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Εισαγωγή

 Τα θετικά συναισθήματα είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση και παίζουν

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. (Diener, Larsen, 1993,

Myers, Diener, 1995)

 Ως τα μέσα του 20ού αιώνα, στο πεδίο της Ψυχολογίας δεν είχε γίνει συστηματική

προσπάθεια να διερευνηθεί και να γίνει κατανοητή η έννοια της ευτυχίας και της ευζωίας

(Sirgy, et al., 2006 ).



Εισαγωγή

 Προγενέστερες ψυχοθεραπευτικές πρακτικές και έρευνες εστίαζαν στην έλλειψη ευτυχίας

(Sirgy, et al., 2006. Diener, 1984), στο ασυνείδητο, ή σε περιβαλλοντικές συνθήκες (Sirgy,

et al., 2006).

 Το ερευνητικό ενδιαφέρον φαίνεται πλέον να εστιάζει περισσότερο στην έννοια της

ευζωίας (well-being), όπως αυτή ορίζεται από υποκειμενικούς παράγοντες (Plangol,

2010).



Θετική ψυχολογία

Η προσέγγιση αναζητά παράγοντες ευζωίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Παραδοχές: (Saleebey, 2007): 

 Όλοι οι άνθρωποι στις καταστάσεις, που αντιμετωπίζουν, διαθέτουν δυνατά σημεία, τα 

οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, με τρόπο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

 Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και σε αυτές που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, 

μπορούν να εντοπιστούν και να επιστρατευτούν κάποια δυνατά στοιχεία.



Θετική ψυχολογία

Η προσέγγιση αναζητά παράγοντες ευζωίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Παραδοχές: (Saleebey, 2007): 

 Το κίνητρο του θεραπευόμενου χρειάζεται να καλλιεργείται με συνεχή έμφαση στα δυνατά 
του στοιχεία. 

 Ο προσδιορισμός των δυνατών στοιχείων προκύπτει από τη συνεργασία θεραπευτή και 
θεραπευόμενου. 

 Η εστίαση στις δυνατότητες του θεραπευόμενου γίνεται μέσω της διερεύνησης του τρόπου 
με τον οποίο ο θεραπευόμενος κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αντιξοότητες, κατά τη 
διάρκεια της ζωής του



Ευζωία (well-being)

 Η απουσία ευζωίας δημιουργεί συνθήκες ευαλωτότητας 

 Οι θεραπείες που εστιάζουν στην ευζωία δίνουν έμφαση σε στοιχεία που σχετίζονται με 
την υγεία (Fava et al., 2009):

• Έλεγχος στο περιβάλλον – επάρκειa όσο αφορά τη διαμόρφωση, επιλογή και 
αξιοποίηση συνθηκών και ευκαιριών ανάλογα με τις ανάγκες και αξίες.

• Προσωπική ανάπτυξη: αντίληψη του εαυτού ως συνεχώς εξελισσόμενου και ανοιχτού 
σε νέες εμπειρίες.

• Νόημα ζωής: στόχοι ζωής και διατήρηση πεποιθήσεων που συνδέονται με αξίες

• Αυτονομία: αντιστέκεται στις κοινωνικές πιέσεις, ρυθμίζει τη συμπεριφορά του εκ των 
έσω. 

• Αποδοχή εαυτού με τα θετικά και τα αρνητικά του γνωρίσματα, αλλά και αποδοχή των 
εμπειριών του παρελθόντος.

• Θετικές διαπροσωπικές σχέσεις (εγγύτητα, ζεστασιά, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, 
συμπόνια). 



Ψυχική ανθεκτικότητα

Στη βιβλιογραφία έχει δοθεί έμφαση στον προσαρμοστικό χαρακτήρα των αρνητικών 
συναισθημάτων σε σχέση με συγκεκριμένες αντιδράσεις (π.χ. αντίδραση 
φυγής/πάλης ) και λιγότερη έμφαση στον προσαρμοστικό ρόλο των θετικών 
συναισθημάτων. 

Αρνητικά και θετικά συναισθήματα συνυπάρχουν σε στρεσογόνες καταστάσεις 
(Folkman & Moskowitcz, 2000). Τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν το ρεπερτόριο, 
τη δράση και τη σκέψη, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα περιορίζουν το εύρος του 
ρεπερτορίου. 

