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Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία 

 

Α. Ιστορική αναδροµή 

 

A1. Εισαγωγή 

Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950 ως αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός νέου ψυχοθεραπευτικού µοντέλου. 

Μέχρι τότε τα θεραπευτικά µοντέλα που κυριαρχούσαν ήταν το ψυχαναλυτικό και το 

συµπεριφοριστικό µοντέλο. Ωστόσο, φάνηκε πως η συµπεριφοριστική θεωρία δεν 

επαρκούσε να εξηγήσει πολλούς τύπους της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το σχήµα 

ερέθισµα–αντίδραση δεν ίσχυε στην ερµηνεία εγκατάστασης αρκετών 

δυσλειτουργικών συµπεριφορών.  Από την άλλη µεριά, το ψυχαναλυτικό µοντέλο 

φάνηκε να µην µπορεί να αντιµετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά αρκετά 

ψυχολογικά προβλήµατα. Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να αναπτύσσονται οι 

νεοσυµπεριφοριστικές θεωρίες, οι οποίες εµπλούτισαν και εξέλιξαν τις υπάρχουσες 

κλασσικές θεωρίες της µάθησης (κλασσική και εξαρτηµένη), οι λεγόµενες 

κοινωνικογνωστικές θεωρίες, µε κύριους εκφραστές τους Bandura, Meichenbaum, 

Mahoney, Kanfer. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες έδωσαν έµφαση στις ενσυνείδητες 

γνωστικές λειτουργίες µε τις οποίες το άτοµο προσλαµβάνει, οργανώνει, κωδικοποιεί 

και επεξεργάζεται τα πληροφοριακά ερεθίσµατα, δηµιουργώντας νέες γνωστικές 

δοµές (Κολιάδης, 1992). Πρόκειται για τις ενδιάµεσες µεταβλητές ανάµεσα στο 

ερέθισµα και την αντίδραση, οι οποίες επέδρασαν στην διαµόρφωση του γνωσιακού 

χαρακτήρα της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θεραπείας. Με την εµφάνιση της 

γνωσιακής–συµπεριφοριστικής θεραπείας, άρχισε να υπάρχει µια ανοικτή απόρριψη 

στην ψυχαναλυτική  ψυχοθεραπεία: καταρχήν, στην έννοια των ασυνείδητων 

διεργασιών, στην έµφαση στο υλικό του παρελθόντος, καθώς και στην αναγκαιότητα 

για  µακρόχρονη διάρκεια της θεραπείας (Beck, 1967). 

 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος συνέβαλλε στην ανάπτυξη του γνωσιακού-

συµπεριφοριστικού µοντέλου θεραπείας ήταν πως υπήρχαν προβλήµατα, όπως για 

παράδειγµα, ιδεοληπτικός ιδεασµός, τα οποία µόνο µε συµπεριφοριστικούς 

χειρισµούς δεν σηµείωναν βελτίωση. Η διαµόρφωση γνωσιακών-συµπεριφοριστικών 

χειρισµών συµπλήρωσε ένα κενό στις θεραπευτικές τεχνικές (Dobson & Dozois, 

1988). Σήµερα, η γνωσιακή-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία εφαρµόζεται σε ένα 
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ευρύ φάσµα διαταραχών: αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχές πρόσληψης 

τροφής, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήµατα 

στο ζευγάρι ή στα µέλη οικογένειας, κ.ά. 

 

Γνωσιακή προσέγγιση είναι κάθε ψυχολογική προσέγγιση που παραδέχεται την 

άποψη πως η νοητική αναπαράσταση του εξωτερικού κόσµου ασκεί αποφασιστικό 

ρόλο στην ανθρώπινη συµπεριφορά και πως η κατανόηση και τροποποίηση της 

συµπεριφοράς επιτυγχάνεται µέσα από την κατανόηση της νοητικής αναπαράστασης.  

«H γνωσιακή θεραπεία δίνει έµφαση στο ρόλο του συλλογισµού στη µάθηση, δηλαδή 

στο ρόλο των γνωσιακών και συµβολικών διαδικασιών που επιδρούν στη 

συµπεριφορά. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν αντίληψη και επεξεργασία των 

γεγονότων που συµβαίνουν στο περιβάλλον, συστήµατα αξιών και αντιλήψεων, 

σκέψεις,  σχεδιασµό, λύση προβληµάτων κλπ. Εάν κατανοήσουµε  τα γεγονότα που 

συνέβησαν στο περιβάλλον του, χωρίς να πάρουµε υπόψη µας την αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στις γνωσιακές διαδικασίες και το περιβάλλον, τότε δεν θα µπορούµε να 

επεξηγήσουµε επαρκώς τη συµπεριφορά του ατόµου» (Χαρίλα, 1995, σελ. 113-114). 

Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία, αποτελεί ένα συγκερασµό 

συµπεριφοριστικών και γνωσιακών στρατηγικών, oι οποίες στοχεύουν στην 

καταγραφή και τροποποίηση των νοητικών (γνωσιακών) συστηµάτων του πελάτη 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η γνωσιακή και συµπεριφοριστική αλλαγή. 

 

Στην εξέλιξη του µοντέλου, έτσι όπως εφαρµόζεται σήµερα, επέδρασαν διάφορες 

θεωρίες. Οι κύριες επιρροές του γνωσιακού-συµπεριφοριστικού µοντέλου, βασίζονται 

στην γνωσιακή θεωρία του Beck (1963) και στην λογικοσυναισθηµατική θεωρία του 

Ellis (1962) οι οποίες και θεµελιώνουν τον γνωσιακό χαρακτήρα του µοντέλου. 

Παράλληλα, και άλλες θεωρίες έχουν επιδράσει αρκετά, όπως, τα µοντέλα 

αυτοδιαχείρισης κυριότερα των οποίων είναι το περιεκτικό µοντέλο αυτορρύθµισης 

(Kanfer, 1989) και η άσκηση στην αυτοκαθοδήγηση (Maichenbaum, & Goodman 

1971), η θεραπεία επίλυσης προβληµάτων (D’ Zurilla & Goldfried, 1971), η άσκηση 

στην αντιµετώπιση του άγχους (Suin & Richardson, 1971),  

 

Α.1..1. Λογικοσυναισθηµατική θεραπεία (Rational-Emotive Therapy) 

Η λογικοσυναισθηµατική θεραπεία αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1950 και 

υποστηρίζει πως ο άνθρωπος διαφέρει από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο γιατί 
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σκέπτεται, έχει αξίες και µπορεί να αναπτύξει γνωστικές δοµές. Ο άνθρωπος είναι 

βασικά ένα λογικό ον, αλλά διακατέχεται από παράλογες σκέψεις. Όταν σκέπτεται 

λογικά, είναι ευτυχισµένος και επαρκής. Όταν όµως σκέπτεται παράλογα, είναι 

δυστυχής γιατί οι παράλογες σκέψεις προκαλούν ψυχολογικές διαταραχές και 

συναισθηµατικά προβλήµατα όπως άγχος, κατάθλιψη, θυµό, ενοχές.   

Κατά τον  Ellis, µερικές από τις παράλογες ιδέες που προκαλούν ψυχολογικές 

διαταραχές είναι οι εξής: 

1. Η ιδέα ότι είναι απολύτως απαραίτητο να αγαπιέται και να εκτιµάται κανείς 

από κάθε σηµαντικό πρόσωπο στο περιβάλλον του. Αυτό είναι παράλογο γιατί 

µπορεί να µην αγαπηθεί από όλα τα πρόσωπα, άρα ο η προσδοκία να µην 

εκπληρωθεί. 

2. Η ιδέα ότι για να αξίζει κάποιος, θα πρέπει να είναι ικανός, επαρκής και 

επιτυχής σε όλα. Αυτή η ιδέα είναι παράλογη γιατί είναι αδύνατον κάποιος να 

είναι σε όλα όσα κάνει επιτυχής.  

3. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι που µας έχουν δυσαρεστήσει είναι απορριπτέοι και 

γενικά κακοί και γι αυτό πρέπει να τιµωρηθούν για τις πράξεις τους. Η ιδέα 

αυτή είναι παράλογη γιατί η τιµωρία δεν οδηγεί πάντα σε καλύτερη 

συµπεριφορά.  

4. Η ιδέα πως είναι τροµερά καταστροφικό να µην γίνονται τα πράγµατα όπως 

τα θέλει κανείς. Η ιδέα αυτή είναι παράλογη γιατί στην πραγµατικότητα  δεν 

γίνονται όλα όπως τα θέλει κανείς. 

5. Η ιδέα πως η δυστυχία είναι αποτέλεσµα εξωτερικών παραγόντων τα οποία ο 

άνθρωπος δεν µπορεί να ελέγξει. Αυτή ιδέα είναι παράλογη γιατί στην 

πραγµατικότητα τα αρνητικά συναισθήµατα προκαλούνται από τον τρόπο που 

επεξεργαζόµαστε τα γεγονότα που µας συµβαίνουν. Μια τέτοια ιδέα αυξάνει 

τα αρνητικά συναισθήµατα του ατόµου και δηµιουργεί την αίσθηση του 

αβοήθητου. 

6. Η ιδέα πως εάν κάτι είναι επικίνδυνο ή βλαβερό, αυτό πρέπει να απασχολεί 

συνέχεια την σκέψη του ανθρώπου. Αυτό είναι παράλογο γιατί µε το να 

σκέφτεται κάποιος συνέχεια το γεγονός αυτό δεν αλλάζει το γεγονός. 

Απεναντίας, πολλές φορές, η συνεχής ενασχόληση µε την επικινδυνότητα του 

γεγονότος µπορεί να µην βοηθάει το άτοµο να βρει τρόπους αντιµετώπισης.     
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7. Η ιδέα πως είναι πιο εύκολο να αποφεύγει κανείς τις δυσκολίες και την 

προσωπική ευθύνη, παρά να τις αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο. Αυτό είναι 

παράλογο γιατί η αποφυγή εµποδίζει την επίλυση των προβληµάτων. 

8. Η ιδέα πως οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να έχουν πάντα την υποστήριξη 

ενός ισχυρότερου για να είναι επιτυχείς. Αυτό είναι παράλογο, γιατί οδηγεί σε 

πλήρη εξάρτηση από τους άλλους και σε απώλεια της ατοµικότητας.  

9. Η ιδέα πως οι προηγούµενες εµπειρίες και τα γεγονότα στη ζωή ενός ατόµου 

καθορίζουν την τωρινή του συµπεριφορά και δεν µπορούν να αλλάξουν. Αυτό 

είναι παράλογο γιατί µπορεί οι προηγούµενες εµπειρίες να επηρεάζουν την 

τωρινή µας συµπεριφορά αλλά δεν την καθορίζουν απαραίτητα. Μπορούµε να 

µάθουµε από τις προηγούµενες εµπειρίες και να διαµορφώσουµε διαφορετική 

τωρινή συµπεριφορά. 

10. Η ιδέα πως πρέπει να ασχολούµαστε και να στενοχωριόµαστε µε τα 

προβλήµατα των άλλων. Αυτή η ιδέα είναι παράλογη γιατί τα προβλήµατα 

των άλλων συχνά δεν έχουν σχέση µε εµάς και η στενοχώρια µας ή η 

ενασχόλησή µας µε αυτά δεν βοηθά τους άλλους να βρουν λύση στο 

πρόβληµά τους. 

11. Η ιδέα πως για κάθε πρόβληµα υπάρχει η σωστή απάντηση και είναι 

καταστροφικό εάν κάποιος δεν την ξέρει. Αυτή η ιδέα είναι παράλογη γιατί 

δεν υπάρχει η τέλεια λύση για το κάθε πρόβληµα. Αντίθετα, πολλές φορές 

χρειάζεται να πειραµατισθούµε σε διάφορες λύσεις µέχρι να βρούµε αυτή που 

µας βοηθάει περισσότερο. 

H θεωρία του Εllis λέγεται και Α.Β.C.D.E. γιατί βασίζεται στο εξής σχήµα:  1. Υπάρχει 

ένα γεγονός, µια δραστηριότητα (Activity- Α) που µας ενεργοποιεί. 2.Υπάρχουν οι  

παράλογες πεποιθήσεις (Irrational Beliefs- Β1) και οι λογικές πεποιθήσεις (Rational 

Beliefs- Β2). 3. Ανάλογα µε το εάν το άτοµο κάνει λογικές ή παράλογες πεποιθήσεις 

δηµιουργούνται ανάλογες συναισθηµατικές αντιδράσεις (Consequent Affective 

Emotion-C). 4. Eάν το άτοµο κάνει παράλογες σκέψεις, τότε ο θεραπευτής το βοηθά να 

τις αµφισβητήσει  και να τις αντικαταστήσει µε πιο λογικές αντιλήψεις (Dispute – D). 

5. Η αµφισβήτηση και η τροποποίηση των παράλογων πεποιθήσεων σε λογικές φέρνει 

και άλλο αποτέλεσµα τόσο σε επίπεδο συναισθηµατικό όσο και συµπεριφοράς (Effect-

Ε).       

Σύµφωνα µε τον Ellis όταν το άτοµο αντιµετωπίζει ως εκλυτικό γεγονός : 

1. Μη επιθυµητά γεγονότα (Α) 
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• Έχει λογικές πεποιθήσεις (Β) 

• Τότε: τα συναισθήµατά του είναι αρνητικά λειτουργικά (C) 

• Και η συνέπεια: αντιµετώπιση της κατάστασης 

 

2.  Μη επιθυµητά γεγονότα (Α) 

• Αλλά  έχει παράλογες πεποιθήσεις (Β) 

• Τότε: τα συναισθήµατα είναι αρνητικά δυσλειτουργικά (C) 

• Και η συνέπεια: ∆υσλειτουργία 

 

3. Επιθυµητά γεγονότα 

• Αλλά  έχει παράλογες πεποιθήσεις (Β) 

• Τότε: τα συναισθήµατα είναι θετικά δυσλειτουργικά (C) 

• Και η συνέπεια: Λειτουργία όχι τόσο καλή σε σχέση µε το θετικό συµβάν  

 

4. Επιθυµητά γεγονότα 

• Αλλά  έχει λογικές πεποιθήσεις (Β) 

• Τότε: τα συναισθήµατα είναι θετικά λειτουργικά (C) 

• Και η συνέπεια: Πολύ καλή λειτουργία  

 

A.1.2. Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Therapy) 

Στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο πως τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές του 

ατόµου καθορίζονται από τον τρόπο που δοµεί τον κόσµο. Oι σκέψεις του βασίζονται 

στα σχήµατα ή τα συµπεράσµατα που έχουν δηµιουργηθεί από προηγούµενες 

εµπειρίες καθώς και από γονεϊκές και κοινωνικές επιδράσεις. Τα ψυχολογικά 

προβλήµατα θεωρούνται ότι πηγάζουν από λανθασµένη µάθηση και λανθασµένα 

συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει το άτοµο. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργούνται τα σχήµατα, δοµές αρκετά καλά παγιωµένες στην σκέψη του ατόµου. 

