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Σύνδεση των συμπτωμάτων της κοινωνικής φοβίας με τα 
ελλείμματα στη ρύθμιση του συναισθήματος

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα άτομα με κοινωνική αγχώδη
διαταραχή παρουσιάζουν δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος και σε
διαδικασίες που αφορούν την αντίληψη του εαυτού (Clark, & Wells, 1995;
Hoffman, 2007; Kinney, Burkhouse, & Klumpp, 2019)



Η ρύθμιση του συναισθήματος

Η ρύθμιση συναισθήματος αναφέρεται:

α) στις προσπάθειες που κάνει το άτομο για να επηρεάσει τα συναισθήματα
που έχει σε μία δεδομένη στιγμή και

β) στο πώς αυτά τα συναισθήματα βιώνονται ή/και εκφράζονται (ή όχι σε
κάποιες περιπτώσεις)

Gross, 1998



Η ρύθμιση του συναισθήματος

Οι προσπάθειες που κάνουμε για να επηρεάσουμε τα δικά μας συναισθήματα ή
τα συναισθήματα των άλλων

Συναισθήματα = χρονικά περιορισμένες συναισθηματικές καταστάσεις που
προκύπτουν από τα γεγονότα και είναι είτε θετικά είτε αρνητικά

McRae & Gross, 2020



Ελλείμματα στη ρύθμιση συναισθήματος

Παρά τις προσπάθειες για ρύθμιση του συναισθήματος το άτομο αποτυγχάνει
να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις και τελικά να επιτύχει τον
επιθυμητό στόχο που σχετίζεται με το συναίσθημα

Jazaieri, Urry & Gross, 2013



Η ρύθμιση συναισθήματος ως διαδιαγνωστικός μηχανισμός

Τα ελλείμματα στη ρύθμιση συναισθήματος έχουν συσχετιστεί με
ψυχοπαθολογικές διαταραχές διαφορετικών διαγνωστικών κατηγοριών και
για αυτό πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει η ρύθμιση συναισθήματος να
θεωρείται ένας διαδιαγνωστικός μηχανισμός

Cludius, Mennin & Ehring, 2020



Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης συναισθήματος

 Αφορά τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα

Μπορεί να είναι μία σκόπιμη διαδικασία ή μπορεί να είναι μία διαδικασία που
συμβαίνει χωρίς συνειδητή επίγνωση

 Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση συναισθήματος μπορεί
να είναι προσαρμοστικές ή μη προσαρμοστικές



Προσαρμοστική και δυσπροσαρμοστική χρήση των 
στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος

Gross – Δύο τύποι στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος:

1. Στρατηγικές που είναι εστιασμένες στα προγενόμενα του συναισθήματος 

π.χ. γνωσιακή επανεκτίμηση

2. Στρατηγικές που εστιάζουν στην αντίδραση μετά την εμφάνιση του συναισθήματος 

π.χ. καταστολή της έκφρασης

Εστιασμένες στα προγενόμενα στρατηγικές > Εστιασμένες στην αντίδραση στρατηγικές

Butler et al., 2003; Goldin, McRae, Ramel, & Gross, 2007; Gross, 1998; Richards & Gross, 2000



Προσαρμοστική και δυσπροσαρμοστική χρήση των 
στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος

Μετα-ανάλυση Aldo, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010

Κάποιες στρατηγικές ρύθμισης συναισθήματος (π.χ. αποφυγή, καταστολή της
έκφρασης, ανησυχία, μηρυκασμός)

 μη αποτελεσματικές στην τροποποίηση του συναισθήματος

 σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικών συμπτωμάτων

Κάποιες άλλες (π.χ. αποδοχή, επανεκτίμηση, επίλυση προβλημάτων)

 αποτελεσματικές στην τροποποίηση του συναισθήματος σε εργαστηριακές
συνθήκες

 έχουν συσχετιστεί αρνητικά με κλινικά συμπτώματα



Προσαρμοστική και δυσπροσαρμοστική χρήση των 
στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος

