων 

νευροφυσιολογικής ενεργοποίησης. (2) την εκπαίδευση σε ικανότητες γνωστικής 

τροποποίησης, η οποία σχεδιάστηκε με στόχο να βελτιώσει την ικανότητά της να 

εντοπίζει και να διορθώνει δυσλειτουργικές σκέψεις και αυτο-αναφορές. και (3) τη 

σταδιακή έκθεση σε φοβικά ερεθίσματα που περιλάμβαναν την ενεργοποίηση των 

νευροφυσιολογικών μηχανισμών, το να περπατά μόνη και το να οδηγεί μόνη. 

Μετά από τέσσερις μήνες γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (15 

συνεδρίες), η κυρία Delaware ήταν σε Θέση να οδηγεί τακτικά έξω από τα όρια της 

πόλης χωρίς υπερβολικό άγχος (ή με μέτρια επίπεδα άγχους) και δεν φοβόταν πλέον 

τόσο πολύ να περπατά μόνη. Έπειτα από δύο μήνες (και έχοντας συμμετάσχει σε 

τέσσερις συμπληρωματικές συνεδρίες), μπορούσε να οδηγεί τακτικά με πολύ λίγο 

άγχος. Είχε επίσης ταξιδέψει, οδηγώντας για περισσότερα από 220 μίλια. Ακόμη, 

δήλωσε ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται ξανά «φυσιολογική» και παρατήρησε ότι η 

συμμετοχή της σε κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες είχε αυξηθεί 

σημαντικά. Σε μια επανεξέταση που έγινε έξι μήνες μετά, ανέφερε ότι οδηγούσε «χωρίς 

να σκέφτεται το άγχος», είχε ταξιδέψει ακόμη μια φορά οδηγώντας σε διαδρομή 

μεγαλύτερη από 200 μίλια, και συνέχιζε να συμμετέχει σε κοινωνικές και 

επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Ο προσδιορισμός και η μέτρηση όλων αυτών των στοιχείων που αποτελούσαν 

τα προβλήματα της κυρίας Delaware και ο σχεδιασμός της Θεραπείας της μπόρεσαν 

να πραγματοποιηθούν μέσω της αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς αποτελεί ταυτόχρονα τόσο ένα εννοιολογικό σύστημα όσο και μία 

συλλογή μεθόδων μέτρησης. Ως εννοιολογικό σύστημα, η αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς σχετίζεται με τις Θεμελιώδεις αρχές της θεωρίας της μάθησης και 

ενσωματώνει επίσης αρχές από άλλους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όπως η 

ψυχοβιολογία, η γνωστική ψυχολογία και η ψυχομετρία. Ως σύνολο μεθόδων 

μέτρησης, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

ψυχομετρικών μέσων και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν, 

αντικειμενικά και σε ποσοτική βάση, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης της συμπεριφοράς μπορούν 

να γίνουν πι εμφανή όταν αντιπαραβληθούν με τις ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση. Τα ψυχοδυναμικά μοντέλα υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα της 

συμπεριφοράς είναι πρωτίστως αποτέλεσμα εσωτερικών ψυχολογικών διεργασιών, για 

τις οποίες το άτομο δεν έχει επίγνωση. Παραδείγματα τέτοιων εσωτερικών 

ψυχολογικών διεργασιών είναι τα ασυνείδητα κίνητρα της συμπεριφοράς (για 

παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο διατηρεί μία σχέση όπου επικρατεί η κακομεταχείριση 

έχει μία ασυνείδητη «ανάγκη» για τιμωρία), οι ψυχοσεξουαλικές καθηλώσεις (λόγου 

χάρη, αν το άτομο είχε ως βρέφος περιορισμένες και ανεπαρκείς ευκαιρίες για 

στοματική ικανοποίηση, μπορεί να καταλήξει σε προβληματικές συμπεριφορές 

«αναπλήρωσης», όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ και η βουλιμία στην ενήλικη 

ζωή) και οι μηχανισμοί άμυνας (ασυνείδητες ψυχολογικές διεργασίες, όπως η άρνηση 

ή η απώθηση, που προστατεύουν το άτομο από το υπερβολικό άγχος). 

Επειδή οι εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες Θεωρούνται βασική αιτία για τη 

διαταραγμένη συμπεριφορά, οι διαδικασίες της ψυχοδυναμικής αξιολόγησης δίνουν 

έμφαση στην εκτίμηση των σκέψεων, των πεποιθήσεων, της δομής της 

προσωπικότητας, καθώς και άλλων «εσωτερικών φαινομένων». Οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που συνδέονται με τη συμπεριφορά, ωστόσο, σπάνια αξιολογούνται με 

κάποιο συστηματικό τρόπο. 