Τα σχήµατα, στην θεωρία του Beck λειτουργούν ως ο πυρήνας από όπου πηγάζουν  

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και πλήθος  αρνητικών αυτόµατων σκέψεων οι οποίες 

εµπεριέχουν γνωσιακά λάθη. Οι αυτόµατες σκέψεις δηλαδή, είναι οι σκέψεις ή και 

εικόνες οι οποίες  έρχονται στο µυαλό του ατόµου µε αφορµή ένα εκλυτικό γεγονός 

και είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιµες από το άτοµο. Οι βαθύτερες πεποιθήσεις και 

περισσότερο τα σχήµατα µπορεί να µην είναι συνειδητοποιηµένα από το άτοµο και 
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να χρειάζονται να εκµαιευθούν. Σχηµατικά, η διάδραση ανάµεσα στις γνωσίες, τα  

συναισθήµατα και την συµπεριφορά µπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

 

 

                                               Συµπεριφορά 

 

                           

                                                      

 

Α.1.3. Περιεκτικό µοντέλο αυτορρύθµισης 

Ο Κanfer (1970,)1 εισήγαγε το µοντέλο της αυτορρύθµισης το οποίο αποτελεί µια 

προσπάθεια ερµηνείας της ανθρώπινης συµπεριφοράς στο πλαίσιο των 

νεοσυµπεριφοριστικών θεωριών. Η αυτορρύθµιση χρησιµοποιείται µε µια πιο γενική 

έννοια και αναφέρεται στον ηθεληµένο έλεγχο ψυχολογικών, συµπεριφοριστικών και 

νευροφυσιολογικών διαδικασιών (Rehm & Rokke, 1988). Περιλαµβάνει τρία στάδια 

τα οποία αλληλοσυνδέονται: η αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και ο 

αυτοέλεγχος. Στο πρώτο δίνεται έµφαση στην παρατήρηση και παρακολούθηση της 

συµπεριφοράς αυτής καθεαυτής  η οποία οδηγεί σε ένα στόχο. Η αυτοπαρατήρηση  

µπορεί να περιλαµβάνει και παρατήρηση των συνεπειών της συµπεριφοράς. Έχει 

φανεί πως η διαδικασία της αυτοπαρατήρησης είναι από µόνη της θεραπευτική γιατί 

ο πελάτης µπορεί να συνειδητοποιήσει τις δυσλειτουργικές συµπεριφορές, καθώς και 

σε ποιες  καταστάσεις αυτές οι συµπεριφορές συµβαίνουν. 

 

Η διαδικασία της αυτοπαρατήρησης οδηγεί στο δεύτερο στάδιο, την αυτοαξιολόγηση, 

όπου ο πελάτης συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα της αυτοπαρατήρησης µε 

την συµπεριφορά που µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου. Η 

αυτοαξιολόγηση µπορεί να επηρεασθεί από την συναισθηµατική κατάσταση του 

ατόµου. Για παράδειγµα, πελάτες µε καταθλιπτικό συναίσθηµα έχουν την τάση να 

αξιολογούν τον εαυτό τους αρνητικά.  

 

Τέλος, το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει την αυτοενίσχυση και αυτοτιµωρία. Η 

αυτορρύθµιση ενδυναµώνει τον προσωπικό έλεγχο. Μια τεχνική του µοντέλου 

                                                 
1  Βλ. επίσης Καλαντζή-Αζίζι (1995),  Καλαντζή-Αζίζι και συν. (2002). 
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αυτορρύθµισης είναι η καταγραφή των δυσλειτουργικών συµπεριφορών, των 

αυτόµατων σκέψεων, των αρνητικών συναισθηµάτων και των ερεθισµάτων στα οποία 

αυτά συµβαίνουν, µέσα από τη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης. 

  

Α.1.4. Άσκηση στην αυτό-καθοδήγηση(self-instructional training) 

Σύµφωνα µε τους  Meichenbaum & Goodman (1971), η θεραπευτική αυτή 

προσέγγιση δίνει έµφαση στη σπουδαιότητα των οδηγιών του ατόµου προς τον εαυτό 

του. Αυτές οι οδηγίες προς τον εαυτό επηρεάζουν τη συµπεριφορά. Τα ψυχολογικά 

προβλήµατα µπορεί να προκαλούνται από δυσλειτουργικές αυτοαναφορές σε 

συγκεκριµένες προβληµατικές καταστάσεις. Οι θετικές αυτοαναφορές µπορούν να 

αναχαιτίσουν δυσλειτουργικές αυτόµατες σκέψεις. Eφαρµόσθηκε αρχικά για 

διαµόρφωση προγράµµατος για την αντιµετώπιση της παρορµητικότητας στα παιδιά 

και αργότερα γενικεύθηκε στην θεραπεία διαφόρων ψυχολογικών δυσκολιών όπως 

φοβίες, άγχος εξετάσεων, σχιζοφρένεια.  Στόχος της µεθόδου αυτής είναι ο πελάτης 

να αναπτύξει δεξιότητες έτσι ώστε να µπορεί να τροποποιεί την δυσλειτουργική του 

συµπεριφορά,  να αντιµετωπίζει προβληµατικές καταστάσεις και κυρίως να µάθει να 

τροποποιεί τις αρνητικές του αυτοαναφορές σε  θετικές, έτσι ώστε να µην 

δυσλειτουργεί.  Τα στάδια  της εκπαίδευσης των πελατών στην αυτοκαθοδήγηση 

είναι : 

1. συγκέντρωση του πληροφοριακού υλικού, διαµόρφωση της περίπτωσης, 

ορισµός προβλήµατος, 

2. εστίαση προσοχής, 

3. φράσεις αντιµετώπισης, 

4. διόρθωση λαθών, και 

5. αυτοενίσχυση. 

 

Α.1.5. Θεραπεία επίλυσης προβληµάτων (Problem Solving Techniques) 

Η θεραπεία επίλυσης προβληµάτων των D’Zurilla & Goldfried (1971) δίνει έµφαση 

στην αναγνώριση και εύρεση τρόπων αντιµετώπισης προβληµάτων, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η τροποποίηση της συµπεριφοράς. H επίλυση προβληµάτων έχει ορισθεί 

ως «η συµπεριφοριστική διαδικασία ανεξάρτητα εάν είναι φανερή ή γνωσιακή στη 

φύση της η οποία α) κάνει διαθέσιµη µια σειρά από δυνητικά αποτελεσµατικές 

εναλλακτικές αντιδράσεις προκειµένου να επιλυθεί η προβληµατική κατάσταση και 

β) αυξάνει την πιθανότητα επιλογής της πιο αποτελεσµατικής αντίδρασης ανάµεσας ε 
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ποικίλες εναλλακτικές (D’Zurilla & Goldfried, 1971, σελ.108). Η επίλυση 

προβληµάτων αφορά στην γνωστική ικανότητα του ατόµου να δράσει εναλλακτικά 

σε µια προβληµατική κατάσταση και να επιλέξει την πλέον  αποτελεσµατική λύση, 

για την περίσταση. Η ικανότητα για επίλυση προβληµάτων: 

1. Βοηθά τα άτοµα που δεν έχουν σηµαντικά συναισθηµατικά προβλήµατα να 

µειώσουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν. 

2. Βοηθά τα άτοµα που έχουν συναισθηµατικά προβλήµατα να µειώσουν το 

µέγεθος των προβληµάτων τους. 

3. Αυξάνει την αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας του πελάτη, άρα σχετίζεται 

θετικά µε την αίσθηση κοινωνικής επάρκειας και αρνητικά µε την εµφάνιση 

ψυχοπαθολογικών συµπεριφορών. 

 

Η τεχνική της επίλυσης προβληµάτων, ταυτόχρονα µε τις τεχνικές γνωσιακής 

αναδόµησης,  εφαρµόζεται σήµερα στην θεραπεία πολλών διαταραχών, όπως στην 

θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, στις 

θεραπείες παιδιών και εφήβων κ.α. 

 

Α.1.6. Άσκηση για την αντιµετώπιση του άγχους (Anxiety Management Training) 

Το πρόγραµµα άσκησης στην αντιµετώπιση του άγχους (Suinn & Richardson, 1971) 

στηρίζεται στην αντίληψη ότι το άγχος αποκτάται και κατέχει ιδιότητες γενίκευσης 

του ερεθίσµατος. Οι νευροφυσιολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται µε το άγχος 

λειτουργούν ως ερεθίσµατα τα οποία διατηρούν τις συµπεριφορές  αποφυγής. Οι 

πελάτες, µπορούν να µάθουν να  αντιδρούν σε αυτά τα ερεθίσµατα µε αντιδράσεις οι 

οποίες µειώνουν το άγχος µέσω της αµοιβαίας αναστολής. Εποµένως, πρωταρχικός 

στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των πελατών στην χαλάρωση 

και στην αντιµετώπιση του άγχους.           

 

Η έµφαση βρίσκεται στην ψυχοεκπαίδευση: Nα συνειδητοποιήσει ο πελάτης σε ποια 

ερεθίσµατα εµφανίζεται το άγχος καθώς επίσης και τον τρόπο που οι γνωσίες και τα 

συναισθήµατα διατηρούν το άγχος. Επίσης, να µάθει δεξιότητες αντιµετώπισης 

αγχογόνων καταστάσεων. Αρχικά, οι πελάτες ασκούνται στην νευροµυϊκή χαλάρωση. 

Μετά,  προτρέπονται να φαντασθούν µια κατάσταση που τους προκαλεί άγχος και να 

εφαρµόσουν τις δεξιότητες χαλάρωσης που έχουν µάθει.  
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Α.2.Γνωσιακή Θεραπεία και άλλες ψυχοθεραπείες 

 

Οµοιότητες και διαφορές από την συµπεριφοριστική θεραπεία 

 

ΘΕΩΡΙΑ: 

Συµπεριφοριστική και γνωσιακή         Έµφαση στο 

περιβάλλον και στις εξωτερικές µεταβλητές  

Όµως γνωσιακή             τονίζει επίσης τις εσωτερικές 

µεταβλητές – τις γνωσιακές διεργασίες που 

παρεµβάλλονται ανάµεσα στο ερέθισµα κα τη συµπεριφορά 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Παίζει ρόλο και στις δύο θεραπείες. 

Στη γνωσιακή ο θεραπευτής παίζει και παιδαγωγικό ρόλο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αλληλοσυµπληρώνονται 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Η συµπεριφοριστική έχει ως στόχο της τροποποίησης της 

συµπεριφοράς 

Η γνωσιακή να βοηθήσει επί πλέον τον ασθενή να 

κατανοήσει τις δυσπροσαρµοστικές του αντιλήψεις και να 

τις αναδοµήσει. 

 

Οµοιότητες και διαφορές από την ψυχαναλυτική θεραπεία 
 

ΘΕΩΡΙΑ: 

Η ψυχαναλυτική δίνει έµφαση στις βιολογικές και ασυνείδητες 

δυνάµεις και στο ένστικτο. 

Η γνωσιακή τονίζει την επίδραση των συµβολικών δυνάµεων 

πάνω στη συµπεριφορά (λόγος). 

Όµως: η γνωσιακή τονίζει και την σηµαντικότητα των 

εξωτερικών παραγόντων. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Σηµαντική και στις δύο. 

Αλλά: στη γνωσιακή θεραπεία η θεραπευτική  σχέση βασίζεται 

πάνω στον συνεργατικό εµπειρισµό  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ψυχαναλυτική                ∆εν έχει τεχνικές 

Γνωσιακή                     Χρησιµοποιεί συγκεκριµένες Τεχνικές 

 

Β. Στοιχεία γύρω από το γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο  

Τα χαρακτηριστικά του γνωσιακού µοντέλου είναι: 
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• Ενεργητικότητα ασθενούς 

• Κατευθυντικό µοντέλο 

• ∆οµή θεραπευτικών συνεδριών 

• Βραχύχρονος χαρακτήρας 

• Συνεργατικότητα 

• Ψυχοεκπαιδευτικό 

• Κοινωνικό / ενδοπροσωπικό 

 

Βασικές αρχές της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας 

1. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία βασίζεται στο γνωσιακό µοντέλο για τις 

συναισθηµατικές διαταραχές. 

2. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι βραχεία και χρονικά περιορισµένη. 

3. Η θεραπευτική σχέση είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική Γνωσιακή 

Ψυχοθεραπεία. 

4. Η θεραπεία είναι µια συνεργατική προσπάθεια µεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόµενου. 

5. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία χρησιµοποιεί κυρίως την Σωκρατική µέθοδο. 

6. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι δοµηµένη και κατευθυνόµενη. 

7. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο πρόβληµα. 

8. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό µοντέλο. 

9. Η εργασία στο σπίτι είναι σηµαντικός παράγοντας. 

   Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία προχωράει σύµφωνα µε τον θεραπευτικό 

σχεδιασµό, προϊόν συνεργασίας θεραπευτή-θεραπευόµενου. 

10. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία χρησιµοποιεί τεχνικές επίλυσης προβλήµατος 

• Κάνει κατάτµηση του προβλήµατος σε εύκολες να αντιµετωπιστούν µονάδες. 

• Αναγνωρίζει σκέψεις και πίστεις που εµποδίζουν την επίλυση του 

προβλήµατος. 

11. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία χρησιµοποιεί µια ποικιλία από γνωσιακές και 

συµπεριφοριστικές τεχνικές. 