Ωστόσο, 

οι (προσαρμοστικές) στρατηγικές που εστιάζουν στα προγενόμενα μπορεί να
επιφέρουν επιβλαβή αποτελέσματα

και οι (μη προσαρμοστικές) στρατηγικές που εστιάζουν στην αντίδραση μπορεί
να επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα



Συσχέτιση διαταραχής κοινωνικού άγχους με ελλείμματα στη 
ρύθμιση συναισθήματος: Ερευνητικά δεδομένα

Helbig-Lang, Rusch & Lincoln, 2014

 67 συμμετέχοντες με κοινωνική φοβία

 59 υγιείς συμμετέχοντες (ομάδα ελέγχου)

 Έντυπα αυτοαξιολόγησης για α) δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθήματος και
β) καταθλιπτική συμπτωματολογία

 Άτομα με κοινωνική φοβία  περισσότερες δυσκολίες στη ρύθμιση
συναισθήματος

 Ευρύ φάσμα δυσκολιών ρύθμισης συναισθήματος στην κοινωνική φοβία,
ανεξαρτήτως της συννοσηρής καταθλιπτικής συμπτωματολογίας



Συσχέτιση διαταραχής κοινωνικού άγχους με ελλείμματα στη 
ρύθμιση συναισθήματος: Ερευνητικά δεδομένα

Blalock, Kashdan, & Farmer, 2015; Gross, & Jazaieri, 2014

 Άτομα με κοινωνική φοβία:

 Ελλείμματα στη ρύθμιση συναισθήματος ως γνώρισμα (trait emotion
regulation)

 Ελλείματα στη ρύθμιση συναισθήματος όσον αφορά τις καθημερινές
εμπειρίες (daily emotion regulation)

 Χρησιμοποιούν συχνότερα την καταστολή της έκφρασης και σπανιότερα τη
γνωσιακή επανεκτίμηση



Συσχέτιση διαταραχής κοινωνικού άγχους με ελλείμματα στη 
ρύθμιση συναισθήματος: Νευροβιολογικά ευρήματα

Kim, Loucks, Palmer, Brown, Solomon, Marchante, & Whalen, 2011

 Διαταραγμένη δραστηριότητα στο νευρωνικό κύκλωμα της ρύθμισης
συναισθήματος υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής

 Δεν ενεργοποιείται ο έσω προμετωπιαίος φλοιός  η συνδεσιμότητα της
αμυγδαλής-προμετωπιαίου φλοιού διακόπτεται



Μοντέλο διαδικασίας ρύθμισης συναισθήματος 
(Process model)

Πέντε κατηγορίες στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος – Gross, 1998: 

1. Επιλογή κατάστασης (situation selection)

2. Τροποποίηση κατάστασης (situation modification)

3. Κατεύθυνση της προσοχής (attentional deployment)

4. Γνωσιακή αλλαγή (cognitive change)

5. Μετασχηματισμός αντίδρασης (response modulation)

 Προσαρμοστική και δυσπροσαρμοστική χρήση στρατηγικών



1. Επιλογή κατάστασης (Situation selection)

Η απόφαση που παίρνει το άτομο να προσεγγίσει ή να αποφύγει μία
συγκεκριμένη συνθήκη που πιθανώς να του δημιουργήσει ανεπιθύμητα
συναισθήματα

Άτομα με κοινωνική φοβία προβλέπουν ότι οι μελλοντικές καταστάσεις και
τα συνοδά συναισθήματα θα είναι αρνητικά και συνεπώς αποφεύγουν τις
κοινωνικές καταστάσεις ή τις καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να
αξιολογηθεί η απόδοσή τους



1. Επιλογή κατάστασης

Κοινωνική φοβία:

 Αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων και καταστάσεων πιθανής αξιολόγησης της
απόδοσης  αποφυγή και θετικών κοινωνικών ερεθισμάτων (Dryman, &
Heimberg, 2018; Jazaieri, Morrison, Goldin, & Gross, 2014)

