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Σύµφωνα µε τον ορισµό των Goldenberg & Goldenberg 1991(στο Schwebel & Fine, 1994) για 

την οικογένεια, η οικογένεια θέτει κανόνες, προσδιορίζει ρόλους για τα µέλη της, έχει 

οργανωµένη δοµή, έχει διαµορφώσει ανοικτές και  καλυµµένες µορφές επικοινωνίας και έχει 

επεξεργασθεί τρόπους επίλυσης προβληµάτων. Η σχέση ανάµεσα στα µέλη αυτού του 

µικρόκοσµου είναι βαθιά και πολυεπίπεδη και βασίζεται στην κοινή ιστορία, τις κοινές 

αντιλήψεις και αρχές γύρω από τον κόσµο, καθώς και µια κοινή αίσθηση σκοπού. Μέσα σε 

αυτό το σύστηµα, τα άτοµα δένονται το ένα από το άλλο µε συναισθηµατικούς δεσµούς, 

στενούς, αµοιβαίους και δυνατούς, που µπορεί η έντασή τους να κυµαίνεται, ανάλογα µε τον 

χρόνο, αλλά υπάρχουν κατά την διάρκεια της ζωής της οικογένειας. 

Η λειτουργία της οικογένειας είναι πολύ σηµαντική για τα µέλη της, αφού  

 (Duvall, 1977, στο Schwebel & Fine, 1994): 1. Προσφέρει στέγη, τροφή, ρουχισµό και 

ιατρική βοήθεια στα µέλη της, 2) παρέχει διευκολύνσεις στα µέλη, ανάλογα µε τις ανάγκες του 

κάθε µέλους , 3) αποφασίζει ποιος κάνει τι στην υποστήριξη, διοίκηση και φροντίδα του 

σπιτιού και των µελών της, 4) φροντίζει για την κοινωνικοποίηση των µελών, µέσω της 

ανάληψης ώριµων ρόλων µέσα στην οικογένεια, 5) διαµορφώνει τρόπους αλληλεπίδρασης, 

επικοινωνίας και έκφρασης αγάπης ανάµεσα στα µέλη, µέσα στα επιτρεπτά, για την κοινωνία 

όρια, 6) γεννά ή υιοθετεί παιδιά, 7) θέτει του δικούς της κανόνες για την σχέση της µε θέµατα 

όπως σχολείο, ζωή µέσα στην κοινότητα, φίλους, συγγενείς και 8) επιβραβεύει τα επιτεύγµατα 

των µελών της, αντιµετωπίζει τις προσωπικές και οικογενειακές κρίσεις, θέτει κοινούς 

στόχους, διαµορφώνει κανονισµούς και αξίες.  

Οι ρόλοι µέσα στην οικογένεια είναι πολλαπλοί, όπως για την οικιακή φροντίδα, για την 

οικονοµική φροντίδα, για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού, για την κοινωνικοποίηση ου 

παιδιού, για την κοινωνικότητα της οικογένειας, για την ψυχαγωγία, καθώς και ρόλοι, όπως ο 

θεραπευτικός και ο σεξουαλικός (ανάµεσα στο ζευγάρι).  

 Οι ερευνητές που ασχολούνται µε τα στάδια ανάπτυξης της ζωής της οικογένειας, θέτουν τα 

στάδια ανάλογα µε τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή της οικογένειας, εξαιτίας της 

ανάπτυξης των µελών της  και τους νέους στόχους που έχει να εκπληρώσει σε κάθε στάδιο.  

Τα κυριότερα στάδια ανάπτυξης και οι σηµαντικότεροι στόχοι που χρειάζονται  να 

εκπληρωθούν είναι τα εξής: 

1. Αρχή του γάµου/συµβίωσης  χωρίς παιδιά 

Στόχοι: α) ∆ιαφοροποίηση των συντρόφων από την πατρική οικογένεια, β) Όρια ανάµεσα 

στους φίλους και τους συγγενείς, γ) ανίχνευση ατοµικών αναγκών και αναγκών σχέσης 

2. Οικογένεια µε παιδί προσχολικής ηλικίας 

Στόχοι: α) αναδιοργάνωση οικογένειας, β) εύρεση τρόπων κάλυψης ατοµικών και 

οικογενειακών αναγκών, γ) ενασχόληση µε την υγιή ανάπτυξη του παιδιού. 