12. Οι θεραπευτικές τεχνικές, ακόµα και οι συµπεριφοριστικές, παρουσιάζονται 

µέσα στο γνωσιακό πλαίσιο. 

 

Λανθασµένες αντιλήψεις για την γνωσιακή ψυχοθεραπεία 
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1. Ωφελούνται µόνο οι έξυπνοι ασθενείς. 

2. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία δεν ασχολείται µε σηµαντικά περιστατικά του 

παρελθόντος των ασθενών. 

3. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία «διανοητικοποιεί» την ψυχική διάθεση και δεν 

δίνει µεγάλη σηµασία στο συναίσθηµα. 

4. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι η εκπαίδευση στη χαλάρωση, η καταγραφή 

των αρνητικών σκέψεων και της θετικής σκέψης. 

5. Είναι εύκολο να γίνει κανείς γνωσιακός ψυχοθεραπευτής διαβάζοντας βιβλία 

και παρακολουθώντας σεµινάρια. 

6. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία δεν ασχολείται µε προβλήµατα της σχέσης 

πελάτη-θεραπευτή. 

7. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι µια απλή µορφή θεραπείας 

8. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία δεν ασχολείται µε τα προβλήµατα του θεραπευτή. 

9. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι µια εύκολη θεραπεία να µαθευτεί και να 

εφαρµοστεί (ο καθένας µπορεί να την κάνει καλά). 

10. Ο κύριος στόχος είναι να διδάξει στον πελάτη την θετική σκέψη. 

11. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στην πραγµατικότητα δεν είναι κατάλληλη για 

άτοµα που υποφέρουν από µείζονα προβλήµατα ζωής. 

12. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι µια προδιαγεγραµµένη µορφή θεραπείας. 
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Γ. Κλινική πράξη του γνωσιακού-συµπεριφοριστικού µοντέλου 
 

• Εξοικείωση του θεραπευόµενου µε την γνωσιακή προσέγγιση 

• Ο θεραπευτής µεριµνά ώστε να προετοιµάσει τον πελάτη για: 

1. Ότι µπορεί να µην υπάρξει εξάλειψη συµπτωµάτων αλλά πώς θα µάθει 

αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης 

2. Να µπορεί να δεχθεί ύφεση και εξάρσεις της κατάστασής του 

 

Ο θεραπευτής αρχικά: 

1. Μαθαίνει γύρω από τον ασθενή – συλλογή πληροφοριών 

2. Σε συµπεριφοριστικό  επίπεδο – ο θεραπευτής µελετά και καταγράφει τις 

διάφορες καταστάσεις (ερεθίσµατα) και τις ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις του 

ασθενή (αντιδράσεις) 

3. Σε γνωσιακό επίπεδο – ο θεραπευτής µελετά τις γνωσιακές διεργασίες που 

παρεµβάλλονται ανάµεσα στα ερεθίσµατα και τις αντιδράσεις. 

 
Γ.1. Γνωσιακή – Συµπεριφοριστική Αξιολόγηση 

 
Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική αξιολόγηση βασίζεται σε απλές αρχές και έχει αρκετά 

σαφείς στόχους. Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται στην 

πειραµατική µέθοδο. Στην αρχή της θεραπείας ο θεραπευτής διαµορφώνει την αρχική 

υπόθεση και τον θεραπευτικό σχεδιασµό. Η υπόθεση ελέγχεται αν είναι σωστή µέσα 

από τις συνεδρίες και την δουλειά στο σπίτι και τροποποιείται, αν κριθεί αναγκαίο.  

 
Η αξιολόγηση του περιστατικού γίνεται τόσο σε επίπεδο γνωσιακό, όσο και 

συναισθηµατικό, νευροφυσιολογικό και συµπεριφοριστικό, σύµφωνα µε το 

ανατροφοδοτικό µοντέλο του Kanfer (1989): 
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                 О  Αυτόνοµες 

 Ε               1.Βιολογικός Α         Γνωσιακές Σ 

                  2. Ψυχολογικός  Συµπεριφοριστικές 

    Συναισθηµατικές 

 

 

 

 

Όπου «Ε» είναι τα ερεθίσµατα όπου συµβαίνει η δυσλειτουργική συµπεριφορά.  «Ο» 

είναι ο οργανισµός, βιολογικός και ψυχολογικός. Εδώ περιλαµβάνονται 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, στοιχεία προσωπικότητας, εµπειρίες προσωπικές και από 

το περιβάλλον του παρελθόντος, καθώς και εµπειρίες – ορόσηµα που έχουν σχέση µε 

τα παρόντα προβλήµατα. Ο συγκεκριµένος οργανισµός, µε τις συγκεκριµένες 

εµπειρίες συµβάλλει έτσι ώστε να έχει τις συγκεκριµένες αντιδράσεις, στα 

συγκεκριµένα ερεθίσµατα. Με το «Α» ορίζονται οι αντιδράσεις του ατόµου, όταν 

βρίσκεται στα συγκεκριµένα ερεθίσµατα. Οι αντιδράσεις χωρίζονται σε αυτόνοµες- 

νευροφυσιολογικές (πώς αντιδρά ο οργανισµός σε επίπεδο νευροφυσιολογικό), σε 

γνωσιακές (τι σκέψεις κάνει το άτοµο) και  σε συµπεριφοριστικές (τι κάνει το άτοµο 

όταν βρίσκεται σε επαφή µε τα ερεθίσµατα). Στις αντιδράσεις, µπορούµε να 

προσθέσουµε και τις συναισθηµατικές.   Τέλος, µε το «Σ» ορίζονται οι συνέπειες των 

αντιδράσεων του ατόµου στη ζωή του. Τα είδη των αντιδράσεων βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, αλλά και όλα τα συστήµατα, ερεθίσµατα - 

οργανισµός - αντιδράσεις και συνέπειες βρίσκονται σε συνεχή διάδραση µεταξύ τους. 

Όπως φαίνεται και από την φορά των βελών, οι συνέπειες καταγράφονται στις 

εµπειρίες του ατόµου έτσι ώστε την επόµενη φορά που το άτοµο έρχεται σε επαφή µε 

τα ίδια ερεθίσµατα, κάνει πιο αυτόµατα τις ίδιες αντιδράσεις. Οι ίδιες οι συνέπειες µε 

την πάροδο του χρόνου µπορεί να λειτουργήσουν ως ερεθίσµατα που προκαλούν µε 

την σειρά τους άλλες σκέψεις, συναισθήµατα, συµπεριφορές  (φαύλος κύκλος)    

 

Στόχοι 

Οι στόχοι τίθενται µε κοινή συνεργασία θεραπευτή- θεραπευόµενου . Οριοθέτηση 

στόχων σηµαίνει θεραπευτής και πελάτης να θέσουν συγκεκριµένους, λεπτοµερείς 



 15 

στόχους για κάθε µια από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο πελάτης, καθώς και 

ενδιάµεσους στόχους.  

Πλεονεκτήµατα 
• O πελάτης γνωρίζει τι περιµένει από την θεραπεία. Αποφεύγονται έτσι οι µη 

ρεαλιστικοί στόχοι (π.χ. να µην αισθανθώ ξανά ποτέ άγχος). Η οριοθέτηση 

στόχων βοηθά τον πελάτη να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την θεραπεία (ο 

πελάτης µπορεί να θέλει να πάρει απλώς πληροφορίες για κάτι που του 

συµβαίνει και να µην είναι ακόµα έτοιµος να συνεχίσει σε θεραπεία). 

• Η οριοθέτηση στόχων δείχνει από µόνη της την δυνατότητα για αλλαγή και 

βοηθά τον πελάτη να εστιασθεί σε µελλοντικές δυνατότητες, παρά στα ίδια τα 

προβλήµατα. 

• Οι στόχοι βοηθούν την θεραπευτική διαδικασία να έχει δοµή και αποφεύγεται 

έτσι η εστίαση σε άλλα προβλήµατα. Επίσης, η οριοθέτηση στόχων δείχνει την 

πιθανότητα εστίασης σε κρίσιµες καταστάσεις (π.χ. ξυλοδαρµός, αυτοκτονία) 

•  Η οριοθέτηση στόχων βοηθά την  θεραπευτική πορεία να αξιολογηθεί από 

τον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο. 

 

   Πώς τίθενται οι στόχοι 

1. Με θετικούς όρους, έτσι ώστε να είναι σαφέστατο αν ο πελάτης βαδίζει 

προς την επίτευξη των στόχων, παρά αποµακρύνεται από αυτήν. Για 

παράδειγµα, είναι προτιµότερο ένας πελάτης µε αγοραφοβία να βάλει 

ως στόχο να µείνει στο σπίτι µόνος για µια ώρα, παρά να µην κάνει 

δυσάρεστες σκέψεις όταν είναι µόνος στο σπίτι.    

2. Οι στόχοι να είναι σαφείς - συγκεκριµένοι, άµεσοι, λεπτοµερείς 

Παράδειγµα: Θ. : Τι θέλεις να πετύχεις στο τέλος της                            
                           Θεραπείας;       

                                  Π.: Να είµαι πάλι φυσιολογικός, να γίνω  
                                                        Ένας φυσιολογικός άνθρωπος                                                        

                                            Θ.  Πώς θα ήσουν διαφορετικά αν ήσουν                                                     
                                                   Φυσιολογικός; 
                                            Π.  Θα ήµουν  όπως πριν, θα έκανα αυτό……      

                                                  Θ.  Τι θα ήθελες να δεις από τον εαυτό σου για  
                                                         Να πεις πως είσαι όπως πριν; 
                   
                   Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης συγκεκριµενοποιεί τι θέλει να                    

                   αλλάξει. Όταν ο πελάτης δυσκολεύεται να βρει τι θέλει να                               

                   αλλάξει, ο θεραπευτής µπορεί να τον βοηθήσει να το βρει              
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                   µε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

• τι θα ήθελες να κάνεις πρώτα πριν τον τελικό στόχο; 

•  Πόσος καιρός νοµίζεις θα σου πάρει να φθάσεις τον τελικό σου στόχο; Ποια 

είναι τα πρώτα πράγµατα που θα έκανες; 

• Ποιο θα ήταν το πρώτο σηµάδι πως κάνεις πρόοδο; 

• Εάν ένας φίλος σου / µια φίλη σου είχε αυτό τον στόχο, από πού θα τον/την 

συµβούλευες να αρχίσει; 

• Υπάρχουν µια - δυο αλλαγές που θα σε έκαναν να αισθανθείς καλύτερα και 

πως είσαι στον δρόµο για τον στόχο σου; 

• Έχεις «σπάσει»  τον στόχο σου σε µικρότερα βήµατα; 

• Οι µικρότεροι στόχοι είναι ορατοί; Πώς θα ξέρεις πως κάνεις πρόοδο; Τι θα 

είναι διαφορετικό στην ζωή σου; 

 
  *** Όταν ο πελάτης βάζει στόχο που αφορά σε συναισθηµατική αλλαγή, τον 

βοηθούµε να τον µετατρέψει σε στόχο  µετρήσιµο 

π.χ. Τον στόχο «Θέλω να αισθάνοµαι καλύτερα» που αφορά σε συναισθηµατική 

αλλαγή, να µετατραπεί σε στόχους αλλαγής συµπεριφοράς που µπορούν να 

µετρηθούν π.χ. «Θέλω να βγαίνω πιο συχνά», «Θέλω να µπορώ να λέω την γνώµη 

µου όταν διαφωνώ»  κλπ.  

        
Ερωτήσεις που βοηθούν τον πελάτη να βάλει προτεραιότητες: 

 
• Είναι αναγκαίο να πετύχεις όλους τους στόχους αµέσως; 

• Ποιος στόχος θα έφερνε την µεγαλύτερη αλλαγή στην ζωή σου; 

• Υπάρχει κάποιος άλλος στόχος που χρειάζεται να πετύχεις πρώτα πριν 

επιχειρήσεις αυτούς τους στόχους; 

• Ποιος από αυτούς τους στόχους είναι πιο εύκολο για σένα να πετύχεις;  

 
3. Οι στόχοι χρειάζεται να αλλάζουν πράγµατα γύρω από τον ίδιο τον πελάτη και όχι 

τους άλλους.  

Οι στόχοι πρέπει να αφορούν σε αλλαγή του ίδιου του πελάτη και όχι των άλλων, 

για να µπορεί να είναι στον έλεγχο του πελάτη. Αν για παράδειγµα, ο σύζυγος 

θέτει ως στόχο να µην τον κριτικάρει η γυναίκα του – η επίτευξη αυτού του 

στόχου εξαρτάται από την  γυναίκα του και µόνο. Ένας στόχος στην 
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συγκεκριµένη περίπτωση που εξαρτάται από τον ίδιο, θα µπορούσε να είναι, αν 

αποφασίσει πως θέλει να συνεχίσει την σχέση µε την γυναίκα του να βρει 

διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης στην κριτική της γυναίκας του και να το 

συζητήσει µαζί της.  

 

4. Οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί 

5. Η επίτευξη των στόχων να είναι κάτω από τον έλεγχο του πελάτη και να µην 

εξαρτάται από άλλους. Ένα παράδειγµα τέτοιου στόχου είναι η προαγωγή, αλλά 

το να πάρει ο πελάτης προαγωγή δεν εξαρτάται µόνο από τον ίδιο, αλλά και από 

άλλους (π.χ τον διευθυντή). Ένας στόχος, στην προκειµένη περίπτωση που να 

εξαρτάται από τον ίδιο τον πελάτη θα µπορούσε να είναι η βελτίωση της 

απόδοσης.  