 Συχνότερη χρήση αποφευκτικών στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος (π.χ.
καταστολή έκφρασης, αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων) με απόλυτο και
γενικευμένο τρόπο (Goldin, Jazaieri, & Gross, 2014; O’ Toole, Zachariae, & Mennin,
2017)

 Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας  συσχέτιση με τη χρήση αποφευκτικών
στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος



1. Επιλογή κατάστασης 

Αποφυγή άμεση βραχυπρόθεσμη ανακούφιση

 ενίσχυση δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς αποφυγής

Συνεπώς, 

το άτομο δεν έχει την ευκαιρία να αυξήσει την ανοχή του στην φαινομενικά
αφόρητη κατάσταση ή/και το δύσφορο συναίσθημα (Jazaieri, Morrison,
Goldin, & Gross, 2014)



2. Τροποποίηση της κατάστασης (Situation modification)

Οι προσπάθειες που κάνει το άτομο να ρυθμίσει τα συναισθήματά του,
τροποποιώντας κάποια από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος/της κατάστασης, όπου βρίσκεται (Gross, 1998)

Στην κοινωνική φοβία, η πιο κοινή δυσπροσαρμοστική εφαρμογή της
τροποποίησης της κατάστασης είναι οι συμπεριφορές ασφαλείας



2. Τροποποίηση της κατάστασης 

Συμπεριφορές ασφαλείας

διατήρηση παρερμηνείας κοινωνικών καταστάσεων ως επικίνδυνες

το άτομο φαίνεται απόμακρο και λιγότερο ελκυστικό, «επαληθεύοντας» τις
προβλέψεις του και τις δυσπροσαρμοστικές πεποιθήσεις για τον εαυτό του

παρεμποδίζεται η επεξεργασία αποδεικτικών στοιχείων που αποδομούν τις
διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις σχετικά με τον εαυτό και του άλλους

Werner, Goldin, Ball, Heimberg & Gross, 2011

Άτομα με κοινωνική φοβία  μη προσαρμοστική στρατηγική (συμπεριφορές
ασφαλείας)

Υγιής πληθυσμός  προσαρμοστικές στρατηγικές (ομιλία με αυτοπεποίθηση,
χρήση χιούμορ, επιστράτευση κοινωνικής υποστήριξης όταν είναι ανήσυχοι)



3. Κατεύθυνση της προσοχής (Attentional deployment)

Οι προσπάθειες του ατόμου να αλλάξει τα συναισθήματά του μέσω του
προσανατολισμού της προσοχής σε συγκεκριμένα ερεθίσματα

Στην κοινωνική φοβία, όταν το άτομο βρεθεί σε μία κοινωνική κατάσταση
κατευθύνει την προσοχή του με συγκεκριμένο τρόπο για να επηρεάσει τα
συναισθήματά του



3. Κατεύθυνση της προσοχής 

Κοινωνική φοβία:

Επαγρύπνηση για αρνητικά κοινωνικά ερεθίσματα + Αυξημένη εστίαση της
προσοχής στον εαυτό  πιθανότερη αποφυγή θετικών κοινωνικά
ερεθισμάτων και μείωση πιθανότητας τροποποίησης των πεποιθήσεων
σχετικά με το συναίσθημα με έναν προσαρμοστικό τρόπο (Dryman, &
Heimberg, 2018)



3. Κατεύθυνση της προσοχής 

Η επιλεκτική προσοχή σε συγκεκριμένες μη απειλητικές πληροφορίες μπορεί
να είναι μία προσαρμοστική στρατηγική, όταν χρησιμοποιείται προσωρινά σε
κάποιες κοινωνικές καταστάσεις

Αποφεύγοντας επιλεκτικά τα αρνητικά κοινωνικά «σημάδια» της
αντιλαμβανόμενης απειλής, το άγχος μειώνεται (Jazaieri, Morrison, Goldin, &
Gross, 2014)



4. Γνωσιακή αλλαγή (Cognitive change)