3. Οικογένεια µε παιδί στην εφηβεία 

Στόχοι: α) διαπραγµάτευση θεµάτων αυτονοµίας και ελέγχου ανάµεσα σε γονείς και 

παιδιά, β) αλλαγή των γονεϊκών ρόλων και κανόνων, γ) προετοιµασία ανεξαρτητοποίησης 

του παιδιού 

4. Οικογένεια µε παιδιά που ζουν αλλού 
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Στόχοι: α) αναδιοργάνωση των συζυγικών σχέσεων και β) στήριξη ανεξαρτητοποίησης 

του παιδιού 

5. Το ζευγάρι µένει ξανά µόνο µόνιµα 

Στόχοι: αναδιοργάνωση των συζυγικών σχέσεων και β) αναδιοργάνωση χρόνου και 

ασχολιών  (συνήθως αυτό το στάδιο συµπίπτει µε τον χρόνο συνταξιοδότησης του 

ζευγαριού). 

 

Η Γνωσιακή- Συµπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του ΄80. Βασίστηκε α) στις διάφορες µορφές συστηµικής θεραπείας οικογένειας β) στο 

γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο για τα προβλήµατα ζευγαριών του οποίου αποτελεί 

προέκταση, γ) στις γνωσιακές-συµπεριφοριστικές θεραπείες ενηλίκων και δ) στις γνωσιακές – 

συµπεριφοριστικές θεραπείες παιδιών και εφήβων.  

 

Η θεραπεία οικογένειας αρχικά στηριζόταν κυρίως σε συµπτωµατοκεντρικές παιδοκεντρικές 

παρεµβάσεις  όπου η έµφαση δινόταν αυστηρά στο παιδί και στο σύµπτωµα.  Από τα τέλη της 

δεκαετίας του ΄60 µε την αναγνώριση του ρόλου των γωσιών στην διαµόρφωση των 

συναισθηµάτων και της συµπεριφοράς άρχισε να δίνεται έµφαση όχι τόσο στο σύµπτωµα αλλά 

στο τι σκέπτονται τα παιδιά και ποιες στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων διαθέτουν για την 

επιτυχή ή µη προσαρµογή τους. Επειδή όµως τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν µέλη ενός 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, άρχισε να δίνεται έµφαση στον ρόλο των άλλων  σηµαντικών 

προσώπων (γονείς, σχολείο, περιβάλλον) στην διαµόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών και 

εφήβων. Έτσι, σταδιακά, από το σύµπτωµα και το παιδί η έµφαση άρχισε να δίνεται στις 

σχέσεις των µελών της οικογένειας και στον τρόπο µε τον οποίο  κάθε µέλος σκέπτεται και 

ερµηνεύει αυτά που συµβαίνουν µέσα στην οικογένεια, στη σχέση του µε τους άλλους, καθώς 

και στη σχέση των άλλων µελών µεταξύ τους.  

 

Σήµερα, το γνωσιακό - συµπεριφοριστικό µοντέλο θεραπείας της οικογένειας θεωρεί πως:   

1. Τα άτοµα συλλέγουν πληροφορίες κατά την αλληλεπίδρασή τους µε άλλα µέλη της 

οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό, διαµορφώνουν την συµπεριφορά τους και την 

προσωπική τους θεωρία για την οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις. 

 

 Η προσωπική θεωρία περιλαµβάνει όλες τις γνωσίες γύρω από τον κανονισµό και την 

λειτουργία της οικογένειας, προσδοκίες γύρω από τις συζυγικές και οικογενειακές σχέσεις 

καθώς και από τους ρόλους γονιών και παιδιών    

Η προσωπική θεωρία επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο το κάθε µέλος αντιλαµβάνεται, 

επεξεργάζεται τα διάφορα θέµατα που προκύπτουν στην καθηµερινή ζωή της οικογένειας 

καθώς, και τον τρόπο που συµπεριφέρεται, που αντιδρά προς τα άλλα µέλη της οικογένειας. 

2. Οι γνωσίες των ατόµων επηρεάζουν κάθε πλευρά της οικογενειακής τους ζωής.  
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3. Οι αντιδράσεις γονιών και παιδιών  στα διάφορα γεγονότα ζωής διαµορφώνονται 

περισσότερο από τις γνωσίες που έχουν και κυρίως από τις ερµηνείες που δίνουν σε αυτά 

τα γεγονότα. 

4. Οι συζυγικές/οικογενειακές σχέσεις µπορεί να  δυσκολεύονται εξαιτίας των γνωσιών και 

των προσωπικών των µελών 

που µπορεί να είναι µη ρεαλιστικές (να περιέχουν παραποιήσεις ή να έρχονται σε σύγκρουση)  

5. Οι συµπεριφορές των µελών της οικογένειας ερµηνεύονται και αξιολογούνται από τα 

άλλα µέλη της οικογένειας  

6. Τα άτοµα µπορούν να επιτύχουν καλύτερα τους προσωπικούς τους στόχους εάν 

συνειδητοποιήσουν τις γνωσίες που έχουν στις προσωπικές τους σχέσεις. 