 

Παραδείγµατα 

Στόχοι γενικοί                           Συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι στόχοι 

 

Να είµαι καλύτερος σύζυγος              Να γκρινιάζω λιγότερο 
                                                        Να φιλάω την γυναίκα µου όταν     
                               φεύγω 

                                                    Να την ειδοποιώ όταν αργώ 
                                                   Να συµµετέχω στις δουλειές του                            
                                                                 Σπιτιού 
 

 
Να είµαι καλύτερος                          Να κάνω τις δουλειές που µου      
στην δουλειά µου                              αναθέτουν έγκαιρα       

                                                  Να συζητάω µε τους πελάτες  
                                                  περισσότερη ώρα    
                                                 Να παίρνω πρωτοβουλίες και να  
                                                 µην περιµένω τους συναδέλφους     
                                                 να λύνουν κάποιο θέµα 
 
                                                  

 
Να αισθάνοµαι πιο ήρεµα              Να µάθω να χαλαρώνω όταν είµαι σε  

                                                ένταση 
                                                Να βρίσκω τι µου φέρνει ένταση 
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Γ.2. Θεραπευτική σχέση στο Γνωσιακό –Συµπεριφοριστικό µοντέλο 
 

Η ψυχοθεραπεία είναι µια διαδικασία που το αποτέλεσµά της εξαρτάται από δύο 

κυρίως παράγοντες: την ψυχοθεραπευτική σχέση και την γνώση της ψυχοπαθολογίας 

και των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών. Αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλεπιδρούν έτσι 

ώστε να διευκολύνουν την αλλαγή του θεραπευόµενου.  

 
Οι βασικές προϋποθέσεις της ψυχοθεραπείας είναι: 

� Ενεργός και µε την θέλησή του, συµµετοχή του πελάτη 

� Καθήκον του θεραπευτή είναι η κατανόηση του προβλήµατος του πελάτη 

� Συνειδητοποίηση τόσο του θεραπευόµενου,  όσο και του θεραπευτή πως η πορεία 

της θεραπείας είναι δύσκολη και πιθανόν αναποτελεσµατική 

� Η ανεύρεση της αιτιολογίας είναι δύσκολη – οι µεταβλητές είναι πολλές 

� Απαραίτητη η καλή θεραπευτική σχέση 

� Απαραίτητη η εξήγηση στον πελάτη τι πρόκειται να συµβεί στην ψυχοθεραπεία  

� Σαφείς ρόλοι 

  
 
 Η ψυχοθεραπευτική σχέση, αποτέλεσµα της διάδρασης ανάµεσα στον θεραπευτή και 

τον θεραπευόµενο, τα τελευταία χρόνια καταλαµβάνει σηµαντικό ρόλο στη 

γνωσιακή-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. 

Από την δεκαετία του 1960, ο Bandura έδωσε έµφαση στην σχέση θεραπευτή-

θεραπευόµενου την οποία θεωρητικά στήριζε στον ρόλο της κοινωνικής ενίσχυσης. 

Σύµφωνα  µε το µοντέλο της κοινωνικής ενίσχυσης, η ψυχοθεραπευτική  σχέση 

βασίζεται στην λεκτική επίδραση και επιρροή του θεραπευτή προς τον πελάτη. Ο 

Bandura δίνει έµφαση στον ρόλο της µίµησης προτύπου (modelling), όπου ο 

θεραπευτής γίνεται το µοντέλο για τον πελάτη. Εποµένως, για να παίξουν ένα τέτοιο 

ρόλο οι θεραπευτές χρειάζεται να είναι ελκυστικοί, ως προσωπικότητες, και να έχουν 

υψηλό κύρος, ως ειδικοί. Η ταύτιση, εποµένως µε τον θεραπευτή, είναι απαραίτητη 

διαδικασία, µε την έννοια της ταύτισης µε στρατηγικές αντιµετώπισης και επίλυσης 

προβληµάτων. 

Τα αποτελέσµατα και η επίδραση των αρχών της µίµησης προτύπου φαίνονται στις 

τεχνικές της συµπεριφοριστικής πρόβας και στις γνωσιακές στρατηγικές επίλυσης 

προβληµάτων.  
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Σύµφωνα λοιπόν µε την θεωρία της συµπεριφοράς η ψυχοθεραπεία θεωρείται ως µια 

διαδικασία κοινωνικής επίδρασης όπου βάσει της θεωρίας της ανταλλαγής, όσο ο 

θεραπευτής έχει θετική συναισθηµατική αντίδραση, τόσο πιο δυνατή θα είναι η 

κοινωνική ενίσχυση, εποµένως ο θεραπευτής θα είναι πιο ελκυστικός ως µοντέλο, 

άρα θα διευκολύνεται η αλλαγή του πελάτη. 

     

Έχει φανεί από διάφορες έρευνες, πως τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή  που 

διευκολύνουν την εφαρµογή των γνωσιακών- συµπεριφοριστικών τεχνικών είναι 

ζεστασιά, συναισθηµατική κατανόηση και αυθεντικότητα. 

Ωστόσο, ο έµπειρος ψυχοθεραπευτής, χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο και τον 

βαθµό που να εκφράζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ανάλογα µε την ιδιαίτερη 

ψυχολογική δυσκολία του πελάτη. Για παράδειγµα, διαφορετικοί χειρισµοί στην 

έκφραση ζεστασιάς χρειάζονται προς έναν πελάτη µε εξαρτητικά στοιχεία και 

διαφορετικοί προς έναν πελάτη µε σχιζοειδή στοιχεία.  

Φαίνεται, πάντως, πως ένας ψυχοθεραπευτής που µπορεί να έχει µια πολύ καλή 

θεωρητική γνώση της ψυχοπαθολογίας και των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, αν δεν 

διαθέτει ζεστασιά, αυθεντικότητα και συναισθηµατική κατανόηση δεν θα είναι  

εφικτό να δηµιουργήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης και  ασφάλειας µε τον πελάτη έτσι 

ώστε ο τελευταίος να δεχθεί  να εφαρµόσει τις τεχνικές µε στόχο την αλλαγή. Κι 

αυτό, γιατί η θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία 

στηρίζεται στον «συνεργατικό εµπειρισµό» : Πελάτης και θεραπευτής 

συνεργάζονται από κοινού µε στόχο την κατανόηση και τροποποίηση 

δυσλειτουργικών αντιλήψεων, συµπεριφορών και αρνητικών συναισθηµάτων του 

πελάτη, δηλαδή την κατανόηση και επίλυση των προβληµάτων του πελάτη. Ο 

εµπειρισµός αναφέρεται στη διαδικασία της συλλογής δεδοµένων προκειµένου να 

αξιολογηθούν τρέχουσες και εναλλακτικές αντιλήψεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόµενου στην οριοθέτηση των θεραπευτικών 

στόχων, αλλά και µε την συµµετοχή του πελάτη στην δουλειά για το σπίτι, όπου 

περισσότερο θα αναφερθούµε παρακάτω. 

Ωστόσο, κατά την διαδικασία αυτή της συνεχούς διάδρασης και συνεργασίας 

ανάµεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο, µπορεί να µεταφέρονται από τον 

θεραπευόµενο συναισθήµατα, σκέψεις και συµπεριφορές, που αφορούν σε δικά του 

πρόσωπα, προς τον θεραπευτή (διαδικασία της µεταβίβασης). Για την γνωσιακή - 

συµπεριφοριστική θεραπεία η έννοια της µεταβίβασης µπορεί να κατανοηθεί  µέσα 
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από την κατανόηση των γνωσιακών µηχανισµών του πελάτη. Η συνειδητοποίηση του 

προβλήµατος του πελάτη, του  γνωσιακού µηχανισµού του, καθώς και η ένδειξη 

κατανόησης και σεβασµού στο πρόβληµα από την πλευρά του θεραπευτή, παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην θεραπευτική σχέση. Επίσης, είναι βοηθητικό να αποφεύγονται 

οι ερµηνείες του προβλήµατος, από την µεριά του θεραπευτή, ιδιαίτερα στα πρώτα 

στάδια της θεραπείας, όπου ακόµη δεν έχει δηµιουργηθεί σταθερή θεραπευτική 

σχέση.  

Οι Raue & Goldfried (1994) αναφέρουν τέσσερις τρόπους µε τους οποίους οι 

θεραπευτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν δηµιουργικά τη θεραπευτική σχέση στο 

πλαίσιο της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής προσέγγισης: 

1. να χρησιµοποιήσουν τη λειτουργία του συναισθηµατικού δεσµού που 

αναπτύσσεται µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου ως ένα είδος θετικής 

ενίσχυσης που βοηθά τον πελάτη να υιοθετήσει νέες, πιο αποτελεσµατικές και 

υγιείς συµπεριφορές 

2. όσο ενισχύεται η συναισθηµατική εγγύτητα µεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόµενου, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες ο δεύτερος να 

αντιµετωπίσει τη συµπεριφορά του πρώτου ως παράδειγµα προς µίµηση 

3. η εδραίωση µιας σχέσης συνεργασίας µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου 

συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της θεραπευτικής διαδικασίας 

και πιθανώς στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας 

4. 0 πιο σηµαντικός ίσως τρόπος µε τον οποίο η θεραπευτική σχέση µπορεί να 

αποβεί καθοριστική στο πλαίσιο της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θεραπείας 

είναι η αντιµετώπιση της αντίστασης που προβάλλει ο θεραπευόµενος στις 

υποδείξεις του θεραπευτή.    

 

Σήµερα, η θεραπευτική σχέση στην γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται 

κυρίως στην προσέγγιση της διατύπωσης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά (Case 

formulation approach, όπου η θεραπευτική σχέση διαµορφώνεται ανάλογα µε την 

φύση των ψυχολογικών δυσκολιών του πελάτη. Ο  ψυχοθεραπευτής, χρειάζεται να 

γνωρίζει να δοµεί την κατάλληλη, για την περίπτωση, θεραπευτική σχέση,  ανάλογα 

µε την ιδιαίτερη ψυχολογική δυσκολία του πελάτη. Για παράδειγµα, διαφορετικοί 

χειρισµοί στην έκφραση ζεστασιάς χρειάζονται προς έναν πελάτη µε εξαρτητικά 

στοιχεία και διαφορετικοί προς έναν πελάτη µε σχιζοειδή στοιχεία. 
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Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η συµπεριφορά του πελάτη προς τον θεραπευτή 

είναι παρόµοια µε την συµπεριφορά του προς τους άλλους, η σχέση δηλαδή που 

αρχικά προσπαθεί να διαµορφώσει µε τον θεραπευτή, είναι παρόµοια µε εκείνη που 

δηµιουργεί µε τα άλλα πρόσωπα. Η θεραπευτική σχέση γίνεται εργαλείο στο έργο 

του θεραπευτή (α) για την κατανόηση του θεραπευόµενου, (β) για την                  

προώθηση της αλλαγής του θεραπευόµενου και (γ) για την πρόληψη πιθανών 

δυσκολιών στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία (Persons, 1989). Η ψυχοθεραπευτική 

σχέση είναι σηµαντική, καθ’ όλη την πορεία της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, από 

την αρχική εκτίµηση έως το τέλος της θεραπείας αν και διαφοροποιείται ποιοτικά, 

ανάλογα µε την εκάστοτε φάση της διαδικασίας.     

 

Παράγοντες που επηρεάζουν  την  πορεία της ψυχοθεραπείας 

1) Κατάσταση του πελάτη (Προσδοκίες γύρω από το αποτέλεσµα της 

ψυχοθεραπείας) 

2) Κατάσταση θεραπευτή (Γνώση των ψυχικών φαινοµένων, προσδοκίες γύρω από 

την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες) 

3) Ψυχοθεραπευτική σχέση 

    

 

∆εξιότητες λεκτικής αποδοχής και πρόσκλησης σε διάλογο 

1. Aνοικτές ερωτήσεις 

    π.χ. «Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε οδήγησαν να µετατεθείς; 

Αντί: «Ηταν άσχηµο το κλίµα την δουλειά σου και ζήτησες µετάθεση;» (κλειστή 

ερώτηση) 

Μέθοδοι που συµβάλλουν στην αποφυγή της συνήθειας να κάνουµε κλειστές ερωτήσεις:  

α) Αρχίζουµε την ερώτηση µε «πώς», «τι» και µονάχα όταν είναι απαραίτητο µε 

«γιατί» π.χ. «Τι σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση;» 

β) Ενθαρρύνουµε τον πελάτη να µας πει τι σκέψεις είχε µια δεδοµένη στιγµή 

 π.χ. «Αναρωτιέµαι τι σκεφτόσουν όταν συνέβαινε…..» 

γ) Χρησιµοποιούµε ατελείωτες φράσεις.  

π.χ. «Εκείνη την ηµέρα ο αδελφός σου θύµωσε…» 

δ) Περιγράφουµε τα µη λεκτικά µηνύµατα που εκπέµπει ο πελάτης 

 π.χ. «Μοιάζεις στενοχωρηµένος » 



 22 

 

2) Ενθαρρυντικές προτροπές  «δηλαδή;» «ναι, καταλαβαίνω», «πείτε µου 

περισσότερα γι αυτό» 

3) Απλές και σύντοµες ερωτήσεις, όχι πολύπλοκες 

4) Συνεχόµενες ερωτήσεις που παραµένουν και εµβαθύνουν ένα συγκεκριµένο θέµα 

5) ∆ιατήρηση της ουδετερότητας 

6) Αποδοχή της σιωπής 

 

∆εξιότητες που δίνουν τον πελάτη την αίσθηση πως τον κατανοούµε 

1) Επανάληψη-  ενός µέρους της φράσης 

2) Παράφραση (Αφορά σκέψεις και γεγονότα κυρίως) 

3) Αντανάκλαση συναισθήµατος – π.χ. «µοιάζεις θυµωµένη» Με τον τρόπο αυτό, 

ενθαρρύνουµε τον πελάτη να µιλήσει για τα συναισθήµατά του. 

4) Αντανάκλαση νοήµατος 

5) Περίληψη συζήτησης 

 

∆εξιότητες που ενθαρρύνουν τον πελάτη να εκφραστεί µη λεκτικά  

- Επαφή µε τα µάτια 

- Κινήσεις του σώµατος και χειρονοµίες 

- Στάση σώµατος 

- Απόσταση-θέση στον χώρο 
 
 
∆. Στάδια στην γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία - Τεχνικές 
 

Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: 

∆.1. Λεπτοµερής λήψη ιστορικού του παρόντος προβλήµατος (ή προβληµάτων) 

καθώς και ατοµικών και οικογενειακών στοιχείων. 

 

∆ιάγραµµα για την Λήψη Ιστορικού 

     1. Αιτία προσέλευσης 

Λεπτοµερής περιγραφή απ’ τον πελάτη των παρόντων προβληµάτων, καθώς και 

πώς ο ίδιος αντιλαµβάνεται τα προβλήµατά του, τι νοµίζει πώς του συµβαίνει και 

πώς αισθάνεται για αυτό. 