Οι προσπάθειες για αλλαγή των συναισθηματικών αντιδράσεων,
τροποποιώντας τον τρόπο ερμηνείας της κατάστασης. Περιλαμβάνει τη χρήση
γνωσιακών δεξιοτήτων (αμφισβήτηση τρόπου ερμηνείας της κατάστασης,
εξέταση εναλλακτικών τρόπων ερμηνείας, αναπλαισίωση νοήματος, σκέψεων
και κατάστασης)

Η γνωσιακή επανεκτίμηση είναι ένα μέσο επίτευξης της γνωσιακής αλλαγής
και θεωρείται προσαρμοστική στρατηγική ρύθμισης συναισθήματος (Gross,
1998)

Η προσπάθεια του ατόμου να σκεφτεί την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο
(McMahon, & Naragon-Gainey, 2018)



4. Γνωσιακή αλλαγή: Γνωσιακή επανεκτίμηση

Κοινωνική φοβία:

 Λιγότερο συχνή και πιο αναποτελεσματική χρήση των τεχνικών γνωσιακής
αλλαγής (π.χ. γνωσιακή επανεκτίμηση) (Goldin, Lee, Ziv, Jazaieri, Heimberg, & Gross,
2014; Kivity, & Huppert, 2018; Werner, Goldin, Ball, Heimberg, & Gross, 2011)

 Δυσκολίες στην εφαρμογή της της γνωσιακής επανεκτίμησης στην καθημερινή ζωή
(Kivity, & Huppert, 2018)  δεν λαμβάνουν τα θετικά συναισθηματικά οφέλη της
στρατηγικής (Dryman, & Heimberg, 2018)

 Χρήση σε ίδια συχνότητα με τον υγιή πληθυσμό, ΩΣΤΟΣΟ χαμηλότερα επίπεδα
αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας όταν την χρησιμοποιούν (Werner, Goldin,
Ball, Heimberg & Gross, 2011)

 Γνωσιακή επανεκτίμηση για να δικαιολογήσουν τις αποφυγές τους  δεν
δοκιμάζουν να εκτεθούν  αποφυγή έκθεσης  τα επίπεδα κοινωνικού άγχους
παραμένουν υψηλά (Dryman & Heimberg, 2018)



5. Μετασχηματισμός αντίδρασης (Response modulation)

Οι προσπάθειες που κάνει το άτομο να αλλάξει τις σωματικές, συμπεριφορικές
ή βιωματικές αντιδράσεις του σε μία κατάσταση:

 Καταστολή των εκφράσεων: καταστολή εξωτερικευμένων και έκδηλων
εκφράσεων του συναισθήματος, όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου

 Βιωματική αποφυγή: τροποποίηση, αποφυγή ή απόκρυψη των αγχωδών
σκέψεων και συναισθημάτων

Στην κοινωνική φοβία χρησιμοποιούνται συχνότερα αποφευκτικές
στρατηγικές ρύθμισης συναισθήματος (καταστολή των εκφράσεων, αποφυγή
των αγχογόνων κοινωνικών καταστάσεων) με σκοπό τη μείωση της
προσέλκυσης προσοχής και της πιθανής αξιολόγησης από άλλους &
χαμηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή τους



5. Μετασχηματισμός αντίδρασης: Καταστολή της έκφρασης 

Κοινωνική φοβία:

 Λιγότερα θετικά γεγονότα και μειωμένο θετικό συναίσθημα τις ημέρες που
εμφανίζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικού άγχους και εφαρμόζουν πολύ την
καταστολή της έκφρασης (Kashdan, & Steger, 2006; O’Toole, Jensen, Fentz,
Zachariae, & Hougaard, 2014)

 Συχνότερη χρήση της καταστολής της έκφρασης για τα θετικά (και όχι για
τα αρνητικά) συναισθήματα  μειωμένο θετικό συναίσθημα και λιγότερες
θετικές κοινωνικές εμπειρίες την επόμενη μέρα (Farmer, & Kashdan, 2012)



5. Μετασχηματισμός αντίδρασης: Βιωματική Αποφυγή

Κοινωνική φοβία:

 Συχνότερη χρήση βιωματικής αποφυγής. Όχι αποδοχή των αρνητικών
συναισθημάτων (Kashdan, Ferssizidis, Farmer, Adams, & McKnight, 2013;
Kivity, & Huppert, 2016)

 Πιστεύουν ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι ανάρμοστα ή ότι δεν
μπορούν να τα αντέξουν  προσπαθούν να τα κρύψουν, προσπαθώντας να
αποφύγουν συνολικά τη συναισθηματική εμπειρία (De Castella, Goldin,
Jazaieri, Ziv, Heimberg, & Gross, 2014; Kneeland, Nolen-Hoeksema, Dovidio &
Gruber, 2016)



Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τη διαταραχή 
κοινωνικού άγχους που στοχεύουν στη ρύθμιση 

συναισθήματος

1. Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ)

2. Θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (ACT)

3. Θεραπευτικό πρόγραμμα μείωσης του στρες βασισμένο στην
ενσυνειδητότητα (MBSR)

4. Ομαδική θεραπεία των συναισθηματικών σχημάτων (GEST)



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 
(Cognitive behavioral therapy)

 Υψηλή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση πολλών ψυχολογικών
διαταραχών σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους

 Γνωσιακές & συμπεριφοριστικές τεχνικές  αμφισβήτηση και έλεγχος της
εγκυρότητας των πεποιθήσεων που διατηρούν την ψυχοπαθολογία (Besck,
& Emery, 2005)

 Θεραπεία πρώτης γραμμής για κοινωνική φοβία (Heimberg, 2002):
γνωσιακή αναδόμηση και έκθεση  παύει να αποφεύγει κοινωνικές
καταστάσεις (επιλογή κατάστασης), συλλέγει εμπειρικά δεδομένα για να
αξιολογήσει τις πεποιθήσεις του (γνωσιακή αλλαγή) και δομεί μία πιο
λειτουργική αντίληψη του εαυτού του, των άλλων και του κόσμου (Besck, &
Emery, 2005).



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 
(Cognitive behavioral therapy)

Παράγοντες που διαμεσολαβούν της επίδρασης της ΓΣΘ στην μείωση των
συμπτωμάτων της κοινωνικής φοβίας:

Μείωση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων για τον εαυτό (Boden, John,
Goldin, Werner, Heimberg, & Gross, 2012)

 Αύξηση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας εφαρμογής της γνωσιακής
επανεκτίμησης

 Ενδυνάμωση θετικής εικόνας εαυτού κατά τη διάρκεια της θεραπείας
(Goldin, Ziv, Jazaieri, Werner, Kraemer, Heimberg, & Gross, 2012)



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία: Ερευνητικά δεδομένα

Dryman, & Heimberg, 2018

Εφαρμογή της ΓΣΘ για αντιμετώπιση κοινωνικής φοβίας  θετικές αλλαγές
στη συχνότητα και ικανότητα εφαρμογής τεχνικών γνωσιακής επανεκτίμησης
και στο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία: Ερευνητικά δεδομένα

Goldin, Lee, Ziv, Jazaieri, Heimberg, & Gross, 2014

 Διερέυνηση εβδομαδιαίων αλλαγών κατά τη διάρκεια 16 ατομικών
συνεδριών ΓΣΘ

Μείωση κοινωνικού άγχους συνδέεται με μείωση συχνότητας εφαρμογής
καταστολής της έκφρασης και αύξηση της γνωσιακής επανεκτίμησης

 Αύξηση επιτυχούς γνωσιακής επανεκτίμησης με το πέρας των εβδομάδων
 προβλεπτικός παράγοντας μείωσης σοβαρότητας κοινωνιοφοβικών
συμπτωμάτων μετά τον τερματισμό της θεραπείας



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία: Ερευνητικά δεδομένα

Goldin, Lee, Ziv, Jazaieri. Heimberg, & Gross, 2014; Goldin, Morrison, Jazaieri,
Heimberg, & Gross, 2017