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν προβληθεί δύο βασικά σημεία κριτικής για την 

ψυχοδυναμική προσέγγιση στην αξιολόγηση. Πρώτον, επειδή ως βασική αιτία της 

προβληματικής συμπεριφοράς παρουσιάζονται συχνά ορισμένες μη παρατηρήσιμες, 

εσωτερικές και ασυνείδητες διεργασίες, πολλές φορές συναντάμε ορισμένες  κυκλικές 

και ατεκμηρίωτες ερμηνείες. Ας αναλογιστούμε, για παράδειγμα, την περιγραφή του 

Fenichel (1945) για το σχηματισμό αντίθετης αντίδρασης, έναν μηχανισμό άμυνας 

όπου διάφορες απεχθείς ασυνείδητες ενορμήσεις στο άτομο προκαλούν συμπεριφορές 

ασύμβατες προς αυτές τις ενορμήσεις: «Μία υστερική μητέρα, που ασυνείδητα μισεί 

το παιδί της, μπορεί να αναπτύξει μία φαινομενικά υπερβολική στοργή προς αυτό». 

Στο παραπάνω παράδειγμα θεωρείται δεδομένο ότι η υπερβολικά στοργική 

συμπεριφορά είναι απόρροια του ασυνείδητου μίσους ---πράγμα που αποτελεί ένα μη 

παρατηρήσιμο και μη μετρήσιμο θεωρητικό κατασκεύασμα. Συνεπώς, το μόνο 

διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να πιστοποιήσει την παρουσία του 

ασυνείδητου μίσους είναι η στοργική συμπεριφορά της μητέρας. 'Έτσι, η ερμηνεία 

είναι κυκλική, δεν ελέγχεται και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Ακολουθεί το παράδειγμα ενός περιστατικού από μία ψυχιατρική μονάδα με 

εσωτερικούς ασθενείς. Η ασθενής, μία νέα γυναίκα, χτυπούσε βίαια και επανειλημμένα 

το κεφάλι της πάνω στον τοίχο και σε άλλα σκληρά αντικείμενα. Αυτή η συμπεριφορά 

της προκαλούσε βλάβη στον αμφιβληστροειδή του ματιού και απώλεια της όρασης. 

Επιπροσθέτως, είχε διαγνωσθεί ότι έπασχε από μία οργανική διαταραχή η οποία τελικά 

θα οδηγούσε σε τύφλωση, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς που η ασθενής εκδήλωνε 

(Το να χτυπάει δηλαδή το κεφάλι της στον τοίχο).  
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Η ερμηνεία της συμπεριφοράς της, όπως δόθηκε από ψυχοδυναμικά 

προσανατολισμένους θεραπευτές, ήταν ότι η ασθενής είχε μία «ασυνείδητη επιθυμία» 

να τυφλωθεί για δύο πιθανούς λόγους: (1) η οπτική ανάμνηση ενός τραυματικού 

γεγονότος θα εξαλειφόταν συμβολικά μέσω της αυτοπροκαλούμενης τύφλωσης και/ή 

(2) η πελάτις επιθυμούσε να μειώσει την αβεβαιότητα στη ζωή της (π.χ. το γεγονός ότι 

γνώριζε πως θα τυφλωνόταν σε κάποια άγνωστη στιγμή στα μέλλον) «αναλαμβάνοντας 

η ίδια τον έλεγχο» της οργανικής της κατάστασης και προκαλώντας τύφλωση στον 

εαυτό της. 

Τελικά, στην περίπτωση της κυρίας Delaware, η προηγούμενη ψυχοδυναμική θεραπεία 

της επικεντρώθηκε, όπως αναφέρθηκε, στο να τη βοηθήσει να κατανοήσει τη «ρίζα» 

του προβλήματός της, το οποίο περιλάμβανε μία υποτιθέμενη έλλειψη αυτοεκτίμησης 

και έναν ασυνείδητο φόβο αποχωρισμού από τα αγαπημένα της πρόσωπα. 

Ενθαρρύνθηκε ακόμη να διερευνήσει προσεκτικά την παιδική της ηλικία, αναζητώντας 

προηγούμενα περιστατικά πανικού, ώστε να «αποκαλύψει» τις απωθημένες 

αναμνήσεις οι οποίες υποτίθεται ότι ενεργοποιούσαν το άγχος. 

Και οι δύο αυτές ψυχοδυναμικές ερμηνείες εντόπιζαν τα αίτια της συμπεριφοράς στο 

«εσωτερικό» της ασθενούς και, ως εκ τούτου, οι αιτιολογικοί παράγοντες δεν 

μπορούσαν να μετρηθούν από εξωτερικούς παρατηρητές. Επιπλέον, επειδή τα 

εσωτερικά αίτια ήταν ασυνείδητα, αποκλείστηκε η χρήση μέσων για τη μέτρηση των 

αυτοαναφορών της. 'Έτσι, όπως συνέβη και στο παράδειγμα του Fenichel (1945), η 

προβληματική συμπεριφορά της κυρίας Delaware αποδόθηκε σε μία υποθετική 

εσωτερική διεργασία. Ωστόσο, η παρουσία των εσωτερικών διεργασιών βασίστηκε 

αποκλειστικά στην παρατήρηση της προβληματικής συμπεριφοράς. Για μία ακόμα 

φορά δίνονταν κυκλικές «ψευδο-ερμηνείες» για τα προβλήματα της συμπεριφοράς. 