2. Ιστορικό παρόντων προβληµάτων  
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Πότε εµφανίσθηκαν, συχνότητα, ένταση, συνέπειες για τον ίδιο και για τα οικεία 

του πρόσωπα, πώς αντέδρασε το περιβάλλον 

     3.Ατοµικό Ιστορικό 

3.1. Συνθήκες κύησης και τοκετού 

3.2. Συνθήκες ανάπτυξης (εµφάνιση τυχόν ασθενειών κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία, προσωπικά ενδιαφέροντα, οικογενειακές συνθήκες) 

3.3. Σχολική ζωή (αντιδράσεις του πελάτη στο νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο, 

βιώµατα από δασκάλους, συνοµιλήκους, σχέση µε την σχολική εργασία, µε 

καθηγητές, συνοµιλήκους, επιδόσεις, ιδιαίτερες συνθήκες κατά την σχολική ζωή). 

3.4. Κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες του ίδιου 

3.5. Φιλικές συναναστροφές  

3.6. Στρατιωτική θητεία (προσαρµογή, σχέση µε τους ανωτέρους, µε τους άλλους 

φαντάρους)   

3.7. Επαγγελµατική ζωή  

3.8. Σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή 

3.9. Γάµος /µόνιµη σχέση (Σε περίπτωση που το παρόν πρόβληµα σχετίζεται µε 

τις σεξουαλικές σχέσεις ή/και την συζυγική σχέση, λαµβάνεται πλήρες ιστορικό 

σεξουαλικής ζωής και γάµου) 

4. Προηγούµενο Ιατρικό Ιστορικό 

 4.1. Ασθένειες ή κακώσεις κατά χρονική σειρά 

 4.2. ανίχνευση στοιχείων που συνθέτουν προνοσηρά προσωπικότητα 

 5. Οικογενειακό ιστορικό 

     6. Αλλα στοιχεία για την θεραπεία 

 

 ∆.2. Εξοικείωση του πελάτη µε το γνωσιακό µοντέλο, έτσι ώστε ο πελάτης να 

συνειδητοποιήσει πως τα αρνητικά του συναισθήµατα και η δυσλειτουργική του 

συµπεριφορά επηρεάζονται από τις σκέψεις που κάνει, τις αντιλήψεις που έχει και 

πώς αυτά τα τρία συστήµατα (συναισθήµατα-σκέψεις-συµπεριφορά) βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση. Ο πελάτης µέσω της εξοικείωσης µε το µοντέλο, 

συνειδητοποιεί πώς η δική του δυσκολία εξηγείται µε το µοντέλο (ψυχοεκπαιδευτικός 

χαρακτήρας του µοντέλου). 
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∆.3. Συνειδητοποίηση του πελάτη των ερεθισµάτων, όπου εµφανίζεται η 

δυσλειτουργική συµπεριφορά, των σκέψεων που κάνει και των συναισθηµάτων που 

βιώνει.  

Τα ερεθίσµατα µπορεί να περιλαµβάνουν καταστάσεις,  γεγονότα ή και σκέψεις και 

εικόνες. Εδώ χρησιµοποιείται από τον πελάτη η τεχνική της καταγραφής σε 

ηµερολόγιο ερεθισµάτων-συναισθηµάτων-αυτόµατων σκέψεων και συµπεριφορών 

στο εδώ και τώρα (τεχνική βασισµένη στο µοντέλο της αυτορρύθµισης), τα οποία 

συζητούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης 

συνειδητοποιεί κάτω από ποιες συνθήκες εµφανίζεται η δυσλειτουργική 

συµπεριφορά, ή/και η αρνητική συναισθηµατική του κατάσταση, καθώς και τι 

σκέψεις προκαλούν αυτή την κατάσταση.  Το ηµερολόγιο, στην πορεία της 

θεραπείας, µπορεί να αξιολογεί την µείωση της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς (π.χ. 

καταναγκαστικής συµπεριφοράς), καθώς και  την διακύµανση, πάνω σε κλίµακα, των 

συναισθηµάτων. 

*** Η αυτορρύθµιση τονίζει την αυτό-βοήθεια. Για  καλύτερη 

αποτελεσµατικότητα α) να ζητείται η πληροφορία που είναι εντελώς απαραίτητη, 

έτσι ώστε να µην κουράζεται ο πελάτης, β) να τονίζεται η σπουδαιότητά της, γ) 

να συζητείται στις συνεδρίες το υλικό, δ) η αυτορρύθµιση χρειάζεται να είναι 

σχετική µε το θέµα που συζητείται, θα πρέπει να µετρά αυτό που υποτίθεται πως 

µετρά (να είναι έγκυρη) και να δείχνει σταθερές τιµές για το πώς είναι τα 

πράγµατα (αξιόπιστη).  

*** Είναι πολύ σηµαντικό να τίθενται συγκεκριµένοι και καλά οριοθετηµένοι 

στόχοι –αυτό βοηθά και  στην αυτορρύθµιση. Είναι δύσκολο να πάρουµε 

αξιόπιστες µετρήσεις εννοιών αφηρηµένων, όπως είναι η εµπιστοσύνη στον εαυτό 

ή η επιθετικότητα.  

Για παράδειγµα, ο θεραπευτής θα µπορούσε να ρωτήσει τον πελάτη µε χαµηλή 

εµπιστοσύνη: «Πώς θα ήξερες πως η εµπιστοσύνη προς τον εαυτό σου 

βελτιώνεται; τι θα έκανες, που τώρα δεν κάνεις;» 

Π. «∆εν θα µε έπιανε πανικός όταν πρέπει να κάνω κάποια πράγµατα, όπως µε 

πιάνει τώρα κι έτσι αποφεύγω να τα κάνω» 

Θ.  «Μπορείς να µου πεις τι πράγµατα θα έκανες;» 

Π. «Θα µπορούσα να πηγαίνω σε συγκεντρώσεις που διοργανώνουν ο συνάδελφοι 

στην δουλειά, να προτείνω σε κοπέλες που µε ενδιαφέρουν να βγούµε έξω, να 
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λέω την γνώµη µου σε µια παρέα, να τολµήσω να οδηγήσω, αφού έχω το 

δίπλωµα» 

Εποµένως, η αυτοπαρατήρηση εστιάζεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ο 

πελάτης έχει δυσκολία και η βελτίωση επίσης µετριέται πάνω στην αλλαγή της 

αντίδρασής του (συναισθηµατικής και συµπεριφοριστικής ) σε αυτές τις 

καταστάσεις.    

 

Στρατηγικές για να αυξήσουµε την συµµετοχή του πελάτη στην δουλειά για 

το σπίτι 

� Όχι πολλή δουλειά στο σπίτι – λαµβάνουµε υπόψη µας τι άλλες 

δραστηριότητες του πελάτη 

� Η δουλειά για το σπίτι να είναι σχετική µε το πρόβληµα και ενδιαφέρουσα 

� Συνεργασία µε πελάτη για την δουλειά στο σπίτι – δεν δίνουµε δουλειά που ο 

πελάτης δεν θέλει να κάνει 

� ∆ίνουµε επεξηγήσεις γιατί δίνουµε αυτή την δουλειά 

� Είναι πιο βοηθητικό να αρχίζουµε την δουλειά  (π.χ. το ηµερολόγιο) µέσα 

στην συνεδρία και να την τελειώνει ο πελάτης στο σπίτι 

� Συζητάµε µε τον πελάτη για τυχόν δυσκολίες που µε την δουλειά στο σπίτι    

� ∆ίνουµε έµφαση στην µάθηση και όχι σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα 

� Ενισχύουµε τον πελάτη γι αυτά που µαθαίνει µέσα από την διαδικασία της 

αυτοπαρατήρησης 

 

Όταν πελάτης δεν ακολουθεί τις οδηγίες για δουλειά στο σπίτι 

Η µη συνεργατικότητα του πελάτη δεν σηµαίνει πάντα αντίσταση στην θεραπεία.  

Αρχικά, ο θεραπευτής χρειάζεται να ελέγξει εάν έχει ακολουθήσει τις γενικές 

οδηγίες για την διευκόλυνση του πελάτη να κάνει την δουλειά στο σπίτι. Εάν ναι, 

τότε εξετάζει τους παράγοντες του πελάτη. ∆ύο είναι οι πιο σπουδαίοι παράγοντες 

για την κατανόηση της µη συµµετοχής του πελάτη: α) παράγοντες ή προβλήµατα 

που πηγάζουν από την ζωή του πελάτη και πρέπει να λυθούν και β) αντιλήψεις 

που έχουν να κάνουν µε θέµατα συµµόρφωσης. 

Ένας συχνός παράγοντας που πηγάζει από την ζωή του πελάτη είναι, για 

παράδειγµα, ο κακός προγραµµατισµός χρόνου, οπότε και δυσκολεύεται ο 

πελάτης να διεκπεραιώσει την δουλειά, που έχει συµφωνήσει µε τον θεραπευτή 

του, για το σπίτι. Ο θεραπευτής µπορεί να τον βοηθήσει µε το να συζητήσει µαζί 
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του πόση ώρα νοµίζει πως θα του έπαιρνε εάν έκανε την δουλειά. Εάν ο χρόνος 

που θεωρεί ο πελάτης είναι πολύ περισσότερος από τον αναµενόµενο, τότε είναι 

χρήσιµο ο θεραπευτής ν συζητήσει µε τον πελάτη ξανά τι ακριβώς πρέπει να 

κάνει και θα µπορούσε ο θεραπευτής να παροτρύνει το πελάτη να αρχίσει την 

δουλειά µέσα στην συνεδρία και να την χρονοµετρήσει. Γνωρίζοντας ο πελάτης 

τον ρεαλιστικό χρόνο που χρειάζεται για την άσκηση στο σπίτι, ο θεραπευτής 

µπορεί να τον βοηθήσει να προγραµµατίσει τον χρόνο του για να µπορεί να την 

πραγµατοποιεί.  

 

*** Όταν ο πελάτης κάνει τι καταγραφές, προχωρά πολύ πιο γρήγορα η θεραπεία 

του 

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε θέµατα µη συµµόρφωσης αφορούν συνήθως σε 

αντιλήψεις του πελάτη γύρω από την δουλειά στο σπίτι. Οι συνήθεις αντιλήψεις 

σχετίζονται α) µε θέµατα αυτοαποκάλυψης (π.χ. «αν γράψω τις σκέψεις µου ο 

θεραπευτής θα µε κριτικάρει», «αν γράψω τις σκέψεις µου δεν θα αρέσω στον 

θεραπευτή µου», « θα µε θεωρήσει τρελό ο θεραπευτής αν µάθει τι σκέπτοµαι»), 

οπότε ο πελάτης αντιδρά αποφευκτικά, µε το να µην γράφει το ηµερολόγιο, β) µε 

θέµατα καχυποψίας (π.χ. «µπορεί να διαβάσουν κι άλλοι αυτά που γράφω», «ο 

θεραπευτής µπορεί να µε εκβιάσει έχοντας γραπτώς τις σκέψεις µου»), οπότε 

αποφεύγει τις καταγραφές, γ) µε παράγοντες που σχετίζονται µε την σχέση του 

πελάτη µε την εξουσία. Για παράδειγµα, η δουλειά για το σπίτι, µπορεί να του θυµίζει 

την σχολική εργασία και την κακή σχέση του µε τους δασκάλους.  

Είναι φανερό, πως οι αντιλήψεις που σχετίζονται µε θέµατα µη συµµόρφωσης 

αντικατοπτρίζουν και ανάλογες δυσκολίες του πελάτη (π.χ. αποφευκτικότητα, 

καχυποψία, παθητικοεπιθετικότητα κλπ).Όταν  ο θεραπευτής παροτρύνει τον πελάτη 

να µιλήσει για τους λόγους που τον δυσκολεύουν να ακολουθήσει την δουλειά για το 

σπίτι, ουσιαστικά βοηθιέται τόσο ο ίδιος όσο και ο πελάτης να κατανοήσουν τις 

δυσκολίες του.  

 

*** Αυτό που έχει πρωταρχική σηµασία στις καταγραφές σε ηµερολόγια, είναι να 

µάθει, να συνειδητοποιήσει ο πελάτης θέµατα γύρω από τον εαυτό του.    

 

Παραδείγµατα  καταγραφής σε ηµερολόγιο 

Ερέθισµα               Αυτόµατες σκέψεις     Συναίσθηµα  Συµπεριφορά        
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Είµαι σε παρέα   «Θα πω βλακεία»               Αγχος       Φυγή   
                          «Θα γελάσουν µαζί µου»                    ∆εν µιλώ 

 

Μακριά από        «Θα µου συµβεί κάτι       Αγχος        Αποφυγή      
το σπίτι, χωρίς                κακό»                                   Γυρίζω πίσω 
τους δικούς µου  «Θα λιποθυµήσω» 
                          « Κάτι κακό θα συµβεί 
                            στους δικούς µου» 

 
 

Με τον τρόπο αυτό, ο θεραπευτής συλλέγει τις άµεσες αυτόµατες σκέψεις του πελάτη 

από τρέχουσες εµπειρίες (Τεχνική της Οριζόντιας ∆ιερεύνησης). Όταν ο πελάτης 

έχει δυσκολίες στην ανίχνευση των αυτόµατων σκέψεων υπάρχουν ερωτήσεις µέσω 

των οποίων ο θεραπευτής µπορεί να βοηθήσει να έλθουν στην επιφάνεια 

 

   Ερωτήσεις που βοηθούν τον πελάτη να αναγνωρίσει τις   αυτόµατες σκέψεις του: 

• Τι µου πέρασε από το µυαλό λίγο πριν αρχίσω να αισθάνοµαι έτσι; 

• Εάν αυτό είναι αλήθεια, τι σηµαίνει για µένα; 

• Τι σηµαίνει αυτό για την ζωή µου, το µέλλον µου; 

• Τι φοβάµαι πως θα συµβεί; 

• Εάν είναι αλήθεια, ποιο είναι το χειρότερο πράγµα που θα µπορούσε να 

συµβεί; 

• Τι σηµαίνει για το πώς οι άλλοι αισθάνονται ή νοµίζουν για µένα; 

• Τι µνήµες ή τι εικόνες µου έρχονται στο µυαλό; 

   

 Κατόπιν, θεραπευτής και θεραπευόµενος επιλέγουν µια σηµαντική αυτόµατη σκέψη 

(σηµαντική από την άποψη πως άµεσα συνδέεται µε το αρνητικό συναίσθηµα και/ή 

την δυσλειτουργική συµπεριφορά), ως σηµείο εκκίνησης, προκειµένου να 

διερευνηθούν οι αντιλήψεις ή και τα σχήµατα της σκέψης του πελάτη. Ο θεραπευτής 

στην φάση αυτή δεν κάνει έλεγχο της εγκυρότητας της γνωσίας, αλλά διερευνά τις 

συνέπειες της. 