 Αύξηση συχνότητας χρήσης γνωσιακής επανεκτίμησης  ίσως οφείλεται
στη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης (ή της πραγματικής) ικανότητας
εφαρμογής της

 Αύξηση αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας  συχνά προβλεπτικός
παράγοντας έκβασης της θεραπείας Αύξηση συχνότητας εφαρμογής
γνωσιακής επανεκτίμησης



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία: Ερευνητικά δεδομένα  
Η σημασία της PEP

Post-Event Processing (PEP):

Η διαδικασία της λεπτομερούς ανασκόπησης της απόδοσής του ατόμου μετά
την έκθεση σε μία κοινωνική συνθήκη (κάτι που τυπικά συμβαίνει με αρνητικό
τρόπο)

Τα άτομα με κοινωνική φοβία συχνά επιδίδονται σε επεξεργασία της
κοινωνικής συνθήκης στην οποία συμμετείχαν, αφού αυτή ολοκληρωθεί

Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διατήρησης της διαταραχής



Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία: Ερευνητικά δεδομένα 
Η σημασία της PEP

Shikatani, Antony, Kuo & Cassin, 2014

 66 συμμετέχοντες με κοινωνική φοβία

Μετά από ομιλία α) συνεδρία εκμάθησης γνωσιακής επανεκτίμησης, β)
συνεδρία εκμάθησης τεχνικών ενσυνειδητότητας, γ) ομάδα ελέγχου

 Στοχεύοντας στη μείωση της PEP μέσω ΓΣΘ (γνωσιακή αναδόμηση) ή
Ενσυνειδητότητας (τεχνικές ενσυνειδητότητας)  ρύθμιση συναισθήματος
(μείωση PEP και επακόλουθου άγχους)



Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 Θεραπευτική συμπεριφορική παρέμβαση του τρίτου κύματος

 Εφαρμόζει τις διαδικασίες της ενσυνειδητότητας, της αποδοχής, της
δέσμευσης και της συμπεριφορικής αλλαγής με τελικό στόχο την ανάπτυξη
και ενδυνάμωση της ψυχολογικής ευελιξίας

Ψυχολογική ευελιξία: η ικανότητα του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με το
εδώ-και-τώρα, βασισμένος σε αυτό που η κατάσταση προσφέρει,
αλλάζοντας ή διατηρώντας μία συμπεριφορά ανάλογα με τις αξίες του

 Η ACT για την κοινωνική φοβία στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων
ρύθμισης συναισθήματος (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006)



ΓΣΘ & ACT: Ερευνητικά δεδομένα

Burklund, Torre, Saxbe, Lieberman & Craske, 2017

 Διερεύνηση επίδρασης ΓΣΘ και ACT στο νευρωνικό κύκλωμα ρύθμισης
συναισθημάτων των ατόμων με κοινωνική φοβία

 Έκθεση ΓΣΘ  εστίαση στη γνωσιακή αναδόμηση αρνητικών σκέψεων και
αξιολογήσεων

 Έκθεση ACT  εστίαση στην ενσυνείδητη αποδοχή και ένταξη των αγχώδων
σκέψεων στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπειρίας

 fMRI: Επιτυχημένη εφαρμογή ΓΣΘ και ACT  αλλαγές στη λειτουργική
συνδεσιμότητα του νευρωνικού δικτύου ρύθμισης συναισθημάτων

Μέσω ΓΣΘ και ACT ενδυναμώνονται τα νευρωνικά δίκτυα που σχετίζονται με τις
δεξιότητες ρύθμισης συναισθήματος  άτομα με κοινωνική φοβία μπορούν να
ρυθμίζουν το συναίσθημα και τελικά να μειώνουν το κοινωνικό άγχος (Young,
Burklund, Torre, Saxbe, Lieberman, & Craske, 2017)



Θεραπευτικό πρόγραμμα μείωσης του στρες βασισμένο στην 
ενσυνειδητότητα (Mindfulness-based stress reduction)