Το δεύτερο σημαντικό σημείο της κριτικής που ασκήθηκε στις ψυχοδυναμικές 

προσεγγίσεις για την αξιολόγηση είναι η απουσία ερευνητικής υποστήριξης ως προς 

τις βασικές υποθέσεις ότι: (1) οι ενδοψυχικοί παράγοντες είναι τα πλέον σημαντικά 

στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά, και ότι (2) η αξιολόγηση των 

ενδοψυχικών παραγόντων οδηγεί σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις. 'Όπως 

παρατηρούν οι Haynes και Uchigakiuci (1993), αυτή η απουσία ερευνητικής 

υποστήριξης μπορεί σε μεγάλο βαθμό να πηγάζει από τη χρήση όρων που περιγράφουν 

ασαφώς προσδιορισμένα εσωτερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις στις 

ερευνητικές μελέτες. Σκεφθείτε ξανά τα κλινικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Πώς ένας ερευνητής θα μπορούσε να μετρήσει τις «ασυνείδητες επιθυμίες» 

ή τις «απωθημένες αναμνήσεις»; 

Σε αντίθεση με την ψυχοδυναμική προσέγγιση στην αξιολόγηση, η σύγχρονη 

συμπεριφοριστική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από ορισμένες θεμελιώδεις υποθέσεις.  
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Η πρώτη υπόθεση, η υπόθεση της λειτουργικότητας της συμπεριφοράς, αναφέρει 

ότι η συμπεριφορά υπόκειται σε νόμους και δεν είναι τυχαία ή απρογραμμάτιστη, είναι 

δε σκόπιμη», υπό την έννοια ότι παρέχει ένα μέσο για την προσαρμογή του ατόμου 

στις απαιτήσεις ή τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος. 'Έτσι, στην αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς, οι συμπεριφορές-στόχοι θεωρούνται συχνά οι λογικές και 

λειτουργικές αντιδράσεις σε γεγονότα του περιβάλλοντος που προηγούνται, 

συνυπάρχουν ή και έπονται (συνέπειες) αυτών των αντιδράσεων. Σύμφωνα με την 

υπόθεση αυτή, συχνά κατά την αξιολόγηση της συμπεριφοράς υιοθετούνται υποθετικο-

παραγωγικές μέθοδοι για να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

ελέγχουν και επηρεάζουν τις συμπεριφορές-στόχους. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 

μέθοδο επιστημονικής διερεύνησης, ο αναλυτής της συμπεριφοράς συλλέγει 

προσεκτικά προκαταρκτικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ατόμου σε 

διαφορετικές καταστάσεις και, ακολούθως, διατυπώνει μία ή περισσότερες υποθέσεις 

για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια, σχεδιάζει  τις διαδικασίες αξιολόγησης που θα 

επιτρέψουν τον έλεγχο της κάθε υπόθεσης. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την 

αξιολόγηση συλλέγονται και εκτιμώνται με τέτοιο τρόπο  ώστε ο αναλυτής της 

συμπεριφοράς να είναι σε θέση ή να συμπεράνει εάν η κάθε εναλλακτική υπόθεση θα 

πρέπει να απορριφθεί ή να υιοθετηθεί. 

Η δεύτερη υπόθεση, η υπόθεση του γενικού πλαισίου αναφοράς, υποστηρίζει ότι 

πολλές φορές οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων επάνω στις 

συμπεριφορές-στόχους συμβαίνουν με τη μεσολάβηση των ατομικών 

χαρακτηριστικών. Αυτή η υπόθεση οδηγεί στην πρόβλεψη ότι οι συμπεριφορές-στόχοι 

θα πρέπει να παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα ανάμεσα στα άτομα, στις 

καταστάσεις και στο χρόνο. 'Έτσι, μία επαρκής αξιολόγηση θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει ειδικές πληροφορίες τόσο για το περιβάλλον όσο και για άτομα. 

Μια προσέγγιση με βάση το γενικό πλαίσιο αναφοράς δίδεται από το γνωστό μοντέλο 

SORKC για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, των Kanfer και Saslow (1969). 

Περιγράφοντας αυτό το μοντέλο, οι Kanfer και Saslοw (1969) ισχυρίστηκαν ότι οι 

αναλυτές της συμπεριφοράς θα πρέπει να συγκεντρώνουν ειδικές πληροφορίες για τα 

ερεθίσματα (S- stimuli) που υπήρχαν πριν από την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς-

στόχου (R - responses), τα βιολογικά χαρακτηριστικά και το μαθησιακό ιστορικό του 

ατόμου (Ο - organism) που αξιολογείται, τις συσχετίσεις μεταξύ αντιδράσεων και 

αμοιβών (Κ - contingencies) που υπάρχουν (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης μεταβλητής 

ή σταθερής αναλογίας) και τις συνέπειες που συνδέονται με μία συμπεριφορά-στόχο 

(C - consequences). Το μοντέλο SORΚC μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

χαρακτηριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς της κυρίας Delaware. Ο θεραπευτής 