 

Παράδειγµα από ηµερολόγιο 
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Ερέθισµα Αυτόµατη 

σκέψη 

Συναίσθηµα Συµπεριφορά 

Με τον σύζυγο 

στο σπίτι. 

Σύζυγος κοιτά 

τηλεόραση 

«∆εν τον 

ενδιαφέρω 

πια» 

«Παλιά 

ήταν πιο 

ζεστός» 

«Η σχέση 

µας έχει 

γίνει 

τυπική» 

Απογοήτευση 

Λύπη 

Φόβος 

Κάθισα µόνη στο 

σαλόνι. Έβαλα τα 

κλάµατα. 

  

Αν υποθέσουµε πως η σκέψη «∆εν τον ενδιαφέρω πια» είναι η πιο σηµαντική 

σκέψη, ο θεραπευτής θέλοντας να ανιχνεύσει τις βαθύτερες πεποιθήσεις της 

πελάτισσας, ακολουθεί την εξής διαδικασία: 

 

Θ.: «Αν πράγµατι ήταν αλήθεια πως δεν ενδιαφέρεις πια τον σύζυγο, τι θα 

σήµαινε για σένα αυτό;» 

Π.: «Πως η σχέση µας είναι κακή, πως πια δεν µε αγαπά.» 

Θ.: «Κι αν ο σύζυγος δεν σε αγαπούσε πια, τι θα συνέβαινε;» 

Π.: «Θα χωρίζαµε.» 

Θ.: «Τι θα γινόταν αν χωρίζατε;» 

Π.: «Θα έµενα µόνη µου.» 

Θ.: «Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου µόνη χωρίς τον σύζυγο;» 

Π.: «Πολύ άσχηµα.» 

Θ.: «Τι φαντάζεσαι πως θα συµβεί;» 

Π.: «Με πιάνει άγχος, φόβος, δεν θα τα καταφέρω.» 

 

Με την παραπάνω διαδικασία που αποτελεί την τεχνική της κάθετης διερεύνησης, 

ο θεραπευτής διερευνά τις συνέπειες της αυτόµατης σκέψης και φθάνει µέχρι το 

νοητικό σχήµα της πελάτισσας, το οποίο εδώ, είναι σχήµα ανηµποριάς και αδυναµίας 

(Εξαρτητικό σχήµα). 
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Σύµφωνα µε τον Beck, τα άτοµα, µε αφορµή διάφορα γεγονότα κάνουν πλήθος 

σκέψεων που ο Beck τις ονοµάζει αυτόµατες σκέψεις. Ωστόσο, πίσω από τις 

αυτόµατες σκέψεις, που είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιµες και αναγνωρίσιµες, υπάρχουν 

οι βαθύτερες αντιλήψεις του ατόµου και πίσω από τις βαθύτερες αντιλήψεις –τις 

πεποιθήσεις- υπάρχουν τα σχήµατα στη σκέψη του. 

Για παράδειγµα, µια πελάτισσα µε αφoρµή το γεγονός πως την εγκατέλειψε ο 

σύζυγος µπορεί να κάνει τις αυτόµατες σκέψεις «Είναι τροµερό, δεν θα το αντέξω», 

«Εγώ φταίω που έφυγε ο άνδρας µου», «Οι άλλοι τι θα πουν για µένα» και οι σκέψεις 

αυτές να την οδηγήσουν σε συναισθήµατα λύπης και απογοήτευσης. Με την τεχνική 

του κάθετου τόξου, ο θεραπευτής µπορεί να φτάσει στις βαθύτερες αντιλήψεις της 

πελάτισσας, οι οποίες µπορεί να είναι, για παράδειγµα: «Οι άνδρες στο τέλος σου τη 

φέρνουν», «∆εν υπάρχει αληθινή αγάπη», «Μόνη δεν τα καταφέρνω» και το σχήµα 

µπορεί να είναι αναξιότητας και αδυναµίας. 

Τα σχήµατα αποτελούν τη βάση µέσα από την οποία γίνεται η διαφοροποίηση, η 

κωδικοποίηση των ερεθισµάτων που αντιµετωπίζει το άτοµο. Κατηγοριοποιεί και 

αξιολογεί τις εµπειρίες µέσα από το πρίσµα των σχηµάτων. Είναι η βάση που τα 

δεδοµένα µετατρέπονται σε γνωσίες (σκέψεις, προσδοκίες, αντιλήψεις, ερµηνείες, 

εικόνες).  

Κάθε κατάσταση αποτελείται από πάρα πολλά ερεθίσµατα. Το άτοµο δίνει προσοχή 

επιλεκτικά σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα, τα συνδυάζει και αντιλαµβάνεται την 

κατάσταση. 

Παρόλο που διαφορετικά άτοµα µπορεί να αντιλαµβάνονται την ίδια κατάσταση µε 

διαφορετικούς τρόπους, το συγκεκριµένο άτοµο αντιλαµβάνεται συνήθως τις 

καταστάσεις (τα γεγονότα) µε τον ίδιο τρόπο. 

Το σχήµα µπορεί να είναι ανενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να 

ενεργοποιηθεί σε συγκεκριµένες συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. αγχογόνες 

καταστάσεις). 

Όσον αφορά στο γνωσιακό  επίπεδο αλλαγής, ο θεραπευτής στοχεύει αρχικά στην 

τροποποίηση των αυτόµατων σκέψεων που είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιµες και µετά 

την αλλαγή των βαθύτερων αντιλήψεων και σχηµάτων.  

 

∆.4. Γνωσιακή  - συµπεριφοριτική αµφισβήτηση και τροποποίηση 
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Η τέταρτη φάση περιλαµβάνει τον έλεγχο εγκυρότητας των αυτόµατων σκέψεων και 

των αντιλήψεων και την τροποποίησή τους σε πιο λειτουργικές αντιλήψεις. 

Κατά τον Beck, τρεις είναι οι κύριες µέθοδοι γνωσιακής αµφισβήτησης και 

τροποποίησης: η ορθολογική,  η νοοκατασκευαστική και η  πραγµατιστική. Σε αυτές 

τις τρεις κύριες µεθόδους βασίζονται η γνωσιακές τεχνικές αµφισβήτησης. 

 

1. Ορθολογιστική µέθοδος (Rationalistic). Στηρίζεται στην εύρεση δεδοµένων, 

στην ύπαρξη αντικειµενικών στοιχείων. 

π.χ. Πελάτης: «Η καλύτερή µου φίλη δε µε θέλει για παρέα πια» 

Θεραπευτής: «Τι το διαφορετικό κάνει η φίλη σου, που σου δείχνει πως δεν σε θέλει 

για παρέα ;» 

Η καταγραφή, µε τη µέθοδο αυτή, εξελίσσεται ως εξής: 

 

Καταστάσεις 

Γεγονότα 

Συναισθήµατα Αυτόµατες 

Σκέψεις 

∆εδοµένα 

που 

στηρίζουν τη 

σκέψη 

∆εδοµένα 

που δεν 

στηρίζουν 

τη σκέψη 

Εναλλακτικές 

εξισορροπιστικές 

σκέψεις 

Νέο 

συναίσθηµα 

 

Υπάρχουν κάποιες τεχνικές για να βοηθήσουµε τον πελάτη να βρει τα δεδοµένα που 

δεν στηρίζουν την σκέψη τους  

 

Ερωτήσεις που βοηθούν τον πελάτη να βρει τα δεδοµένα που δεν στηρίζουν την 

κύρια σκέψη του: 

• Έχεις εµπειρίες που να δείχνουν πως αυτή η σκέψη δεν επαληθεύεται πάντα; 

• Εάν ένας καλός  φίλος που αγαπάς ή κάποιος άλλος είχε αυτή την σκέψη, τι 

θα του έλεγες; 

• Εάν ένας καλός φίλος που σε αγαπά ήξερες την σκέψη σου αυτή, τι νοµίζεις 

πως   θα σου έλεγε; τι δεδοµένα θα σου επισήµαινε που δείχνουν πως η σκέψη 

σου δεν είναι 100% σωστή; 

• Όταν δεν αισθάνεσαι µε αυτό τον τρόπο, σκέφτεσαι την κατάσταση αυτή 

κάπως διαφορετικά; πώς; 

•  Έχεις ποτέ βρεθεί σε παρόµοια κατάσταση στο παρελθόν; τι συνέβη; Υπάρχει 

καµιά διαφορά ανάµεσα σε αυτή την κατάσταση και τις προηγούµενες; Τι 
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έµαθες από τις προηγούµενες εµπειρίες που θα µπορούσαν να σε βοηθήσουν 

τώρα; 

•  Όταν στο παρελθόν αισθανόσουν µε τον τρόπο αυτό, τι σκέφθηκες που σε 

βοήθησε να αισθανθείς καλύτερα; 

• Υπάρχουν κάποια µικρά πράγµατα που έρχονται σε αντίφαση µε τις σκέψεις 

σου και δεν τους δίνεις σηµασία; 

• Υπάρχουν κάποια σηµεία θετικά σε σένα ή στην παρούσα κατάσταση που 

πιθανόν αγνοείς; 

• Μήπως ενοχοποιείς τον εαυτό σου για κάτι για το οποίο δεν έχεις τον απόλυτο 

έλεγχο;   

•  Μετά από 5 χρόνια, εάν γυρνούσες πίσω σε αυτή την κατάσταση, θα την 

αντιµετώπιζες κάπως διαφορετικά; Θα έδινες σηµασία σε κάποια διαφορετικά 

σηµεία αυτής της κατάστασης; 

 

2. Νοοκατασκευαστικη (constructivistic) 

Στηρίζεται στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων ερµηνείας των γεγονότων. 

Παράδειγµα :  

Πελάτης : « H καλύτερή µου φίλη δεν µε θέλει για παρέα πια » 

Θεραπευτής : « Τι το διαφορετικό κάνει η φίλη σου που δείχνει πως δεν θέλει για 

παρέα ;» 

Πελάτης : « Να , το περασµένο Σαββατοκύριακο δεν µου τηλεφώνησε να βγούµε » 

Θεραπευτής : « Eπειδή δεν σου τηλεφώνησε , βγάζεις το συµπέρασµα πως δεν σε 

θέλει πλέον για παρέα . Θα µπορούσε να συµβαίνει κάτι άλλο – µπορείς να σκεφτείς 

άλλους λόγους που η φίλη σου δεν σου τηλεφώνησε;» 

Με τη µέθοδο αυτή ο θεραπευτής εκπαιδεύει τον πελάτη στην εναλλακτική σκέψη. 

Αυτό γίνεται κυρίως µε την εκπαίδευση στα συνήθη διεργασιακά λάθη της σκέψης .  

Ο θεραπευτής βοηθάει τον πελάτη να αναγνωρίζει τα διεργασιακά λάθη – τις 

γνωσιακές παραποιήσεις που ο ίδιος κάνει . 

 

Τα συνήθη διεργασιακά λάθη είναι :  

1) Αυθαίρετο συµπέρασµα 

2) Επιλεκτική αφαίρεση / Επιλεκτικός αρνητικός εστιασµός  

3) Μεγέθυνση / Σµίκρυνση  
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4) Υπεργενίκευση  

5) Προσωποποίηση 

6) Απόλυτη σκέψη  

7) Προκατειλληµένες εξηγήσεις  

8) ∆ιάβασµα σκέψης  

9) Εσφαλµένη ετικετοποίηση  

10) Καταστροφοποίηση  

11) ∆ιπολική σκέψη (“ όλα ή τίποτα ”)  

12) Σκέψη του « πρέπει » 

13) Συναισθηµατική συλλογιστική  

 

Άλλες δυσλειτουργικές σκέψεις  

• Τάση διαρκούς αυτοκριτικής  

• Περιορισµένη δυνατότητα αντιµετώπισης δύσκολων καταστάσεων  

• Μηρυκασµός στη σκέψη  

• Γνωσιακή αποφυγή 

 

Ερωτήσεις που βοηθούν τον πελάτη να βρει εναλλακτική σκέψη 

• Εάν κάποιος που αγαπούσες και νοιαζόσουν ήταν σε αυτή την κατάσταση, είχε 

αυτές τις σκέψεις και αυτές τις πληροφορίες, τι θα τον συµβούλευες; 

• Εάν η κύρια σκέψη σου είναι σωστή, ποιο θ ήταν το χειρότερο που θα µπορούσε 

να συµβεί; ποιο το καλύτερο; τι θα ήταν το πιο ρεαλιστικό αποτέλεσµα; 

• Υπάρχει κάποιος  άλλος που εµπιστεύεσαι, που αντιµετωπίζει αυτή την 

κατάσταση µε άλλο τρόπο; 

 

3.   Πραγµατιστική 

Βασίζεται στις συνέπειες των γεγονότων : “Tι συνέπειες έχει αυτό για σένα;” 

Στη µέθοδο αυτή εντάσσεται και η τεχνική του κάθετου τόξου καθώς και άλλες 

τεχνικές , όπως η τεχνική της αποκαταστροφοποίησης. 

Είναι πολύ σηµαντικό κατά τη διάρκεια της αµφισβήτησης των σκέψεων του πελάτη 

ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιούµε ή την επί µέρους τεχνική, οι νέες 

σκέψεις να παραχθούν από τον ίδιο τον θεραπευόµενο, να είναι όσο γίνεται 
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περισσότερες , να είναι διατυπωµένες απλά και να είναι αντίθετες της παράλογης 

πεποίθησης .  