Το πόσο µπορεί να δυσκολεύονται οι συζυγικές ή οικογενειακές σχέσεις εξαιτίας της ύπαρξης 

δυσλειτουργικών γνωσιών µπορούµε να το δούµε και µέσα από την γνωσιακή-

συµπεριφοριστική αξιολόγηση οικογενειών, όπου γνωσίες-συναισθήµατα-συµπεριφορά και 

γενική λειτουργικότητα ως συνέπεια είναι συστήµατα που επηρεάζουν το ένα το άλλο και 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση:  

 

                                                                                  

                                                                                 

Ερεθίσµατα                  Γνωσίες                   Συναισθήµατα                Συµπεριφορά 

                                                                                 

                                                                          Συνέπεια 

                                                                       (Γενική λειτουργικότητα) 

                                                                                

 

 
Οι γνωσίες των µελών της οικογένειας επιδρούν στα συναισθήµατά τους και την συµπεριφορά 

τους απέναντι στα άλλα µέλη µε αφορµή συγκεκριµένες καταστάσεις ή γεγονότα 

(ερεθίσµατα). Από την συµπεριφορά των µελών µεταξύ τους (πώς λειτουργούν, πώς 

επικοινωνούν), επηρεάζεται και η γενική λειτουργικότητα της οικογένειας.  

 

Το γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο Οικογένειας θεωρεί πως  η προσωπική θεωρία,  

καθώς και όλες οι άλλες  γνωσίες γύρω από τον εαυτό του και την οικογένεια αποτελούν το  

οικογενειακό σχήµα (Schwebel & Fine, 1994).  

                                   Οικογενειακό σχήµα 

                                               ↓       

   

        Γνωσίες + Προσωπική θεωρία για τις προσωπικές σχέσεις 
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Τα σχήµατα, σύµφωνα µε  την γνωσιακή θεωρία είναι σταθερές γνωσιακές µορφές που 

κατευθύνουν τα άτοµα  να επικεντρώνονται επιλεκτικά σε ορισµένες καταστάσεις και 

εποµένως να επεξεργάζονται αυτό που εκείνα προσλαµβάνουν µε συγκεκριµένους τρόπους. 

Στην οικογενειακή ζωή, τα οικογενειακά σχήµατα είναι όλες οι σταθερές βασικές αξίες που τα 

άτοµα έχουν γύρω από το πώς λειτουργούν οι ίδιοι και οι άλλοι µέσα στην οικογένεια. Η 

ανάπτυξη σχηµάτων στην σχέση διαµορφώνεται καταρχήν από τις εµπειρίες του κάθε 

συντρόφου από την πατρική του οικογένεια. Εµπειρίες που σχετίζονται µε τον τρόπο που 

λειτουργούσαν οι γονείς  µεταξύ τους, αλλά και µε τον ίδιο ή και µε τα αδέλφια αν υπάρχουν. 

Εµπειρίες που σχετίζονται µε την όλη λειτουργία της οικογένειας, καθώς και µε τις 

οικογενειακές αντιλήψεις που υπήρχαν  για διάφορα θέµατα. Η σχέση του κάθε συντρόφου µε 

άλλα άτοµα ή οικογένειες, συγγενικές ή φιλικές, καθώς και οι προσωπικές εµπειρίες από 

σχέσεις, παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση σχηµάτων στην σχέση. Όλες αυτές οι 

εµπειρίες διαµορφώνουν τα σχήµατα γύρω από τον εαυτό, την ζωή και τις σχέσεις. Από αυτά 

τα σχήµατα, διαµορφώνονται ανάγκες και επιθυµίες στην σχέση µε τον/την σύντροφο. Εάν οι 

εµπειρίες από την πατρική οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, και τις προηγούµενες σχέσεις 

είναι αρκετά διαφορετικές, µε τρόπο τέτοιο που οι ανάγκες και οι επιθυµίες του κάθε 

συντρόφου να µην εκπληρώνονται µέσα στη σχέση, τότε υπάρχει σύγκρουση.  
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Ανάπτυξη σχηµάτων στην σχέση 

  

  

 

                                                                                    

Γονείς, αδέλφια, 
Συγγενείς,Κοινωνικ
ό περιβάλλον 

Εµπειρίες από την 
πατρική οικογένεια  

Εµπειρίες από την 
πατρική οικογένεια  

 