Έτσι, τα αρνητικά συναισθήματα έχουν προσαρμοστικές συνέπειες σε απειλητικές 
για τη ζωή καταστάσεις, ενώ τα θετικά συναισθήματα έχουν πιο έμμεσα και 
μακροπρόθεσμα προσαρμοστικά οφέλη, που μπορεί να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές 
αντίξοες συνθήκες (Fredrickson, 1998), ή να προστατεύουν από τις επιπτώσεις του 
μακροχρόνιου στρες (Folkman & Moskowitz, 2000).



Θεωρία Θετικών Συναισθημάτων 

(broad and build theory of positive 

emotions)

Η βίωση θετικών συναισθημάτων διευρύνει το πεδίο σκέψης και δράσης του

ατόμου, γεγονός που το καθιστά ικανό να υιοθετήσει νέες ιδέες και κατ' επέκταση

συμπεριφορές (Fredrickson, 2001)

Με τη σειρά της, η διεύρυνση συντελεί στο χτίσιμο, στον εμπλουτισμό δηλαδή,

ψυχικών και κοινωνικών πόρων, που είναι διαχρονικοί – διαρκούν και πέρα από

το αρχικό γεγονός, και μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες μελλοντικές

καταστάσεις (Γαλανάκης και Σταλίκας, 2019).



Το μοντέλο 4 βημάτων

Padesky & Mooney, (2012)

 Εμπειρική και συνεργατική προσέγγιση

 Ενίσχυση της επίγνωσης

 Διαμόρφωση πεποιθήσεων, που βασίζονται στις αρχές της ανθεκτικότητας.

 Εφαρμογή και αξιολόγηση σε καθημερινές καταστάσεις

 «Η ανθεκτικότητα είναι μια διαδικασία και όχι ένα χαρακτηριστικό, πρόκειται για 
ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζεται σε αντίξοες 
καταστάσεις ή/και να επαναφέρει τους θετικούς τρόπους λειτουργίας, όταν οι 
στρεσογόνοι παράγοντες κυριαρχούν και εντείνονται». 



Το μοντέλο 4 βημάτων

(Padesky & Mooney, 2012)

Θεραπευόμενος:

 Ενεργός συμμετοχή – δέσμευση

 Αυτοπαρατήρηση (γνωσίες/συναισθήματα/συμπεριφορές/σωματικές 
αντιδράσεις)

Θεραπευτής:

 Καθοδηγητικός ρόλος

 Σιωπή όταν χρειάζεται (πχ νοερές εικόνες)

 Εστίαση στα υπάρχοντα δυνατά στοιχεία του θεραπευόμενου και στις 
λειτουργικές συμπεριφορές σε τομείς της καθημερινότητας (έναντι 
γνωσιακών διαστρεβλώσεων και δυσπροσαρμοστικών 
συμπεριφορών/ελλειμμάτων)



Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Σχήμα 1. Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Βήμα 1: Ανίχνευση δυνατών στοιχείων

Αναγνωρίζονται τα δυνατά στοιχεία που οι θεραπευόμενοι επιδεικνύουν σε 

τομείς της καθημερινότητας, σε αξίες ή μικρές καθημερινές δραστηριότητες, 

και τα οποία συχνά παραγνωρίζονται από τους ίδιους. 

- Καλή υγεία και ήπια ιδιοσυγκρασία

- Ασφαλής προσκόλληση και βασική εμπιστοσύνη στους άλλους

- Διαπροσωπικές δεξιότητες (ζητώ βοήθεια)

- Γνωστική επάρκεια (αυτοαποτελεσματικότητα, νοημοσύνη, ικανότητα

σχεδιασμού για το μέλλον

- Συναισθηματικές δεξιότητες (αυτορρύθμιση συναισθήματος, ανοχή

αναβολής ικανοποίησης, αυτοεκτίμηση, χιούμορ, δημιουργικότητα)

- Ικανότητα και ευκαιρίες προσφοράς προς τους άλλους

- Πίστη στη σημασία της ζωής και αίσθηση σύνδεσης με άλλους

http://www.padeksy.com/


Σχήμα 1. Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Βήμα 1: Ανίχνευση δυνατών στοιχείων

Το γεγονός ότι οι θεραπευόμενοι δεσμεύονται σε αυτές, παρά τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται, φαίνεται να είναι ένδειξη ότι εκεί επιστρατεύουν βοηθητικά 

στοιχεία. 