 

Η γνωσιακή τροποποίηση κατά Beck ακολουθεί το σχήµα ΑΒΓ∆Ε :  

 

      Α Β Γ ∆ Ε 

     

Γεγονός Σκέψεις Αποτελέσµατα Αµφισβήτηση Νέα 

αποτελέσµατα 

 Αντιλήψεις   

 Σχήµατα 

(Γνωσιακά , 

συµπεριφοριστικά, 

συναισθηµατικά) 

  

 

Η γνωσιακή τροποποίηση κατά Ellis ακολουθεί επίσης το σχήµα ΑΒΓ∆Ε όπου : 

  

A 

(Activity 

∆ραστηριότητα) 

B 

(Beliefs 

Πεποιθήσεις) 

C 

(Consequent 

Affective Emotion 

Συνακόλουθη 

Συναισθηµατική 

Κατάσταση) 

D 

(Dispute 

Αµφισβήτης

η) 

E 

(Effect 

Αποτελέσµατα) 

     

Γεγονότα Β1 Β2 Συναισθηµατικές Συνέπειες  

 

  Παράλογες 

Πεποιθήσεις 

Λογικές  

Πεποιθήσεις 

 

 

Το ∆ και το D στην γνωσιακή τροποποίηση κατά Beck και Ellis αντίστοιχα, είναι οι 

φάσεις όπου εφαρµόζονται οι ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, έτσι ώστε να επιφέρουν 

τροποποίηση στους ψυχολογικούς µηχανισµούς του πελάτη και να εγκατασταθούν οι 

νέοι τρόποι αντιµετώπισης. Το Ε αφορά στα αποτελέσµατα της εφαρµογής των 

µηχανισµών αλλαγής (γνωσιακά, συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά).Οι 

συµπεριφοριστικές αλλαγές ελέγχονται στην πέµπτη φάση. 
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Οι Ellis & McLaren (1998) αναφέρουν τέσσερις µεθόδους αµφισβήτησης παράλογων 

πεποιθήσεων: Την λειτουργική, την εµπειρική, την λογική και την φιλοσοφική 

αµφισβήτηση. 

 

1. Λειτουργική Αµφισβήτηση 

Ο σκοπός αυτής της παρέµβασης είναι να αµφισβητήσουµε και να προβληµατίσουµε 

τον πελάτη για τις πεποιθήσεις του όσο αφορά στις πρακτικές του συνέπειες. Πιο 

συγκεκριµένα, ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να αξιολογήσει αν µια συγκεκριµένη 

πεποίθηση, συµπεριφορά ή συναίσθηµα τον βοηθά λειτουργικά να πετύχει τους 

στόχους του. Τυπικές ερωτήσεις είναι: «Σε βοηθάει αυτή η σκέψη;» ή «Πώς 

επηρεάζει αυτή η σκέψη τη ζωή σου;». Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πελάτης 

µπορεί να προσδιορίσει θετικές συνέπειες σε ορισµένες πεποιθήσεις. Π.χ. µια µητέρα 

που θύµωνε υπερβολικά µε το παιδί της όταν εκείνο έκανε φασαρία, υπέδειξε ότι η 

απελευθέρωση του θυµού την βοηθούσε να ηρεµήσει και πως µ’αυτό τον τρόπο το 

παιδί της ησύχαζε γρηγορότερα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις αρµόζουν περισσότερο 

ερωτήσεις όπως «Σε βοηθάει αυτή η σκέψη περισσότερο απ’ότι σε δυσκολεύει;» ή 

«Υπάρχουν άλλοι τρόποι να έχεις το ίδιο θετικό αποτέλεσµα χωρίς να υποφέρεις;» 

  

Ένα παράδειγµα λειτουργικής αµφισβήτησης από τον Ellis (1998): 
 
Πελάτης: «Κάθε φορά που βλέπω την κοπέλα µου να µιλάει σε άλλον άνδρα  
συγχύζοµαι!» 
Θεραπευτής: «Με ποιο τρόπο συγχύζεσαι;» 
Π: «Αρχίζω να νιώθω έντονη ζήλια και θέλω να σταµατήσει να µιλάει αµέσως!» 
Θ: «Και γιατί νιώθεις ζήλια;» 
Π: «Μπορεί να αποφασίσει ότι της αρέσει περισσότερο από εµένα και να µε 
παρατήσει.» 
Θ: «Και αν σε παρατούσε;» 
Π: «∆ε θα το άντεχα και η ζωή µου θα ήταν απαίσια.» 
Θ: «Τι θα σήµαινε για σένα αν σε παρατούσε;» 
Π: «Ότι δεν είµαι αρκετά καλός. Ότι κάτι πάει στραβά µε µένα.» 
Θ: «Και πώς σε βοηθάει να πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετά καλός αν σε παρατήσει;» 
Π: «∆ε βοηθάει και πολύ. Με κάνει να συγχύζοµαι.» 
Θ: «Και τι κάνεις όταν συγχύζεσαι σε τέτοιες καταστάσεις;» 
Π: «Συνήθως καταλήγω να κάνω κάτι ηλίθιο όπως το να πηγαίνω και να την φιλάω 
επιδεικτικά για να δείξω πως είναι πιασµένη ή να της φωνάζω και να φεύγω.» 
Θ: «Και µετά τί γίνεται;» 
Π: «Αυτή θυµώνει µαζί µου και τσακωνόµαστε και µετά νιώθω ένοχος και 
θυµωµένος µε τον εαυτό µου.» 
Θ: «Ο απώτερος σκοπός σου είναι να µείνεις µε την κοπέλα σου, έτσι δεν είναι;»  
Π: «Ναι.» 
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Θ: «Άρα ανακαλύψαµε ότι η πεποίθηση ότι δεν θα άντεχες να ζήσεις χωρίς εκείνη σε 
οδηγεί 1) να συγχύζεσαι σε τέτοιες καταστάσεις, 2) να συµπεριφέρεσαι µε τρόπους 
που αργότερα µετανιώνεις και 3) να διώχνεις µακριά τον άνθρωπο που προσπαθείς 
να κρατήσεις σε µια σχέση. Συγχύζεται κι αυτή µαζί σου, σωστά;» 
Π: «Ναι, αρκετά.» 
Θ: «Εντάξει, τώρα θα σε ξαναρωτήσω. Πώς επηρεάζει αυτή η πεποίθηση τη ζωή 
σου;» 
Π: «Πολύ αρνητικά.» 
Θ: «Τότε γιατί να την διατηρείς;» 
 
 
2. Εµπειρική Αµφισβήτηση 
Στόχος της εµπειρικής αµφισβήτησης είναι η εκτίµηση της εµπειρικής τεκµηρίωσης 

των πεποιθήσεων του πελάτη. Συνεπώς, ο θεραπευτής αξιολογεί εάν οι πεποιθήσεις 

αυτές ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Τυπικές ερωτήσεις είναι: «Έχεις 

στοιχεία για αυτή την σκέψη σου;», «Πού στηρίζεις αυτή την ιδέα;» και «Έχεις 

αποδείξεις για την ακρίβεια αυτών που λες;» Ο θεραπευτής εδώ, προσπαθεί να 

διερευνήσει κατά πόσο οι πεποιθήσεις ή οι επιθυµίες του πελάτη είναι ρεαλιστικές ή 

όχι και εάν δεν είναι να τον βοηθήσει να δει ότι δεν έχει νόηµα να τις διατηρεί.  

3. Λογική Αµφισβήτηση 

Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η αµφισβήτηση των αυθαίρετων συµπερασµάτων 

που απορρέουν από τις πεποιθήσεις του πελάτη, καθώς και των παράλογων 

πεποιθήσεών του. Εδώ, τυπικές ερωτήσεις είναι «Πώς γίνεται η αποτυχία σου σε ένα 

τέστ να σηµαίνει πως είσαι αποτυχηµένος και σαν άνθρωπος;», «Με ποιά λογική λες 

ότι επειδή αισθάνεσαι τώρα άσχηµα, θα αισθάνεσαι έτσι για πάντα;», «Γιατί πρέπει 

να θεωρείς πως µια κατάσταση πρέπει να είναι τέλεια για να εµπλακείς σε αυτήν;»  

 
4. Φιλοσοφική Αµφισβήτηση 
 
Επειδή πολλές φορές το πρόβληµα γίνεται το σηµείο εστίασης όλης της προσοχής 

του πελάτη, η φιλοσοφική αµφισβήτηση είναι το µέσο µε το οποίο ο θεραπευτής τον 

βοηθά να αποκτήσει ξανά προοπτική και σε άλλους τοµείς της ζωής του. 

Ουσιαστικά, η µέθοδος αυτή απευθύνεται σε θέµατα που αφορούν στην ικανοποίηση 

απ΄τη ζωή. Π.χ. «Πέρα απ’το γεγονός ότι τα πράγµατα δεν πάνε όσο καλά όσο θα 

ήθελες σε έναν σηµαντικό τοµέα της ζωής σου, δεν υπάρχουν άλλα πράγµατα που να 

µπορείς να ευχαριστηθείς;» «Εκτός από την εµφάνισή σου, υπάρχουν άλλα πράγµατα 

που κάνεις στην ζωή σου  και σε ενδιαφέρουν;». 

Ο λογικοσυναισθηµατικός θεραπευτής  γενικά δεν αφιερώνει πολύ χρόνο ακούγοντας 

το ιστορικό του πελάτη, δεν χρησιµοποιεί ελεύθερους συνειρµούς, ανάλυση ονείρων, 
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ερµηνείες µεταβίβασης ή αντιµεταβίβασης, εξηγήσεις των συµπτωµάτων σε σχέση µε 

παλαιότερες εµπειρίες ή άλλες ψυχοδυναµικού τύπου τεχνικές. Η 

λογικοσυναισθηµατική θεραπεία είναι µια βραχύχρονη, ενεργητική, κατευθυντική 

θεραπευτική µέθοδος που στόχο έχει να κλονίσει τις βασικές παράλογες πεποιθήσεις 

του πελάτη πιο άµεσα και αποδοτικά. Η ψυχοθεραπευτική σχέση δεν θεωρείται ούτε 

αναγκαία ούτε ικανή να προκαλέσει αλλαγή της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς και 

οι ελλείψεις της γρήγορα υποδεικνύονται, αν και θεωρείται αποτελεσµατικό να 

υπάρχει άνευ όρων αποδοχή και στενή συνεργασία. Μόνο σε περιπτώσεις ισχυρών, 

ακραίων τραυµάτων (όπως βιασµός, αιµοµιξία, κακοποίηση ανηλίκων) µειώνονται οι 

ρυθµοί της θεραπείας και γίνεται µεγαλύτερη εφαρµογή της ενσυναίσθησης και της 

συγκρότησης της σχέσης πριν τη χρήση της αµφισβήτησης (Corsini & Wedding, 

1995). 

 

Οι πιο συνήθεις, πυρηνικές παράλογες πεποιθήσεις σύµφωνα µε το µοντέλο του Ellis 
είναι οι εξής:  
 
● Τα απόλυτα πρέπει  
● Η καταστροφοποίηση 
● Χαµηλή ανοχή στη µαταίωση: 
● Υπεργενίκευση στο χαρακτήρα 

 

****  Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία βασίζεται στη Σωκρατική 

µέθοδο, όπου ο θεραπευτής δεν παρεµβαίνει άµεσα σε αυτά που του λέει ο πελάτης, 

αλλά εκµαιεύει την πληροφορία, καθοδηγώντας τον πελάτη να κάνει πιο ρεαλιστικές 

εκτιµήσεις των εµπειριών του.  

Εδώ, χρησιµοποιείται η   τεχνική της καθοδηγούµενης αποκάλυψης κατά την οποία 

ο θεραπευτής: 

1) κάνει διάφορες κατά σειρά ερωτήσεις για να ξεσκεπάσει ο θεραπευτής σχετικές 

πληροφορίες που ο πελάτης δεν συνειδητοποιεί να δώσει  

2) ακούει προσεκτικά και ανταποκρίνεται 

3) δίνει περιληπτικά στον πελάτη τις πληροφορίες που ο τελευταίος έδωσε 

4) ζητά από τον θεραπευόµενο να εφαρµόσει τις νέες πληροφορίες που 

συζητήθηκαν, στις αρχικές του αντιλήψεις  

 

***  Στην περίπτωση που ο πελάτης λέει πως ενώ αλλάζει τις γνωσίες του, παρόλα 

αυτά αισθάνεται τα ίδια αρνητικά συναισθήµατα, τότε, χρειάζεται να ελέγξουµε 
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µήπως τελικά, οι γνωσίες που έχει τροποποιήσει δεν συνδέονται άµεσα µε την 

εµφάνιση των συγκεκριµένων συναισθηµάτων. Υπάρχουν δηλαδή γνωσίες, που δεν 

έχουν διερευνηθεί και προκαλούν τα δυσάρεστα συναισθήµατα.  

 

Ερωτήσεις που κάνουµε όταν δεν υπάρχει συναισθηµατική αλλαγή: 

• Εχω περιγράψει µια συγκεκριµένη κατάσταση ή γενική; 
 
• Κατέγραψα µε ακρίβεια και αξιολόγησα τα συναισθήµατά µου; 
 
• Η σκέψη που δοκιµάζω είναι η πιο σηµαντική για το συναίσθηµα που θέλω να 

αλλάξω; 
 
• Εχω πολλές σηµαντικές σκέψεις; Εάν ναι, µαζεύω δεδοµένα που στηρίζουν και 

δεν στηρίζουν την κάθε σηµαντική σκέψη. 
 
• Μήπως υπάρχει κάποια πιο σηµαντική σκέψη που σχετίζεται µε το συναίσθηµα; 
 
• Αξιολόγησα τα δεδοµένα που δεν  στηρίζουν την σηµαντική σκέψη; 
 
• Η εναλλακτική ή εξισορροπιστική σκέψη µε εκφράζει; την πιστεύω; εάν όχι, 

βρίσκω µια άλλη που να µε αντιπροσωπεύει  
 

 

∆.5.  Γνωσιακές-συµπεριφοριστικές τεχνικές  

 Οι κυριότερες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές στην γνωσιακή-συµπεριφοριστική 

θεραπεία που βασίζονται στις τρείς βασικές µεθόδους αµφισβήτησης των γνωσιών  

που αναπτύχθηκαν παραπάνω είναι: 

  

1.Γνωσιακή ασυµφωνία: Ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να δεί πως η σκέψη του 

δεν αποδεικνύεται από τα γεγονότα ή πως υπάρχουν δύο σκέψεις του πελάτη για το 

ίδιο θέµα που είναι αντίθετες.  