 Σχήµατα γύρω από                                                      Σχήµατα γύρω από 

Τον εαυτό, την ζωή                                                        τον εαυτό, την ζωή    

Και τις σχέσεις                                                               και τις σχέσεις 

 

   

 

∆ηµιουργία αναγκών και                                     ∆ηµιουργία αναγκών και 

Επιθυµιών στις σχέσεις                                        επιθυµιών στις σχέσεις        

 

 

 

Σχήµατα γύρω από                                          Σχήµατα γύρω από την                           

Την συντροφικότητα                                          συντροφικότητα 

        

 

Κοινά σχήµατα γύρω 
Από τις σχέσεις

 

                               

                                

 

 

 

 

 

 

  

Ανεκπλήρωτες προσδοκίες 
Μη εκπλήρωση αναγκών 
∆ηµιουργία παραποιήσεων 
γύρω από την σχέση 

Ανεκπλήρωτες 
προσδοκίες 
Μη εκπλήρωση αναγκών 
∆ηµιουργία 
παραποιήσεων γύρω από 
την σχέση 

  

 
Σύγκρουση 

 

 

 

                              

                                   

To οικογενειακό σχήµα περιλαµβάνει όλες τις γνωσίες του ατόµου γενικά γύρω από  την 

οικογένεια που κατανέµονται σε τέσσερις κατηγορίες: 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ 

↓ 

ΓΝΩΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

↓ 

4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1. Γνωσίες γύρω από τις σχέσεις 

2.  Γνωσίες γύρω από τη λειτουργία της σχέσης 

3.  Γνωσίες γύρω από την αναλογία όφελος / κόστος στη σχέση 

4.  Γνωσίες γύρω από τις στρατηγικές λύσης προβληµάτων 

 

1. Γνωσίες γύρω από τις σχέσεις 

   Συνήθη χαρακτηριστικά 

• Η ανάγκη να είναι το άτοµο σωστό στη σχέση 

• Η ανάγκη να είναι το άτοµο ελκυστικό, επιθυµητό και ευχάριστο 

• Η ανάγκη να νοιάζεται για τους άλλους και να θεωρείται πως θυσιάζεται  

• Η ανάγκη να είναι σε καλή φυσική κατάσταση 

• Η ανάγκη να ελέγχει τις σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας 

• Η ανάγκη να είναι σε εγρήγορση, µήπως κάτι άσχηµο συµβεί 

• Η ανάγκη να επιδιώκει ή να αποφεύγει συγκρούσεις 

• Η ανάγκη να είναι προσαρµοστικό, ευέλικτο και ψύχραιµο 

• Η ανάγκη να µοιράζεται τα συναισθήµατά του µε άλλους 

• Η ανάγκη να αποφεύγει να νιώθει ευάλωτος και τρωτός 

• Η ανάγκη να αρνείται τα συναισθήµατα και τις πληροφορίες που του δίνουν οι άλλοι 

• Η ανάγκη να δείχνει πως είναι γνώστης πραγµάτων  

 

2. Γνωσίες γύρω από την λειτουργία και τον κανονισµό της    οικογένειας 

Κανόνες γύρω από τις οικογενειακές σχέσεις 

• Πώς εκφράζονται η αγάπη και τα άλλα συναισθήµατα 

• Υποχρεώσεις και δικαιώµατα από τον ρόλο του γονέα, συντρόφου , παιδιού 

 

Κανόνες γύρω από το µοίρασµα των οικιακών δουλειών 

 

Κανόνες γύρω από την οικονοµική διαχείριση 

• Προτεραιότητες σχετικά µε το ξόδεµα και την αποταµίευση των χρηµάτων 

 

Κανόνες σχετικά µε το πώς η λειτουργία της οικογένειας µπορεί να αλλάξει 

• Ποιος αποφασίζει για τις αλλαγές 

• ∆ιαδικασίες αλλαγής σε έκτακτες περιπτώσεις 



 7 

 

Κανόνες για το πώς επιλύονται οι συγκρούσεις 

• ∆ιαδικασίες για την αντιµετώπιση συγκρούσεων ανάµεσα στο ζευγάρι 

• ∆ιαδικασίες για την αντιµετώπιση συγκρούσεων ανάµεσα στο ζευγάρι και τα παιδιά 

• Θέµατα τιµωρίας  

 

Κανόνες για την αλληλεπίδραση της οικογένειας µε άλλα άτοµα ή οικογένειες 

 

3. Γνωσίες γύρω από την αναλογία κόστος/όφελος 

Βασίζεται στην αρχή της ισοτιµίας των Bercheid & Walster, (1969).  Τα µέλη της οικογένειας 

αξιολογούν κατά πόσο αυτά που θεωρούν  πως δίνουν  στη σχέση µε τα άλλα µέλη της 

οικογένειας είναι ανάλογα µε αυτά που λαµβάνουν από την σχέση αυτή. Εάν από την 

αξιολόγηση αυτής της αναλογίας τα µέλη θεωρήσουν πως το κόστος είναι πολύ µεγαλύτερο 

από το όφελος, τότε θα προσπαθήσουν να µειώσουν το κόστος και να αυξήσουν το όφελος. 