λοιπόν ξεκίνησε από την υπόθεση ότι κάποιες ατομικές μεταβλητές (π.χ. γενετική 

προδιάθεση και το προηγούμενο μαθησιακό ιστορικό), που αλληλεπιδρούν με 

παράγοντες ειδικών συνθηκών (το να οδηγεί ή να περπατά μόνη), προκαλούσαν 

ορισμένες συγκεκριμένες αντιδράσεις (π.χ. αποφυγή, διαφυγή) που ακολουθήθηκαν 

από μία αρνητικά ενισχυτική συνέπεια (ανακούφιση από το άγχος) πάνω σε ένα 

συνεχές πρόγραμμα εξάρτησης μεταξύ αντιδράσεων και συνεπειών. 
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Η τρίτη υπόθεση της συμπεριφοριστικής προσέγγισης υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά 

μπορεί να γίνει κατανοητή με τη χρήση εμπειρικών μεθόδων μέτρησης. Αυτή η 

υπόθεση αντανακλάται στην έμφαση που δόθηκε για τη διασφάλιση αμερόληπτων 

ποσοτικών μετρήσεων των με ακρίβεια προσδιορισμένων παρατηρήσιμων 

συμπεριφορών-στόχων. Ακόμη αντικατοπτρίζεται στην έμφαση που δόθηκε στην 

υπευθυνότητα και την ερμηνευτική δυνατότητα. Για παράδειγμα, οι συμπεριφορές-

στόχοι της κυρίας Delaware προσδιορίστηκαν και μετρήθηκαν πλήρως και επακριβώς 

καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης και της θεραπείας της. 'Έτσι μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις της θεραπευτικής προόδου που 

παρουσίασε η ασθενής. 

Η «ευπλαστότητα» της συμπεριφοράς, η τέταρτη υπόθεση, υποστηρίζει ότι οι 

περισσότερες συμπεριφορές-στόχοι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μέσω της 

προσεκτικής εφαρμογής των αρχών της μάθησης (βλ. Delprato & Midgley, 1992. 

Εysenck, 1988. Kazdin, 1984). Μπορεί έτσι να υποστηριχθεί ότι για κάθε 

συμπεριφορά-στόχο είναι δυνατόν να υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός 

παραγόντων ελέγχου —σχετικών τόσο με τη συγκεκριμένη περίσταση όσο και με το 

άτομο— οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιτύχουν  μια σημαντική 

και θετική αλλαγή. Αυτή η υπόθεση συνιστά μια θεμελιώδη βάση για την επιμονή και 

την αισιοδοξία που χαρακτηρίζουν το κλινικό έργο όταν αντιμετωπίζει δύσκολα 

προβλήματα. Πράγματι, η συμπεριφοριστική θεραπεία φάνηκε αποτελεσματική με 

πελάτες που η ψυχοδυναμική προσέγγιση συχνά χαρακτηρίζει «μη θεραπεύσιμους» 

(π.χ. άνθρωποι με νοητική καθυστέρηση, σχιζοφρένεια, αυτισμό, ψύχωση). 

Η πέμπτη υπόθεση βασίζεται στην πολυπαραγοντική Θεώρηση, σύμφωνα με την 

οποία οι συμπεριφορές-στόχοι αποτελούνται από πολλές συνιστώσες και κάθε 

συμπεριφορά-στόχος σχετίζεται με μία ποικιλία άλλων συμπεριφορών (Delprato & 

McGlynn, 1988). Αυτές οι συσχετιζόμενες μεταξύ τους συμπεριφορές μπορούν να 

είναι είτε προσαρμοστικές είτε δυσλειτουργικές. Τελικά, σύμφωνα με την πολυ-

παραγοντική υπόθεση, οι πιο πολλές συμπεριφορές ελέγχονται από περισσότερους από 

έναν παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο ή με τις εκάστοτε επικρατούσες 

συνθήκες. 

Η πολυπαραγοντική υπόθεση είναι εμφανής στη συστημική προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και στην τακτική χρήση πολλαπλών μεθόδων και στρατηγικών μέτρησης. 

Στην περίπτωση της κυρίας Delaware, μπορεί κανείς να δει την πολυπαραγοντική 

υπόθεση στο χωρισμό της συμπεριφοράς-στόχου της σε τρία μέρη: αυτοαναφορές, 

οργανικά συμπτώματα και ενέργειες (πράξεις). Στη συνέχεια, σχηματίστηκε η  

υπόθεση ότι αυτά τα συστατικά της συμπεριφοράς-στόχου συνδέονται άμεσα και 

έμμεσα το ένα με το άλλο, όπως επίσης και με άλλους παράγοντες ελέγχου. Τέλος, 

απαιτήθηκε η χρήση ποικίλων στρατηγικών μέτρησης, προκειμένου να ληφθούν 

πληροφορίες για αυτά τα διάφορα συστατικά της συμπεριφοράς-στόχου και για τους 

εξαρτώμενους από τις συνθήκες παράγοντες. 
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Σύμφωνα με την έκτη υπόθεση, της διπλής κατεύθυνσης, υποστηρίζεται ότι οι 

διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορούν, με τη 

σειρά τους, να επηρεαστούν από την ίδια αυτή συμπεριφορά (Βandurα, 1981). Για 

παράδειγμα, όταν η κυρία Delaware βρισκόταν εκτεθειμένη σε φοβικά ερεθίσματα, 

συνήθιζε να κάνει «καταστροφικές» σκέψεις ή αυτοαναφορές για τα αρχικά σωματικά 

της συμπτώματα (π.χ. μια ελαφριά δυσκολία στην αναπνοή ερμηνευόταν ως σύμπτωμα 

επικείμενης ασφυξίας). Αυτές οι σκέψεις και ερμηνείες προκαλούσαν μία επίμονη 

φοβική αντίδραση που συμπεριλάμβανε κάποιες ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις (π.χ. 

ταχυκαρδία, δυσκολία στην αναπνοή, ένταση στο λαιμό και στο στήθος, αυξημένη 

εφίδρωση). Η αυξημένη ψυχοφυσιολογική δραστηριότητα, με τη σειρά της, ενέτεινε 

τις καταστροφικές της αυτοαναφορές κ.ο.κ. Αυτή η βαθμιαία ενισχυόμενη, σαν 

χιονοστιβάδα, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις καταστροφικές σκέψεις και στην 

ψυχοφυσιολογική διέγερση Θα οδηγούσε την ασθενή σε μία κατάσταση υπέρμετρου 

πανικού εάν δεν διακοπτόταν ο φαύλος κύκλος. 

Η έβδομη υπόθεση σχετίζεται με τη δυναμική των σχέσεων και υπογραμμίζει ότι οι 

σχέσεις ανάμεσα στις συμπεριφορές-στόχους και στους παράγοντες ελέγχου συχνά 

μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (Haynes, 1992). Συνεπώς, είναι πιθανό τα 

αρχικά αίτια μιας συμπεριφοράς να διαφέρουν αρκετά από τους παράγοντες που 

συντηρούν τη συμπεριφορά από τη στιγμή που εδραιώθηκε. Το κάπνισμα αποτελεί ένα 

έξοχο ανάλογο παράδειγμα, διότι οι παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνιση της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, όπως τα πρότυπα των συνομηλίκων και η κοινωνική 

ενίσχυση, είναι αρκετά διαφορετικοί από τους παράγοντες που τυπικά τη συντηρούν, 

όπως η εξάρτηση από τη νικοτίνη. 

Η όγδοη υπόθεση, τέλος, υιοθετεί τη μία μοναδιαία αλλαγή σε μία μεταβλητή 

ελέγχου δεν προκαλεί πάντοτε μία ανάλογου μεγέθους αλλαγή στη συμπεριφορά-

στόχο. Για παράδειγμα, ο Βurton (1988) έχει δείξει ότι η σχέση ανάμεσα σε 

αυτοαναφερόμενα σωματικά συμπτώματα άγχους και στην ανταγωνιστική επίδοση στο 

κολύμπι παίρνει τη μορφή μιας καμπύλης που μοιάζει με ανεστραμμένο U. Ειδικότερα, 

κάθε μοναδιαία αύξηση στο αντιληπτό άγχος που κυμαινόταν ανάμεσα σε χαμηλά και 

μέτρια επίπεδα έντασης συνδεόταν με αυξημένη επίδοση. 'Όταν όμως το αντιληπτό 

άγχος ξεπερνούσε τα μέτρια επίπεδα έντασης, τότε οποιαδήποτε αύξηση στο άγχος 

συνδεόταν με μειωμένη επίδοση. Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλοί 

άλλοι τύποι μη γραμμικών σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές ελέγχου και σε 

συμπεριφορές-στόχους. Αυτές οι σχέσεις έχουν τη μορφή καμπυλών υπερβολής, 

παραβολής, εκθετικών καμπυλών, αιτιακών εκλυτικών παραγόντων, συναρτησιακών 

οροφών και επιδράσεων επώασης 

Οι θεμελιώδεις υποθέσεις που αναφέρθηκαν μέχρι εδώ απαιτούν την επαρκή 

εξοικείωση του αξιολογητή της συμπεριφοράς με τις θεωρίες της μάθησης και με τα 

δεδομένα της συμπεριφοριστικής έρευνας. Επιπρόσθετα, ο ειδικός πρέπει να είναι σε 

Θέση να μετρά και τη μορφή και τη λειτουργία των συμπεριφορών-στόχων. Για αυτό 

το λόγο, οι αναλυτές της συμπεριφοράς πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με ένα μεγάλα 

εύρος τεχνικών και διαδικασιών μέτρησης ούτως ώστε να εκτιμούν τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης. 

mailto:info@synelixis.net
http://www.synelixis.net/


 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ SYNELIXIS 

 

Επιμέλεια: Ελεάννα Πανδιά 
Χαριλάου Τρικούπη 45, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήμιο),  

Τηλ.: 2107780514, 6907495403, email: info@synelixis.net, web: www.synelixis.net 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Οι πελάτες που αναζητούν θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα κα για προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι συνήθως σε Θέση να αναφέρουν ότι «κάτι δεν πάει καλά» και ότι 

αισθάνονται αναστατωμένοι. Αυτές οι αρχικές περιγραφές του προβλήματος, μολονότι 

είναι χρήσιμες επειδή μεταφέρουν μία αίσθηση θλίψης και έντασης, είναι πολύ γενικές 

για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό ή στην αξιολόγηση μιας συμπεριφοριστικού τύπου 

παρέμβασης. 