Με αυτό τον τρόπο δεν είναι αναγκαίο οι θεραπευόμενοι να μάθουν νέες 

δεξιότητες, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες, 

προσαρμοστικές δεξιότητες.

http://www.padeksy.com/


Σχήμα 1. Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Βήμα 2: Δημιουργία Προσωπικού Μοντέλου Ανθεκτικότητας (ΠΜΑ)

Πρόκειται για την καταγραφή των στοιχείων που αναγνωρίστηκαν και 

συζητήθηκαν στην προηγούμενη φάση της διαδικασίας και τα οποία έχουν ως 

τώρα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ανταπεξέλθει σε αντιξοότητες. 

Η καταγραφή γίνεται, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τη διατύπωση που 

χρησιμοποιεί ο πελάτης και αξιοποιούνται μεταφορές και νοερές εικόνες, 

ούτως ώστε η διαδικασία να γίνει πιο δημιουργική και το μοντέλο να 

ανακαλείται πιο εύκολα.

http://www.padeksy.com/


Σχήμα 1. Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Βήμα 3: Εφαρμογή του ΠΜΑ

Ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να σκεφτεί τους προβληματικούς τομείς 
και ποια στοιχεία από το προσωπικό του μοντέλο ανθεκτικότητας μπορούν 
να συμβάλουν στο να αντέξει και να παραμείνει ψυχικά ανθεκτικός, όταν 
έρχεται αντιμέτωπος με αυτές.

Αποδοχή όσων δεν μπορεί να αλλάξει ο θεραπευόμενος

Ρεαλιστικές προσδοκίες

Έμφαση στο πώς θα επιδείξει ανθεκτικότητα (όχι επίλυση προβλήματος)

http://www.padeksy.com/


Σχήμα 1. Μοντέλο 4 βημάτων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
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Βήμα 4: Εξάσκηση

Συμπεριφορικά πειράματα με στόχο να εξεταστεί η ποιότητα και η 

χρησιμότητα του ΠΜΑ

Ο θεραπευόμενος κάνει προβλέψεις για το πώς θα λειτουργήσουν τα 

σημεία του ΠΜΑ στις καταστάσεις κι όχι για το τι αναμένει ότι θα συμβεί. 

Σε δεύτερο χρόνο, ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να αξιοποιήσει όσα έχει 

εξασκήσει στα παραπάνω πειράματα, με πιο αυθόρμητο τρόπο, όπως 

προκύπτουν στην καθημερινότητά του.

http://www.padeksy.com/


Συζήτηση

 Βραχύχρονη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

 Συμπληρωματικά στην ΓΣΘ

 Συνεργατικός χαρακτήρας 

 Θετική αναπλαισίωση (ποτήρι μισογεμάτο)

 «προκλήσεις», «ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη» και όχι 

«προβλήματα», «εμπόδια», «αντιξοότητα». 



Συζήτηση

Πιλοτική έρευνα: Victor, Teisman & Willutzki, (2017)

Τόπος: Γερμανία, μετρήσεις διαδικτυακά

Δείγμα: πρωτοετείς φοιτητές ψυχολογίας (Ν=53)

Μετρήσεις ως προς στρεσογόνους παράγοντες, ακαδημαϊκές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Τρείς (3) διά ζώσης συνεδρίες (90, 90, 30 λεπτών), σε διάστημα 3 
εβδομάδων.

Ενίσχυση θετικών συναισθημάτων (αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία)

Μείωση ψυχικής δυσφορίας (συμπτωματολογία)



Μελλοντική έρευνα και εφαρμογές

Ενθαρρυντικά ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

 Διερεύνηση παραγόντων: 

• Κοινωνικό δίκτυο

• Πολυπολιτισμικότητα

• Συμπτωματολογία

• Προγράμματα παρέμβασης σε ομάδα 