Ένας τρόπος για παράδειγµα, είναι να προσπαθήσει να µειώσει το κόστος µε το να µειώνουν 

τα γεγονότα που δηµιουργούν συγκρούσεις. Για να το επιτύχουν αυτό αρχικά (1ο βήµα) 

προσπαθούν να εφαρµόσουν τεχνικές επίλυσης προβληµάτων που είναι ήδη γνωστές. Εάν τα 

προβλήµατα στη σχέση εξακολουθούν να υπάρχουν, εφαρµόζουν (2ο βήµα) σχεδιασµένες 

τεχνικές επίλυσης προβληµάτων, τεχνικές που της µαθαίνουν ζητώντας βοήθεια από τρίτους. 

Εάν τα προβλήµατα εξακολουθούν να παραµένουν τότε πιθανόν να εφαρµόσουν µηχανισµούς 

άµυνας (3ο βήµα). Οι µηχανισµοί άµυνας αποτελούν ενέργειες, δραστηριότητες συµπεριφορές 

που εκφράζουν τα άτοµα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στη σχέση τους. 

Τρεις είναι οι τύποι µηχανισµών άµυνας: Μηχανισµοί αποφυγής, µηχανισµοί που αποβλέπουν 

στον κοινό στόχο και µηχανισµοί κύκλων αρνητικών/θετικών συναισθηµάτων.     

 

 

  

1. Μηχανισµοί αποφυγής 

Φυσική ή ψυχική απόσταση , απόσυρση , χρήση ουσιών 

 

2. Μηχανισµοί που αποβλέπουν σε κοινό στόχο 

Χρόνος , ενέργεια , χρήµατα των µελών µπαίνουν στην υπηρεσία των αναγκών της κοινής 

δραστηριότητας ( του µηχανισµού άµυνας ) περιορίζοντας την πιθανότητα συγκρούσεων  

i. Περιορίζει τον αδόµητο ελεύθερο χρόνο , αφού ο χρόνος µπαίνει στην υπηρεσία του 

µηχανισµού άµυνας  

ii. Τα µέλη παίρνουν ικανοποίηση , καθώς µοιράζονται τον κοινό στόχο 

 

3. Μηχανισµοί κύκλων θετικών/αρνητικών συναισθηµάτων 
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Περίοδος έκφρασης αρνητικών συναισθηµάτων κατά την οποία ένα µέλος κριτικάρει ένα 

ή περισσότερα µέλη προκαλώντας συναισθήµατα θυµού , µε συνέπεια τα άλλα µέλη να 

αποσύρονται ή να τσακώνονται µαζί του ( φάση αρνητικών συναισθηµάτων). 

Μετά, τα αρνητικά συναισθήµατα παύουν και τα άτοµα επιζητούν εγγύτητα ( φάση θετικών 

συναισθηµάτων ).  

Η σχέση περνά από τις εξής φάσεις: 

Εγγύτητα – Θυµός – Απόσταση – Εγγύτητα  

Εποµένως, η αντίληψη για την αναλογία κόστος/όφελος µπορεί να αλλάξει 

τροποποιώντας, σε συνεργασία, το περιβάλλον στο σπίτι. Ένας άλλος τρόπος 

τροποποίησης της αντίληψης της αναλογίας, είναι µέσα από µεταγνωσιακή δουλειά, 

τροποποιώντας δηλαδή την µέχρι τώρα αξιολόγηση κόστους/όφελους. 

Η αναλογία κόστους/όφελους στη σχέση µπορεί να τροποποιηθεί καθώς η σχέση εξελίσσεται 

και ωριµάζει.  