Η μεγάλη πιθανότητα που υπάρχει να εμφανιστούν πελάτες με ασαφή προβλήματα και, 

ταυτόχρονα, η έμφαση των συμπεριφοριστών στη χρήση μιας εμπειρικής και 

λειτουργικής προσέγγισης υπογραμμίζουν ότι είναι αναγκαίο οι αναλυτές της 

συμπεριφοράς να αναζητήσουν δύο μεγάλους στόχους κατά την οποιαδήποτε 

αξιολόγηση. Ο πρώτος στόχος σχετίζεται με την εξασφάλιση έγκυρων και χρήσιμων 

μετρήσεων συμπεριφοράς-στόχου και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Για να το 

επιτύχουν αυτό, οι αναλυτές της συμπεριφοράς πρέπει να περιγράψουν αυτές τις 

μεταβλητές  με ακρίβεια και να μπορούν να τις αναγάγουν σε ποσοτικά δεδομένα. 

Αυτές οι ακριβείς περιγραφές, με τη σειρά τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

γίνει μία διάγνωση, να εκτιμηθεί η σοβαρότητα ενός προβλήματος και να 

ποσοτικοποιηθούν οι αλλαγές στις συμπεριφορές-στόχους και στους παράγοντες που 

τις ελέγχουν. Αν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, είναι πιθανό να επιτευχθεί και ο 

δεύτερος. Αυτός ο δεύτερος στόχος αφορά τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των 

σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις συμπεριφορές στόχους και στους παράγοντες 

ελέγχου. Οι πληροφορίες για τέτοιου είδους σχέσεις χρησιμεύουν στην εξέταση των 

υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία μιας συμπεριφοράς, στο σχεδιασμό των 

παρεμβάσεων και στην αξιολόγησή τους. Στη συνέχεια αναπτύσσονται ζητήματα που 

αφορούν την πραγματοποίηση των βασικών στόχων της αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς και τις εφαρμογές της. 

Διαμόρφωση λειτουργικών ορισμών για τις συμπεριφορές-στόχους και τούς 

παράγοντες ελέγχου 

'Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο πρωταρχικός στόχος κάθε αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς είναι να πραγματοποιεί ακριβείς και ποσοτικοποιήσιμες περιγραφές των 

συμπεριφορών-στόχων και των παραγόντων ελέγχου. Οι περιγραφές αυτές 

ονομάζονται λειτουργικοί ορισμοί. Είναι άπειρες οι διαστάσεις που μπορεί να έχει η 

λειτουργικότητα των συμπεριφορών-στόχων. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον της 

αξιολόγησης της συμπεριφοράς επικεντρώνεται κυρίως στις παρακάτω διαστάσεις: (1) 

περιεχόμενο, το οποίο συχνά διακρίνεται σε γνωστικό-λεκτικό, συγκινησιακό-

οργανικό και συστημάτων έκδηλων-κινητικών αντιδράσεων (2) μέγεθος ή ένταση της 

αντίδρασης• (3) χρονικά χαρακτηριστικά, όπως συχνότητα, διάρκεια και χρόνος 

κορύφωσης των συμπτωμάτων· και (4) επίπεδα αναγωγής (Haynes, 1992. 

Hollandsworth, 1986. Schwartz, 1986)(π.χ. τα σωματικά συμπτώματα θα ήταν δυνατόν 

να οριστούν λειτουργικά με τη χρήση γενικών κλιμάκων διαβάθμισης του άγχους ή με 

ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις χαμηλότερου επιπέδου). 
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Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά των παραγόντων ελέγχου μπορεί να οριστούν 

λειτουργικά με τη χρήση διαστάσεων που είναι παρόμοιες με αυτές που συνδέονται με 

τις συμπεριφορές-στόχους. Από την άποψη του περιεχομένου, αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν γενικά να εξειδικευθούν σε ατομικούς και σε εξαρτώμενους από τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος. Οι παράγοντες ελέγχου που σχετίζονται με τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος βρίσκονται «έξω» από το άτομο. Αυτή η ομάδα παραγόντων ελέγχου 

μπορεί περαιτέρω να διακριθεί σε: (1) φυσικούς-άψυχους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, επίπεδα θορύβου, ώρα της ημέρας, υγρασία, φυσικές 

δομές στο οικοδομημένο περιβάλλον), και (2) φυσικούς-έμψυχους παράγοντες (π.χ. 