Π. Είµαι σίγουρη πως η συνάδελφος θέλει να µην προαχθώ, µε ανταγωνίζεται 

Θ. Αν δεν κάνω λάθος, µου είχες πει πως όλη αυτή την περίοδο η συνάδελφός 

σου σε βοηθούσε στην δουλειά σου, άρα συνέβαλε στο  να πάρεις την προαγωγή, 

είναι έτσι; 

Π Ναι. 

Θ Αυτή η αντίληψή σου, πως η συνάδελφος δεν θέλει να προαχθείς πώς ταιριάζει 

µ’ αυτό που µου είχε πει; 
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2.Tεχνικές βασισµένες στη νοερή απεικόνιση (Mental Imagery techniques)  

Ο θεραπευτής, βασιζόµενος στις δυνατότητες του εγκεφάλου να αναπαριστά 

συµβολικά (γνωσιακά) την πραγµατικότητα, χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές που 

βασίζονται στη συµβολική αναπαράσταση. Μέσα από τις συµβολικές 

αναπαραστάσεις ο πελάτης µπορεί να έρθει σε επαφή µε τα συναισθήµατά του και να 

αναγνωρίσει τις πεποιθήσεις του. 

Οι πιο σηµαντικές τεχνικές στην άσκηση στη νοερή απεικόνιση είναι οι εξής : 

 

- Γνωσιακή πρόβα: Ο θεραπευτής καθοδηγεί τον πελάτη να σκεφθεί αυτό που θέλει 

να πραγµατοποιήσει µε κάθε λεπτοµέρεια και πώς να το αντιµετωπίσει γνωσιακά. 

Προβάρει δηλαδή, τον νέο τρόπο αντιµετώπισης.  

- Προβολή στο µέλλον : O θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να φανταστεί τον εαυτό 

του στο µέλλον ως προς το θέµα που συζητούν « Φαντάσου τον εαυτό σου 5 χρόνια 

µετά. Με τι τον φαντάζεσαι να ασχολείται; Πώς θα ζει;» .Είναι χρήσιµη η 

συγκεκριµένη τεχνική σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν µπορεί να δει ή να θέσει 

µακροπρόθεσµους στόχους  

- Άσκηση στην ευχάριστη νοερή εικόνα: Boηθητική κυρίως σε αγχώδεις πελάτες. Ο 

πελάτης ασκείται να φέρει στη φαντασία του µια ευχάριστη εικόνα που έχει ζήσει 

πραγµατικά στη ζωή του όσο πιο λεπτοµερώς και ζωντανά γίνεται και καθοδηγείται 

να την φέρνει στη φαντασία του όποτε νιώθει άγχος ή και γενικά κάποιες φορές την 

ηµέρα. Λειτουργεί ανταγωνιστικά των δυσάρεστων σκέψεων ή εικόνων που κάνει ο 

πελάτης και οι οποίες τον οδηγούν στο δυσάρεστο συναίσθηµα. Επίσης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα µε τη χαλάρωση. 

- Προβολή εαυτού στο µέλλον µε στόχο την αναθεώρηση του παρόντος . Ο 

πελάτης καλείται να σκεφτεί τον εαυτό του στο µέλλον και από τη θέση εκείνη να 

σκεφτεί τι θα έκανε διαφορετικό σήµερα. « Φαντάσου τον εαυτό σου στα 70 σου : 

Πώς φαντάζεσαι ότι θα έβλεπες το σήµερα; Τι το διαφορετικό θα έκανες ; Αυτή η 

τεχνική βοηθά τον πελάτη να κάνει εναλλακτική σκέψη . 

- Άσκηση φαντασίωσης αντιµετώπισης της κατάστασης από τρίτον : O πελάτης 

καλείται να σκεφτεί πώς ένας άλλος ( που γνωρίζει καλά ) θα αντιµετώπιζε την 

παρούσα κατάσταση. “Φαντάσου τον…την…να είναι στην ίδια κατάσταση µε σένα. 

Πώς φαντάζεσαι ότι θα την αντιµετώπιζε; Τι το διαφορετικό θα έκανε;”  
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Ή “Φαντάσου πως ο… η…ήξερε την κατάσταση στην οποία είσαι και πώς την 

αντιµετωπίζεις .Τι φαντάζεσαι πως θα σε συµβούλευε; Tι θα σου επεσήµανε;”. Και 

αυτή η τεχνική βοηθά τον πελάτη να κάνει εναλλακτική σκέψη.  

 

3. ∆ιακοπή σκέψης Χρησιµοποιείται κυρίως στην ύπαρξη ιδεοληψιών.  Ο 

θεραπευτής καθοδηγεί τον πελάτη να σκεφθεί την έµµονη ιδέα κατά την διάρκεια της 

συνεδρίας και µετά, χτυπώντας ο ίδιος ο θεραπευτής τα χέρια του σε παλαµάκια του 

λέει να σταµατήσει να την σκέπτεται. Αυτό γίνεται µερικές φορές και δίνεται η 

οδηγία στον πελάτη να σταµατά ο ίδιος  την ιδεοληψία και εκτός συνεδρίας.  

 

4. Τεχνικές TIC-TOC   

Το ΤΙC αφορά στην παλιά δυσλειτουργική σκέψη του πελάτη και το TOC στη νέα 

ρεαλιστική σκέψη.Ο θεραπευτής παροτρύνει τον πελάτη κάθε φορά που σκέφτεται µε 

την παλιά σκέψη να την αντικαθιστά µε την νέα σκέψη που από κοινού έχει βρεθεί 

πως είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Π.χ: Σκέψη TIC “Αν δεν είµαι τέλειος στη 

δουλειά µου, δεν αξίζω”. Σκέψη TOC “A κόµη και αν κάνω λάθος στη δουλειά, δε 

σηµαίνει πως δεν αξίζω”. 

 

5. Αποσαφήνιση εννοιών 

Ο θεραπευτής στην τεχνική αυτή ρωτά τον πελάτη να επεξηγήσει έννοιες έτσι ώστε 

να καταστεί σαφές στον θεραπευτή τι εννοεί ο πελάτης αλλά και να βοηθηθεί ο 

πελάτης να ανιχνεύσει λανθασµένες αντιλήψεις (π.χ αντιλήψεις γύρω από την έννοια 

πανικός , κατάθλιψη κτλ) και να τις αναθεωρήσει. 

 

6. Χρήση χιούµορ 

    Είναι µια καλή τεχνική που µπορεί να αποφορτίσει τον πελάτη από το άγχος, αλλά ο 

θεραπευτής χρειάζεται να την χρησιµοποιεί µε πολλή προσοχή, αξιολογώντας την 

φύση της διαταραχής του πελάτη, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του. Για παράδειγµα αντενδύκνειται σε παρανοειδείς πελάτες, ή 

πελάτες που δεν έχουν την αίσθηση του χιούµορ. 
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7. Γελοιοποίηση συµπτώµατος 

       Ο θεραπευτής µε την τεχνική αυτή αποµυθοποιεί το σύµπτωµα έτσι ώστε ο πελάτης 

να το δει λιγότερο µεγαλοποιηµένα. Χρειάζεται πολλή προσοχή στη χρήση και αυτής 

της τεχνικής, γιατί ο πελάτης µπορεί να νοµίζει πως ο θεραπευτής τον κοροϊδεύει. 

 

8. Τεχνική της  παράδοξης επιδίωξης 

Με την τεχνική αυτή ο θεραπευτής, σε αντίθεση µε την προσδοκώµενη συµπεριφορά, 

αποδέχεται τον φόβο του πελάτη και δεν προσπαθεί να αµφισβητήσει τις πεποιθήσεις 

του. Παράλληλα όµως του ζητά να συµπεριφερθεί µε έναν άλλο τρόπο, παρόλο που 

έχει αυτές τις αντιλήψεις. Για παράδειγµα, ένας πελάτης που θεωρεί πως στη δουλειά 

του δεν του έχουν εµπιστοσύνη ως υπάλληλο, γι’ αυτό δεν του αναθέτουν πιο 

υπεύθυνες δουλειές και αυτός µε τη σειρά του πιστεύοντας αυτό, νιώθει αδικηµένος 

και δεν ζητά πιο υπεύθυνες δουλειές (φαύλος κύκλος). Εδώ ο θεραπευτής θα 

µπορούσε να τον παροτρύνει να πάει στον διευθυντή του και να του ζητήσει να 

αναλάβει ένα πιο υπεύθυνο πόστο, παρόλο που ο διευθυντής του δεν τον 

εµπιστεύεται ! Αυτή η τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως σε περιπτώσεις όπου 

ο πελάτης αρνείται να δει εναλλακτικά τις καταστάσεις . 

 

9. Χρήση µύθων και ιστοριών 

     Μπορεί η χρήση ενός µύθου ή µιας ιστορίας ή ενός ανέκδοτου να λειτουργήσει πολύ 

αποτελεσµατικά και να δείξει στον πελάτη το παράλογο µιας πεποίθησής του ή τη 

δυσλειτουργικότητα µιας συµπεριφοράς του. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ο 

θεραπευτής να επιλέγει ιστορίες που νοηµατικά σχετίζονται µε την κατάσταση του 

πελάτη και να τις χρησιµοποιεί την κατάλληλη στιγµή. 

 

10. Τεχνική της πίτας  

Χρησιµοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης αποδίδει στον εαυτό του 

µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης απ’ ό,τι ρεαλιστικά του αναλογεί µε αποτέλεσµα να 

νιώθει έντονη ενοχή. Ο θεραπευτής τον καθοδηγεί να σκεφτεί όλους τους παράγοντες 

που παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση του γεγονότος ή της κατάστασης για την οποία ο 

πελάτης παίρνει την ευθύνη, και να επαναξιολογήσει τι ποσοστό αναλογεί σε κάθε 

παράγοντα (συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού του). 

Θεραπευτής : ” Πόσοι παράγοντες πήραν µέρος στο συµβάν που µου περιέγραψες και 

για το οποίο νιώθεις ενοχή;” 
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Πελάτης : ” Eγώ, η µητέρα µου, η θεία µου και ο αδερφός µου.” 

Θεραπευτής : ” Αν υποθέσουµε πως η ευθύνη είναι µια πίτα µε σύνολο 100, τι 

κοµµάτι νοµίζεις πως αναλογεί στον καθένα που πήρε µέρος στο συµβάν;”  

     
Οι κυριότερες συµπεριφοριστικές τεχνικές είναι: 
      Μίµηση προτύπου 

     Παίξιµο ρόλων 

∆ιαµόρφωση νέας συµπεριφοράς 

Συµπεριφοριστική πρόβα 

Συστηµατική αποευαισθητοποίηση 

Έκθεση στην πράξη (σταδιακή ή κατακλυσµιαία) 

Μυϊκή χαλάρωση 

Κατακλυσµός στην φαντασία 

Παρεµπόδιση αντίδρασης 

     Ενίσχυση 

 

∆.6.  Πειραµατισµοί σε νέες συµπεριφορές 

Αφού έχουν εντοπιστεί οι δυσλειτουργικές αντιλήψεις του πελάτη , έχει γίνει ο 

έλεγχος της πραγµατικότητας και έχουν τροποποιηθεί σε πιο λειτουργικές αντιλήψεις, 

ο πελάτης δοκιµάζει/πειραµατίζεται σε νέες συµπεριφορές. 

Για παράδειγµα, ένας νέος µε κοινωνική φοβία όπου οι σκέψεις του πως θα τον 

κοροϊδέψουν οι άλλοι ή ότι θα τον νοµίζουν χαζό έχουν αµφισβητηθεί και 

τροποποιηθεί σε γνωσίες που είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα, χρειάζεται να 

δοκιµάσει και νέα συµπεριφορά π.χ. να µιλήσει σε παρέα ή να βγει έξω µε παρέα. Αν 

η φάση αυτή δεν πραγµατοποιηθεί (συµπεριφοριστική αλλαγή), τότε η γνωσιακή 

αλλαγή δεν είναι επαρκής,  ο πελάτης δεν µπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα της νέας 

του σκέψης, θα διατηρεί την αποφυγή, εποµένως δεν θα ξεπεράσει το σύµπτωµα της 

κοινωνικής φοβίας. 

 

*** Όταν σχεδιάζουµε τους συµπεριφοριστικούς πειραµατισµούς: 

• Οι πειραµατισµοί χρειάζεται να «σπάσουν» σε µικρά βήµατα και ο πελάτης 

ξεκινά από εκείνους που του είναι πιο εύκολο να επιτύχει 

•  Χρειάζεται να γίνουν αρκετοί επιτυχείς πειραµατισµοί για να είµαστε σίγουροι 

πως ο πελάτης κατέκτησε τον στόχο.  
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• Είναι σηµαντικό να ενισχύουµε τον πελάτη για κάθε πειραµατισµό που 

επιτυγχάνει. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, είναι πολύ σηµαντικό να 

συζητήσουµε µαζί του τι συνέβη και δεν τα κατάφερε και να τον προτρέψουµε να 

επαναλάβει τον πειραµατισµό. Σηµασία  εδώ είναι να µάθει ο πελάτης τι του 

συµβαίνει. Επίσης, σηµαντικός είναι ο  ρόλος  της αυτοενίσχυσης µέσω  

ενισχυντών που ο ίδιος ο πελάτης θα θέσει. 

•  Είναι πολύ βοηθητικό ο πελάτης να καταγράφει τους πειραµατισµούς του, αλλά 

και τα πιθανά προβλήµατα που µπορεί να συναντήσει για την πρόληψη της 

υποτροπής. 

Η καταγραφή στην φάση αυτή  παίρνει την µορφή: 

Νέα σκέψη – πειραµατισµός – πρόβλεψη – πιθανά προβλήµατα – στρατηγικές για να 

αντιµετωπίσω το πρόβληµα – αποτέλεσµα      «Πόσο το αποτέλεσµα        υποστηρίζει 

την σκέψη που πειραµατίστηκα»  
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