 

Χαρακτηριστικά του γνωσιακού-συµπεριφοριστικού µοντέλου θεραπείας για την 

οικογένεια 

Πρόκειται για δοµηµένη , βραχύχρονη ψυχοθεραπευτική µέθοδο, όπου ο θεραπευτής: 

• Είναι ενεργητικός  

• ∆ιαθέτει ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες  

• ∆οµεί τις συνεδρίες  

• Παίρνει πρωτοβουλίες  

• Εφαρµόζει κατάλληλες τεχνικές  

• ∆ίνει δουλειά για το σπίτι  

• ∆ίνει ανατροφοδότηση 

 

1. Θεωρείστε τους πελάτες ως φορείς αλλαγής  

2. Βοηθείστε τους πελάτες να νιώσουν πως είναι κυρίαρχοι της θεραπείας τους  

-Εξοικείωση µε το Γ/ Σ Μοντέλο 

-Εξοικείωση µε  την αυτορρύθµιση 

3. Θέστε ρεαλιστικούς στόχους στους πελάτες . Οι στόχοι : 

• Είναι µικροί , απλοί και ρεαλιστικοί  

• Προσδοκούν στη θετική αντικατάσταση κάποιας λανθασµένης συµπεριφοράς  

• Πρέπει να είναι σηµαντικοί για τον πελάτη 

4. Βοηθείστε τους πελάτες να εµπιστευτούν προσωπικά θέµατα  

• Συναισθηµατική κατανόηση 

• Έµφαση σε ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες 

• Ουδέτερη στάση  

5. Βοηθείστε τους πελάτες να µειώσουν τις προκαταλήψεις τους  

6. Βοηθείστε τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας 

7. Προσπαθήστε να διευκολύνετε τη βελτίωση του πελάτη 
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Γνωσιακό-Συµπεριφοριστικό Μοντέλο Θεραπείας Οικογένειας 

Η διαδικασία των 5 σταδίων 

Στάδιο 1: Λήψη ιστορικού 

Εδώ διερευνάται το υπάρχον πρόβληµα (ή προβλήµατα), ποια άτοµα της οικογένειας 

εµπλέκονται  σε αυτό το πρόβληµα, (ποιους αφορά), πώς ορίζουν οι ίδιοι το πρόβληµα, πώς 

αντιλαµβάνονται τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας το πρόβληµα. Πόσο χρόνο υφίσταται το 

πρόβληµα, πότε και πώς ξεκίνησε πώς αντέδρασαν οι ίδιοι, πώς αντέδρασε η οικογένεια 

γενικότερα. Επίσης λαµβάνονται πληροφορίες γύρω από το ιστορικό ανάπτυξης των µελών 

της οικογένειας που εµπλέκονται στο πρόβληµα (κυρίως του ζευγαριού), αντιλήψεις για την 

σχέση και την οικογένεια από την πατρική οικογένεια (ψυχοκοινωνικό ιστορικό), καθώς και 

τυχόν προηγούµενες εµπειρίες µε ειδικούς.                 

 

Στάδιο 2: Αξιολόγηση 

Η γνωσιακή συµπεριφοριστική αξιολόγηση οικογενειών ακολουθεί τις βασικές αρχές 

αξιολόγησης της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς σύµφωνα µε την γνωσιακή-

συµπεριφοριστική θεωρία όπου: 

• Τα άτοµα είναι αυτόνοµες µονάδες που µπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον τους. Τα 

άτοµα παίρνουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους γιατί αντιδρούν στις γνωσιακές 

αναπαραστάσεις του περιβάλλοντός τους παρά στο περιβάλλον καθεαυτό. Κυρίαρχο ρόλο 

παίζει η µοναδική εµπειρία που έχει το άτοµο από τα γεγονότα και όχι τα ίδια τα 

γεγονότα.  

• Οι γνωσίες επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τα συναισθήµατα. Υπάρχει αιτιατή σχέση. 

• Οι γνωσίες µπορούν να επισηµανθούν, να αξιολογηθούν και να τροποποιηθούν.  

• Αλλαγές στις γνωσίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές στα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά 

 

Το µοντέλο αξιολόγησης είναι ανατροφοδοτικό (Kanfer, 1989) όπου τα τέσσερα συστήµατα 

γνωσίες, συναισθήµατα, συµπεριφορά του κάθε µέλους χωριστά και οι συνέπειες της 

συµπεριφοράς του στην οικογένεια,  βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, σε 

συνδυασµό µε την προσωπικότητα και τις προηγούµενες εµπειρίες των µελών. 