άνθρωποι, κατοικίδια ζώα και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί). Οι ατομικοί παράγοντες 

ελέγχου είναι οι «εσωτερικές καταστάσεις» που ασκούν ορισμένη επίδραση στις 

συμπεριφορές-στόχους. Όπως και οι συμπεριφορές-στόχοι, έτσι και οι ατομικοί 

παράγοντες ελέγχου μπορεί να υποδιαιρεθούν σε γνωστικούς-λεκτικούς, 

συγκινησιακούς-οργανικούς και σε αυτούς που αφορούν εξωτερικευμένες κινητικές 

αντιδράσεις. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η διαμόρφωση λειτουργικών ορισμών τόσο για τις 

συμπεριφορές-στόχους όσο και για τους παράγοντες ελέγχου συνιστά έναν από τους 

μείζονες στόχους της αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Αυτές οι μεταβλητές μπορεί 

να μετρηθούν ως προς κάποιες διαστάσεις τους, μεταξύ των οποίων είναι το 

περιεχόμενο, η ένταση, η συχνότητα, η διάρκεια, ο χρόνος κορύφωσης των 

συμπτωμάτων και τα επίπεδα αναγωγής.  

Προσδιορισμός και αξιολόγηση των σχέσεων ανάμεσα στις συμπεριφορές-στόχους και 

στους παράγοντες ελέγχου 

Μετά το λειτουργικό ορισμό των συμπεριφορών-στόχων και των παραγόντων ελέγχου, 

οι αναλυτές της συμπεριφοράς αξιολογούν τις σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα σε 

αυτές τις δύο ομάδες μεταβλητών. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στον ειδικό να 

αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση για τη «λειτουργία» μιας συμπεριφοράς —γιατί δηλαδή 

εκδηλώνεται και πώς ελέγχεται. Οι πληροφορίες για τις λειτουργικές σχέσεις μπορούν 

με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την εκτίμηση της 

θεραπευτικής παρέμβασης. 

Η σημασία της απόκτησης πληροφοριών σχετικά με αυτές τις λειτουργικές σχέσεις 

φαίνεται χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση και τη θεραπεία μιας ασθενούς με 

ψυχογενή ανορεξία (διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική δίαιτα και 

απώλεια βάρους του ατόμου). Η συγκεκριμένη πελάτις όταν ήρθε στην κλινική μας 

ήταν υπερβολικά αδυνατισμένη. Οι πιο προβληματικές της συμπεριφορές ήταν οι 

έμετοι (τους οποίους προκαλούσε η ίδια), η κατάχρηση καθαρτικών και διεγερτικών 

και η ελάχιστη κατανάλωση θερμίδων. Παρόλο που πολλοί παράγοντες φαίνεται ότι 

επηρεάζουν την ανορεξική συμπεριφορά, εμείς υποθέσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

ελέγχου στη συμπεριφορά-στόχο της ασθενούς ασκούσαν, αφενός, ο υπέρμετρος 

φόβος της για μια ενδεχόμενη παχυσαρκία και, αφετέρου, μια παραποιημένη εικόνα 

σώματος.  
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Συνεπώς, η παρέμβασή μας στις πρώτες φάσεις συνδύαζε τη σταδιακή έκθεση της 

ασθενούς στο φοβικό ερέθισμα (π.χ. την ενθαρρύναμε να τρώει γεύματα και να πίνει 

Θρεπτικά παρασκευάσματα, ώστε να βιώνει την αίσθηση του γεμάτου στομαχιού), και 

ταυτόχρονα την παρεμπόδιση της αντίδρασης (π.χ. την προτρέπαμε να μην υιοθετεί 

συμπεριφορές που οδηγούσαν σε κενώσεις, όπως έμετο, χρήση καθαρτικών κ.λπ.). 

Επιπλέον, εφαρμόσαμε τεχνικές χειρισμού του άγχους (π.χ. εκπαίδευση στη χαλάρωση, 

τροποποίηση των εσφαλμένων αυτοαναφορών). Αυτή η παρέμβαση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά την παραμονή της ασθενούς στην κλινική, επέφερε βελτίωση 

στη διατροφική της συμπεριφορά. Ωστόσο, λίγο μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η 

πελάτις παλινδρόμησε σε προβληματικές μορφές συμπεριφοράς. 

Η επαναξιολόγηση της λειτουργίας των συμπεριφορών-στόχων, η οποία έγινε στο 

πλαίσιο του σπιτιού πλέον, έδειξε ότι η κοινωνική ενίσχυση ασκούσε σημαντική 

επίδραση στη διατροφική συμπεριφορά της ασθενούς. Ειδικότερα, φάνηκε ότι η 

προβληματική διατροφική συμπεριφορά και η χρήση καθαρτικών ενισχύονταν 

ακούσια από την οικογένεια και τους φίλους της ασθενούς.  Όσο βελτιωνόταν η 

διατροφική συμπεριφορά της ασθενούς και έπαιρνε βάρος, τόσο μειωνόταν τα επίπεδο 

της κοινωνικής υποστήριξης και της εμπλοκής του περιβάλλοντός της στο Θέμα. 