 Θεραπευτικό πρόγραμμα (Kabat-Zinn, 1990), αρχικά για ασθενείς με χρόνιο
πόνο

 Ομαδικές συνεδρίες δυόμιση ωρών σε εβδομαδιαία βάση για οκτώ
εβδομάδες

 Τεχνικές διαλογισμού (εστίαση της προσοχής, διαλογισμός, γιόγκα) +
τεχνικές όπως στιγμιαίες παύσεις, ενσυνείδητη ακρόαση και ομιλία

 Εκμάθηση διαφοροποίησης συναισθημάτων και ευκολότερη εφαρμογή
υγιών στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος

Το MBSR για την κοινωνική φοβία βελτιώνει τις δεξιότητες ρύθμισης
συναισθήματος, μειώνει τις αποφυγές των κοινωνικών συνθηκών, τα
κλινικά συμπτώματα της διαταραχής και τις αυτόματες συναισθηματικές
αντιδράσεις στις αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό (Goldin & Gross,
2010)



Θεραπευτικό πρόγραμμα μείωσης του στρες βασισμένο στην 
ενσυνειδητότητα: Ερευνητικά δεδομένα

Hjeltnes, Molde, Schanche, Vøllestad, Lillebostad Svendsen, Moltu & Binder, 2016

 53 συμμετέχοντες με κοινωνική φοβία (οι 8 δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα)

 Έλαβαν MBSR για 8 εβδομάδες

 Αφού ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα  σημαντική μείωση κοινωνιοφοβικών
συμπτωμάτων και της γενικότερης ψυχολογικής δυσφορίας, καθώς και
αύξηση των επιπέδων ενσυνειδητότητας, αυτοσυμπόνιας και αυτοεκτίμησης



Θεραπευτικό πρόγραμμα μείωσης του στρες βασισμένο στην 
ενσυνειδητότητα: Ερευνητικά δεδομένα

Goldin, Morrison, Jazaieri, Brozovich, Heimberg, & Gross, 2016

 108 συμμετέχοντες με γενικευμένη κοινωνική φοβία

 Ομαδική ΓΣΘ, MBSR, λίστα αναμονής

 Ομαδική ΓΣΘ και MBSR για την κοινωνική φοβία > λίστα αναμονής

 Αύξηση συχνότητας χρήσης γνωσιακής επανεκτίμησης 

διαμεσολαβητικός παράγοντας α) μεταξύ ΓΣΘ και βελτίωσης της
κοινωνιοφοβικής συμπτωματολογίας και β) μεταξύ MBSR και της βελτίωσης
των κοινωνιοφοβικής συμπτωματολογίας

 Η συχνότητα εφαρμογής της γνωσιακής επανεκτίμησης  θετικός
προβλεπτικός δείκτης για επιτυχημένη θεραπεία σε διαφορετικές
θεραπευτικές προσεγγίσεις



Σύγκριση ΓΣΘ και MBSR

Παρά τα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας του MBSR στη μείωση των
συμπτωμάτων της κοινωνικής φοβίας, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που
υποδεικνύουν πως είναι λιγότερο αποτελεσματικό από τις ΓΣ θεραπείες
(Mayo-Wilson, Dias, Mavranezouli, Kew, Clark, Ades, & Pilling, 2014; Norton,
Abbott, Norberg, & Hunt, 2014; Vøllestad, 2016)



Σύγκριση ΓΣΘ και MBSR

Goldin, Morrison, Jazaieri, Brozovich, Heimberg, & Gross, 2016

 Παρόμοιες βελτιώσεις στα κοινωνιοφοβικά συμπτώματα, στη συχνότητα χρήσης και
στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας της γνωσιακής επανεκτίμησης

 Ομαδική ΓΣΘ: μεγαλύτερη μείωση στις συμπεριφορές αποφυγής

 Αύξηση συχνότητας γνωσιακής επανεκτίμησης, δεξιότητες ενσυνειδητότητας,
εστίαση και μετατόπιση της προσοχής και μείωση των ήπιων συμπεριφορικών
αποφυγών και των γνωσιακών διαστρεβλώσεων  διαμεσολαβητικοί παράγοντες
επίδρασης ομαδικής ΓΣΘ και MBSR στα κοινωνιοφοβικά συμπτώματα