Σχηµατικά, η αξιολόγηση οικογενειών µπορεί να αποδοθεί  ως εξής: 
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Γνωσίες→Συναισθήµατα→Συµπεριφορά→ Γενική λειτουργικότητα 

 

∆υσλειτουργικές γνωσίες 

⇓ 

Αρνητικά συναισθήµατα 

(Θυµός, απογοήτευση, µαταίωση) 

⇓ 

∆υσλειτουργική συµπεριφορά 

(βία, αδιαφορία, χρήση ουσιών) 

 

⇓ 

Κακή συνοχή της οικογένειας 

(Μη συνοχή, κακή προσαρµοστικότητα) 

 

Στην αξιολόγηση, προκειµένου να κατανοηθούν οι γνωσίες των µελών της οικογένειας, καθώς 

και η όλη λειτουργία αυτής,  λαµβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος τύπος οικογένειας που ανήκει η 

συγκεκριµένη οικογένεια που αξιολογείται. Σύµφωνα µε τον Reiss (1981), τρεις είναι οι τύποι 

οικογενειών: α) οι οικογένειες που είναι ευαίσθητες στο περιβάλλον. Οι οικογένειες αυτές 

επιτρέπουν στα µέλη να επικοινωνούν µε άλλα µέλη ή µε άλλες οικογένειες, χωρίς αυτό να 

αποτελεί απειλή για τις οικογένειες αυτές πως χάνουν την συνοχή τους, β) οι οικογένειες που 

είναι ευαίσθητες στην διαπροσωπική απόσταση. Σε αυτές τις οικογένειες, η διαπροσωπική 

απόσταση παίζει σηµαντικό ρόλο και η προσωπική ελευθερία του κάθε µέλους θεωρείται πολύ 

σηµαντική. Τα µέλη αυτών των οικογενειών λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και 

οι στόχοι ή οι σκοποί του κάθε µέλους λαµβάνονται ανεξάρτητα από τους σκοπούς και τους 

στόχους των άλλων µελών γ) οι οικογένειες που είναι ευαίσθητες στη συνοχή. Πρόκειται για 

κλειστά οικογενειακά συστήµατα όπου η επικοινωνία και διακίνηση ιδεών και πληροφοριών 

µε άλλα άτοµα ή οικογένειες θεωρείται απειλή για την συνοχή και την λειτουργικότητα της 

οικογένειας. Οι Kantor & Lehr (1975, στο Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) ονοµάζουν αυτούς 

τους τρεις τύπους οικογενειών ανοιχτές, τεµαχισµένες και κλειστές οικογένειες αντίστοιχα.    

Η οικογένεια µπορεί να έλθει για βοήθεια είτε γιατί υπάρχει κάποιο πρόβληµα στο παιδί είτε 

γιατί υπάρχει πρόβληµα στη σχέση κάποιων µελών µεταξύ τους, είτε γιατί υπάρχει πρόβληµα 

στη σχέση των γονιών µεταξύ τους.  Ο γνωσιακός θεραπευτής χρειάζεται να αξιολογήσει κατά 

περίπτωση, ανάλογα µε τα µέλη που εµπλέκονται στο πρόβληµα, εάν θα δει όλη την 

οικογένεια, ή κάποια µέλη (συνήθως τους γονείς), εάν θα τους δει όλους µαζί ή χωριστά και 

για πόσες συνεδρίες. Με το γνωσιακό συµπεριφοριστικό µοντέλο, δεν είναι πάντα απαραίτητο 

ο ειδικός να παρακολουθεί όλη την οικογένεια µαζί σε όλες τις συνεδρίες. Πολλές µάλιστα 

φορές, ειδικά όταν το πρόβληµα αφορά σε παιδί, µικρής ηλικίας, ο θεραπευτής µπορεί να 

κάνει την παρέµβαση µόνο σε επίπεδο γονιών και η αλλαγή στην συµπεριφορά των γονιών 
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είτε µεταξύ τους, είτε προς το παιδί να επιφέρει τροποποίηση της δυσλειτουργικής 

συµπεριφοράς του παιδιού.   

 

Στάδιο 3:  Εξήγηση του γνωσιακού-συµπεριφοριστικού µοντέλου για την οικογένεια. 

 (Ψυχοεκπαιδευτικός χαρακτήρας του µοντέλου)  

 

Στάδιο 4: Εφαρµογή  θεραπευτικού προγράµµατος  

Το θεραπευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει:  

1. Άσκηση στην προσωπική θεωρία του κάθε µέλους για την οικογένεια και τις 

οικογενειακές σχέσεις. Συνειδητοποίηση του κάθε µέλους των οικογενειακών του σχηµάτων, 

καθώς και των οικογενειακών σχηµάτων του/της συντρόφου του/της και των άλλων µελών 

στην οικογένεια.  

2.Ασκηση στο ψυχοκοινωνικό ιστορικό 

Συνειδητοποίηση της επίδρασης της πατρικής οικογένειας στη διαµόρφωση των προσωπικών 

οικογενειακών σχηµάτων, καθώς και των εκείνων του/της συντρόφου. Εδώ, χρησιµοποιείται 

το οικογενειακό “δέντρο” σε σχέση µε ρόλους, αντιλήψεις και συµπεριφορές που 

διαιωνίζονται στις γενιές.  