Αντίθετα, όταν η διατροφική της συμπεριφορά επιδεινωνόταν, η ασθενής δεχόταν 

αυξημένη κοινωνική υποστήριξη. Με βάση αυτή την υπόθεση της κοινωνικής 

ενίσχυσης, η παρέμβαση τροποποιήθηκε έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο 

να μάθει η ασθενής άλλους πιο προσαρμοστικούς τρόπους για να κερδίζει κοινωνική 

υποστήριξη. 

Ο όρος λειτουργική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το δεύτερο στόχο 

της αξιολόγησης της συμπεριφοράς, όπου προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι 

σχέσεις ανάμεσα στις συμπεριφορές-στόχους και στους παράγοντες ελέγχου. Παρά το 

γεγονός ότι η λειτουργική ανάλυση είναι βασικό προϊόν και δημιούργημα της 

αξιολόγησης της συμπεριφοράς, έχει χρησιμοποιηθεί (όχι με τη συγκεκριμένη αυτή 

σημασία) για να χαρακτηρίσει ένα ευρύ πεδίο κλινικών δραστηριοτήτων. Ακολούθως, 

έχει προταθεί ένας επίσημος ορισμός της λειτουργικής ανάλυσης, σύμφωνα με τον 

οποίο το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ο «εντοπισμός σημαντικών, 

ελέγξιμων, αιτιωδών λειτουργικών σχέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα 

συγκεκριμένο σύνολο συμπεριφορών-στόχων, ατομικά για τον κάθε πελάτη». 

Αυτός ο ορισμός της λειτουργικής ανάλυσης εμπεριέχει έναν αριθμό σημαντικών 

χαρακτηριστικών. Κατ' αρχήν, η λειτουργική ανάλυση δίνει έμφαση στον εντοπισμό 

των αιτιωδών λειτουργικών σχέσεων. Οι αιτιώδεις λειτουργικές σχέσεις μπορούν να 

διακριθούν από τις μη αιτιώδεις (π.χ. αυστηρά συσχετικές) λειτουργικές σχέσεις όταν 

πληρούνται οι παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις: (1) η υποτιθέμενη αιτιολογική 

μεταβλητή και η συμπεριφορά-στόχος συμμεταβάλλονται (2) οι αλλαγές στην 

αιτιολογική  μεταβλητή  προηγούνται των αλλαγών που επέρχονται  στη συμπεριφορά-

στόχο· (3) υπάρχει μια λογική ερμηνεία για την παρατηρούμενη σχέση (4) μπορούν να 

αποκλειστούν άλλες εναλλακτικές ερμηνείες για την παρατηρούμενη σχέση. 
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Αξιολόγηση της συμπεριφοράς   

Σε πολλούς πελάτες, διάφοροι παράγοντες είναι δυνατόν να ασκούν μία επίδραση 

αιτιολογικού χαρακτήρα σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά-στόχο. Η λειτουργική 

ανάλυση Θα ιεραρχήσει τις πολλαπλές αιτιώδεις λειτουργικές σχέσεις και Θα προβάλει 

τις πιο σημαντικές για το σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης. Για παράδειγμα, η 

υπέρταση αιτιολογικά έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία, τη δυσλειτουργία των νεφρών, 

την υπερδιέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, τη σωματική αδράνεια και 

την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.. Για κάθε πελάτη, ωστόσο, υπάρχουν 

διαφορετικές υποομάδες αυτών των μεταβλητών που ασκούν σημαντική αιτιολογική 

επίδραση στα επίπεδα πίεσης του αίματος. 

Μερικές φορές, οι σημαντικές αιτιώδεις λειτουργικές σχέσεις δεν μπορούν να 

ελεγχθούν. Οι βιολογικοί περιορισμοί (π.χ. γενετική κληρονομικότητα, 

τραυματισμοί), τα σημαντικά γεγονότα ζωής και τα κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, φύλο) είναι τρεις κατηγορίες αιτιωδών παραγόντων 

που δεν μπορούν  να ελεγχθούν. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι λειτουργικές 

αναλύσεις χρησιμοποιούνται συχνά για να διευκολύνουν το σχεδιασμό παρεμβάσεων 

οι οποίες έχουν στόχο να τροποποιήσουν σημαντικές αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα σε μια 

συμπεριφορά-στόχο και στους παράγοντες του πλαισίου μέσα στο οποίο 

εκδηλώνονται. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μία λειτουργική ανάλυση θα 

δώσει έμφαση στις αιτιώδεις λειτουργικές σχέσεις που μπορούν να ελεγχθούν. 

Τέλος, ένα βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργικής ανάλυσης είναι η έμφαση που 

δίνει στην αξιολόγηση των ειδικών  αλληλεπιδράσεων μεταξύ παραγόντων ελέγχου και 

συμπεριφορών-στόχων για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Αυτή η ιδιογραφική 

προσέγγιση είναι συνεπής με τη φύση τής αξιολόγησης της συμπεριφοράς που δίνει 

έμφαση στο γενικό πλαίσιο αναφοράς. Για αυτό το λόγο, τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από κάθε λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς περιορίζονται μόνο 

σε ένα άτομο και σε ένα μικρό συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριφορών και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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