 Αύξηση αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της γνωσιακής
επανεκτίμησης και μείωση των συμπεριφορικών αποφυγών  διαμεσολαβητικός
παράγοντας της επίδρασης της ομαδικής ΓΣΘ στα κοινωνιοφοβικά συμπτώματα, σε
αντίθεση με το MBSR

 Περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές στην επίδραση της ομαδικής ΓΣΘ και του
MBSR στο θεραπευτικό αποτέλεσμα για την κοινωνική φοβία



Ομαδική θεραπεία συναισθηματικών σχημάτων 
(Group emotional schema therapy)

 Κοινωνικο-γνωστική, μετά-γνωσιακή προσέγγιση στη ρύθμιση συναισθήματος
(Leahy 2015)

 Εκτιμήσεις για τα συναισθήματα σε σχέση με διάφορες διαστάσεις, όπως διάρκεια,
έλεγχος, κατανόηση, συναίνεση, ενοχή/ντροπή, ορθολογισμός, πιο απλουστευμένη
άποψη για τα συναισθήματα, αξίες, έκφραση, επικύρωση, αποδοχή, ευθύνη, μούδιασμα,
μηρυκασμός

 Συναισθηματικά σχήματα σχετίζονται με διαδικασίες, στις οποίες βασίζονται οι
ψυχολογικές διαταραχές, και με διάφορα συμπτώματα

 Αποτελεσματική στη μείωση κατάθλιψης και στην τροποποίηση δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων και στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος (Daneshmandi, Izadikhah,
Kazemi, & Mehrabi, 2014; Rezaei, Ghadampur, & Kazemi, 2016; Rezaee, Ghazanfari, &
Reazee, 2016)



Ομαδική θεραπεία συναισθηματικών σχημάτων 
(Group emotional schema therapy)

 Στόχος  τροποποίηση αρνητικών πεποιθήσεων για τη συναισθηματική διέγερση,
απόσβεση μη βοηθητικών στρατηγικών, υιοθέτηση βοηθητικών στρατηγικών
(γνωσιακή επανεκτίμηση, αποδοχή, ενσυνειδητότητα, δέσμευση στις δράσεις που
σχετίζονται με τις αξίες)

 Εστίαση σε:

- Τεχνικές ρύθμισης συναισθήματος

- Αξιολόγηση των αυτόματων αρνητικών σκέψεων σχετικά με το συναίσθημα

- Ενθαρρύνει την εφαρμογή δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας



Ομαδική θεραπεία συναισθηματικών σχημάτων: Ερευνητικά 
δεδομένα

Morvaridi, Mashhadi, Sepehri Shamloo & Leahy, 2018

 Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της GEST για την κοινωνική φοβία

 24 συμμετέχουσες με κοινωνική φοβία, 18 – 35 ετών

 1/2 δέκα συνεδρίες GEST

 GEST α) αποτελεσματική στη μείωση των κοινωνιοφοβικών συμπτωμάτων,
β) βελτίωση γνωσιακής επανεκτίμησης και γ) μείωση καταστολής
εκφράσεων

 Τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα για τη
ρύθμιση συναισθήματος και την EST (Jazaieri, Goldin, & Gross, 2016; Naderi,
Moradi, Hasani, & Noohi, 2015)



Συμπεράσματα

 Κοινωνική φοβία δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθήματος

 Διαθέσιμες αρκετές αποτελεσματικές μορφές θεραπείας με στόχο τις δυσκολίες

 Μελλοντικές ερευνητικές μελέτες:

 Αποτελεσματικότητα των διάφορων μορφών θεραπείας

 Μεταξύ τους σύγκριση

 άτομα που δεν επωφελούνται από μία «παραδοσιακή» μορφή θεραπείας

 Διερεύνηση των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη από διαφορετικές μορφές
θεραπείας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών ρύθμισης συναισθήματος στην
κοινωνική φοβία