 3. Άσκηση στην κατανόηση της άποψης του άλλου 

4. ∆ιερεύνηση των γνωσιών γύρω από τις σχέσεις, τον εαυτό, την ζωή 

Εδώ χρησιµοποιείται η τεχνική της αυτορρύθµισης, όπου τα µέλη που εµπλέκονται στη 

θεραπεία παρατηρούν την δυσλειτουργική συµπεριφορά στο εδώ και τώρα, µέσα από την 

αυτοπαρατήρηση και καταγραφή της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς και την ανίχνευση 

σκέψεων συναισθηµάτων. 

5. Εύρεση των διεργασιακών λαθών στη σκέψη 

6. Τροποποίηση των διεργασιακών λαθών 

7.Ασκηση στην επικοινωνία 

 

Βοηθήµατα στην επικοινωνία 

1. Αµφίδροµη ροή στη συζήτηση 

2. Κατανοητό λεξιλόγιο 

3. Κοινά ενδιαφέροντα/εµπειρίες µεταξύ ποµπού-δέκτη 

4. Αναγνώριση των συναισθηµάτων του συνοµιλητή 

5. Μήνυµα να σχετίζεται µε τους στόχους του δέκτη και όχι µόνο του ποµπού 

6. Ζεστή/φιλική ατµόσφαιρα 

 

Εµπόδια στην επικοινωνία 

1. Παρερµηνευµένες λέξεις/εκφράσεις 

2. Έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ ποµπού-δέκτη 

3. Χρήση εξουσίας από τη µεριά του ποµπού 

4. Αδυναµία του δέκτη να ακούει 
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5. Ετικετοποίηση 

6. Προσβολή των αξιών του συνοµιλητή   

 

8.Ασκηση στην επίλυση προβληµάτων 

 

Στάδιο 5: Γνωσιακές και συµπεριφοριστικές αλλαγές 

Επισηµαίνονται και αξιολογούνται µέσα από την αυτοπαρατήρηση. Ο θεραπευτής βοηθά το 

άτοµο να επαναξιολογήσει και αναδοµήσει γνωσίες δυσλειτουργικές 

(αντιλήψεις/πιστεύω/προσδοκίες/ σχήµατα) που δηµιουργούν δυσάρεστα συναισθήµατα και 

τον οδηγούν σε δυσλειτουργική συµπεριφορά. Ταυτόχρονα, τα µέλη της οικογένειας 

ενισχύονται να προβούν και σε αλλαγές σε συγκεκριµένες  δυσλειτουργικές συµπεριφορές 

τους, που εµπλέκονται στο πρόβληµα,  έτσι ώστε το πρόβληµα να µειωθεί (ή και εξαλειφθεί) 

και εποµένως η λειτουργικότητα της οικογένειας να βελτιωθεί.   

 

Χαρακτηριστικά “υγιών” οικογενειών στο Γ/Σ µοντέλο 

• Θέτουν σαφή όρια και κανόνες 

• Είναι ευέλικτες και ανοικτές στο καινούργιο 

• Αλληλεπιδρούν µε άλλα άτοµα/οικογένειες 

• Θέτουν ξεκάθαρους ρόλους στη σχέση τους 

• Έχουν ξεκάθαρους ρόλους γύρω από τον οικογενειακό κανονισµό αλλά ανθεκτικούς στην 

αλλαγή 

• Λαµβάνουν τις αποφάσεις κυρίως οι γονείς όταν  τα παιδιά είναι µικρά 

• Όταν η αναλογία κόστους/όφελους δεν είναι η επιθυµητή το επικοινωνούν και 

συνεργάζονται να την τροποποιήσουν 

• Οριοθετούν τα προβλήµατα συζητώντας εναλλακτικές λύσεις 

• Μέσα στον δικό τους κώδικα αναπτύσσουν και ικανοποιούν τους στόχους τους 

• Λειτουργούν δηµοκρατικά   

 

Σε αντίθεση: 

Οι κλειστές οικογένειες →  Μη ευέλικτες, αυστηρές οικογένειες 

                                             Τα µέλη υποτάσσουν τις ανάγκες τους 

 

Οι τεµαχισµένες           →   Τα µέλη λειτουργούν τυχαία 

οικογένειες                          ∆εν επικοινωνούν 

                                             Λειτουργούν χωρίς όρια, κανόνες,   

                                             κοινούς στόχους 
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